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Abstract 
 

Purpose: The purpose of this paper to analyze whether there is any connection 

between the brand identity of four Swedish fashion companies and their lack of a 

comprehensive size range for women.  Both primary and secondary data has been 

the basis of this paper. A theoretical framework using brand identity and STP models 

was created with the help of secondary data. 

 

Limitations: The choice to investigate four case companies limits the ability to 

generalize the results. In order to reach a comprehensive industry understanding, 

additional case companies would be needed. 

 

Method: The study is based on deductive approach with qualitative research. In the 

deductive approach, the researcher uses existing theoretical models within brand 

identity and the STP process to help analyze the empirical data and draw 

conclusions. 

 

Results: The results show that the cost of producing a narrower range of clothing is 

the main reason why the companies do not offer larger clothing sizes for women. The 

second factor, according to three of the four companies, is that it is technically 

difficulty to simply increase the size of clothing, and would require specialist 

knowledge to adapt the designs. Two of the four companies see some connection 

between brand identity and the lack of a comprehensive size range, but view this not 

as a decisive factor but rather, an influencing factor. 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån fyra svenska modebolags perspektiv 

analysera om det finns något samband mellan deras varumärkesidentitet och dess 

avsaknad av heltäckande storleksutbud för kvinnor. Både primär och sekundär data 

har legat till grund för denna studie. Med hjälp av sekundära data har den teoretiska 

referensramen, som använder varumärkesidentitet och STP-modellen, skapats. 

 

Avgränsning: Valet att undersöka fyra fallföretag utgör ingen generaliserbarhet. För 

det behövs undersökning av ytterligare flera fallföretag genomföras. På så sätt kan 

en generell branschförståelse fås. 

 

Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats med en kvalitativ forskningsmetod. I 

den deduktiva ansatsen kommer forskaren använda sig av befintliga teoretiska 

modeller inom varumärkesidentitet och STP processen som hjälp för att analysera 

data i empirin och dra slutsatser. 

 
Resultat: För de undersökta bolagen visar resultatet att kostnaden för produktion av 

mindre klädvolymer är den främsta anledningen till det avvägande man gjort om att 

inte erbjuda större klädstorlekar till kvinnor. Den andra faktorn är enligt tre av fyra 

bolag att man ser en svårighet designtekniskt att bara öka upp storleken vilket gör 

att det krävs specialistkunskap för att hantera större kläddesign. Sen ser två av fyra 

bolag ett visst samband mellan varumärkesidentiteten och det bristande heltäckande 

storleksutbudet, inte som en avgörande faktor men som en påverkande faktor. 
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Förord 
 

Inledningsvis vill jag tacka alla personliga kontakter som bidragit till 

forskningsprocessen genom att hjälpa mig hitta intervjupersoner. Utan ert 

engagemang vore inte studien möjlig att genomföra. Jag önskar också tacka 

samtliga intervjupersoner som bidragit till forskningen med värdefull information i 

form av öppna och intressanta svar. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare Leif Marcusson som med konstruktiv kritik under studiens gång hjälpt 

mig utveckla och förbättra min uppsats. 

 

 

Stockholm 9 januari 2016  

 

- - - - - - - - - -- - - - 

Sofia Saleh 
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1 Inledning 

 
I föreliggande kapitel presenteras varför ämnet är intressant att studera genom att 

ge en bakgrundsbeskrivning där läsaren får en djupare förståelse för ämnet. 

Fortsättningsvis får läsaren ta del av tidigare forskning följt av 

problemformulering, syfte samt forskningsfråga. Slutligen presenteras studiens 

avgränsningar. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

“In every school there are the cool and popular kids, and then there are the not-so-cool 

kids,” he told the site. “Candidly, we go after the cool kids. We go after the attractive all-

American kid with a great attitude and a lot of friends. A lot of people don’t belong [in our 

clothes], and they can’t belong. Are we exclusionary? Absolutely”. 
”Michael S. Jeffries, CEO Abercrombie & Fitch”(Business Insider, 2015). 

 

Citatet ovan härrör från en intervju år 2006 med Abercrombie & Fitch’s dåvarande 

VD Michael Jeffries när han diskuterade varför företaget inte säljer kläder i större 

storlekar till kvinnor. Uttalandet skapade en stor debatt om hur modebolag 

egentligen ser på sin varmärkesidentitet och varför det i stor utsträckning inte 

erbjuds större klädstorlekar till kvinnor. Mellan 2004 och 2013 har andelen 

personer med fetma i Sverige ökat från 11 procent till 14 procent och nära hälften 

av alla svenskar har i dag fetma eller övervikt (Folkhälsomyndigheten 2014). I takt 

med att vi blir större ökar således behovet av större kläder. Såvida man frånser de 

större kedjorna som H & M, Lindex, Kappahl m.fl. så väljer ofta etablerade 

modebolag, med verksamhet i Sverige, att inte vända sig till den kvinnliga plus-

size målgruppen. De erbjuder oftas storlekar mellan x-small till x-large, och en del 

av bolagen sträcker sig inte längre än large samt går ända ner till xxx-small i vissa 

kollektioner. För de större bolagen som väljer att sälja stora storlekar begränsas 

utbudet till små ytor i butiker eller delegeras mer till online-försäljning (Alexander, 

Pisut & Ivanescu, 2011).  
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Inspiration till att skriva om ämnet uppkom efter att en bekant till mig gick upp 20 

kilo i vikt under tiden hon var tvungen att fortbilda sig. Personen i fråga har alltid 

varit modeintresserad och tyckt om att klä sig i senaste trender. Under ett besök på 

en av Stockholms största modegallerior upptäckte hon att utbudet som fanns 

tillgängligt inte sträckte sig till hennes nya storlek. I de butiker som erbjöd hennes 

storlek så tenderade modet att bli mer konservativt, på gränsen till hennes 

självdefinierade ord ”tantigt”. I butiker som tilltalade hennes smak fanns det inte 

något utbud alls att erbjuda enligt henne. Med anledning av detta så resulterade 

köprundan i ett mindre bra inköp hos de stora modekedjorna som erbjuder stora 

storlekar. Som kund var hon missnöjd och besviken över situationen. 

Frågeställningen väcktes hos mig; varför erbjuder inte många av de etablerade 

modebolagen storlekar större än large?  

 

1.1.1 Svenskt mode 

 

I början av 2000-talet myntades begreppet ”det svenska modeundret” som var ett 

samlingsnamn för de senaste tio årens snabba utveckling på den svenska 

modescenen (Falk, 2011). Svårigheten för både enskilda formgivare och 

modeinriktade bolag var tidigare ofta att hävda sig i en internationaliserad 

konkurrens och att stå upp mot stora kedjor som H & M vars priser var så pass låga 

(Lewenhaupt, 2001). Det svenska modeundrets föregångare etablerade sig på den 

svenska marknaden under 1990-talet när mode inte hade någon ljus period i 

Sverige. Enligt Falk (2011) hörde märken som Filippa K, J Lindeberg och Anna 

Holtblad till denna våg. Under samma period utmärkte sig ett antal svenska märken 

inom främst jeansdesign såsom WESC, Nudie, Whyred och Tiger of Sweden. 

Även om den sistnämnda funnits tidigare så fick det till följd av en markant 

förändring designmässigt för företaget under 90-talet, att de räknades med i den 

första vågen (Falk, 2011). Till den andra vågen i början av 2000-talet hör märken 

som Carin Wester, Hope, Rodebjer och V Avenue shoe repair. Modet var inte lika 

jeansbaserat för denna våg men bärbarhet och funktion var utmärkande för 

samtliga (Falk, 2011). Även om finanskrisen förändrat en del och inte alla bolag 

finns kvar har svenskt mode fullkomligt exploderat under senare år och nya 

modebolag försöker ständigt etablera sig på den svenska marknaden. Dagmar, 

Altewaisaome, Ida Sjöstedt och Back är bara några av de som växt sig starka på 



  
 

 8 

senare år, både internationellt och nationellt. Ävenledes om många av bolagen 

skiljer sig åt gällande design, omsättning och målgrupper så är en dominerande syn 

på svenskt mode som jeansbaserat, enkelt, rent, strömlinjeformat men också 

modernt och jämlikt vanlig (Falk, 2011). Gemensamt för många av märkena är att 

bärbarheten, funktionen och prisbilden ligger mellan lyx och kedja samt kräver 

ofta inte för mycket av bäraren (Falk, 2011).  

 

1.1.2 Värdekedja 

 

För att besluta om vilket klädutbud som ska erbjudas kunder så finns en kedja av 

aktörer. Enligt Kawamura (2011) är beklädnadsproduktion och modeproduktion 

två nödvändiga processer för framställande av kläder, där den första omfattar den 

faktiska tillverkningen och den senare involverar alla som bidrar till att skapa 

föreställningen om mode. Det finns en tydlig arbetsdelning mellan de som 

producerar kläder. Kawamura (2011) belyser att modedesigners uppgift är att 

designa kläder som sedan marknadsförs och säljs. Inom modebranschen finns det 

många bolag som både startats och drivs av modedesigners. När designern är ny i 

sin roll blir en del av arbetet att hitta underleverantörer, distributörer och 

återförsäljare eftersom kapital ofta är en begränsning (Kawamura, 2011). En 

modedesigner kan också vara anställd på ett modebolags designavdelning 

(Modebranschen i Sverige, 2013). Ifall inte modedesignern arbetar för egen regi, 

arbetar de ofta som en central punkt på bolaget tillsammans med andra individer 

som alla bidrar till det slutgiltiga resultatet (Kawamura, 2011). Vidare är det 

producenterna tillsammans med en rad underleverantörer som tillverkar plagget 

fysiskt, från instruktioner och kvantitet de fått på beställning (Modebranschen i 

Sverige, 2013). Leverantörsledet är den grupp studien kommer undersöka. De är 

produktutvecklande och gör mycket av det som behövs inhouse och outsourcar det 

som blir billigare till annan part. Majoriteten av de svenska modemärkena tillhör 

detta led (Modebranschen, 2013). Enligt Modebranschen i Sverige (2013) har 

större bolag som H & M och MQ integrerade detaljister som antingen helt eller 

delvis utför de aktiviteter som leverantörsledet själva gör. Kawamura (2011) 

betonar att det krävs ytterligare ett led i processen för att plagget sen ska bli 

uppskattat, legitimerat och accepterat – det så kallade modebranschfolket. 

Agenterna har som uppgift att representera varumärket och licenstagarna använder 
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sig av varumärket medan detaljister säljer direkt till slutkonsumenten 

(Modebranschen i Sverige, 2013).  

 

1.1.3 Syn på kvinnokropp och klädstorlek 
 

Enligt Woodward (2007) finns förväntningar i samhället på att kvinnor inte bara 

ska klä sig rätt, de ska även ha en perfekt kropp under kläderna. Den ideala 

kvinnokroppen presenteras oftast genom media med orealistiska bilder som 

resulterar i att kvinnor kritiserar sina kroppar hårt (Woodward, 2007). De ständigt 

närvarande bilderna gör att idealet normaliseras och bidrar till att övervikt anses 

vara ett misskrediterande attribut (Scarabato & Fischer, 2012). Modeindustrin 

förstärker ofta de fördomar som redan finns i samhället och överviktiga 

diskrimineras ofta på marknaden (Scarabato & Fischer, 2012). Alexander, Pisut 

och Ivanescu (2011) framhåller att många studier har gjorts i USA som 

understryker vilken effekt övervikt kan ha för påverkan på den kvinnliga 

klädstorleken, men väldigt lite har gjorts för att förändra storleken så den utgår från 

hur kvinnan verkligen ser ut. För att visualisera hur den kvinnliga köparens kropp 

ser ut har forskare på Auburn University i Alabama åskådliggjort en så kallad 

Body Shape Assessment Scale där 3D skanning använts (Alexander, Pisut & 

Ivanescu, 2011).  

 

Figure 1. Body 
shape assessment 
scale – Hip 
shape categories. 
Alexander, Pisut 
och Ivanescu, 
(2011, s 5). 
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Enligt samma forskarteam behöver tillverkarna av plus-size storlekar förstå hur 

den riktiga kroppen av dagens kvinnliga konsumenter ser ut för att kunna nå 

marknaden. Det enda sättet är att noggrant sammanställa hur formen ser ut för den 

population som ska nås för att kläderna ska kunna sitta bra (Alexander, Pisut & 

Ivanescu, 2011). När kvinnor går upp i vikt sätter sig mycket av fettet på buk eller 

höft vilket förändrar proportionerna och gör det svårt att hitta passande kläder. 

Standarden för kvinnokläder är designade så att byst, midja och höft ökar jämt 

samt proportionerligt med storleksökning vilket inte reflekterar den korrekta 

sanningen (Alexander, Pisut & Ivanescu, 2011). Enligt Alexander, Pisut och 

Ivanescu, 2011) utgår man från plagget när man ökar upp storleken inte från 

kvinnans kropp vilket ofta skapar kläder som inte alls attraherar kvinnor som bär 

stora klädstorlekar.   

