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Sammanfattning 

 

Varumärkespersonlighet blir en allt viktigare del i företagens strategiska marknadsföring. Studier 

visar att om man applicerar drag från mänskliga personligheter på ett varumärke kommer man att 

effektivare kunna marknadsföra sig mot sina målgrupper. Men inte bara mänsliga 

personlighetsdrag är ett verktyg i detta syfte, utan företagen kan även likna sitt varumärke vid 

arketyper, vilka kort kan sägas vara väsen som ofta förekommer i sagor och legender. Denna 

studie ämnar att studera hela fenomenet med varumärkespersonlighet från konsumenternas 

perspektiv. Det vill säga hur konsumenterna, som i dett fall är respondenterna, uppfattar ett visst 

varumärkes personlighet. Därmed blir studiens problemformulering följande: 

 

Hur uppfattar konsumenter valda varumärkens personligheter? 

 

Detta problem skall undersökas och besvaras med fyra delsyften, vilka är: 

 Vilken/vilka dimension/er enligt ”The Big Five” förknippar studiens respondenter med 

valda varumärken? 

 Vilken/vilka arketyp/er förknippar respondenterna med valda varumärken? 

 Vilket marknadsföringsmedel (förmedling med olika budskapstyper eller sponsring) 

påverkar mest respondenterna bild av olika varumärken? 

 Hur tycker respondenterna att respektive varumärkes organisatoriska struktur ser ut: 

grupporienterad/självfokuserad; vill ha ordning/förändring? 

 

Studien angriper problemet med en induktiv metod, där kvalitativa intervjuer utgör 

datamaterialet. Synen på kunskap i studien är av konstruktionistisk-hermeneutisk art, där nya 

tolkningar görs kontinuerligt och en helhetsbild växer fram i takt med studiens gång. 

 

Studien baseras på en teori som kallas för ”The Big Five”, vilken beskriver fem olika 

varumärkespersonligheter, en teori om varumärkesarketyper, teorier om budskapstyper samt 

teorier om hur kommunikation av varumärkespersonligheter kan gå till. 

 

Resultaten och slutsatserna tyder på att det råder en relativt stor samstämighet bland 

respondenterna kring respektive varumärkes personlighet. Respondenterna var även relativt 

överens om vilka arketyper som kunde liknas vid varumärkenas personlighetet. Oplanerade 

budskap tycktes ha påverkat deras uppfattning om varumärkenas personlighet i högst grad, med 

planerad budskap har haft minst påverkan, och de flesta företagen var enligt respondenterna 

föränderliga och grupporienterade. 

 





5 

 

1 Inledning 

 

Kapitlet inleds med att bakgrunden till studiens problem presenteras och övergår sedan till en 

diskussion om problemet. Problemdiskussionen smalas av mot en problemformulering som skall 

besvaras genom tre delsyften. Inledningen fortsätter med att studiens avgränsningar och urval 

presenteras i allmänhet och avslutas med en disposition för övriga uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

Begreppet varumärkespersonlighet har blivit alltmer populärt att använda i 

marknadsföringssammanhang. Fundera exempelvis på varför Coca Cola är den ledande 

dryckestillverkaren än idag, trots att det existerar hundratals, om inte fler, liknande produkter vad 

gäller smak, utseende etc. Och vad förknippas egentligen med Nike, Levi’s, Harley Davidson 

eller Volvo? Företag använder sig strategiskt åt att skapa en personlighet kring sitt varumärke 

och förmedla detta till konsumenterna. 

Engelskans ”brand” är synonymt med svenskans ”varumärke”, och härstammar troligtvis från ”to 

brand”, det vill säga ”att bränna” (Diamond, 1983, s 223). Förr i tiden brännmärkte man sin 

boskap för att kunna urskilja det som man äger från det som andra äger. På så vis tror man att 

märkning av övriga varor utvecklades. Man ville visa att ett visst föremål tillhörde en viss person 

(Melin och Urde, 1991). I juridiska termer är varumärke synonymt med ett grafiskt tecken, 

exempelvis en logotyp eller produkters utformning. 

Vad är då ett varumärke mer specifikt? Enligt D.A Aaker (1996) är det en mängd egenskaper 

förstådda med varumärkets namn eller logotyp, som bidrar till skapandet av en produkts värde. 

Aaker betonar även att ett varumärke kan ha såväl positiva som negativa effekter på en produkts 

värde. Författaren forsätter med att ett varumärke inte endast utgörs av en dimension, utan av en 

hel uppsättning av dimensioner som förklarar varumärkets karaktär (Aaker, D.A., 1996). En 

dimension som utgör en del av varumärket är varumärkesidentiteten. Vidare består 

varumärkesidentiteten av fyra andra dimensioner, vilka är: synen på varumärket som en enskild 

produkt, organisation, person och symbol. 

Det är viktigt att skilja på ett varumärkes identitet och dess image. Identitet handlar de 

egenskaper som företaget har för avsikt att ladda varumärket med. Exempel på detta kan vara bra 

service eller säkerhet. Varumärkets image består däremot av kunders och andra utomstående 

personers syn, eller erfarenhet, av varumärket (foretagande.se). 

Denna uppsats kommer endast att behandla dimensionen ”synen på varumärket som en person”. 

Rajagopal (1996, s 61) skriver att varumärkespersonligheten är länkad till vad en konsument 

tycker om varumärket. Denna uppfattning bildas av konsumentens alla erfarenheter av 

varumärket. 
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Melin och Urde menar att om företagen känner till fördelarna med varumärken kan de erhålla 

bättre lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt (Melin och Urde, 1991, s 37). Detta motiverar de 

utifrån argumentet att det finns abstrakta möjligheter i etablerade varumärken. Vidare skriver 

författarna att konsumenternas handlingar till stor del bestäms och influeras av just varumärket. 

Vad gäller klädbranschens del i det hela skriver Goldsmith, Flynn och Eastman (1999, s 41-51) 

att forskning inom modeområde mestadels försöker klargöra hur nyskapare inom mode tänker. 

Denna forskning behandlar även de många olika funktioner som kläder har utöver att hålla 

personen som bär dem varm och skydda denna mot vädrets makter. Dessa andra funktioner 

beskriver exempelvis den status som individen vill förmedla till omgivningen, vilka egenskaper 

individen i fråga har, till exempel professionell, cool, alldaglig, och så vidare. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Jennifer Aaker finns det fem dimensioner som definierar ett varumärkes personlighet 

(1997, s 347). J.L. Aaker kallar dessa dimensioner för ”The Big Five”. Hon väljer också att 

definiera varumärkespersonlighet som ”människans samlade karakteristiska associerat med ett 

varumärke”, det vill säga de samlade erfarenheterna, både egna och andras, av ett visst 

varumärke. J.L Aaker jämför Absolut Vodka med den ryska vodkan Stolichnaya. Hon säger att 

man brukar beskriva Absolut Vodka som en häftig ungdom, medan Stolichnaya beskrivs som en 

äldre man. 

Det blir allt mer populärt att fokusera på ett varumärkes personlighet då forskning inom detta 

område görs. Både Rajagopal (2006, s 58) och Kapferer (1992) skriver att 

varumärkespersonligheten är bland det viktigaste att koncentrera sig på som företagare, eftersom 

det troligtvis är det viktigaste en konsument beaktar då den tar sina beslut. Även Aaker betonar 

vikten av att beakta varumärkets personlighet. Enligt D.A. Aaker (1996, s83-84) utgör 

varumärkespersonligheten grunden i relationen mellan företag och konsumenter. Jämförelse kan 

göras med hur personligheten hos en människa påverkar mänskliga relationer. 

Ett visst varumärkes personlighet lockar människor som värdesätter denna personlighets 

egenskaper. Ackoff och Emsott (1975, s 1-15) gjorde en studie som visade att kunder med en 

viss personlighet föredrog en ölsort som förknippades med deras personligheter. 

Även om egenskaper som är direkt kopplade till produkten är det som man ska fokusera på i 

skapandet av varumärket menar D.A. Aaker (1996, s 145) att den produktklass som produkten 

tillhör också kan bidra till personlighetsskapandet. Han nämner att Nike gärna ser att användaren 

av deras sportskor är yngre, äventyrliga människor. Andra icke-produktrelaternade saker som 

kan påverka ett varumärkes personlighet är enligt D.A. Aaker sponsring, symbol, ursprungsland 

och så vidare. Ett exempel på ursprungsland är Volvo som personifierar väldigt mycket för 

imagen ”Swedish”, ”Sensible cars för thinking people”, ”Scandinavian luxury” och så vidare. 
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Varumärkespersonligheten är än mer viktig i klädbranschen. Ett klädmärke visar vilken 

personlighet bäraren av kläderna har, och hjälper denne att skapa sin egen identitet (Frost och 

O’Cass, 2002, s 67). 

Ett annat medel till att skapa en varumärkespersonlighet är genom användningen av arketyper. 

En arketyp är ett mytologiskt motiv, exempelvis ”hjälten”, ”älskaren”, ”rebellen” och så vidare. 

Ofta går det att hitta olika typer av arketyper i klädbranschen. Användningen av arketyper är ett 

effektivt sätt att skapa en personlighet åt ett varumärke (Perfetti, 2002, s 1). 