 

1.2 Tidigare forskning 

 
För några år sedan gjordes en studie om konsumenters önskemål för bredare utbud 

av kvinnokläder där den socialt stigmatiserade gruppen plus-size kvinnors 

förhållning till klädutbudet belystes (Scaraboto och Fischer, 2012). Studien gjordes 

med fokus på modebloggare som ofta varit ledande i att bedriva agitation och 

belyser den problematik som finns gällande konsumentens utbud men även 

bolagens inställningar (Scarabato & Fischer, 2012). Undersökningen utfördes i 

USA på över 2 700 kvinnor i åldern 18 år och uppåt och framvisar att 57 procent 

av de självidentifierade plus-size kvinnliga konsumenterna hade svårigheter att 

hitta butiker som sålde deras storlek. Överlag har plus-size kvinnorna en högre 

grad av missnöjdhet gällande tillgänglighet, utbud och varumärken (Scarabato & 

Fischer, 2012). I butiker som ändå valt att erbjuda större storlekar ansåg 87 procent 

av kvinnorna att utbudet var mer begränsat än för normalstora. 70 procent av 

kvinnorna ansåg också att utbudet bland varumärkerna var begränsat, i synnerhet 

hos de väletablerade modemärkena (Scarabato & Fischer, 2012). Fortsättningsvis 

beskriver Scarabato & Fischer (2012) att sortimentet av stilar i butik som tillägnas 

plus-size kvinnor inte är något vidare bra, ofta är det en enda trend på en utvald yta 

i butiken. Bolagen som erbjuder detta ses ofta som tertiär eller ”styvbarn” till de 

bolag som inte erbjuder det alls. Scarabato och Fischer (2012) poängterar att 
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statistiker och specialister har pekat på en lönsamhet i plus-size marknaden medan 

designers och återförsäljare är väldigt ambivalenta med att erbjuda det. I och med 

att marknaden utvecklat, eller misslyckats att utveckla större storlekar för kvinnor 

kan det finnas en koppling till en institutionell logik som benämns logiken om 

konst (Scaraboto och Fischers, 2012).  Logiken om konst omfattar i högsta grad 

designers som är vana att arbeta självständigt från konsumentens behov. 

Tillsammans med marknadsförarna är deras arbete att skapa innovativa och 

influerande trender. Deras kreationer anpassas och antas senare av konsumenterna 

och i den processen har den konstnärliga visionen som designern utgått från 

förbisetts och konsumentens behov blivit resultatet (Scarabato & Fischer, 2012). 

Marknadens minst attraktiva segment för marknadsförarna, i en estetiskt orienterad 

industri, kommer vara de konsumenter med kroppar som generellt anses 

oattraktiva. Därför kommer det specifika kundsegmentet som anses attraktiva bli 

de som förvandlar kläderna till önskvärda objekt för den stora massan (Scarabato 

och Fischer, 2012). Plus-size kvinnor anses generellt inte attrativa som mål och 

uppfattas ofta som oestetiska (Scaraboto och Fischers, 2012). Den synen 

förstärktes av designern Karl Lagerfeld som blev förnärmad av sitt samarbete med 

H & M som beslutat att göra hans kreationer i storlekar något större. Karl hävdade 

att hans estetiska vision inte omfattade plus-size kvinnor och att de smala 

kvinnorna var det ideal han utgått från när han designat (Scaraboto och Fischers, 

2012). När det kommer till marknadsförare hävdar de istället frekvent att en 

produktion för plus-size kvinnor kräver investeringar i speciella mönster och tyger 

vilket ekonomiskt kostar mer per enhet att producera (Scarabato & Fischer, 2012).   
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1.3 Problemformulering 

 

Utifrån tidigare forskning vet vi att flera av modebranschens välkända 

företagsledare och designers i offentliga forum uttryckligen sagt att de inte vill 

förknippas med stora klädstorlekar för kvinnor. Med stöd av bakgrunden uppstår 

en förståelse att utbudet av stora storlekar på kläder för kvinnor är begränsat hos 

svenska modebolag. Forskaren vill med hjälp av tidigare forskning, sina personliga 

reflektioner samt teori undersöka om det finns samband med att inte vilja 

förknippas med stora storlekar (bolagets varumärkesidentitet) och att inte erbjuda 

stora klädstorlekar.  

 

Till hjälp för studien används följande frågeställningar: 

 

• Vilka avvägande avgör det begränsade utbudet från bolagens perspektiv? 

• På vilket sätt har bolagen valt att segmentera, målgruppera och  

positionera sig? 

 

Med hjälp av STP modellen (segmentering, målgruppering och positionering) och 

teorier inom varumärkesidentitet kommer forskaren sedan analysera eventuella 

samband till avsaknaden av heltäckande storleksutbud för kvinnor.  

 

1.4 Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie var att utifrån fyra svenska modebolags perspektiv 

analysera om det finns något samband mellan deras varumärkesidentitet och dess 

avsaknad av heltäckande storleksutbud för kvinnor.  

 

1.4.1 Forskningsfråga 

 

• Vilka samband finns mellan avsaknaden av stora klädstorlekar och 

bolagens varumärkesidentitet? 
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1.5 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till modebolag som enligt Association of Swedish Fashion 

Brands räknas inom kategorin leverantörsledet (Modebranschen i Sverige, 2013). 

Leverantörsledet består av bolag som kallas produktutvecklande 

varumärkesleverantörer för att de själva ansvarar och formger kollektioner, sköter 

inköp, försäljning, produktion, kundservice, marknadsföring och distribution 

(Modebranschen i Sverige, 2013). Studien omfattar fyra bolag som alla verkar på 

den svenska marknaden och har ett etablerat och känt varumärke i Sverige. 

Bolagen som föremål för de kvalitativa intervjuerna är aktiebolag med 

omsättningar mellan 40 miljoner och 400 miljoner. En viktig del i studien var att 

finna bolag som har kapacitet till att utvidga sitt sortiment av större storleksutbud 

utan att bolagets ekonomi ska vara ett hinder, därför valdes bolag som under de tre 

senaste årsredovisningarna visat på goda resultat. När det kommer till 

storleksutbud på kläder syftar studien på damkollektioner, inte herr. Med det 

fokuset fås en djupare insikt och bättre förståelse för marknaden överlag, eftersom 

debatten gällande kvinnors utbud är starkt förknippad till synen på den kvinnliga 

kroppen som ofta kritiserats i modebranschen. Vidare kommer studien endast ta 

hänsyn till bolagets perspektiv och inte konsumentens. Således kommer 

varumärkesidentiteten undersökas och inte varumärkespersonligheten där den 

senare belyser vad konsumenten tycker om varumärket, och den första beskrivs 

mer ingående under teoretiska referenskapitlet. I studien används fenomenet plus-

size kvinnor som enligt definition refererar till de som har storlek 44 och uppåt 

(Scarabo & Fischer, 2012).  
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2 Metod 

I föreliggande kapitel presenteras vilken forskningsstrategi forskaren valt att 

tillämpa. Vidare beskrivs vilken forskningsansats som används i studien och vilket 

urval som gjort. Slutligen presenteras vilken datainsamlingsmetod, analysmetod 

och forskningsdesign som använts samt vilka kvalitetsmått och forskningsetiska 

aspekter som tagits hänsyn till i studien.  

 

 
2.1 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2013) belyser två specifika forskningsstrategier – kvantitativ 

respektive kvalitativ. Den kvantitativa forskningsstrategin betonar insamling och 

analys av data som innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktisk forskning. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger större vikt vid ord 

och tyngpunkten ligger i det sätt som individerna tolkar och tyder sin sociala 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). Ahrne och Svensson (2015) framhäver att 

kvalitativ metod i form av intervjuer är ett sätt för forskaren att komma 

förhållandesvis närmare både den miljö som ska studeras men även de människor 

som forskningen handlar om. Eftersom studiens frågeställning kräver ett visst 

förtroende och en närhet mellan respondenten och forskaren kommer föreliggande 

studie tillämpa en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013).  

 

Ryen (2004) anser att forskare som använder kvalitativa metoder försöker göra 

fenomen begripliga och försöker tolka dem utifrån den mening som folk ger dem 

när de studeras i sin naturliga miljö. Olsson och Sörensen (2011) påpekar att 

forskaren ofta själv deltar vid kvalitativa studier i datainsamlingen och det råder 

ofta ett jag - du förhållande mellan intervjuaren och forskaren. Metoden innebär 

således att forskaren på en djupare nivå får möjlighet att studera hur 

intervjupersonen uppfattar sin subjektiva verklighet. Den kvantitativa 

forskningsmetoden kommer inte kunna svara på studiens forskningsfråga eftersom 

den separerar individen från omvärlden och mäter en given verklighet samt söker 

förklara hur den objektiva verkligheten ser ut (Backman, 2011).  
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Kvalitativ forskningsmetod ställer andra krav på generliserbarhet vilket passar bra i 

denna studie som undersöker samband, men inte kommer dra några generella 

slutsatser eftersom forskaren valt att undersöka ett begränsat antal bolag. 

 

2.1.1 Forskningsansats 

Forskaren har valt att använda sig av en deduktiv forskningsansats vilket innebär 

möjlighet att från allmänna principer eller teorier kunna dra slutsats om företeelser 

(Olsson & Sörensen, 2011). För att få en djupare förståelse för ämnet inledde 

forskaren studien med att söka relevant information i form av sekundärkällor. I den 

deduktiva ansatsen kommer forskaren således använda sig av befintliga teoretiska 

modeller inom varumärkesidentitet och STP processen som hjälp för att analysera 

data i empirin och senare även dra slutsatser. Bryman och Bell (2013) belyser att 

forskaren har möjlighet via vetskap inom ett område härleda eller deducera 

hypoteser som varit föremål för en empirisk granskning. Forskaren kommer 

således bepröva tidigare kända vetenskapliga företeelser inom området och 

antingen deducera eller härleda dem genom analysen från empirin. I motsats till en 

deduktiv ansats börjar den induktiva ansatsen med empirin, samlar sedan in data 

för att slutligen formulera begrepp som hypoteser eller teorier (Backman, 2011). 

Studiens syfte är inte att formulera nya teorier eller begrepp vilket gör att den 

induktiva ansatsen tidigt uteslöts. Även den abduktiva ansatsen uteslöts vid ett 

tidigt skeede eftersom den lägger tonvikt vid att fastställa vilka sakförhållanden 

som ligger bakom ett visst givet utfall som vi är bekanta med. Den strävar även 

efter att skapa en teorietisk konstruktion som skapar sammanhang åt observationer 

och gör de begripliga (Sohlberg, 2008).  

2.1.2 Forskningsmetod 

I studien önskar forskaren ta del av representanterna för modebolagens subjektiva 

upplevelse gällande varumärkesidentitet och dess bristande utbud av kvinnliga 

stora klädstorlekar. Forskaren har valt att använda sig av en kvalitativ metod i form 

av semi-strukturerade intervjuer vid datainsamling (Bryman & Bell, 2013). 

Metoden har använts för att frågeställningarna i intervjuguiden kan uppfattas olika 

beroende på intervjuperson, vilket gör att undersökningen ställer krav på mer 

detaljerade svar (Bryman & Bell, 2013). Semi-strukturerade intervjuer 
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kännetecknas av att man på förhand ställt upp huvudfrågor, ofta med mer generell 

karaktär, som smalas ner och blir mer detaljerad (Ryen, 2004). De inledande 

frågorna i intervjun var av mer generell karaktär så att intervjupersonen skulle 

känna sig bekväm i sammanhanget och således ge en mer oförädlad bild. Forskaren 

valde semi-strukturerade intervjuer istället för fokusgrupper eftersom den senare 

löper en hög risk för gruppeffekt där de som vanligtvis gillar att tala även här får 

komma till tals och de som är tystlåtna inte yttrar sig i samma utsträckning 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) används lösa 

minnesanteckningar och ibland enstaka intervjufrågor i ostrukturerade 

intervjumetoder. För forskaren var det viktigt att ha möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor till svaren från intervjupersonerna eftersom frågorna är 

utformade enligt en intervjuguide vilket gjort att den metoden tidigt uteslöts. 

Inför intervjun var det väsentligt för forskaren att respondenterna fick ta del av den 

intervjuguide som låg till grund för intervjun. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar 

med en inledande del där allmänna frågor ställs, en del med mer generella frågor 

om branschen i stort och slutligen mer riktade frågor. En sådan indelning är enligt 

Bryman och Bell (2013) att föredra vid semi-strukturerade intervjuer. Gällande 

studien var också det viktigt att intervjupersonerna kände sig bekväma med att fritt 

få formulera sina svar men att intervjuguidens frågeställningar ändå besvarades. 

Frågorna ställdes i varierande ordningsföljd vilket gjort att intervjun flytit på bra 

mycket beroende på att frågorna haft bestämda avsikter och intervjuaren haft en 

objektiv inställning (Ryen, 2004). Studiens syfte är att undersöka samband och inte 

söka svar på frågeställningen därför hade inte en strukturerad metod varit 

tillämpbar för denna studie (Bryman & Bell, 2013).  

2.2 Urval 

Föreliggande studie har till att börja med använt sig av tvåstegsurval för att hitta 

intervjupersoner. Det första urvalet var vilken typ av organisation 

intervjupersonerna ska tillhöra och det andra vilken befattning dessa bör ha (Ahrne 

& Svensson, 2015). Studiens avsikt är inte att skapa någon generaliserbar slutsats 

vilket innebär att forskaren valt att begränsa sitt urval till icke-sannolikhetsurval. 

De ofta förekommande typerna inom den kategorin är bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval samt kvoturval (Bryman & Bell, 2013). Forskaren har valt att 
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tillämpa snöbollsurval då valet av personer med god insikt i bolagets organisation 

och dess varumärkesidentitet var en nödvändighet och fick eftersökas genom 

kontakter (Bryman & Bell, 2013). Forskaren intervjuade representanter för bolagen 

som för närvarande har, eller har haft, en beslutande befattning inom sin 

organisation. För att nå dessa kontaktade forskaren personer i sin omgivning som i 

sin tur är antingen första, andra eller tredje hands kontakt med intervjupersonen. 

Forskaren utgick från den teoretiska referensramen för att besluta inom vilken del 

av organisationen de mest lämpade intervjupersonerna torde finnas. Eftersom 

urvalet inte gjorts utifrån sannolikhetsprinciper har alla enheter inte haft samma 

möjlighet att komma med i urvalet vilket gör att urvalet inte är representativt för 

hela organisationen. För att öka trovärdigheten valdes personer som i sin yrkesroll 

haft en övergripande insyn i flera av organisationens avdelningar. Det var också 

viktigt att intervjua personer med några års erfarenhet eftersom det ökade 

sannolikheten för att intervjupersonen hade andra kontakter i branschen att 

rekommendera. Bryman och Bell (2013) betonar att fördelen med snöbollsurval är 

att den ger en relativt hög svarsfrekvens vilket visat sig gynnsamt för studien 

eftersom många i branschen känner varandra. Forskaren har därför fått kontakt 

med intervjupersoner på rekommendation och det har även underlättat 

datainsamlingen eftersom forskaren sparat tid. Alla kontaktförsök för att nå 

intervjupersoner har första gången skett via e-post eller telefon. Två bolag valde 

först att tacka ja till att bli intervjuade men efter att de fått intervjuguiden skickade 

till sig tackade bolagen nej. Ett av bolagen hänvisar till att de inte har något tydligt 

ställningstagande i frågorna.  

Att använda sig av urval med personer som händelsevis råkar befinna sig åtkomlig 

för forskaren, så kallat bekvämlighetsurval, var aldrig aktuellt eftersom studiens 

frågeställning kräver en viss insyn och således specifika personer inom de valda 

organisationerna. I kvoturval måste kvoter intervjuaren valt ut uppfyllas och målet 

är att ge ett stickprov som speglar en population (Bryman & Bell, 2013). Studien 

har inga krav på intervjupersonerna gällande könsfördelning, ålder, social 

tillhörighet eller dylikt och önskar heller inte spegla en större population vilket gör 

att även kvoturval valdes bort (Bryman & Bell, 2013). 

Antalet intervjupersoner bestäms enligt Ryen (2004) av två kriterier för ett 

kvalitativt urval. Den första av dessa är tillräcklighet och syftar på att antalet bör 
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vara så många att den kan spegla bredden och den andra tillfredställande 

information, som menar på att studien kan nå en mättnadspunkt (Ryen, 2004). För 

att nå en bredd valdes bolag med omsättningar inom ett spann där skillnaden 

mellan den högsta och lägsta var relativt stor samtidigt som den ekonomiska 

faktorn inte fick vara ett hinder för bolaget, eftersom de ska kunna tillverka stora 

klädstorlekar om de så önskar. För att nå en mättnad valde forskaren först att 

intervjua sex svenska modebolag, men nöjde sig med fyra. Forskaren ansåg att fler 

intervjuer inte hade kunnat bidra med så mycket mer för problemställningen i 

studien eftersom den inte ämnar generalisera (Bryman & Bell, 2013). Personer som 

valts ut i för intervju benämns som A, B, C och D i studien. Respondent A är 

produktionschef på bolag A och har varit verksam inom företaget sedan 2011. 

Respondent B är produktionsansvarig på bolag B och har varit verksam inom 

företaget sedan 2009. Respondent C var tidigare chefsdesigner på bolag C och var 

verksam inom företaget under 8 års tid. Respondent D är produktionschef och 

chefsdesigner på bolag D och har varit verksam inom företaget sedan 2010.   

2.3 Datainsamlingsmetod 

Beroende på kunskapsmängden inom forskningsområdet finns enligt Björklund 

och Paulsson (2008) fyra olika sätt att bedriva datainsamling; explorativa, 

deskriptiva, explanativa samt normativa. I föreliggande studie använder sig 

forskaren av den deskriptiva datainsamlingsmetoden eftersom det finns lite 

grundläggande kunskap inom området men ändå en viss förståelse samt att 

avsikten är att beskriva men inte förklara (Björklund & Paulsson, 2008). I den 

deskriptiva datainsamlingen har forskaren valt att använda inspelade intervjuer 

som primärdata och litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor som 

val av sekundärdata. 

2.3.1 Val av primärdata 

Primärdata är data som samlats in av forskaren i syfte att användas i föreliggande 

studie (Björklund & Paulsson, 2008). Som primärdata i studien använder forskaren 

sig av semi-strukturerade intervjuer med två produktionschefer, en 

produktionsansvarig och en tidigare chefsdesigner. För att få så aktuell och 

relevant information som möjligt har forskaren valt att använda sig i huvudsak av 

primärdata som insamlingsmetod.  
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2.3.2 Val av sekundärdata 
 

Sekundärdata är information som redan samlats in av forskare och kan vara 

litteratur, vetenskapliga artiklar, tidskrifter och elektroniska källor etc (Olsson & 

Sörensen, 2011). I föreliggande studie har akademisk litteratur från 

universitetsbibliotek använts för förståelse av teorier och begrepp inom den 

teoretiska referensramen. Vidare har forskaren använt sig av elektroniska källor 

samt vetenskapliga artiklar för att få en djupare inblick inom forkningsämnet. 

Vetenskapliga artiklarna har sökts via databaser på universitet samt via google 

scholar. Sökorden som användes för bakgrund var varumärkesidentitet, varumärke, 

identitet, marknadsföringsteori, storlekutbud, mode, stora klädstorlekar, plus-size 

fashion, fashion och plus size. Sekundärdatan har även fått komplettera 

primärdatan där det behövts.  

2.4 Analysmetod 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) underlättas analysen om man använder sig av 

inspelning och transkribering. Forskaren får möjlighet att lyssna flertal gånger på 

det inspelade materialet och det skapar en noggrannhet av vad intervjupersonerna 

sagt (Bryman & Bell, 2013). Forskaren har därmed valt att använda transkribering 

som metod för att genomföra analysen av empirin. Bryman och Bell (2013) belyser 

att de som transkriberar behöver ha samma erfarenhet som den som intervjuar. I 

föreliggande studie har intervjuaren och den som transkriberar varit samma person 

vilket var väldigt tidskrävande. Samtidigt bidrar det till en djupare kunskap för 

forskaren att förstå sitt eget material (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden som 

använts tog ungefär en timme för varje intervjuperson att svara på och 

transkriberingen påbörjades så snart som möjligt vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) håller intrycken från intervjuerna levande. Intervjun skrevs också ned 

ordagrant och för hand vilket underlättar kontroll av den nedtecknade texten. 

Enligt (Ahrne & Svensson, 2015) är det en bra metod för att kontrollera 

transkriberingsrelabiliteten. 
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2.5 Forskningsdesign 
 

Forskningsdesignen bildar en ram för analys och insamling av data och speglar de 

kriterier som kommer till användning när man ska bedöma eller utvärdera 

undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Forskningsdesignen kan ses som den 

övergripande utformningen på forskningsprojektet med mål att besvara de 

frågeställningar studien ställer (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt Bryman och Bell 

(2013) finns fem ledande typer av forskningsdesign; exprimentella undersökningar, 

tvärsnittsdesign, longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa 

undersökningar. Studien behandlar bolagen som undersökningsenheter där 

forskaren väljer att få djupare inblick i respondentens synsätt vilket bäst görs med 

fallstudie eftersom möjlighet finns att undersöka ett fenomen i sin verkliga miljö 

som inte behöver begränsas till ett enda fall (Backman, 2011). Studiens 

frågeställning önskar undersöka generella företeelser och gör det enklast med hjälp 

av multipla fall i en fallstudie (Bryman & Bell, 2013). Fallstudier rör sig i tre 

tidsdimensioner – förfluten tid, nutid och framtid där allt ryms under den tid 

studien pågår och på så sätt kan man få inblick i oväntade eller oklara förhållanden 

(Olsson & Sörensen, 2011). Forskaren får således möjlighet att få en djupare 

förståelse i varje enskilt bolags syn på sin varumärkesidentitet under studiens gång.  

 

2.6 Kvalitetsmått 
 

Med hjälp av två kriterier, trovärdighet och äkthet, kan en kvalitativ undersökning 

bedömas (Bryman & Bell, 2013). Trovärdighetskriteriet består av fyra delar: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Äkthetskriteriet består 

av flera kriterier bland annat ontologisk, pedagogisk och taktisk autencitet 

(Bryman & Bell, 2013). 
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2.6.1 Trovärdighet 
 

Tillförlitlighet innebär att säkerställa att allt utförts enligt de regler som finns i en 

studie. Det ställer också krav på att personer som medverkat i en undersökning får 

ta del av resultatet av studien så de kan bekräfta att verkligheten tolkats rätt 

(Bryman & Bell, 2013). Forskaren kommer därför använda respondentvalidering 

som innebär att intervjupersonerna får ta del av material efter transkribering för att 

bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten såsom den föreligger (Bryman & Bell, 

2013). Överförbarhet innebär att forskaren kan återge fylliga och täta redogörelser 

för de detaljer som ingår i en kultur och på så sätt ge information till något som blir 

en form av bas där andra personer kan avgöra om resultaten är överförbara till 

andra miljöer eller inte (Bryman & Bell, 2013). Studien tar del av 

intervjupersonernas subjektiva bild och redogör därför resultatet så som den 

uppfattas av respondenten. Det är inte forskarens redogörelse av detaljer i en kultur 

som ska tas del av i studien vilket gör att denna validitetsmetod inte kommer 

användas. Bryman och Bell (2013) förklarar att pålitlighet i kvalitativ metod 

motsvarar reliabilitet i den kvantitativa. Antar man ett granskande synsätt kan man 

säkerställa att det finns en redogörelse av hela forskningsprocessen. För det kan 

forskaren använda sig av kollegor eller annan (Bryman & Bell, 2013). Forskaren 

har därmed bett tre personer i sin omgivning granska och bedöma om de teoretiska 

slutsatserna är välgrundad och om hela forskningsprocessen hållit kvalitetsmässigt 

(Bryman & Bell, 2013). Konfirmering kallas även bekräftelse och antyder att 

forskaren måste behärska sina egna värderingar så att de inte påverkar 

undersökningen i något avseende (Bryman & Bell, 2013). Konfirmeringen kommer 

därför ske av samma personer som granskar studien.  

 

2.6.2 Äkthet 
 

Bryman och Bell (2013) påpekar att det finns ett antal kriterier gällande äkthet för 

en undersökning. Ett av dessa är pedagogisk autencitet och innebär att studien kan 

bidra till att intervjupersonerna kan få en bättre förståelse för hur andra personer i 

liknande miljön upplever saker (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studiens urval 

begränsar sig till bolag som finns i leverantörsledet och tillhör det så kallade 

svenska modeundrets kategori kommer studien bidra till en förståelse för 
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konkurrenternas åsikt gällande problemställningen. Det bidrar till en bredare 

förståelse för vart bolagets varumärkesidentitet står i relation till andra bolag. 

Utöver det kan studien även bidra till en ökad inre förståelse för sin egen 

varumärkesidentitet som enligt Bryman och Bell (2013) berör den ontologiska 

autenciteten. Taktiskt autenciteten innebär att undersökningen ska bidra till att 

deltagarna får bättre möjligheter att förändra sin situation genom att vidta åtgärder 

(Bryman & Bell, 2013). För denna studie föreslås inga konkreta åtgärder, 

undersökningen tar reda på problematiken vilket bidrar till en ökad kunskap. För 

att öka äktheten i undersökningen spelades samtliga intervjuer in vilket gör att man 

undviker att påverka data eftersom inspelad data blir mer korrekt vid transkribering 

(Ryen, 2004). När data kategoriseras under analysarbetet menar Ryen (2004) att 

det framgår om forskaren skött allt med noggrannhet. Ryen (2004) menar att det 

går att kontrollera med valideringsmetoder. I studien kommer därmed 

respondenterna få tillgång till materialet och på så sätt få bekräfta validiteten i 

uppgifterna.  