Många företag väljer att använda sig av kändisar, såsom artister och idrottsstjärnor, för att bygga 

och förmedla sitt varumärkes personlighet, medan andra sponsrar arrangemang.. Nike sponsrar 

exempelvis Tiger Woods, Adidas sponsrar David Beckham, Lipton Ice Tea syns ofta vid beach 

volleyball tävlingar. Detta görs i syfte att förknippa sitt varumärke till personer eller 

arrangemang. På så vis skapas en personlighet kring varumärket som förknippas med verkliga 

personligheter eller arrangemang. 

Det har nämnts mycket om forskning och litteratur kring hur och varför företag väljer att skapa 

en personlighet kring sitt varumärke. Jag har dock inte nämnt någonting angående hur 

konsumenterna uppfattar ett varumärkes personlighet. I litteraturen finns det väldigt lite att 

hämta kring detta. Det är för mig än mer intressant att se hur väl företagen lyckas förmedla en 

viss personlighet kring sitt varumärke till konsumenterna, för i slutändan är det den uppfattning 

som en konsument har om ett varumärke som är avgörande. Frågor som dyker upp är exempelvis 

vilken arketyp en konsument förknippar med ett visst märke, varför en konsument väljer ett 

specifikt märke, vilka egenskaper, produktrelaterade som icke-produktrelaterade, är viktigast för 

konsumenten och så vidare. En annan lite mindre fråga, som skiljer sig från frågorna om 

varumärkespersonligheten, är att ta reda på hur respondenterna uppfattar respektive varumärkes 

organisatoriska struktur. Det vill säga om organistionen vill ha ordning eller förändring, och om 

den är självfokuserad eller grupporienterad. Denna frågas svar blir en direkt resultat av svaret på 

frågan om varumärkesarketyper, vilket kommer att kunna ses i teoridelen och empirin och 

analysen. 

Det mesta i problemområdet finns att hitta i böcker och allmänna artiklar. Jämförelsevis finns det 

få vetenskapliga artiklar som behandlar och diskuterarar skapandet och förmedlingen av ett 

varumärkes personlighet och alla dess kringliggande faktorer. Detta medför ett behov av 

vetenskapligt skrivna och granskade artiklar. Även om min studie inte tar sig in så djupt i ämnet 

som kan tänkas vara optimalt, anser jag att den har en vetenskaplig prägel. Dels för att jag har 

utgått från vetenskapliga metoder och angreppssättt, dels för att min studie kommer att granskas 

av utomstående för att fastställa dess vetenskapliga korrekthet. Detta anser jag är ett bidrag som 

jag ger till problemområdet, alltså att min studie utökar det existerande vetenskapliga materialet, 

som förhållandesvis till böcker och allmänna artiklar skrivna på konsultuppdrag, är litet. 
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Undersökta företagen kanske kan titta på uppsatsen för att få en bild av vad vissa konsumenter 

anser om deras varumärke för att se hur precis deras marknadsföring kring 

varumärkespersonlighet är. Studien är inte generaliserbar, men är ett första steg i alla fall. 

Studien kan också vara en idé till företagen om att göra liknande undersökningar själva för att få 

mer omfattande och precisa svar. 

1.3 Problemformulering 

Hur uppfattar konsumenter valda varumärkens personligheter? 

1.4 Syfte 

I och med problemdiskussionen blir syftet med denna studie att undersöka hur konsumenterna, i 

detta fall respondenterna i studien, förhåller sig till ett visst varumärke inom klädbranschen. 

Syftet har delats in i följande delsyften för att lättare kunna klargöras: 

 Vilken/vilka dimension/er enligt ”The Big Five” förknippar studiens respondenter med 

valda varumärken? 

 Vilken/vilka arketyp/er förknippar respondenterna med valda varumärken? 

 Vilket marknadsföringsmedel (förmedling med olika budskapstyper eller sponsring) 

påverkar mest respondenternas bild av olika varumärken? 

 Hur tycker respondenterna att respektive varumärkes organisatoriska struktur ser ut: 

grupporienterad/självfokuserad; vill ha ordning/förändring? 

1.5 Avgränsningar och urval 

Denna uppsats har valt att utesluta hur företagen vill att konsumenterna skall uppfatta 

varumärkespersonligheten. Med detta menas att hänsyn inte kommer att tas till företagens 

perspektiv. Hänsyn tas endast till hur konsumenter uppfattar olika varumärkens personligheter. 

De företag som jag har valt att undersöka är svenska klädföretag som är välkända för de svenska 

konsumenterna, och som också till viss del har lyckats nå till den internationella marknaden. 

Företagen som har blivit utvalda är J.Lindeberg (JL), Björn Borg, Cheap Monday och slutligen 

Svea. 

Jag har inte ansett att en geografisk begränsning av varumärkena har varit nödvändig, förutom att 

de ska vara svenska klädmärken. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en teoretisk metod, där bland annat angreppssätt oh kunskapssyn 

presenteras. Därefter följer en presentation av den teori som använts i studien, vilken följer av en 
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redovisning av den praktiska metoden. Detta kapitel redogör bland annat för studiens urval och 

riktighet samt den huvudsakliga metod som studien är uppbyggd från. Den praktiska metoden 

avslutas med en genomgående presentation av intervjuerna och fakta kring intervjuprocessen. 

Vidare följer en allmän presentation av studiens fallobjekt, vilken följs upp av empiri och sedan 

analys. Slutsatserna avslutar uppsatsens skriftliga del, och slutligen följer källförteckning och 

bilagor.
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2 Teoretisk metod 

Denna del i uppsatsen inleds med den förförståelse jag besitter i ämnet och följer av en 

presentation av den valda metoden samt vilken min kunskapssyn är i studien. Kapitlet avslutas 

med en kort diskussion om kritik mot primär- och sekundärkällorna. 

2.1 Förförståelse 

Jag är en användare av de olika valda varumärkena och har därför en viss förförståelse. Detta tror 

jag kan påverka studien både positivt och negativt. Jag besitter redan innan studiens gång viss 

kunskap om varumärkena och har en egen uppfattning av dem. Den kunskap jag har gör att jag 

kan utveckla relevantare frågor och ställa följdfrågor utanför papperet, och på så vis öka 

förståelsen för respondenternas känslor och uppfattningar kring varumärkena. Mina fördomar om 

olika varumärken kan även göra så att jag ställer ledande frågor. Om jag exempelvis tycker att ett 

varumärke står för en personlighet som inte tilltalar mig kan det, undermedvetet tror jag, göra så 

att frågorna blir lutande åt ett negativt håll. Det vill säga att de blir negativt laddade och 

tolkningarna av svaren kan också bli styrande.  

2.2 Konstruktionistisk-hermeneutisk kunskapssyn 

Konstruktionism, eller konstruktivism, betonar att kunskapen om samhälleliga företeelser skapas 

via socialt samspel och ändras successivt (Bryman & Bell 2005 s 34). En annan del av 

konstruktionismen inbegriper även att verkligheten är specifik för de enskilda forskarna, och 

konstruktioner av den sociala verkligheten skapas kontinuerligt av forskare. Därmed är inte en 

forskares beskrivning definitiv och kan alltså ändras. För att lättare förstå vad som menas med 

konstruktionism kan ett exempel ges. Uppfattningen om vad som anses med ”manlighet” är nog 

lättast att förstå sig på, och är ett typiskt fall av konstruktionismen (Bryman & Bell 2005 s 35). 

Vad som anses vara manligt varierar inte endast med tid utan även rum, det vill säga att ordet 

”manlighet” är av en föränderlig karaktär. Bryman & Bell anser således att ”manlighet är en 

social konstruktion vilken skapas och ändras via samspelet mellan människor. 

Wallén (1996, s 33) skriver att tolkningar och förståelse av innebörder utgör hermeneutikens 

grunder. Definitionen av ”tolkning” är också av varierande art. Författaren menar att det kan vara 

allt från att tolka trafikskyltar, till att försöka förstå situationen som människor lever i. Bryman & 

Bell (2005, s 443) menar vidare att det viktiga i hermeneutiken är att forskaren skall analysera en 

text utifrån författarens perspektiv. I allmänhet anser Wallén (1996, s 34) att hermeneutiken är 

läran om kommunikation och förståelse. 

Det finns fyra egenskaper hos hermeneutiken som anses vara grundläggande. Dessa är (Wallén 

1996, s 33-34): betydelsen i texter eller upplevelser är det som hermeneutiken tolkar; forskaren 

besitter förförståelse för det som skall tolkas, vare sig det är genom en språket eller kulturen, och 

det är för forskaren viktigt att andra blir medvetna om denna förförståelse; tolkningar sker 
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växelvis genom del- och helhetsperspektiv, det vill säga att samtidigt som man tolkar något nytt 

skapas ny förståelse för det som har tolkats tidigare; situationen som rådit vid uppkomsten av en 

text skall uppmärksammas vid tolkningen av texten. Även läsarens situation bör 

uppmärksammas. Hur ska vi exempelvis tolka bibeln idag? Hur hade författarna det när de skrev 

den, och vilka åsikter hade de? 

Patel (1994, s 26) skriver att den hermeneutiske forskaren visar hängivenhet till objektet som 

studeras, det vill säga att forskaren är öppen och subjektiv. Med subjektivitet menas att 

forskarens förförståelse spelar en central roll och är utgångspunkten när han närmar sig 

forskningsmålet.  

Tillvägagångssättet inom hermeneutiken brukar ibland benämnas den hermeneutiska spiralen 

(Patel 1994, s 27), med vilken menas att forskaren tolkar en tillgänglig text och producerar ny 

text. Sedan tolkar forskaren denna nya text och producerar ännu en ny text. Så fortsätter 

proceduren och därav ”spiralen”. 

Jag anser att synen på kunskap enligt hermeneutiken är bäst lämpad för denna studie, eftersom 

fokus ligger på förståelse för individerna (Wallén 1996 s 33). Det finns skäl att tro att 

respondenterna använder sig av olika språk trots att de menar samma sak. Hermeneutiken ger då 

tolkningsförmågan en möjlighet att arbeta. Den hermeneutiska spiralen kommer att bygga upp 

studien, där jag kontinuerligt producerar nya texter utifrån tidigare tolkningar. Detta gör att ny 

kunskap bildas successivt. 

2.3 Angreppssätt 

Det material som ligger till grund för uppsatsen påvisar att teorin i ämnesområdet är resultatet av 

en viss forskningsinsats, med vilket menas att studierna är induktivt uppbyggda. Resultaten från 

en studie bidrar, enligt induktion, till ytterligare teoribildning (Bryman & Bell 2005 s 25). 

Optimalt vore om denna studie vore induktivit uppbyggd. Till en början var även min mening att 

genomföra studien enligt induktiv metod. Dock insåg jag att en sådan studie för mig var en 

omöjlighet eftersom jag längs vägen upptäckte att vissa teorikunskaper, som jag saknade, var 

nödvändiga för att studien skulle kunna fortskrida. Av denna anledning har studien genomförts 

dels induktivt, dels deduktivt. Det induktiva inslaget är exempelvis den del av uppsatsen som 

behandlar de olika marknadsföringsmedel, såsom olika budskapstyper och sponsring. Där 

konstruerades först frågor och data insamlades. Sedan söktes teori som behandlade detta område. 

Det deduktiva inslaget, vilket är tydligare, är exempelvis den del som behandlar de olika drag 

som olika varumärkespersonligheter kan tyckas ha. Jag upptäckte innan intervjuerna gjordes att 

jag behövde kunskap om detta för att på ett bättre sätt konstruera frågor som ligger i studiens 

linje. 
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Befintliga teorier och tidigare forskning gör så att jag kan generera bättre resultat, och jag anser 

att det är en fördel att blanda induktion med deduktion på det viset. Dessa resultat kan jag då 

analysera mer och göra lättbegripliga. 

2.4 Primärkälla 

Det primärdata som ligger till grund för uppsatsens empiri är intervjuer med ”vanliga” individer, 

det vill säga konsumenter som känner till de valda varumärkena. Dessa intervjuer skedde i så 

kallad öppen form. Kvale (2006, s 117-120) menar att öppna intervjuer innebär att individerna 

får svara utan restriktioner i form av förutbestämda svar. För att underlätta har jag valt att 

utveckla en intervjuguide som bas för intervjuerna, men samtidigt har jag försökt att inte 

begränsa mig till denna mall, utan har försökt att ställa frågor utifrån respondenternas svar. 

Intervjuguiden hjälper också till att bevara den röda tråden i studien. 

2.5 Sekundärkälla 

Databaserna på Umeå Universitet har bidragit med sekundärkällor, där jag har sökt efter 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. Databaserna Business Premier och EBSChost har använts 

mest frekvent i studien. De böcker som teorin bygger på har bland annat tillhandahållits av 

Universitetsbiblioteket på Umeå Universitet, men vissa böcker har även lånats på andra bibliotek 

runt om i landet. 

Sökord som har använt vid framtagnadet och letandet av sekundärkällorna har varit: varumärke, 

personlighet, varumärkespersonlighet, branding, the big five, arketyp/er, identitet, sponsring, 

personlighetsskapande, personlighetsförmedling. Respektive ords engelska motsvarighet har 

också använts, samt kombinationer av sökorden. 

2.6 Källkritik 

De vetenskapliga artiklar som har använts i studien kan anses vara robusta, eftersom sådana 

artiklar är granskade av många innan de publiceras. Böckerna som har använts kan det dock 

riktas kritik mot. En bok behöver inte vara vetenskaplig för att publiceras, och studier i böckerna 

behöver inte heller vara granskade. Däremot har jag använt mig av böcker skrivna av personer 

med lång erfarenhet inom ämnet, och som har nämnts bland annat i vetenskapliga artiklar eller 

andra studier vilket gör att jag litar på böckerna. Det har varit svårt att hitta tillräckligt många 

vetenskapliga artiklar, vilket gjort att jag har använt allmänna artikalar som skrivits på 

konsultuppdrag. Dessa artiklar är inte lika pålitliga som de vetenskapliga, vilket jag är medveten 

om. Detta ger min studie både en nackdel och en fördel. Nackdelen är att det som är använt från 

dessa artiklar minskar studiens trovärdighet, men fördelen är att mitt data och mina resultat bllir 

än viktigare då det tydligen finns behov av vetenskapligt material. Som tidigare nämnt kan denna 

studie anses vara av veteskaplig karaktär då den kommer att granskas. 
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3 Teori 

I teorikapitlet kommer läsaren att introduceras i de teorier som studien grundar sig på. 

Teorierna är indelade i kategorierna ”Skapandet av en varumärkespersonlighet” och 

”Kommunikation av varumärkespersonlighet”. 

3.1 Skapandet av en varumärkespersonlighet 

3.1.1 The Big Five 

Människors personlighet kännetecknas enligt Rajagopal (2006, s 56-65) av fem dimensioner, 

nämligen uppförande, utseende, attityd, värderingar och demografiska egenskaper. Detta 

ställningstagande görs utifrån en studie utfört av D.A. Aaker och Biel (1993, s 83-95). Dessa två 

konstaterade att det finns fem dimensioner som identifierar en person, vilka är inåt/utvändhet, 

förenlighet, medvetenhet, emotionell stabilitet och kultur. J.L Aaker (1997, s 341-356) har tagit 

det hela ett steg längre och kopplat ett varumärkes personlighet till fem dimensioner. 

Varumärkespersonlighetens fem dimensioner utgörs enligt henne av: ärlighet; kompetens; 

spänning; robusthet; och sofistikerad. Figur 3.1.1 visar på dessa fem dimensioner, som också 

kallas för ”The Big Five”. Denna utveckling och överföring av en människas personlighet och 

personlighetskaraktäristika till varumärken motiveras främst med att konsumenter söker sig till 

produkter som överensstämmer med deras vilja att känna sig som något särskilt. Om en 

konsument exempelvis vill känna sig tuff kommer han/hon att inhandla klädesplagg, eller andra 

produkter, vars varumärke kännetecknas av tuffhet. Överföringen av personligheter till 

varumärken är möjlig då många karaktäristika avgör uppfattningen av en personlighet. Det första 

intrycket en människa får av en annan person är exempelvis utseendet. Andra faktorer som avgör 

helhetsintrycket av en människas personlighet är till exempel ärlighet, jordnära, personens 

agerande i olika situationer, livsstil och så vidare. På så vis kan ett varumärke skapa sin egen 

personlighet genom att exempelvis ge sina produkter ett visst utseende. Företaget kan också visa 

att det bryr sig om sin omgivning genom att till exempel sponsra olika välgörenhetsevenemang, 

eller vara mån om miljön i sin produktion. Vidare kan företaget visa på sin ärlighet genom 

kvalitetssäkra produkter, eller genom att lyssna på sina kunder och hjälpa dem även i situationer 

som inte gynnar företaget, exempelvis vid reklamationer, ersättningar och så vidare. Företagets 

agerande i olika situationer medför till bildandet av varumärkets personllighet, precis som en 

människas agernade i olika situationer påverkar hur folk uppfattar dennes personlighet. 
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Figur 3.1.1- Varumärkespersonligheter- ”The Big Five” (J.L Aaker, 1997, s 352) 

Varje dimension i ”The Big Five” är indelad i ytterligare segment, eftersom ett ord ensamt inte 

kan förklara en dimension på ett bra sätt. Dessa alla dimensioner påverkar människans tycke på 

olika sätt. Dimensionen Ärlighet kan delas in i fyra segment: jordnära (familje- eller 

småstadsmänniska); ärlig (sann, äkta); hälsosam (nyttig, frisk); munter (vänlig, glad). 

Kompetensdimensionen består av segmenten pålitlig (betryggande, lojal), intelligent (allvarlig, 

teknisk) och framgångsrik (självsäker, mäktig). Spänning består av dragen: djärv (utmanande, 

modig, våghalsig); livlig (ung, alert); fantasifull (påhittig, nyskapande); uppdaterad (modern, 

självständig). Dimensionen Robusthet beskrivs som äventyrlig (friluftstyp, aktiv, manlig) och 

tuff (kaxig, stark, uppriktig). Den sista av de fem dimensionerna, Sofistikerad, består av följande 

personlighetsdrag: överklass (elegant, glamoröst) och charmig (attraktiv, trevlig, insmickrande). 