 

 

2.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

 
Bryman och Bell (2013) nämner etiska regler som alla forskare bör ta hänsyn till. 

Föreliggande studie har därför under hela forskningsprocessen utgått från de de 

fem viktigaste enligt nedan: 

 

Informationskravet: Innan intervjupersonerna valt att ställa upp i undersökningen 

fick de e-post med kortfattat information om vad studien gällde, och vilken 

problemformulering undersökningen belyser. När intervjupersonerna gjort val om 

att ställa upp fick de via e-post intervjuguiden där det tydligt framgick vad studiens 

syfte var, vilka frågor som kommer ställas samt hur lång tid intervjun kommer ta. 

Vidare bekräftades även tiden för mötet via e-post. 

 

Samtyckeskravet: I intervjuguiden samt innan intervjun påbörjades fick 

intervjupersonerna information om att deras deltagande är frivillig och att de när 

som helst har rätt att avbryta intervjun om de så önskade.  
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Studien berör ett ämne som enligt 

forskaren kan vara känslig för deltagarna att tala öppet om. Ett av bolagen 

förmedlades också via forskarens kontakt från bank vilket gör att det är ytterst 

väsentligt att inte banksekretesssen röjs. Därför fick samtliga intervjupersoner både 

skriftligt och muntligt bekräftelse på att intervjuerna helt kommer anonymiseras. 

Intervjupersonerna ska inte kunna kännas igen av någon och uppgifterna förvaras 

där inga obehöriga har tillträde.  

 

Nyttjandekravet: Skriftligen och muntligen fick intervjupersonerna information om 

i vilket syfte intervjuerna spelas in och att de endast kommer att användas för 

forskningsändamålet.  

 

Falska förespeglingar: För att inte vilseleda intervjupersonerna valde forskaren att 

beskriva bakgrunden till studien innan intervjun. Forskaren valde att inte lägga 

några personliga värderingar eller ge vilseledande information om ämnet i sig, 

endast beskriva problemställningen utifrån studien syfte. På så sätt anser forskaren 

att intervjupersonerna lättare fick förståelse för varför studien önskar ta del av 

deras subjektiva bild. Vidare förklarade också forskaren vad studien ska användas 

till för intervjupersonerna innan påbörjad intervju. 
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3 Teoretisk referensram 

I föreliggande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk inom området 

strategisk marknadsföring. I området väljer studien att redogöra för begreppen 

varumärke och varumärkesidentitet. Den senare används som grund för studien. 

Vidare beskrivs den modell studien utgått från – STP modellen. Sist presenteras 

den teoretiska syntes med en egen modell innehållande varumärkesidentitet och 

STP som kommer användas i analysen för att beskriva sambandet med avsaknaden 

av stora klädstorlekar.   

 
 

3.1 Begrepp och modeller 
För att förstå problemformuleringen förklaras begreppen varumärke. För att 

besvara problemformuleringen beskrivs varumärkesidentitet med tillhörande teori. 

Vidare förklaras segmentering, målgruppering och positionering som tillsammans 

utgör STP modellen som ligger till grund för analysen. 

 

3.1.1 Varumärke 

Inom begreppet varumärke låg ett tankesätt som var mycket orginell men enkel, 

man tog en handelsvara som inte skilde sig något från andra fabrikanters, laddade 

den med speciella egenskaper genom reklam, namn eller förpackningar och 

plötsligt var varan unik. En magisk ingrediens som gjorde det enkelt för företag att 

sälja en produkt till en stor målgrupp med hjälp av varumärke (Holger & 

Holmberg, 2002). Inom nationalekonomin betraktas varumärke som en 

marknadsimperfektion där samtliga aktörer egentligen vill vara sina egna 

prissättare. Arbetar man aktivt med sitt varumärke kan man således bryta sig loss 

från priskonkurrens och få en större frihet att kunna sätta sina egna priser (Uggla, 

2003). Från ett ideologiskt synsätt förespråkas idén om varumärket som ett av den 

kapitalistiska imperalismens mest påtagliga uttryck och ger exempel på att många 

av aktörerna på marknaden helt saknar möjlighet att varumärka sig själva, till 

exempel underleverantörer (Uggla, 2003).  

  



  
 

 25 

Enligt Uggla (2013) nämner Kotler varumärke som ett löfte från företaget till 

konsumenterna med en struktur som man tvingar på produkten, vilket är en del av 

marknadsföringsmixen. Kapferer (2004) nämner ett kundrelaterat sätt att se på 

varumärke där fokus ligger på relationen kunderna har med märket såsom 

trovärdighet, lojalitet och diffrentiering. Han beskriver också varumärket som ett 

namn som ska influera köparna, vilket skapas genom relationer och system av 

mentala associationer. Uggla (2013) beskriver varumärkets mening som något 

företaget skapar men själva avgörandet, den positiva eller negativa attityd som blir 

ett värde för varumärket, bestäms av konsumenten. Från ett juridiskt perspektiv 

spelar inte något av det ovanstående något större roll utan varumärke är istället 

något som ska skyddas eller registreras (Uggla, 2013).  

 

Amnéus (2011) påpekar att det finns sju olika synsätt inom varumärkesforskning 

att se på varumärke; ekonomiskt-, identitet-, konsumenbaserat-, personlighet-, 

relation-, konsumtionkultur- och kulturellasynsättet. Det ekonomiska synsättet ser 

varumärket som en del av marknadsföringsmixen där marknadskrafterna är felfria 

mekanismer som ordnar allt till det bästa. Konsumenten köper ett visst varumärke 

genom att företagen använt kvantitativa undersökningar för att optimera sitt 

erbjudande på marknaden genom en perfekt marknadsmix. Svårigheten vi 

konsumenter har för att bestämma oss för ett varumärke, så kallat 

transaktionskostnad, är således marknadsförarens uppgift att minimera (Amnéus, 

2011). Identitetssynsättet ser varumärket som en del av organisationens identitet 

där varumärket byggs upp av den kultur företaget har, att bilden av företaget är 

klar, att de är konsekventa gällande strategi samt att de har ett rykte som byggts 

upp av organisationen (Amnéus, 2011). Det konsumentbaserade synsättet innebär 

att varumärket skapas hos konsumenten vilket gör att den kognitiva processen som 

handling, medvetande och minneslagring spelar en stor roll. Organisationen måste 

därmed förstå hur konsumenter minns och lär sig saker men också hur de reagerar 

och vad de uppmärksammar (Amnéus, 2011). Personlighetssynsättet visar på 

varumärket som en del av personligheten där det måste finnas en överenskommelse 

mellan varumärket och personen. För företaget måste målgruppen vara någon som 

stärker varumärket och inte minskar dess trovärdighet, det måste vara rätt 

målgrupp. Företaget måste således se till att målgruppen får den upplevelse som de 

associerar med märket (Amnéus, 2011).  
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Att varumärket är som en levande partnerrelation beskriver Amnéus (2011) vara en 

del av relationssynsättet. Till skillnad från personlighetssynsättet bygger denna på 

fenomenologin där det inte finns intresse för orsaksamband utan båda parter måste 

bidra för att ge varumärket ett värde. Den kontext de båda befinner sig i kommer 

ha påverkan för relationen. Ur konsumtionskultursynsättet ger varumärket istället 

uttryck för en social interaktion där ett samspel mellan tre parter finns: 

organisationen som äger varumärket, den enskilda konsumenten samt konsumenten 

i interaktion med andra konsumenter (Amnéus, 2011). Synsättet har sitt ursprung i 

etnografin och fokuserar på hur grupper människor ger varumärket mening genom 

subkulturer där gemensamma mönster och traditioner finns. När konsumenter talar 

med varandra ter det sig annorlunda än när företag kommunicerar med 

konsumenten (Amnéus, 2011). I det kulturella synsättet är varumärket en del 

samhällskulturen. Varumärken blir en del av den gemensamma kulturen och 

samtidigt en symbol för något större. Varumärket är således något man kollektivt 

kan referera till (Amnéus, 2011). Starka varumärken är oftast ett företags viktigaste 

tillgång vilket gör att varumärkets värdeskapande förmåga är mycket 

uppmärksammat (Holger & Holmberg, 2002). Enligt Uggla (2013) är definitionen 

av varumärke beroende på vilken sida man står på, som konsument kommer man 

förknippa varumärke med image och för organisationen handlar det om att löften, 

associationer och värderingar genom att vårda varumärkesidentiteten.  

 

3.1.2 Varumärkesidentitet 
 

Uggla (2003) belyser att varumärkesidentitet är de associationer som företaget 

bakom ett varumärke eftersträvar att både skapa och bevara på marknaden. Med 

identitet menas de signaler som företaget väljer att sända ut till mottagarna och 

image är den bild av varumärket som endast kan uppstå i en kunds medvetande. 

Det går inte för ett företag att bara ha en image, likväl kan inte ett varumärke ha en 

image, det är i kundens medvetande image uppstår (Uggla, 2003). Aaker (2001) ser 

varumärkesidentitet som en unik sammansättning av varumärkesassociationer som 

visar på vilket löfte varumärket ger kunderna och vad varumärket står för. Den 

består av tolv olika dimensioner som i sin tur fördelas på fyra olika perspektiv. 
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Samtliga perpektiv bygger en strategisk association kring varumärket. Under 

produktdimensionen är det egenskap och värde som framhålls. Strategin är ganska 

riskabel att använda eftersom produktens livscykel ofta inte varar särskilt länge 

(Uggla, 2003).  

Aaker (2001) går ännu längre och anser att det borde vara en framstående del av ett 

företags strategiska positionering att ha en produkt med egenskap som hållbar, 

stark och högt värderad av marknaden. Det andra perspektivet, varumärke som 

organisation, handlar enligt Aaker (2001) om att uttrycka någonting gällande 

företaget. Uggla (2003) menar på att perpektivet kan representera att företaget står 

för vissa värderingar, att de finns globalt, eller bara att organisationen anser vissa 

företeelser i samhället vara viktiga (Uggla 2003). Enligt Uggla (2003) är bygget av 

associationer kring en organisation även den en riskabel och svår strategi eftersom 

det är svårt att motbevisa argument som avser företaget. Varumärkets personlighet 

anses vara den fundamentala grunden för den relation som varumärket kan skapa 

med kunderna eftersom den kan om den önskar ha en utåtriktad personlighet 

(Uggla, 2003). Har ett företag en eller flera personligheter blir den i större 

utsträckning mer minnesvärd (Aaker, 2001). Personlighetsperspektivet omfattar 

både karaktären såsom företagets ärlighet och spänning likväl som den inrymmer 

varumärkes-/kundrelation som ger personligheten liv. Det kan innebära att 

personer med särskilda personligheter kan etablera en speciell relation med sin 

omgivning (Uggla, 2006). Det fjärde perspektivet, varumärket som symbol, 

fungerar som ett ankare som andra associationer kan hängas upp vid (Uggla, 
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2003). Symbolerna hjälper oss att förstå varumärkets personlighet och kultur, och 

företag får hjälp med att identifiera sig med hjälp av dem, mer än att de hjälper till 

att identifiera företagets varumärke (Kapferer, 2004). Genom symboler kan 

varumärkesidentiteten visualiseras och även förstärkas (Uggla, 2006). 

3.2 STP modell 
 

STP refererar till tre aktiveringar för ett företag att bli framgångsrikt; 

segmentering, målgruppering och positionering (Baines, Fill & Page 2013). Enligt 

Mossberg och Sundström (2011) handlar segmentering om identifikation, 

målgruppering innebär att välja ut de grupper företaget ska satsa på och 

positionering handlar om att skapa något attraktivt att nå grupperna på. STP 

processen kan illustreras med följande modell: 
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3.2.1 Segmentering 
 

På marknaden rör sig potentiella kunder som alla har olika behov och ser olika ut. 