(J.L Aaker, 1997, s 352) 

Dimensionerna kan också appliceras på en helt vanlig person, där ärlighet, kompetens och 

spänning är medfödda egenskaper. Robusthet och sofistikation däremot hör ihop med 

människans behov (Rajagopal, 2006, s 56-65). Kort och gott kan det sägas att ”The Big Five” 

försöker att förklara hur människors preferenser påverkas av ett varumärkes personlighet. 
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3.1.2 Varumärkesarketyper 

Carl Gustav Jung utvecklade begreppet ”arketyp” och definierade det som en symbol, vilket är 

personifierad, och ger oss möjligheter att inträda i våra undermedvetna begär, meningar och 

sanningar (Jung refererad i Tallmon, 2009). Dessa symboler påverkar hur vi tolkar och upplever 

den omgivning som vi observerar. Enligt Jung är dessa arketyper medfödda hos människor 

oberoende av kultur, och skall enligt honom förklara varför liknande sagor odyl förekommer hos 

skilda kulturer. 

Marknadsförare använder sig av olika arketyper för att bygga och kommunicera varumärkets 

personlighet. Detta har visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt. Arketyper som medel i 

processen att bygga ett varumärke möjliggör att göra den ogreppbara egenskapen hos ett 

varumärke greppbar (Spink, 2002), exempelvis vilken emotionell relation konsumenter har till 

ett visst varumärke. Spink menar att arketypen är ett välkänt fenomen som har en större 

omfattning än tid, plats, kön, ålder och kultur. Arketyper representerar något andligt. Att göra det 

ogreppbara greppbart motiverar Spink med att arketyper är starkt relaterade till människans 

emotionella preferenser, och att konsumenternas emotionella behov är starkare än deras 

funktionella behov. Således anser Spink att arketyper är ett mer effektivt sätt att bygga ett 

varumärke än mer moderna medel. 

Ett klassiskt exempel på en arketyp är Hjälten, som också är den mest kända arketypen. Hjälten 

kan ta många skepnader, men Spink skriver att den vanligaste uppgiften för Hjälten är att 

bekämpa orättvisa och beskydda de svaga och utstötta (Spink, 2002). En tydlig sådan hjälte i 

verkligheten är exempelvis Martin Luther King Jr som kämpade för allas lika värde och de som 

samhället hade stött ut, framför allt de mörkhyade. Spink nämner Virgin och Domestos som två 

varumärken som skulle kunna personifieras som Hjälten. Hjälten kan också likställas med 

Vårdaren, som är den som hjälper utsatta och svaga och vill ta hand om personerna i sin 

omgivning. 

12 varumärkesarketyper nämns i boken ”The hero and the outlaw” (Margareth och Pearson, 

2001, s 157). Författarna anser att dessa 12 arketyper går att återfinna i företagen och har 

sammanställt dem i en figur (se nedan) som gör det lätt att avgöra vilken/vilka arketyper ett 

varumärke personifierar. 
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Figur 3.1.2- Varumärkesarketyper (Margareth, Pearson, 2001, s 157) 

Om företaget exempelvis söker förändring istället för ordning och reda återfinns detta företag i 

figurens nedre del, och om företaget tänker mer på vad kundens behov än sina egna finns 

företaget på den vänstra sidan av figuren. Detta skulle innebära att företagets varumärke är 

antingen Skämtare, Rebell, eller Magiker. 

Vissa varumärken förknippas inte endast med en arketyp, utan två eller fler. Spink (2002) påstår 

att Virgin förknippas med en primär och en sekundär arketyp. Den primära är Hjälten/Vårdaren, 

och den sekundära arketypen är enligt Spink Rebellen/Den utstötte. 

En studie gjord av reklambyrån Young & Rubicam, i vilken 50 varumärken över 6 års tid 

studerades, visade att de varumärken som förknippades med en enskild arketyp hade dubbelt så 

höga ekonomiska och marknadsmässiga andelar än varumärken som inte kunde sammanföras 

med någon arketyp alls (Perfetti, 2002 s 1). 

3.1.3 Varumärkesarketyper i klädbranschen och i denna studie 

Ett tydligt exempel på en varumärkesarketyp i klädbranschen är Hjälten/Vårdaren som bäst kan 

kopplas till sportmärket Nike. Alla människor känner till varumärke Nike, men mindre känt är att 

namnet är tagen från den grekiska gudinnan Nike, som var segrarens gudinna (Perfetti, 2002, s 

1). Perfetti menar att Nike får konsumenterna att känna att de axlar en hjältes mantel då de 
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använder deras produkter. Nike marknadsför också detta budskap tydligt i sina reklamer, då de 

använder sig av världsstjärnor och miljoner människors idoler i sina reklamer. Exempelvis syns 

Tiger Woods Michael Jordan ofta i Nike- reklamer. En svensk stjärna som är sponsrad av Nike 

är Zlatan Ibrahimovic, som i dagsläget är Sveriges största sportpersonlighet. 

Det italienska jeansmärket Diesel framhäver sig gärna som Rebellen, vilket också gäller många 

andra jeanstillverkare. Just jeansmärken vill bli förknippade med denna arketyp, då bärarna av 

jeans nuförtiden vill visa sin häftiga sida med rebelliskt designade jeans. 

Denna studie kommer att koncentrera sig på fyra arketyper som förekommer frekvent i 

klädbranschen. Dessa är Hjälten/Vårdaren, Rebellen/Den utstötte, Äventyraren och 

Filosofen/Tänkaren. Studien kommer därmed att bortse från övriga 8 arketyper som nämns i 

”The hero and the outlaw” (Margrareth, Pearson, 2001, s 157). Detta eftersom det i litterautren 

främst är de fyra valda arketyperna som nämns. 

3.1.4 Skapandet av varumärkespersonlighet i klädbranschen 

En varumärkes personlighet skapar en möjlighet för konsumenten att visa sin egen personlighet. 

Genom att bära kläder av ett visst varumärke med en viss personlighet kopplad till sig uttrycker 

man sin egen personlighet. Varumärken hjälper även konsumenter till att uttrycka den status som 

konsumenten vill ha gentemot andra och sig själv (Frost och O’Cass, 2002). Just strävan efter en 

viss status är en drivande kraft i konsumtionen och valet mellan olika prodkuter. Konsumenter 

vill oftast ge en starkare bild av sin sociala situation då denna köper exempelvis kläder av ett 

varumärke som anses vara statushöjande av både konsumenten och andra (Goldsmith m fl, 1999, 

s 310). De egenskaper hos varumärken som anses bidra till högre status är bland annat 

överpriser, lyxiga förpackningar och så vidare (Frost och O’Cass, 2002, s 69). 

Personligheten hos ett varumärke skapas inte i ett oberoende förhållande mellan konsumenter 

och de styrande över varumärket, utan detta sker i en interaktion mellan dessa parter. Mer precist 

skapar de styrande över ett varumärke varumärkets personlighet med hjälp av vad 

konsumenterna tycker och tänker om varumärket (Freling och Forbes, 2005, s 412). 

D.A. Aaker menade att varumärkespersonligheten skapades av både produktrelaterade och icke- 

produktrelaterade faktorer (Aaker, 1996, s 145). Produktrelaterade faktorer är (1) kategorin som 

produkten tillhör, (2) förpackning, (3) pris och (4) attribut. Icke produktrelaterade faktorer är 

enligt Aaker (1) användaren, (2) sponsring, (3) symbolik, (4) ålder, (5) annonsering, (6) landet 

som varumärket härstammar från, (7) företagsimage, (8) företagets VD och (9) kändisskap  

När det kommer till klädesplagg spelar de produktrelaterade faktorerna en liten roll, då skillnader 

i dessa faktorer är väldigt små mellan olika varumärken. Av hänsyn till detta kommer enbart de 

icke- produktrelaterade faktorerna att beaktas i denna studie. De tre vanligaste icke- 
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produktrelaterade faktorerna vid skapandet av varumärkespersonligheter i klädbranschen är 

användaren, sponsring och symbolik, och därför kommer fokus att ligga på dessa tre faktorer: 

 Användaren: Fördelen med denna faktor är att det är en riktig person som representerar 

varumärket. När Nike använder sig av Tiger Woods, vilken de flesta människorna känner 

igen, säger reklamen oss att Nikes personlighet speglar Tiger Woods personlighet (D.A. 

Aaker, 1996). Det är inte enbart i reklam som användaren förekommer, utan användaren 

kan vara en granne som bär ett visst varumärkes kläder. Observatören förknippar då 

denna grannes personlighet med varumärket. Grannen kan sägas vara den typiske 

användaren, medan Tiger Woods är den idealiske användaren. 

 Sponsring: Många företag väljer att sponsra olika evenemang, såsom tävlingar och 

konserter, för att skapa en varumärkespersonlighet. En rad olika företag sponsrar 

exempelvis Champions League för att locka en viss typ av människor. Enligt D.A. Aaker 

(1996) påverkar sådana handlingar från företagets sida varumärkets personlighet. 