Allt ifrån ålder till storlekar kan skilja kunder åt men även intressen, kunskaper och 

erfarenheter (Mossberg & Sundström, 2011). Med sina unika karaktärer och behov 

agerar varje individ olika på marknaden vilket gör att företagens strategi kan 

gynnas av att marknadssegmentera genom att dela in massmarknaden i olika 

grupper (Baines, Fill & Page 2013). Enligt Kotler (2002) kan företag välja att rikta 

in sig bara på ett segment med fördelen att det blir lättare att identifiera sig med 

enskilda köpare, rikta erbjudanden till dem, få färre konkurrenter och lättare bli 

den bästa leverantören. Samtidigt utgör det en risk eftersom en segmentering kan 

locka till sig fler konkurrenter och de utvalda kundernas önskemål kan variera 

kraftigt (Kotler, 2006). Många företag väljer därför flersegmentering och utgår från 

geografiska, demografiska, beteendemässiga och psykografiska variabler i urvalet 

(Mossberg & Sundström, 2011). Marknadsegmentering har en stark koppling till 

produktdifferentiering – vill man nå ut till ett visst segment kan dessa erbjudas 

olika variationer av ett erbjudande. Likväl kan man tilltala fler segment om man 

erbjuder olika versioner av ett erbjudande (Baines, Fill & Page 2013). Enligt 

Mossberg och Sundström (2011) är en geografisk segmentering det vanligaste 

sättet att dela upp marknad med, exempelvis med kunder som tillhör en viss 

region. Uppdelningen av marknaden utifrån konsumenternas ålder, kön, yrke, 

inkomst och utbildning är kopplat till den demografiska segmenteringen (Mossberg 

& Sundström, 2011). Inkomst och socioekonomisk status är ytterligare en variabel 

i kategorin demografisk segmentering som kan avgöra om kunden har råd att köpa 

produkten eller inte. Inom mode är denna segmentering viktig om företaget väljer 

att erbjuda högre priser på sina produkter (Baines, Fill & Page 2013). Vanligt för 

många företag är att kombinera segmenteringsvariablerna för att ta fram 

kundgrupper som har liknande livsstil (Mossberg & Sundström, 2011). Enligt 

Mossberg och Sundström (2011) köper vissa kläder först när de gamla blivit allt 

för slitna medan andra betraktar mode som en färskvara och gillar att synas i de 

senaste trenderna. Den beteendemässiga segmenteringen tar därför hänsyn till hur 

konsumenternas köpvanor ser ut – är kunderna lojala? när köper de? hur handlar 

de?  
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Segmentering kan vara ett sätt för företaget att prioritera mellan kunder även om 

företaget inte skulle avvisa kunder som ligger utanför deras segment kan företaget 

medvetet välja att rikta sig till vissa segment (Axelsson & Agndal, 2012).  

 

3.2.2 Målgruppering 
 

Företag väljer ofta ut intressanta målgrupper som de riktar sin strategi och 

marknadsföring mot (Mossberg & Sundström, 2011). Kan de segment som väljs ut 

som målgrupp generera intäkter som överstiger kostnader är det ofta en lönsam 

affär (Mossberg & Sundström, 2011). Men det är inte alltid lätt att som företag 

bestämma vem som är ens målgrupp eftersom det ofta visar sig vara fler än en 

grupp man riktar sig mot (Mossberg & Sundström). Betydelsefullt för företag är att 

antingen besluta om att erbjuda enstaka produkt till flera segment, eller om flera 

produkter ska erbjudas flera segment eller endast ett, eller om man bara ska besluta 

att erbjuda en produkt till ett enda segment (Baines, Fill & Page 2013). När detta är 

beslutat så måste företaget enligt Baines, Fill och Page (2013) bemöta segmentets 

behov. Kotler (2012) menar på att företagen bör välja en strategi där de tar ut ett 

visst pris för sina produkter som är i relation med sina kärnfördelar. Med det menar 

han att antingen ta ut ett pris som är mer för mer, mer för samma, samma för 

mindre, mindre för mindre, eller mindre för mycket mindre (Kotler, 2002).  

 

3.2.3 Positionering 

 
Positionering har ofta en stark koppling till företagets image eftersom den handlar 

om vad köparen tycker och tänker om företagens erbjudanden (Mossberg & 

Sundström, 2011). Företagen strävar ofta efter en position i relation till hur 

konkurrenterna uppfattas, det kallas ofta för företagets profil och i praktiken kan 

det innebära att exempelvis enbart erbjuda högkvalitativa kläder (Axelsson & 

Agndal, 2012). Profilering handlar därför här om att bygga image och motsvarar 

inte imagen konsumentens förväntan kan bilden raseras (Axelsson & Agndal, 

2012). Företag vill ofta att deras produkter ska ha en tydlig bild hos kundernas och 

potentiella kunders medvetanden. Den tydliga bilden ska också visa på hur 

produkten särskiljer sig från konkurrenterna (Mossberg & Sunström, 2011). I en 

tillväxtfas hos ett företag blir den centrala uppgiften gällande positionering att 
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förstärka varumärket. Ett företag kan då satsa på att utvidga en kollektion eller 

skapa en ny serie (Uggla, 2006). Att kunna särskilja sin produkt från 

konkurrenternas kan ha en avgörande betydelse för företag. Positionering bör 

därför anpassas efter vad köparen tänker och tycker om företagets erbjudande och 

har en stark koppling till företagets image (Mossberg & Sundström, 2011).  

 

3.3 Teoretisk syntes 

 
Syftet med föreliggande studie är att utifrån fyra modebolags perspektiv analysera 

om det finns något samband mellan deras varumärkesidentitet och dess avsaknad 

av heltäckande storleksutbud för kvinnor. STP modellen har använts för att 

analysera hur bolagen ser på sin egen segmentering, målgruppering och 

positionering. Vidare ha teori från varumärkesidentitet legat till grund för analys av 

hur bolaget ser på sin egen varumärkesidentitet. Med hjälp av dessa kan sedan 

forskaren belysa eventuella samband till avsaknaden av heltäckande storleksutbud 

för kvinnor.  
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4 Empiri 
I föreliggande kapitel ges en kort bakgrund av respondenterna följt av empiriska 

data som samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. I empirin benämns de 

fyra respondenterna och de bolag de representerar med bokstäverna A, B, 
 C och D.  

 
 

4.1 Bolagens segmentering 

 
Samtliga respondenter framhäver att deras bolag representerar ett mode med ett 

enkelt formspråk som fungerar för kunden på kvällen likväl som på dagtid. Två av 

respondenterna tar steget längre och ser sitt mode som lite mer ”party” och passar 

det segment som gillar att arbeta på dagtid men även festa under vissa veckodagar 

på kvällstid eller helg. Respondent C anser att segmenteringen kan se annorlunda 

ut beroende på vilken marknad man befinner sig på. Respondenten beskriver 

London kunderna som köpstarka, medvetna och pålästa medan kunder i 

exempelvis Uppsala eller Malmö inte alls har samma starka köpstarka kapacitet. 

Tre av respondenterna beskriver sitt mode som tidlöst för kunderna och ingen av 

dem följer trender slaviskt även om de uppfattas som trendiga som varumärke. Två 

av respondenterna ser sitt mode som typiskt skandinaviskt och enkelt för personer 

att bära. Samtliga respondenter ser sin marknad som internationell och nämner 

storstäder som New York, London och Amsterdam som en stad där den typiska 

kvinnan som köper deras mode finns. Respondent A anser även att 

småstadskvinnor som läser bloggar eller tidskrifter ofta är ett segment som tilltalas 

av deras mode. Respondent C beskriver att fokuset för många av de svenska 

modevarumärkena har gått från den svenska marknaden till en internationell 

marknad. Kunder som är mest intressanta kan numera finnas i London eller New 

York. Vidare går respondenten in på att det är viktigt för bolagen att segmentera 

sig på den globala marknaden eftersom varumärken behöver fungera på alla 

marknader.  
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Respondent C ser tydligt att de flesta svenska modebolag som varumärke profilerar 

sig mer tydligt mot stora städer under senare år och anser att det hos många 

svenska modebolag specifikt finns uttalat att man vill arbeta i städer som London, 

New York, Miami för att man trivs i den miljön.  

 

När det kommer till pris är samtliga respondenter överens om att deras 

segmentering riktar sig in sig till icke priskänsliga kunder och tilltalar det övre 

segmentet när det kommer till prisklass. Respondenten B anser att det inte är en 

medveten strategi att exkludera kundsegment som inte är köpstarka utan att det 

blivit mer så med tanke på att deras priser endast kan köpas av vissa segment. 

Respondent C anser att någon social klass som segment inte finns uttalad som 

strategi hos dem heller, men går djupare och anser att det även kan bero på 

kvalitetsmedvetenheten i kollektionerna som tilltalar den sociala klassen. 

Respondenten anser att det blir en automatisk klassegmentering när man väljer att 

ha ett högre prisläge. Respondenten anser att det är det ouppnåbara som oftast är 

det som är intressant med mode och ju mer oåtkomligt det är desto mer intressant 

är det enligt respondenten för vissa, men att det kan vara precis tvärtom för andra 

som till exempel Cheap Monday. Respondent D bygger vidare på argumenten men 

hävdar att det är medvetet för om man håller sig i det högre prisklassegmentet 

tillhör man automatiskt kategorin av lite mer exklusivitet. Sänker man priserna och 

inkluderar alla kunder får man snart en helt annan dimension på sin kundgrupp och 

därmed blir man inte lika attraktiv anser respondenten. Respondent A är inne på 

samma linje och anser att man inte ska befinna sig i den nedre prisklassen när det 

gäller segmentering. Enligt henne önskar de exempelvis att alla ska kunna hitta sin 

perfekta byxa. Vidare menar respondenten på att säga alla är lite komplicerat med 

tanke på den prisbild de har så exkluderar de idag väldigt många. De kommer 

aldrig kunna konkurrera prismässigt med kedjorna som  H&M m.fl. och de inte gör 

det medvetet för att det inte ligger i deras intresse säger respondenten.  
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Precis som respondenterna anser att de exkluderar med pris förs liknande argument 

gällande storlekar till segmenten. Samtliga respondenter anser att de exkluderar de 

segment idag som har storlekar som sträcker sig över x-large, i enstaka fall xx-

large. Respondent B säger att de inte kan tilltala alla kunder och väljer man att 

skapa stora storlekar är det bättre att vara nischad till den marknaden alternativt 

vara en lågpriskedja. Vidare berättar respondenten att de tidigare funderat på att 

starta en pilot med ett antal plagg i en större kollektion med aldrig riktigt fattat 

beslut om att göra det till handling ännu. Det har varit uppe på tapeten ett antal 

gånger säger respondenten men det krävs att man en gång bara bestämmer sig för 

att verkligen göra det och testa. Respondent A berättar att de vet att de exkluderar 

väldigt många idag även med små storlekar. I de asiatiska länderna vi säljer till, 

men även i Sverige, så vi vet att de små storlekarna tar ju slut absolut först säger 

respondenten. Respondenten berättar vidare att personalen på bolag A ofta frågar 

varför de inte kan göra mindre storlekar än vad som erbjuds idag. Det kanske blir 

nästa steg säger respondenten. Respondenten anser det var viktigt att visa att de gör 

större storlekar för att särskilja sig från andra. Respondenten är ändå tveksam och 

säger att de får se, för det handlar om hur mottagandet kommer vara. Respondent 

D beskriver likande situation fast med stora storlekar; ”Vi är medvetna om att vi 

exkluderar kunder, likväl gällande stora storlekar på kläder så gör vi det gällande 

skostorlekar och accessoarer. Vi får ofta frågan från kunder varför vi inte har 

storlekar i skor som sträcker sig längre än 41. Men ska man ge sig in i det större 

segmentet så behöver man veta vad man gör. Då kommer man genast in på 

ekonomiska faktorer tror jag”. Respondenten berättar att man under styrelsemöten 

haft frågan uppe men att de än så länge inte tagit något formellt beslut om att man 

ska börja skapa större kollektioner.  

 

Respondent C beskriver hur man under 2005 i USA kategoriskt gjorde ett 

strategiskt val, i princip över en natt, att ta bort alla väldigt små och stora 

klädstorlekar vilket gjorde att den administrativa bördan för bolaget blev väldigt 

mycket enklare eftersom man producerade minde antal storlekar. Resultatet blev 

enligt respondenten att de fick högre volymer på det antalet färre storlekar de hade 

som i slutändan gjorde att de tjänade mer. Samtidigt poängterar respondenten att 

det öppnade upp för andra bolag att ta den nischen vilket enligt respondenten 

faktiskt hände i USA, men även i Europa med Sverige inkluderat. Vidare tror 



  
 

 35 

respondenten att det finns en marknad för detta även om den är något begränsad 

både för de väldigt små och stora klädstorlekarna. Respondenten anser att 

marknaden i USA har blivit väldigt nischad och väldigt bra för de som valt den 

inriktningen. Respondenten anser också att möjligheten säkert kan finnas i Norden 

att jobba mer nischat med. 

 

4.2 Bolagens målgruppering 

 
Samtliga respondenter ser att det finns en viss differens gällande målgruppen man 

vill tilltala och den målgrupp man i verkligheten tilltalar när det kommer till ålder. 

Respondent D berättar att de sedan start arbetat hårt för att alltid försöka förstå hur 

deras målgrupp ser ut. Mycket av de investeringar de gjort under de senaste åren 

har gått till att försöka förstå målgruppen utifrån vem, vad och hur. Respondenten 

berättar vidare att även om de satsat en del på att förstå kunden så har de inte 

medvetet försökt rikta sin marknadsföring till att nå en yngre målgrupp. 