 Symbolik: Enligt D.A. Aaker (1996) är fördelarna med symboler dels att den kan 

kontrolleras till fullo av företaget, dels att de kan anta extrema associationer. Det är 

vanligt att varumärkets symbol, eller logotyp, syns på kläder, vilket gör dem till en viktig 

del i vår strävan att förmedla en viss status till andra (Langer, 1997, s 60-65). 

3.2 Kommunikation av varumärkespersonlighet 

3.2.1 Vikten av att kommunicera varumärkespersonlighet 

Kunskap i varumärkespersonlighet möjliggör för företagen att bygga och kommunicera 

varumärkesidentiteten effektivare (D.A. Aaker, 1996, s 151). Företagen beslutar i många frågor 

kring produkten för att bygga och kommunicera varumärket. Exempelvis bestämmer de 

utseendet på förpackningen, reklamkampanjer, annonsering och så vidare. D.A. Aaker menar att 

om företagen utesluter icke- produktrelaterade faktorer kommer de att gå miste om många 

marknadsandelar. Författaren anser att företagen bör personifiera varumärket genom att likna det 

vid en person. D.A Aaker skriver bland annat att när kamertillverkaren Canon kom med en ny 

systemkamera behövde de skapa spänning över kameran, och försöka att differentiera produkten 

från andra liknande produkter. Canon valde att personifiera kameran som en rebell, med 

självständighet och individualitet som ledord. Detta gjorde de bland annat med att använda sig av 

dåtidens mest kände rebell, tennisspelaren Andre Agassi. 

3.2.2 Valet av mediakanal 

Enligt Kotler (2003, s 601) är det viktigt att beslutsfattarna vid kommunikation av sitt varumärke 

bestämmer rätt sorts media att använda sig av. Olika media når olika slags och olika många 

människor. Räckvidden av kommunikationen, frekvensen samt genomslagskraften som 
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mediakanalen har är således avgörande för beslutet. Dessa faktorer skall sedan ställas och 

jämföras mot kostnaden av att kommunicera i tänkbara mediakanaler. 

Förutom dessa faktorer bör beslutsfattarna ta hänsyn till ytterligare faktorer i valet av media. 

Exempelvis skall man tänka på sin målgrupps mediala vanor (Kotler, 2003, s 601). Köper ens 

målgrupp magasiner, eller tittar de för det mesta på TV? Vidare bör man ta hänsyn till 

produktens egenskaper. Om produktens färger önskas få fram kan detta göras på ett bra sätt i 

magasiner. Kotler skriver även att meddelandets aktualitet påverkar valet av media. Om företaget 

exempelvis skall rea ut varor är idealet reklam i TV, dagstidningar eller radio. Om meddelandes 

budskap inte är lika akut kan exempelvis magasiner fungera bra som mediakanal. 

3.2.3 Budskap i kommunikationen 

Budskapet i kommunikationen av ett varumärke kan vara av tre olika sorter (Grönroos, 2002, s 

293-294). Dessa olika former är: planerade budskap; oplanerade budskap; och produktkunskap. 

En närmare beskrivning av dessa följer nedan: 

 Planerade budskap: Exempel på denna typ av budskap är reklamkampanjer i TV, 

annonser, internet och så vidare. Denna typ av budskap är enligt Grönroos det som 

konsumenterna litar minst på, eftersom konsumenterna känner att företagen försöker 

övertala dem till ett visst tänkande. Detta kan också sägas vara ”vad företaget säger” 

(Grönroos, 2002, s 293-294). 

 Oplanerade budskap: Oplanerade budskap kommuniceras exempelvis av oberoende 

tidsskrifter, folk man känner, konsumenternas egna erfarenheter av varumärket och så 

vidare. På grund av detta tror Grönroos att oplanerade budskap är den typ av budskap 

som konsumenterna litar mest på. Grönroos tolkar detta som ”vad andra säger och gör” 

(Grönroos, 2002, s 293-294). 

 Produktbudskap: Denna typ av budskap är helt enkelt hur produkten är utformad, vad den 

kan användas till och så vidare. Enligt Grönroos kan detta beskrivas som ”produktens 

fysiska egenskaper” (Grönroos, 2002, s 293-294). 
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4 Praktisk metod 

Syftet med denna del är att beskriva utförligt hur urvalet för studien har gått till och diskutera 

kring detta urval. Vidare är syftet att diskutera pålitligheten i studien, berätta om eventuella 

bortfall och slutligen framföra eventuell kritik mot studien. 

4.1 Urval 

Uppsatsen innefattar olika svenska varumärken inom klädbranschen. Det första villkoret var att 

varumärket skulle ingå i klädbranschen. Ett annat villkor för att ett företag skulle vara med var 

att deras varumärke är allmänt känt hos det svenska folket. Tredje villkoret var att de i någon 

mån skulle ha nått framsteg även internationellt. Jag ville ha så stor variation som möjligt, och 

valde att inte könsdiskriminera. Det vill säga att jag konsekvent valde både varumärken som 

fokuserar mer på killar och andra som fokuserar mer på tjejer. Olika varumärken skiljer i 

personligheten också, och därför tyckte jag det vara viktigt att varumärken som av mig anses 

skilja i personlighet skulle tas med, och inte enbart varumärken som jag tycker har likadana 

personligheter. Detta skapar inte endast en intressantare studie utan belyser syftet ur fler 

aspekter, vilket gör att det inte blir alltför ensidigt. Observera att hänsyn endast tas till vad jag 

innan studien ansåg vara typiska kill- respektive tjejmärken, det vill säga att det inte är något 

uttalat från företagens sida. 

 

Antalet varumärken hade ingen gräns till en början, men för att kunna fokusera mer och lägga 

ner tillräckligt mycket tid åt varje enskilt märke för rättvisande slutsatser, valde jag att begränsa 

antalet varumärken till 4 stycken. Dessa 4 varumärken var J. Lindeberg, Björn Borg, Cheap 

Monday samt Svea. Alla dessa varumärken är hemmahörande i klädbranschen samt är välkända 

hos en stor del av Sveriges befolkning. Varumärkena har även nått internationella framsteg. 

Detta gör att samtliga varumärken uppfyller de tre första kriterierna. J. Lindeberg är, för mig, ett 

typiskt killmärke och Svea är å andra sidan ett typiskt tjejmärke. Björn Borg och Cheap Monday 

däremot har ett utbud som riktar sig mot både killar och tjejer. 

 

Urvalet av intervjuade personer följde kriteriet att det skulle ha så stor variation i ålder, kön och 

andra bakgrundsvariabler. Dessa bakgrundsvariabler var dock ej avsedda att utesluta personer 

eller begränsa urvalet, utan endast för att studien skulle bli mer intressant. 

De intervjuade personerna kommer från olika delar av Umeå, och har självmant gått med på 

intervjuerna genom att svara på en ”annons” som jag satte upp på Umeå Universitet och olika 

publika ställen runt om i centrala Umeå. Detta anser jag vara tillräckligt slumpartat och bör inte 

ge en skev bild av urvalet. Både tjejer och killar, i olika åldrar och bakgrunder deltog. Därmed 

kan det sägas att urvalet var av heterogen art (Bryman & Bell, 2005, s18). Mer om 

respondenterna tas upp i avsnitt 5.1. 
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4.2 Kvalitativ metod 

En studie kan vara av kvantitativ eller kvalitativ art. Beroende på vilken slags studie man skall 

göra passar då antingen ett kvantiativt eller ett kvalitatativt angreppssätt. I huvudsakliga och 

generella drag går en kvantitativ metod till på följande sätt. Forskaren har en eller flera hypoteser 

som den vill testa (W.L Neuman, L.W. Kreuger, 2003, s 135). Forskaren använder sig av mått 

som har tagits fram systematiskt innan data samlas in. Dessa mått är dessutom standardiserade. 

Data samlas sedan in i form av nummer eller förbestämda kategoriseringar, med precisa mått. 

Den teoretiska delen i kvantitativa metoder är generell och allmän och allt som oftast är studien 

deduktivt uppbyggd. Något som karaktäriserar kvantitativa metoder är möjligheten till 

replikerbarhet, det vill säga att en två olika forskare kan genomföra exakt samma studie och 

erhålla exakt samma resultat (W.L Neuman, L.W. Kreuger, 2003, s 135). Resultaten analyseras 

slutligen med statistiska begrepp, tabeller eller diagram, och en diskussion förs oftast om hur 

resultaten förhåller sig till hypotesen. Kvalitativa studier däremot, frambringar syften och 

tolkningar alltjämt som forskaren blir bekant med insamlad data. Mått skapas längs studiens 

gång och är oftast specifika och unika för dels det studerade, dels för forskaren. Insamlad data är, 

till skillnad från kvantitativa studier, i form av ord och bilder från observationer, dokument och 

anteckningar. Teorin i kvalitativa studier kan vara både allmän och specifik, och studien är oftast 

induktivt byggd. Resultaten analyseras med tolkningar som skapats och modifierats längs vägen 

för att kunna ge läsarna en helhetsbild av studien. 