Respondenten beskriver sin kund som en kvinna mellan 35-50 ungefär. De har 

enligt respondenten visat sig att deras mode tilltalar denna grupp. Respondent A 

har liknande beskrivning. Målgruppen som de önskar tilltala, har visat sig vara 

annan en den målgrupp som handlar. För närvarande befinner sig bolag A enligt 

respondenten i en förändringsprocess men är tydliga med hur kunden ser ut idag 

och vilken kund de önskar ha som målgrupp; ”Vi är rätt så på det klara med vem 

vår kund är idag. Kvinnan idag är 35- 55 år. Vi vill uppfattas yngre, vi vill nå en 

yngre målgrupp. Vi vill bli lite trendigare, eller i alla fall uppfattas trendigare. Vi 

vill locka till oss de tjejerna i 30 år åldern, och till och med yngre än 30. Vi önskar 

att de kanske börjar där runt 25 år ända upp till 40 år”. Respondenten C anser att 

kvinnan som potentiell målgrupp är ganska ung och bor i storstad och ser sig själv 

som medveten men när det kommer till verkligheten så är hon runt 40 år men har 

en mental ålder som ligger runt 25. Respondent B anser att några målgrupper 

förändrats under de senaste fem åren. Från att ha haft en målgrupp med kvinnor 

som mestadels varit över 35 år anser respondenten att de nu nått en yngre skara 

utan att egentligen ha gjort något aktivt. Respondenten anser att det kan bero på att 

allt fler yngre tjejer tidigt kan skaffa sin en inkomst och säger att en kvinna idag 

kan tjäna ganska bra innan de fyllt 30. 
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Vidare beskriver respondent B att de alltid strävat efter att nå en så bred målgrupp 

som det går för att de inte önskar exkludera någon men med tanke på att de 

befinner sig i en kategori som är mer high-fashion så är det svårt att nå ut till alla 

anser respondenten. Respondenten anser att deras organisation strävar efter 

mångfald och öppenhet både intern och extern när det gäller kunder. De gillar udda 

och annorlunda men att det samtidigt bör vara stilrent. Repsondenten säger också 

att de gillar att deras mode tilltalar alla etniciteter och grupper och att kunderna är 

lojala. Respondent A är väldigt tydlig med hur man ser på sin målgrupp och vilken 

produkt som kan vara ett alternativ för att nå dem. De vill visa på en öppenhet när 

det kommer till mångfald, ett av deras ledord är everyday-day fashion, som de 

önskar basunera ut. Vidare önskar de vara Sveriges bästa byxleverantör med det 

vill respondenten att alla ska kunna hitta sin perfekta byxa hos dem. Respondent D 

berättar att de alltid försöker sträva efter att representera en mångfald både när det 

kommer till val av modeller för kampanjer eller visningar men även i den egna 

organisationen. Respondenten nämner att de har en jämn fördelning av både 

etnicitet och kön på bolaget och kommer alltid sträva efter att vara föredömliga när 

det kommer till det hos kund. Respondenten beskriver det som att de även försöker 

vara ett gott exempel i hela modebranschen gällande jämställdhet och mångfald 

och det genomsyrar hela deras organisation och när man har skapat en så stark 

kultur i organisationen visar det sig utåt även mot deras målgrupper. 

 

4.3 Bolagens positionering 
 

Respondent A anser att om ett bolag väljer att positionera sig på marknaden med 

att tillhandahålla stora storlekar så behöver man göra specialplagg. Men 

specialplagg menar respondenten att plagget kan se likadant ut i butik för köparen 

men ha haft en helt annan produktion eftersom tillverkningen av bland annat 

mönstret varit annorlunda. Respondenten beskriver att det i sig kommer påverka 

kostnaden. Att bara lägga en order på 50 stycken i en storleken, då kommer man få 

betala tre gånger så högt pris enligt respondenten. Respondenten anser att det i så 

fall skulle bli svårt att finansiera. De kan inte ha tre gånger så höga priser på 

plagget, det skulle bli oerhört exkluderande säger respondenten. Respondenten 

berättar vidare att om man istället funderar på att designa om plagget och göra den 

billigare som kompensation, så blir plagget också tråkigare. Respondent D anser att 
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den svenska marknaden är ganska liten även om den växt enormt mycket från 90-

talet och framåt. Enligt respondenten har man inte funderat på att inta en position 

som klädbolag som tillhandahåller större storlekar eftersom den ekonomiska 

faktorn har för stor inverkan. Respondenten anser att om man börjar producera 

större storlekar än x-large blir det inte någon ekonomiskt vinst för bolaget, för det 

krävs enorma produktioner för att nå upp i volymer som gör det hållbart för 

bolaget att låta tillverka. Respondent C är inne på samma spår och anser att den 

position man har idag är medveten utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom det 

inte är lönsamt att vända sig till den större kvinnan; ”För varje storlek är 

förknippat med ett visst antal som måste produceras – produktionstekniskt. Om du 

då inte når upp till antalet i varje storlek så har du en prispåverkan på den totala 

orden. Det är mycket där man funderar på vad kostar det egentligen att producera 

dessa? Är det värt det? Säljer vi - nej. Då har man valt att inte göra det. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv”.  

 

  Respondent B anser att deras position delvis skapats av marknaden men också är 

väldigt relaterat till priserna på kläder de har. Respondenten berättar att när bolaget 

startades så var inställningen bara att skapa kläder med bra design och god kvalité, 

frågan om positionering på marknaden var inte aktuell. När bolaget B växte sig 

starkare ekonomiskt har frågor om positionering, samhällsfrågor och 

jämställdhetsfrågor blivit alltmer viktiga. Respondenten berättar vidare att det är 

först nu de är tillräckligt finansiellt starka att börja fundera på vilken position de 

kan ha på marknaden. Men är tydlig med att de inte kommer ta en position på 

marknaden där de skapar kollektioner för större kunder. Hade det varit ekonomiskt 

lönsamt för dem att göra det hade de gjort det redan idag menar respondenten. 

Respondenten berättar vidare att de i så fall hade specialiserat sig på att erbjuda 

den typen av kläder som ett komplement till övrig kollektion de har. Respondent C 

nämner att det inte alltid är lätt för bolaget att positionera sig på marknaden med ett 

större storleksutbud av kläder eftersom marknaden med kunden i fokus och 

återförsäljarna ofta dominerar vad som köps och säljs och inte bolaget; ”Det 

handlar mycket om marknaden, kunderna styr det där. Från en designers 

perspektiv så jobbar man med en väldigt tydlig bild hela tiden som är konsekvent. 

Men jag tror att butikinköparna har köpt in kollektionen på ett speciellt sätt som 

gör att det just den här kanske inte det blir mer nedtonat, den är mindre ”edgy”, 
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inte så avancerat som också ofta finns representerad i kollektionen men den finns 

inte på samma bredd som man kanske önskar då”.  

 

Respondent A beskriver svårigheten med att inta en position som klädtillverkare av 

större storlekar med att det inte bara går att öka upp storleken. Bland bolagen i 

deras kategori är det något unika eftersom de faktiskt försökt skapa större storlek 

på vissa kläder i sin kollektion. De har en modell som de graderat upp till storlek 

44-46 men lösningen är inte optimal eftersom sido-fickorna på modellen inte blir 

densamma som på en 38. Respondenten nämner att kavajer exempelvis kräver en 

helt annan passform vilket innebär att de måste vara en annan modell. 

Respondenten exemplifierar komplexiteten; ”Kroppen förändras i större storlekar, 

det blir mer kurvigt. Det fungerar inte. Det måste vara en helt annan passform 

vilket innebär att det måste vara en annan modell. Det går inte att ha en kavaj i 

stora storlekar för det måste finnas mer bystutrymme vilket innebär att det inte kan 

var de skurningar som vi har på den. Det betyder att vi måste ha en helt ny 

modell”. Två av respondenterna anser att det är svårt att behålla proportionerna på 

kläder över storlek x-large. Respondent C nämner att det produktionstekniskt går 

att producera större storlekar men att det inte blir samma look. Respondenten anser 

att man kan tillhandahålla vissa knep om man som nischat bolag väljer att 

positionera sig på marknaden med stora klädstorlekar som att exempelvis inte ha 

tvärrandiga kläder om man är bred för det gör att man ser större ut. Inte heller ha 

för bylsiga kläder utan heller något lite tajtare även om man är stor säger 

respondenten. Vidare går respondenten in på att en del varumärken medvetet har 

lite större passformer på sin look vilket är väldigt modernt men att när det kommer 

till respondentens bolag så är looken ganska smal som standard. 
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Det bidrar ofta till att kunderna väljer en storlek större när de handlar som gör att 

det blir en snedförvridning av vad som estimeras och produceras till vad som 

egentligen säljs i butik; ”På grund av att man inte ser den reella kunden 

egentligen, någon har köpt till exempel 40 i storlek för tjej fast man egentligen 

skulle haft 38 som man borde ha om man ska ha den rätta looken men man väljer 

att gå upp en storlek för att det sitter lite bättre, det är lite schysstare. Lite lösare. 

Så där blir det en snedfördelning som faller tillbaka på det resonemanget att om 

man producerar extra storlekar så blir det inte så mkt försäljning”. 

 

Respondent A förstår de större kedjornas lönsamhet i att tillhandahålla en position 

på marknaden där man valt att erbjuda större storlekar. Respondenten nämner 

Åhléns med sin plus kollektion som ett exempel. Respondenten tycker inte att det 

ska finnas någon anledning till att man ska göra tråkiga kläder för större kvinnor 

när man har så stora volymer. Skulle respondentens bolag ge sig in på samma 

marknad krävs en rejäl satsning där man gör en special del av kollektionen i så fall 

säger respondenten. Samtliga respondenter nämner den ekonomiska faktors roll när 

det kommer till att positionera sig på marknaden med produkter för större kvinnor. 

Respondent C beskriver prismedvetenheten som den främsta anledningen och 

skulle man erbjuda speciella storlekar vore det mer som en service säger 

respondenten. Respondenten anser att det går för dem att göra men att deras bolag 

har valt en väg som istället innebär att man kan beställa det om man vill ha det för 

herrar. Däremot för kvinnor lägger respondenten till, så är det svårare för det som 

finns.”Där har man gjort ett avvägande för man ser att försäljningen var ganska 

låg i de mindre och större storlekarna. Och då har det inte varit intressant 

liksom”. Två av respondenterna nämner idealet i modevärlden som en faktor till att 

man renodlar sitt sortiment. Respondent B exemplifierar; ”Bilden av hur man vill 

se ut har alltid präglat modevärlden, sen kan man ställa sig frågan om det är vi 

som skapar bilden eller om det är marknaden. Finns inte utbudet kan ingen köpa, 

köper ingen så kommer ingen skapa”. Respondent C är inne på samma linje och 

säger att det finns en bild i modevärlden att man gärna ser att kunden är smal 

eftersom slim-fit har varit det stora ordet för mode under de senaste tio åren. Man 

väljer bort det att man sett statistiskt varit ganska dåligt försäljningsmässigt vilket 

är de väldigt små och de större storlekarna. På så sätt säger repsondenten att man 

renodlat vilket i grund och botten handlar om vinstmarginaler, men framförallt 
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anser respondenten att det är ett hinder produktionstekniskt att administrera sådana 

produkter.  

 

4.4 Respondenternas uppfattning om bolagets varumärkesidentitet 
 

Respondent D tycker inta att man bör lägga någon större värdering i den identiteten 

som skapats av bolaget för den kommer troligtvis alltid förändras beroende på vem 

som styr bolaget. Respondenten anser att även om de skapat en 

varumärkesidentitet som speglar sig ända ut mot kund så tror respondenten det är 

övergående eftersom mycket beror på vilken strategi och fokus bolaget har. Vidare 

säger respondenten att om de skulle önska vara säljare av plus-size kläder så skulle 

de bli det, men att det då ska vara av rätt anledning som är att göra utmärkt design.  

 

Respondent A berättar att de skapat plagg i kollektionen som kommer vara större 

än ordinarie storlek. Det är en chansning eftersom de är osäkra på om kvinnor som 

har större storlekar kommer hitta till dem. De vet inte riktigt heller om behovet ens 

finns. Respondenten menar på att de inte heller vet hur reaktionerna kommer vara 

hos återförsäljarna när det väl är dags. Den första reaktion de fick var att intresset 

var svagt eftersom de i dagsläget till och med har svårt att sälja slut på storlek 42 i 

butik. Men det var viktigt enligt respondenten att inkludera denna målgrupp; ”Ja, 

men det handlar lite grann om det här att vi vill liksom inte exkludera någon. Vi 

har haft otroligt mycket diskussioner om vilka storlekar vi ska ha för att till saken 

hör att vi har större efterfrågan på små storlekar. Mindre än vad vi erbjuder idag. 

För vi har ganska generösa storlekar”. Respondent C beskriver den del av 

varumärkesidentiteten som komplicerad, inte bara för bolag C utan enligt 

respondenten för hela branschen. ”Det finns en slimfit ideologi i hela bolaget 

liksom, det gör att storlekarna är lite tajtare och lite mindre liksom. Inte att det 

skulle dra ner varumärket om man hade stora storlekar men jag tror att det finns 

en lite självskriven imagebild som finns hos de flesta modebolag att man vill ha en 

ung modern trendig person som ofta är smal och en livsstil som gör att man inte är 

överviktig på det sättet liksom. Det är en självbild för hur man vill att varumärket 

ska vara”. Respondent B är inne på samma spår gällande branschen i stort där 

respondenten anser att mode som fenomenen skapats med bilden av den smala 

modellen alltid spökande i bakhuvudet hos modeskapare. Respondenten säger dock 



  
 

 41 

att den ideologin förändrats på senare år åt mer stort, även om man ofta utgår från 

smalt i skapandeprocessen. Respondenten anser att deras varumärkesidentitet 

består av att de vet att deras mode och deras kultur präglas av perfektionism och 

skulle de skapa större storlekar på kläder så tror respondenten inte det skulle bli 

perfekt. Två av respondenterna tror att det är svårare att förknippas med stora 

storlekar hos det så kallade high-fashion bolagen som gör exklusivt mode för höga 

prislappar men att Skandinavien har ett bättre tänk rörande det perspektivet. 

Respondent C anser att man i Skandinavien som varumärke jobbar mycket mer 

renare i sitt ideologiska tankesätt, man har en inställning om att det ska finns kläder 

som är större och det ska finnas saker som alla kan ha. Respondenten anser att 

tankesättet är att det ska finnas något för alla liksom. 

 

Respondenten A är tydlig med att varumärkesidentiteten är viktig utifrån vad 

bolaget förmedlar. Respondenten säger att egentligen är det så att de har en större 

efterfrågan på mindre storlekar. Respondenten säger dock att de känner lite grann 

att det inte rimmar med vad det är de vill göra och att det ger fel signaler om man 

erbjuder det. Respondenten C beskriver det från samma synvinkel och nämner att 

det finns en massa ideologiska tankar om hur det modet borde vara, att man 

exempelvis inte ska ha vissa storlekar som företag för att det indirekt kanske leder 

kunden till att vilja vara smal. Samtidigt säger respondenten att den västerländska 

synen på att smalt som snyggt har börjat ändra sig. Varumärken som Monki och 

Weekday jobbar enligt respondenten med mycket mer lösare passformer som 

också har blivit modebilden de senaste två-tre åren. Respondent D anser att 

bolagen har ett visst ansvar när det kommer till att förmedla den identitet de anser 

sig förknippas med. Respondenten nämner att organisationen som helhet har ett 

stort ansvar när det kommer till att vårda sin identitet både internt och externt. 

Respondent A anser att deras varumärkesidentitet starkt präglas av att de finns till 

för alla kunder, det är bara priset som gör dem exkluderande. Respondenten 

nämner att deras butiker är öppen för alla så de lätt ska kunna titta, känna och tycka 

något om kläderna. När man väl köper plagg så ska man känna sig fin i dem och 

kunderna ska känner sig stolta och bekväma men det ska också lyfta fram 

människan säger respondenten.  
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Det inte är kläderna i sig utan det är en härlig känsla man får när man använder 

dem. Respondenten nämner att det är därför det är så viktigt för dem att aldrig 

någonsin exkludera någon, förutom när det kommer priser, för där vet de att de 

exkluderar. Enligt respondenten det är ganska uppenbart att de inte har något för 

alla storlekar idag men att den absolut största anledningen är på grund av den 

omsättning de har.  
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5 Analys 

I föreliggande kapitel analyseras och tolkas empirin som insamlats genom 

intervjuer med respondenterna A, B, C och D. Analyserna och tolkningarna 

återkopplas till den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien. 

Analysen och tolkningarna är till hjälp för att få svar på forskningsfrågan i den 

kommande avslutsdiskussionen.   

 
 

5.1 STP modell 
  

Enligt Kapferer (2004) är det betydelsefullt att förstå vilka kunderna är när det 

kommer till segmentering. Baines, Fill & Page (2013) beskriver segmenteringen 

som uppdelning av massmarknaden i identifierbara och distinkta grupper. 

Respondenternas svar från empirin tyder på en samstämmighet och en klar bild på 

hur deras segmentering på marknaden ser ut. Orden som använts har visat på en 

gemensam syn av deras respektive kundgrupp som visar sig vara en internationell, 

trendig, stilren och urban storstadskvinna som kan bruka sina kläder både under 

dag och kvällstid. Forskaren tyder på att samstämmigheten handlar om att bolagen 

har liknande segment och därmed tillhandahåller något som liknande kundgrupper 

tilltalas av. Utöver det tolkar forskaren att det är av stor vikt för bolagen att befinna 

sig på en internationell marknad av identitetsskäl. Enligt Kotler (2002) kan företag 

ibland vara extremt specifika när de väljer ut sitt segment. Företag kan på ett 

relativt enkelt och billigt sätt använda sig av en demografisk segmentering som 

bygger på variabler som till exempel inkomst och kön (Mossberg & Sundström, 

2011). Från den empiriska insamlingen framgick det att samtliga bolag har 

kvinnliga köpare som när det kommer till ekonomiska prisklassen tillhör det lite 

högre sociala klassegmentet. Respondenternas svar på varför man befinner sig där 

visar utifrån empirin på en medveten strategi för två av bolagen och ett omedvetet 

för de övriga två. Forskaren tolkar de bolag som medvetet väljer att befinna sig i 

det högre segmentet med den bild av vart bolaget önskar sitt eget varumärke ska 

stå för. Med det menar forskaren att varumärket som helhet stärks om priset för 

produkterna ligger på en högre nivå som inte är tillgängligt för alla segment.  
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Mossberg och Sundström (2011) belyser att det kan vara den beteendemässiga 

segmenteringen man utgår från gällande vilka som använder de produkter som 

köps. I empirin hävdar samtliga bolag att möjligheten till differentiering på 

marknaden med stora klädstorlekar är begränsad utifrån ekonomiska aspekter men 

medvetenheten är totalt. Att förändra sitt koncept utifrån ett behov kräver enligt två 

av respondenterna en viss kunskap. Samtliga respondenter ser det inte som en 

enkel uppgift att bara öka upp storlekar utan att det får konsekvenser – 

designmässigt eller ekonomiskt. Forskaren tolkar medvetenheten som ett 

strategiskt och aktivt val bolagen gjort, och att komplexiteten i att utöka 

storlekarna kan få antingen ekonomiska eller estetiska konsekvenser vilket 

påverkar varumärket. Enligt Kotler (2002) är det enklare att rikta in sig på ett 

segment för att lättare identifiera sig med köparen. Forskaren tolkar att det finns ett 

gemensamt mönster vid val av segment för samtliga bolag utifrån empirin. Den 

strategi som tre av bolagen valt, menar forskaren, tyder på att man lutar sig mer 

mot ett segment som endast omfattar en aspekt - kunder med ekonomisk styrka. 

Med ett segment menar forskaren att man därmed exkluderar andra segment, 

exempelvis kunder med behov av stora storlekar.  

 

 Mossberg och Sundström (2011) nämner att det inte är lätt för företag att 

bestämma vem ens målgrupp är eftersom det ofta visar sig vara fler än en grupp. 

Samtliga respondenter svarar att den målgrupp man uppfattar vända sig till visar 

sig vara mycket äldre i verkligheten. Fler av respondenterna anser att de till och 

med försökt nå en yngre målgrupp men inte lyckats. Differensen kan enligt 

respondenterna vara av ekonomisk karaktär vilket forskaren ser har ha en koppling 

till Kotlers (2002) teori om att man som företag bör besluta hur man tar ut ett visst 

pris för sina varor, till exempel kan en vara ha ett pris som ger mindre för mer. Vill 

man inte befinna sig i den kategorin finns det enligt Kotler (2002) andra strategier 

som passar företagets kärnvärden. Forskaren menar på att det finns synergier med 

att erbjuda mindre för en högre kostnad med att befinna sig i det 

målgruppssegment som bolagen gör idag eftersom många kvinnor i yngre ålder 

inte har samma köpkraft som de något äldre kvinnorna. Mossberg och Sundström 

(2011) belyser att det är lönsamt att man väljer ut segment som målgrupp där man 

tror intäkterna överstiger kostnaderna. Forskaren uppfattar bolagen vara fullt 

medvetna om vilka konsekvenser valet av att ha en högre prisklass på kläder 
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kommer erhålla. I det högre ålderssegmentet befinner sig den köpstarka kvinnan 

vilket enligt forskaren gör att målgruppen per automatik blir högre.  

 

Tre av respondenterna var betydande tydliga i sina svar om att de inte avser 

erbjuda kunder som önskar större storlekar något sortiment. Enligt Axelsson och 

Agndal (2012) strävar ofta företag efter att inta en position i relation till hur 

konkurrenterna uppfattas vilket ofta kallas företagets profil, och kan till exempel 

innebära att enbart erbjuda högkvalitativa kläder (Axelson & Agndal, 2012). 

Forskaren menar på att de tre respondenternas bolag valt att inta en position på 

marknaden som exkluderande gällande stora storlekar vilket inte särskiljer bolagen 

från varandra, men den särskiljer bolagen från övrig marknad såsom lågpriskedjor. 

De bolag som valt att erbjuda större storlekar i framtiden stärker, enligt forskaren, 

sin position på marknaden. Det anser forskaren ha sin grund i det Mossberg och 

Sundström (2011) beskriver om hur företag önskar att deras produkter ska särskilja 

sig från konkurrenternas och på så sätt skapa en tydlig bild hos kunderna. Det 

bolag som valt att utöka sin kollektion med större storlekar väljer att positionera 

sig ett steg längre från de övriga vilket kan skapa en antingen förvirrande bild hos 

mottagaren eller tvärtom en tydlig bild av vad varumärket står för. Forskaren 

menar att synen förstärks av Axelsson och Agndal (2012) som menar på att 

profilering handlar om att bygga image och motsvarar den inte förväntningarna hos 

kund så kan den raseras. Samtliga respondenter anser att den position man valt på 

marknaden är kopplat till ekonomiska vinster. Uggla (2006) menar istället att man 

bör utveckla sin kollektion eller serie, speciellt i en utvecklingsfas eftersom det kan 

vara av avgörande betydelse för företagets överlevnad. Forskaren åsyftar på att det 

utifrån bakgrunden i studien finns underlag på att befolkningen ökar i vikt 

samtidigt som samtliga respondenterna anser att de högre storlekarna säljs som 

allra minst. Det har en koppling till Mossberg och Sundström(2012) som anser att 

positionering alltid bör anpassas efter vad köparen tycker och tänker om företagets 

erbjudande. Forskaren menar på att det alltid är avgörande vad köparen i slutändan 

vill ha eftersom bolagen är beroende av intäkter. Två av svaren från empirin 

grundar sig på uppfattningen om att bilden av hur kunden vill se ut har en 

betydelse gällande image för bolagen vilket inte är kompatibelt med det 

misskrediterande attribut som överviktiga ofta har i samhället (Alexander, Pisut & 

Ivanescu, 2011). Forskaren tolkar svaret från respondenterna som att 
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problematiken kan har en koppling med hur bolaget varumärkesidentitet påverkas 

av synen på övervikt i allmänhet och man anpassar sitt utbud efter det.  

 

5.2 Varumärkesidentitet 
 

Med varumärkesidentitet menas enligt Uggla (2003) de associationer som företaget 

strävar efter att skapa på marknaden. Av den insamlade empirin från 

respondenterna finns en enhetlig samstämmighet över att man inte önskar någon 

förändring av den bild på varumärkesidentitet bolagen har i dagsläget. Enligt 

forskaren är det mer viktigt att sträva efter god design och bra kvalité mer än att 

finnas till för alla kunder. Från två av respondenterna svar framgår det att det är 

viktigare att vara duktig på det man gör än att göra det för att man borde. Forskaren 

anser att det stöds av Aakers (2001) teori om att varumärkesidentiteten är en unik 

sammansättning av associationer som visar på det löfte varumärket ger kunderna. 

Varumärkes personlighet tillhör ett av de fyra olika perspektiv som tillsammans 

utgör varumärkesidentitet (Uggla, 2003). Det är den fundamentala grunden för den 

relation som varumärket kan skapa med kunderna. Svar från två av respondenterna 

i empirin visar enligt forskaren på att den relation varumärket skapat med sina 

kunder i Sverige alltid varit influerad av att finnas till för alla kunder. En av 

respondenternas svar tyder enligt forskaren på att den personlighet som deras 

varumärke skapat med sina kunder alltid varit inkluderande förutom gällande en 

demografisk aspekt - pris. Enligt Aaker (2001) handlar ett av de andra fyra 

perspektiven om varumärke som organisation om att till exempel kommunicera ut 

att företaget står för vissa värderingar. Svar från respondenterna visar på att den 

interna kulturen i organisationen har stor inverkan på hur bolagens identifierar sig. 