 

Studiens syfte skall besvaras med en kvalitativ metod. Det finns tre sätt att samla in data på med 

kvalitativa metoder, vilka enligt Patton (1987 s 7) är: djupa och öppna intervjuer; observationer; 

och skrivna och existerande dokument. Kvalitativa metoder möjliggör, på grund av avsaknaden 

av restriktioner orsakade av förutbestämda kategoriska analyser, djupa och detaljerade studier 

(Patton 1987 s 9).  

 

Intervjuarens särskilda egenskaper avgör hur valid en kvalitativ studie blir (Johansson 1995 s 9-

10). Ofta förhåller sig forskaren subjektivt vid genomförande av intervjuer, vilket även jag ämnar 

göra. Jag ämnar alltså att tolka respondenternas svar subjektivt, och läsaren bör inte blanda ihop 

detta med att jag skall ge egna tolkningar av något annat än respondenternas svar. Anledningen 

till subjektivitet i en kvalitativ metod är att metoden utgår från att intervjuaren, eller forskaren, är 

en mänsklig varelse och samspelar under studiens gång med andra mänskliga varelser. En fördel 

med kvalitativa metoder är att möjligheten att erhålla unika resultat uppstår vid kvalitativa 

metoder. Detta skulle alltså göra att min studie skulle skilja sig från andra liknande studier. 

Sedan kan framtida studier generera resultat som skiljer sig från mina. Detta i sin tur medför att 

kunskapsbasen breddas inom forskningsområdet. 

Jag anser att en kvalitativ metod är bäst lämpad eftersom detaljerad information rörande 

konsumenternas förhållning och känslor kring specifika varumärken kan erhållas genom 
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kvalitativa intervjuer (Patton 1987 s 9). Detta medför att man kan få en större förståelse för 

respondenterna.
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5 Intervjuerna 

 

Allmän information kring intervjuerna, såsom omfattning, tid och så vidare skall först 

presenteras. Sedan förklaras intervjuernas genomförande och kopplas till studiens valda metod. 

Slutligen framförs kritik mot intervjuerna. 

 

5.1 Intervjuernas utförande 

 

5.1.1 Allmänt om intervjuerna 

Respondenterna i studien har blivit informerade om studiens syfte, och om intervjuernas 

öppenhet. Då jag har ställt en fråga utifrån intervjuguiden har jag berättat för dem att de har 

friheten att svara utanför frågan. Intervjuerna pågick mellan 45 till 90 minuter, beroende på de 

intervjuades kunskaper om begrepp och förståelse för frågorna. Jag har också valt att hålla alla 

respondenterna anonyma, vilket de har blivit informerade om. 

 

5.1.2 Respondenterna och intervjuerna 

8 respondentern deltog i studien. Dessa varierade i ålder, från den yngste som var 19 till den 

äldste som var 31, och i kön. Fyra respondenter var män och lika många var kvinnor. 

Respondenternas yrken varierade ocks vitt, allt från att vara arbetslös, till student, till arbetande. 

Min uppfattning av respondenternas erfarenhet av klädbranchen var att vissa besatt mer kunskap 

än andra, alltså att det fanns en variation i deras kunskap om klädbranchen och varumärken. I 

övrigt var alla respondentern bosatta i Umeå. 

 

Intervjuerna genomfördes på Umeå Universitet, i ett bokat rum avskilt från yttre störande 

faktorer. Endast jag och respondenten satt i rummet och intervjuerna började alltid med att 

försöka lära känna varandra innan frågor rörande studien ställdes. Detta gjorde jag i syfte att 

försöka få respondenterna att slappna av och känna sig mer bekvämna med mig och 

intervjusituationen. Som redan nämnt pågick intervjuerna mellan 45 till 90 minuter. 

 

5.1.3 Intervjuguiden 

De första frågorna som ställdes till respondenterna rörde bakgrunden, det vill säga namn, ålder, 

kön, bostad och yrke. Dessa frågor ställdes för att kunna avgöra variationen bland 

respondenterna. Sedan ställdes frågor som rörde studiens kärnfrågor och kan kopplas till det 

teoretiska i studien. 

 

Första frågan som ställdes var ”Många företag använder sig av olika arketyper för att 

kommunicera sitt varumärke och bygga en personlighet kring den. Vilken/vilka arketyper tycker 

Du stämmer in på respektive varumärke?”. Denna fråga efterföljdes av fyra alternativa 

arketyper, vilka var Hjälten/Vårdaren, Äventyraren, Rebellen/Den Utstötte och 
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Tänkaren/Filosofen. Respondenterna blev också påminda om att om de ansåg att andra arketyper 

utöver de fyra nämna passade bättre in på respektiv varumärke kunde de självklart välja dessa. 

Denna första fråga ställdes i syfte att se vilken arketyp som respondenterna tyckte att respektive 

varumärke liknade mest, alltså vilka personlighetsdrag från akretyperna som kunde placeras bäst 

på respektive varumärke. Enligt teorin använder sig klädföretag av arketyper då de vill skapa en 

perosnlighet kring sitt varumärke (Figur 3.1.1). 

 

Nästa fråga i intervjuguiden var ”För att konsumenter ska kunna ”ta på” ett varumärke mer och 

uppfatta det som något mer konkret och levande försöker företag att ge vissa personlighetsdrag 

till sitt varumärke. Det vill säga att de försöker att personifiera varumärket. Vilket/vilka av 

följande personlighetsdrag tycker Du stämmer in på de valda varumärkena?” De i teorin 

nämnda personlighetsdragen lästes upp, men respondenterna påmindes om sin frihet att gå 

utanför teorin och att de inte har några restriktioner att förhålla sig till. Denna fråga är en viktig 

del i studien eftersom den fångar upp mycket av studiens syfte, det vill säg att undersöka 

personlighet hos varumärken ur konsumentsynpunkt. Det är även ur teoretisk synpunkt en viktig 

fråga då teorin betonar vikten av dessa personlighetsdrag som kan förknippas med varumärken 

(Figur 3.1.2). 

 

Den tredje frågan berörde den typiske användaren av respektive varumärkes kläder såsom 

respondenterna uppfattade denne typiske användare, och fråga löd som följande ”Beskriv med 

egna ord den, enligt Dig typiske, bäraren av varumärkena- Förslag på egenskaper hos den 

typiske bäraren som Du kan tänka på och diskutera kring är utseende, ekonomi, status, kille/tjej, 

ålder, sportig/avkopplad, yrke, miljömedveten etc”. Denna fråga ville jag ställa eftersom den ger 

en stor frihet för respondenterna att beskriva hur de själva uppfattar varumärkets användare. Den 

typiske användaren är en viktig faktor i hur konsumenter uppfattar ett visst varumärkes 

personlighet (D.A. Aaker, 1996). Denna typ av verktyg kan dock inte planeras och kontrolleras 

av företaget som äger varumärket, vilket enligt teorin skall vara den typ av budskap med störst 

genomslagskraft (Grönroos, 2002, s 293-294). Än viktigare för uppsatsen är att denna fråga 

klargör ytterligare vilka personlighetsdrag som respondenterna förknippar med respektive 

varumärke. Det skall noteras att jag inte gav respondenterna förslagen som är nämnda i frågan 

till en början utan endast då jag fann det nödvändigt. 

 

Nästa fråga var ”Vad säger varumärkenas logotyper Dig? Vilken/vilka personligheter tycker Du 

att logotypen förmedlar? Hur tror Du att det påverkar/formar din uppfattning om varumärkets 

personlighet?”. Syftet med denna fråga var att försöka att fånga upp hur ett verktyg som kunde 

kontrolleras av företagen påverkar konsumenternas uppfattning om varumärkets personlighet, 

och om respondenterna ansåg att logotypens utseende var av värde då de skapade sig en 

uppfattning om ett varumärkes personlighet. En logotyp kan anses vara ett planerat budskap, 

vilket enligt teorin skall ha minst genomslagskraft (Grönroos, 2002, s 293-294). 
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Den femte och näst sista frågan i intervjuguiden var ”Vilken typ av budskap tror Du att Du har 

påverkats mest av i skapandet av din uppfattning om ett varumärke?”. Här fick respondenterna 

välja mellan tre olika kategorier, vilka var planerade budskap, klädrelaterade budskap och 

oplanerade budskap. Teorin säger att de planerade buskapen är minst genomslagskraft, och att de 

oplanerade budskapen är mest genomslagskraft, vilket redan har nämnts (Grönroos, 2002, s 293-

294). Jag anser att denna fråga fångar den del av studien som syftar till att ta reda på genom vilka 

”kommunikationskanaler” som konsumenterna anser sig ha påverkats då de har bildat sig en 

uppfattning om ett visst varumärkes personlighet. Alltså om de anser att företagen har påverkat 

dem, eller om andra faktorer utanför ett företags kontroll har varit mer betydande för 

konsumenternas uppfattning om ett varumärkes personlighets. 

 

Slutligen ställdes en fråga som berörde varumärkenas sponsringverksamhet. Frågan var som 

följande ”Tror du att din uppfattning om varumärkena påverkas av att exempelvis kändisar bär 

deras kläder, eller de sponsrar evenemang såsom konserter, tävlingar etc? Vilket sätt?”. 