En av respondenternas svar tyder på en intern ideologi som kan få effekt på de 

kläder man förmedlar till kunderna. Svaren från två respondenter visar på att vi i 

Sverige arbetar med en renare ideologi hos organisationen till skillnad från andra 

utländska marknader där det mer genomsyrar det utbud bolagen erbjuder.  
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6 Slutdiskussion 

I föreliggande kapitel presenteras vilka slutsatser forskaren kommit fram till under 

studiens gång. Vidare diskuteras slutsatsen baserat på forskaren egna reflektioner 

och forskningsfrågan besvaras. Forskaren kartlägger sedan begränsningar och 

diskuterar metodreflektion, källkritik och bristningar i studien. Slutligen ges 

förslag till vidare forskning inom området. 

 
 

6.1 Slutsats 
 

På vilket sätt har bolaget valt att segmentera, målgruppera och  

 positionera sig? 

 

Resultatet av studien påvisar att samtliga bolag har en enhetlig syn på hur deras 

segmentering på marknaden ser ut. Den demografiska segmenteringen framvisar 

att bolagets kunder har liknande livsmönster och den geografiska segmenteringen 

visar att samtliga bolags primära kundgrupp är en kvinna bosatt i storstad. Studien 

visar på att det är viktigt för bolagen att befinna sig i miljöer som är internationella 

och urbana och för två av bolagen är det direkt kopplat till den identitet bolaget vill 

förknippas med. När det kommer till den beteendemässiga segmenteringen har 

samtliga bolag en enhetlig syn på att deras kund är trendig, självmedveten samt 

tycker om stilrena kläder. Samtliga bolag har kunder som befinner sig i det övre 

klassegmentet när det kommer till köpstyrka. För två av bolagen har det varit ett 

medvetet val att rikta sig till det köpstarka segmentet medan de övriga två anser att 

deras val av prisnivå istället gjort att de hamnat där. Ingen av bolagen anser att de 

bör erbjuda lägre priser av sitt utbud gällande kläder,  och vill inte befinna sig i den 

lägre priskategorin när det gäller varumärke. För samtliga bolag har kunderna en 

högre ålder än vad de anser varumärket förmedlar när det avser stil vilket beror på 

att den köpstarka kvinnan sällan befinner sig i en lägre åldersnivå.  
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Vilka avvägande avgör det begränsade utbudet ur bolagets perspektiv? 

 

Samtliga bolag har idag en position på marknaden där man medvetet valt att 

exkludera stora storlekar. Resultatet från studien visar på följande skäl till 

exkluderingen: 

 

• Ekonomiska – samtliga bolag anser att de större storlekar som erbjuds idag 

säljer minst. Ska de tillverka ännu större storlekar än vad som erbjuds idag 

köper man i så fall in ett mindre antal. Att tillverka mindre volymer kostar 

mer vilket inget av bolagen anser blir ekonomiskt hållbart.  

 

• Designmässiga – tre av de fyra bolagen ansåg att det inte bara går att 

producera större storlekar på kläder för att kroppen förändras ju större man 

är, och kläderna får således fel proportioner i relation till den ökade vikten.  

 

Ett av bolagen väljer att differentiera sig ytterligare från de övriga och kommer 

prova att erbjuda delar av kollektionen i större storlekar än vad som finns i 

dagsläget. Därmed blir positioneringen för det bolaget ännu mer tydlig. Av de fyra 

perspektiven som Aakers (2001) varumärkesidentitet består av; produkt, 

organisation, person och symbol har det tredje en dimension som beskrivs i 

teoretiska referensramen som personlighet. För två av bolagen från studien är 

personligheten starkt förknippat med att de i Sverige vill finnas till för alla som 

varumärke och att vi i Sverige har en renare ideologi än resterande del av den 

internationella modevärlden. Studiens resultat visar på att två av bolagen anser att 

vårt ideologiska tänk gällande smalt som snyggt spelar en viss roll för bolagets 

varumärkesidentitet men mer som en influens än en avgörande faktor och att det 

ideologiska tankesättet mer är kopplat till den internationella marknaden än till den 

svenska.   
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6.2 Forskarens egna reflektioner 
 

Syftet med studien var att utifrån fyra svenska modebolags perspektiv analysera 

om det fanns något samband mellan bolagens varumärkesidentitet och dess 

avsaknad av heltäckande storleksutbud för kvinnor. För att besvara 

problemformuleringen på rätt sätt har forskaren först sett över hur respondenterna 

ser på sig själva enligt STP modellen. Med det avser forskaren vilka segment, 

vilken målgrupp samt vilken position bolagen har eller anser sig ha marknaden. 

Genom att förstå STP modellen kan kopplingen till bolagens syn på sin 

varumärkesidentitet göras. Utifrån varumärkesidentitet undersökte forskaren 

eventuella samband med bristen på heltäckande storleksutbud för kvinnor.  

 

 

 
Utifrån STP modellen anser forskaren att samtliga bolag har en god förståelse för 

hur deras marknad ser ut. Även om målet är att nå ut till yngre visar studien att det 

är den köpstarka kvinnan över 35 år som är den verkliga köparen. Förståelse för 

marknaden tolkar forskaren som att bolagen är medvetna om vad som finns, vad 

som behövs, vad kunderna vill ha och vad kunderna behöver. Bolagen har därför 

haft en medveten strategi när de valt att inte erbjuda stora klädstorlekar anser 

forskaren. Bolagen är också medvetna om att de exkluderar kunder gällande priser 

på kläder. Varför detta görs beror, enligt forskaren, på att man inte vill förknippas 

med de varumärken som uppfattas som lågpriskedjor. Enligt forskaren kan det 
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också kopplas till den varumärkesidentitet som bolagen vill förknippas med. Precis 

som en av respondenterna berättade - att sånt som är ouppnåeligt ofta är det som 

blir mest intressant för kunden. För kunderna blir det enligt forskaren mer 

värdefullt att köpa en plagg från något av de bolag intervjupersonerna arbetar på, 

än att köpa från ett varumärke där majoriteten av svenska folket har ekonomiska 

förutsättningar att köpa ifrån. Att exkludera prismässigt gör att man redan valt en 

position på marknaden. Vill man nå en bredare målgrupp så spelar det ekonomiska 

avvägandet en avgörande roll.  

 

Utifrån ett varumärkesperspektiv så är designen oerhört viktig för bolagen. Vid 

framställning av större klädstorlekar hävdar tre av de fyra bolagen att det krävs 

specialistkunskap vilket de inte har i sin organisation. Forskaren tolkar det som ett 

steg längre och menar på att varumärkesidentitetens fjärde aspekt, personligheten, 

kan påverkas på sikt. Amnéus (2011) betonar att företagen måste utifrån den 

aspekten se till att målgruppen får den upplevelse som de associerar med märket. 

Forskaren tror därför att associationen påverkas när designen inte är bra vilket 

påverkar varumärkesidentiteten för bolagen. God design är därmed en förutsättning 

för att upprätthålla sin identitet och den påverkas av att man inte kan skapa goda 

associationer till kund vilket gör att bolagen väljer att avstå.  

 

När det kommer till avgränsningar av stora storlekar för kvinnor anser två av 

bolagen att det finns ett visst samband mellan varumärkesidentiteten och 

avsaknaden av stora klädstorlekar men mer som en influerande än som avgörande 

faktor. I Sverige har vi enligt två av respondenterna ett mer renodlat ideologiskt 

tankesätt vilket gör att vi ofta vill inkludera. Forskaren tolkar detta som att man 

utgår från ett ideologiskt tankesätt när man designar. Enligt forskaren handlar allt 

om utbud och efterfrågan. Bolagen skapar det man tror kunderna vill ha. Det man 

är förvissad om är att de stora storlekarna säljer som allra minst vilket innebär att 

bolagen tillverkar fler storlekar av de som kan beskrivas som normalstorlekar. I 

slutändan handlar även detta om ekonomiska avväganden. 
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6.3 Besvarande av forskningsfråga 
 

Vilka samband finns mellan avsaknaden av stora klädstorlekar och bolagens 

varumärkesidentitet? 

 

För de undersökta bolagen visar resultatet att kostnaden för produktion av mindre 

klädvolymer är den främsta anledningen till det avvägande man gjort om att inte 

erbjuda större klädstorlekar till kvinnor än x-large. Den andra faktorn är enligt tre 

av fyra bolag att man ser en svårighet designtekniskt att bara öka upp storleken 

vilket gör att det krävs specialistkunskap för att hantera större kläddesign. Sen ser 

två av fyra bolag ett visst samband mellan varumärkesidentiteten och det bristande 

heltäckande storleksutbudet, inte som en avgörande faktor men som en påverkande 

faktor. Ifall det skulle vara av en mer avgörande karaktär ser samma två bolag som 

mer troligt på den internationella marknaden än i Sverige eftersom svenska 

varumärken, enligt dem, har ett renare ideologiskt tankesätt.  

 

6.4 Begränsningar 
 

Studien ämnade att undersöka om det fanns, utifrån fyra svenska modebolags 

perspektiv, något samband mellan deras varumärkesidentitet och dess avsaknad av 

heltäckande storleksutbud på kläder för kvinnor. Valet att undersöka fyra 

fallföretag utgör ingen generaliserbarhet. För att öka generaliserbarheten kunde 

undersökning av ytterligare flera fallföretag genomförts. Vidare har 

intervjupersonerna haft en beslutande befattning i bolaget som innebär att några av 

respondenterna sedan tidigare hade erfarenhet från att hantera intervjuer. Det 

gjorde att en del av svaren, enligt forskaren, uppfattades vara något 

standardiserade. Intervjuerna har också skett med bara en representant från vardera 

bolag vilket innebär att åsikterna som framkommit från studien inte kan appliceras 

på hela bolaget.  
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6.5 Metodreflektion, källkritik och brister 

 
Användning av kvalitativ metod för att genomföra en undersökning har kritiserats 

av forskare som menar på att resultatet ofta bygger på forskarens osystematiska 

uppfattningar om vad som egentligen är väsentligt (Bryman & Bell, 2013). Studier 

som är kvalitativa har kritiserats för att vara alldeles för impressionistiska och 

subjektiva. Exempelvis kan det innebära att intervjuaren etablerar ett nära 

förhållande med respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Forskaren var vid 

inledningen av uppsatsen präglad av de vetenskapliga artiklar och den samhällsbild 

som generellt finns gällande övervikt och kläder. För att inte få med några 

personliga värderingar har därför transkriberingen skett ordagrant och sedan 

återgetts så noggrant som möjligt av forskaren. Det har därmed varit en utmaning 

att inte påverka intervjuerna med egna värderingar men en nödvändighet för att 

öka valideringen. Vidare finns brister i studien gällande antal fallföretag. Med fler 

fallföretag hade den analytiska implikationen fått bättre underlag. Hade bolagen 

varit tillräckligt många hade även en viss generaliserbarhet kunna tydas. Enligt 

Bryman och Bell (2013) finns en svårighet att generalisera med kvalitativa studier 

eftersom den ofta genomförs på ett litet antal personer i en viss organisation. Även 

om komplexiteten med generalisering kvarstår hade intervjuer med flera fallföretag 

gett en bredare bild av hur hela branschen ser ut. Studien nådde ändå en viss 

mättnadspunkt när forskaren ansåg att ytterligare intervjuer inte skulle bidra med 

så mycket för den problemformulering som studien ämnade svara på. Det var 

också svårt att få en rättvis bild av att endast intervjua en person som representant 

för bolaget. Fler intervjuer på samma bolag med personer i olika befattning hade 

gett en mer rättvis bild. När det kommer till sekundärkällor så har forskaren använt 

sig av vetenskapliga artiklar med amerikanska författare eftersom att svenska 

studier inom samma område var väldigt begränsat eller obefintligt. 
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6.6 Förslag till vidare forskning 
 

Studien har belyst eventuella samband mellan varumärkesidentitet och bristen på 

heltäckande storleksutbud utifrån bolagens perspektiv. En intressant aspekt vore att 

undersöka samma sak fast från bolagets kunders perspektiv och då gällande image. 

Hur ser kunderna på det bristande storleksutbudet och på vilket sätt förknippar de 

image med detta? Studien visar även på en relativt homogen grupp av köpstarka 

kvinnliga kunder. Att undersöka om det finns ett visst samband mellan kunder som 

har god ekonomi och det begränsade utbudet av stora storlekar vore också 

intressant.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 
 

1. Berätta lite om din roll i bolaget? 

 

2. Vilken målgrupp vänder sig bolaget till? 

 

3. Vilka segment vänder sig bolaget till?  

Segment – demografisk (kön, ålder, civilstånd, etnisk tillhörighet), geografisk 

(storstad, länder, städer), socioekonomisk och psykografisk (social klass, livsstil) 

 

4) Vilken varumärkesidentitet har bolaget? 

 

5) Vilken varumärkesidentitet vill bolaget förknippas med? 

 

6) Vilka avvägande har organisationen gjort när gäller större klädstorlekar? 

 

7) Anser du det vara avväganden som är generella för branschen? 

 

8) Vilka kopplingar har valet av storlekar med bolagets varumärkesidentitet? 

 

9) Avslutsfråga; Hur tycker du att branschen ska tillhandahålla stora klädstorlekar 

till en växande målgrupp? 