Sponsring är enligt teorin ett sätt att försöka förknippa ett varumärkes personlighet till 

exempelvis en idealisk användare, eller att förmedla specifika drag som skall förknippas med 

varumärket (Aaker, D.A., 1996). Exempelvis att Nike skall ha drag som kan återfinnas hos Tiger 

Woods eller andra sportspersonligheter. Jag ville försöka att fånga upp om respondenterna har 

upplevt att sponsring har påverkat deras uppfattning om respektive varumärkes personlighet, och 

valde därför att ställa denna fråga. 

 

5.1.4 Genomförande enligt den hermeneutiska spiralen 

Jag har utgått från en hermeneutisk kunskapssyn och tagit hänsyn till detta i intervjuerna. Efter 

första intervjun märkte jag att vissa frågor behövde modifieras lite för att underlätta för 

respondenterna att förstå mig. Från början hade jag inte exempelvis inte tänkt ta med exempel på 

arketyper i klädbranschen, men insåg efter den första intervjun att detta var nödvändigt eftersom 

begreppet arketyp kan uppfattas som något främmande för många personer. Efter nästa intervju 

blev jag tvungen att modifiera mina frågor ytterligare för att bli mer lättförståeliga, och 

genomförandet pågick på det viset genom hela intervjuprocessen. På så vis kan man säga att 

metoden var enligt den hermeneutiska spiralen (se sida 6), det vill säga att allt eftersom jag erhöll 

kunskap om intervjuprocessen kunde jag förstå respondenterna mer, och på så vis göra 

modifieringar längs vägen. Den kunskap som jag förvärvade efter exempelvis första intervjun 

omtolkades då ny kunskap förvärvades, och jag kunde då producera en ny text baserat på både 

den nya kunskapen men också på den sammanlagda förvärvade kunskapen. 

 

5.1.5 Kritik mot intervjuprocessen 

Till en början hade jag tänkt helt öppna frågor, men detta insåg jag inte skulle vara möjligt 

eftersom det krävs ganska mycket förkunskap av respondenterna om branschen och begrepp 

inom marknadsföring. Nu visades det sig inte vara på det viset, och den öppenhet som annars är 

kvalitativa metoders styrka gick förlorad till en viss del. Annan kritik kan riktas mot frågan om 
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sponsring och budskapstyp. I empirin och analysen kan läsaren uppmärksamma att på grund av 

att respondenterna inte var tillräckligt bekanta med varumärkenas sponsringsaktiviteter och 

förmedlingsaktiviteter, då budskap från varumärkena har försökt nås till konsumenterna, så har 

det blivit svårt att koppla svaren till teorin. Frågan om budskapstyp har även blivit mer av en 

rangordningsfråga, vilket inte var meningen från början. Jag hade svårt att förmedla vad jag ville 

få ut av den frågan till respondenterna på annat vis. Kritiker kan påstå att frågan bör lyftas bort, 

men jag påstår att det ändå är relevant för studien. Detta eftersom det för mig var viktigt att 

skriva om olika sätt som företagen kan förmedla sin varumärkespersonlighet till konsumenterna 

på. Men jag är väl införstådd i att denna fråga är av rangordningskaraktär och erbjuder inte 

öppenhet till respondenterna, varför försiktiga slutsatser skall göras kring frågan. 

 

Ytterligare kritik mot intervjuerna berör anonymiteten av respondenterna. Jag tyckte att det var 

viktigt för respondenterna att känna att de kan svara exakt som de vill utan att vara rädda för att 

”göra bort sig”, eftersom deras namn skulle tryckas i studien. Enligt mig är det vitalt att 

respondenterna känner den tryggheten som anonymitet erbjuder. Jag är dock införstådd i att 

läsaren kan betrakta studien som mindre pålitlig, då möjligheten till att kontrollera resultaten 

försvinner i och med anonyma respondenter. 

 

Vidare kan platsen för intervjuerna kritiseras. Det kan tänkas kännas obekvämt för en respondent 

att sitta isolerad med en okänd person en längre tid och svara på frågor. Dock bör det noteras att 

isoleringen berodde på att yttre faktorer inte skulle störa intervjuerna så att respondenterna kunde 

fokusera fullt ut på intervjufrågorna och ta tid på sig att tänka. Hade intervjuerna exempelvis 

gjorts på en kafeteria skulle oljudet kunna kännas stressande, eller att personer som passerar 

skapar en stressande atmosfär. 

 

5.2 Sanningskriterier 

 

Säkerheten i en studies kan faställas genom att granska olika sanningskriterier. Dessa skiljer sig 

beroende på om studien är av kvantitativ eller kvalitativ art. Patel & Tebelius (1987, s 68) skriver 

att oavsett metod kan följande sanningskriterier användas: tillämplighet, överensstämmelse, 

pålitlighet samt noggrannhet. Dock skiljer sig dess begrepp beroende på metodvalet. I kvantitativ 

metod är pålitlighet lika med reliabilitet, överensstämmelse översätts till validitet och 

noggrannhet kan sägas vara precision, objektivitet och exakthet ( Patel & Tebelius, 1987, s 68-

70). I kvalitativ metod menas pålitlighet vara trovärdighet, överensstämmelse är rimlighet och 

noggrannhet är samvetsgrannhet och ärlighet. 

Med tillämplighet menas att de instrument och tekniker som har använts är anpassade till den 

gjorda studien (Patel & Tebelius, 1987, s 77). En studie kan få större tillämplighet genom att 

forskaren exempelvis använder sig av olika datainsamlingstekniker, såsom intervjuer, 

observationer etcetra. Jag använde personliga intervjuer i denna studie, eftersom jag ansåg det 

vara det mest lämpliga sättet att få fram information av den art som studien kräver. Personliga 



27 

 

intervjuer möjliggjorde det även för mig att observera respondenternas kroppsspråk, tonläge och 

ansiktsuttryck. 

Med en pålitlig studie menas att det går att argumentera för datainsamlingen, och senare för 

eventuella tolkningar av insamlat data (Patel & Tebelius, 1987, s 80). Tolkningarna skall således 

inte bygga på fördomar eller lättillgängliga slutsatser. Jag har i intervjuprocessen upprepat olika 

frågor, samt omformulerat vissa frågor för att på så vis undvika missförstånd. Dock var jag 

ensam och vid datainsamlingen kan information ha gått förlorat. Efter intevjuerna granskade jag 

svaren och under intervjuerna försökte jag att observera känslor och kroppsspråk. Jag har vid 

datainsamlingen och tolkningen av data litat på mina egna intryck, vilket också Patel & Tebelius 

förespråkar. 

Överensstämmelse, eller rimlighet, är en kriterie som avgör hur väl det som forskaren utgår ifrån, 

den sökta informationen och den samlade informationen stämmer överens (Patel & Tebelius, 

1987, s 78). Jag har försökt i denna studie att jämföra intervjusvaren med respondenternas 

kroppsspråk samt tonläge för att avgöra rimligheten. Samtidigt har jag försökt att jämföra med 

min egen uppfattning om vad som var avsett att undersökas. 

Patel & Tebelius (1987, s 81) skriver att noggrannheten i kvalitativa metoder har med forskarens 

ärlighet att göra. För att erhålla hög noggrannhet bör således forskaren föra noggranna 

anteckningar och reflektera över studieförfarandet. Detta är speciellt vitalt då tolkningar skall 

göras i slutfasen. Jag har granskat intervjusvaren ett antal gånger för att försöka säkerställa om 

det som jag antecknade var korrekt. Svaren jämförde jag med mina intryck av respondenternas 

kroppsspråk och tonläge, vilka jag noterade under intervjuerna. Eventuella citat har också 

presenterats i sitt sammanhang, och intervjusvaren finns bifogade. Dock är en kritik mot studiens 

ärlighet att respondenterna är anonyma. 

5.3 Kritik mot studien 

Jag är införstådd i att personerna som har svarat på annonsen kan ha ett visst intresse av 

varumärkespersonlighet, och därför tagit sig tid att överhuvudtaget svara. Även om 

respondenterna har en stor spridning gällande kön, ålder och andra bakgrundsvariabler kan det 

tänkas att de har ett gemensamt intresse av varumärken. Detta kan då betyda att studien inte har 

lyckats fånga konsumenter som egentligen inte har ett intresse av varumärken, vilket gör att 

hänsyn inte kan tas till deras preferenser. Resultaten kanske skulle ha varit annorlunda då. Även 

om detta med säkerhet inte kan fastställas är det viktigt att nämna att alla respondenter kan 

tyckas vara intresserade av varumärken.  

Kritik kan också riktas mot att respondenterna enbart är bosatta i Umeå. Studien kan därför inte 

sägas vara representativ för andra regioner. Dock är inte studiens syfte att generalisera, tvärtom 

vill jag erhålla unika resultat som gäller specifikt för min undersökning. 
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Vidare bör det nämnas att böckerna som har använts i studien inte är granskade i lika hög grad 

som vetenskapliga artiklar. Men böckernas författare har lång erfarenhet inom området, och är 

kända namn inom ämnets kretsar. Därför anser jag de vara tillräckligt pålitliga källor. 

Ytterligare kritik som kan riktas mot studien är att det var svårt för respondenterna att förstå 

frågorna till en början, och jag fick förklara och ge exempel för att öka deras förståelse. Ett 

exempel på detta var att många inte visste vad en arketyp var, och jag fick då försöka att förklara 

och ge några exempel på de vanligaste arketyperna som används inom klädbranschen. Dessa 

arketyper är även de som tas upp i teorin. Dock klargjorde jag för respondenterna att de inte 

behöver hålla sig till dessa arketyper, men jag är väl införstådd i att de flesta ändå kanske gjorde 

det ganska enkelt för sig och funderade inte så mycket utanför de arketyper som jag gav förslag 

på. Detta är något som läsarna bör vara uppmärksamma på. 
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6 Allmänt om varumärkena 

Jag kommer här att presentera allmän information om studiens valda varumärken. Först ges en 

kort bakgrundsinformation, och sedan följer information om respektive varumärken utifrån 

studiens teoretiska del. 

Informationen i detta kapitel är tagen i så hög grad som möjligt från respektive varumärkes 

hemsida. I de fall då information inte har kunnat hämtas från hemsidan, har istället andra 

webbsidor undersökts. Dock har jag försökt att vara försiktig med detta på grund av 

pålitlighetsrisken, och således bör läsaren vara medveten om att hemsidorna för varumärkena är 

de primära källorna för kapitlet. 

6.1 J. Lindeberg 

J. Lindebergs startades 1997 och kombinerar moderiktiga kläder med sportkläder 

(JLindeberg.com). Deras kläder säljs i över 25 länder världen runt. Huvudkontoret finns i 

Stockholm och företaget ägs sedan 2007 av investmentföretaget Proventus tillsammans med 

VD:n Stefan Engström. 

JL beskriver sitt varumärke som ”Elegant men inte traditionell. Bohemisk men inte 

bekymmerslöst. Konstnärlig men inte snobbig. Intellektuell men inte akademisk. Ungdomlig men 

inte ung. Progressiv men inte futuristisk. Tidslös men inte konventionell. Individuell men inte 

elitistisk. Aktiv men inte tävlingslysten” (fri översättning från JLindeberg.com). 

Utifrån hur JL beskriver sig själva skulle jag vilja säga att arketypen Filosofen/Tänkaren ligger 

närmast varumärket. Ord som ”individuell” och ”tidslös” visar att JL föränderliga och passar 

därför in i på både Rebellen/Den utstötte, Filosofen/Tänkaren och Äventyraren. Det står inget om 

att företaget är grupporienterad eller självfokuserad,  

Den frontfigur som förknippats främst med JL i Sverige har varit golfaren Jesper Parnevik, som 

har klätt sig i JL:s kläder under många golfturneringar (idrottensaffarer.se). Dock gick Parneviks 

avtal med JL ut 2008, och istället har ett avtal med en annan golfare, colombianske Camilo 

Villegas, träffats och denne är för nuvarande JL:s huvudnamn (pgatour.com). Således kan sägas 

att JL vill att allmänheten ska förknippa varumärket med Camilo Villegas, och att samme person 

är den idealiska användaren. 

Logotypen för varumärket är ett J och ett L som sitter ihop. Det finns ingen beskrivning av 

logotypen på hemsidan, och inte heller en förklaring till dess utformning. En tolkning av andra 

individers analys av logotypen på andra webbsidor anser jag inte vara korrekt i den mening att 

dessa analyser i högsta grad då är individuella och ej allmängiltiga. Jag väljer därför att ta med 

en bild av logotypen så att läsaren själv kan skapa sig en uppfattning kring dess utformning. 
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J. Lindeberg sponsrar den colombianske golfaren Camilo Villegas (pgatour.com), men flera 

kändisar har figurerat som fotomodeller åt JL (wikipedia.org). Bland dessa är musikern Dave 

Gahan, skådespelerskan/artisten Juliette Lewis och artisten Justin Timberlake. 

6.2 Björn Borg 

Björn Borg är ett svenskt företag som marknadsför varumärket Björn Borg (bjornborg.com). De 

säljer främst underkläder, samt närliggande produkter och skor, men är även licenstagare på 

väskor, parfym och glasögon. Varumärket säljs idag på ett femtontal marknader. 

Från hemsidan kan följande utläsas: ”Vårt varumärke kännetecknas av kvalitetsprodukter med 

en kreativ och innovativ design, och bygger på det sportiga arv som namnet Björn Borg står för” 

(bjornborg.com). Björn Borgs varumärkespersonlighet präglas alltså av fantasi och med en stark 

sportig koppling. Från årsrapporten går också att utläsa att personligheten ska kännetecknas av 

”Sport, Stylish, Sexy and Comfortable” (bjornborg.com, pdf) 

Björn Borg försöker, i och med innovationsförsöken och kraften att vara kreativa, att vara 

föränderliga och trendsättare. Detta stämmer in på både Rebellen/Den utstötte, 

Filosofen/Tänkaren och Äventyraren. 

Det finns ingen uttalad idealisk användare på hemsidan, men hela hemsidan präglas av det 

sportiga och häftiga. Den person som kommer närmast en uttalad idealisk användare är 

tennislegenden Björn Borg. På hemsidan går det att finna en hel flik dedikerat till honom och där 

framställs han som en tuff, cool och kontroversiell man som bara vill gå sin egen väg. Sporten är 

det viktigaste för honom och allt handlar om att vinna (bjornborg.com). Detta tror jag är något 

som man vill förmedla till konsumenterna och försöker få de att känna sig som Björn Borg när 

de bär kläderna. 

Den typiske användaren av Björn Borg är enligt företaget folk i de yngre åldersgrupperna som 

gillar kreativa och innovativa kläder, främst underkläder (bjornborg.com). 

Logotypen är Björn Borgs signatur, och företaget är väl medvetna om dess genomslagskraft. 

Exempelvis skriver de ”[…]den välkända Björn Borg-signaturen […]” (bjornborg.com). Även 

om det inte finns en uttalad analys av varför logotypen är just denna, finns där en stark känsla av 

att de vill vända sig till sportiga konsumenter. Logotypen ser ut som följande: 
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Det finns ingen information om vad eller vilka som företaget sponsrar. Den enda kopplingen till 

sponsring är att de utnyttjar personen Björn Borg i hög grad och på så vis försöker associera 

varumärket med honom. 

6.3 Cheap Monday 

Cheap Monday utvecklades 2005 av de tidigare kollegorna Örjan Andersson, Adam Friberg och 

Lassa Karlsson, tillsammans med Sanna Altdax, Karl Grandin och Björn Altdax 

(cheapmonday.se). Varumärket kan hittas i 30 länder och ungefär 1500 affärer över hela världen. 

Cheap Monday kännetecknas främst av tajta stretchjeans till låga priser. Företaget vill erbjuda 

moderiktiga kläder kombinerat med kvalité och fokuserar starkt på de låga priserna. De vill även 

att kläderna ska utstråla individuell attityd (cheapmonday.se). Främst blir det här ett märke för 

folk som vill ha bra och fina kläder utan att behöva betala så mycket, samt har ett behov av att 

uttrycka sig själva genom kläderna. 

Då låga priser är en viktig faktor för Cheap Monday, samtidigt som kläderna ska hålla bra 

kvalité, anser jag att de bryr sig mycket om konsumenternas behov, även om detta inte är uttalat. 

Detta gör de till Vårdaren/Hjälten och/eller Rebellen. Dock uttalar de sig på följande vis 

”[…]some could say we’re a bit rebellious […]” (cheapmonday.com), vilket ju tyder på att de 

vill uppfattas som Rebellen. 

Det finns varken en idealisk eller typsik användare uttalad för Cheap Monday om man tittar på 

deras hemsida. Av kollektionerna att döma varierar kläderna väldigt mycket och kan användas av 

många olika slags människor. Exempelvis av både sportiga och icke-sportiga, moderiktiga och 

folk som är omedvetna om de senaste trenderna, framgångsrika och studenter och så vidare. 

Cheap Mondays symbol är en halvt leende, halvt seriös dödskalle. Ingen omfattande diskussion 

kring logotypen förs på hemsidan, och därför erbjuds läsaren, likt studiens andra varumärken, att 

själv analysera logotypens utformning som är följande: 
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På hemsidan står det inget om eventuell sponsring, däremot har de bland annat samarbetat med 

Norrlands Guld, där en tavla av en skådespelare som förknippas med Norrlands Guld- 

reklamerna skapades av Cheap Monday- jeans (dagensmedia.se). Varumärket har också haft ett 

flertal modevisningar, eller fashion shows, där deras kollektioner presenterats (cheapmonday.se) 

6.4 Svea 

Svea skapades då en ung kille övertygade ägarna till en utav Stockholms streetwearbutiker att 

importera saker som skateboardhjul, väskor och andra roliga prylar från USA (sveabrudar.se, 

pdf). Sedan valde man att bredda sortimentet och började sälja kläder. År 2000 ändrades Svea 

som företag med den nya ägaren Kiki Wallmansson i spetsen, och började fokusera mestadels av 

verksamheten på försäljning av kläder. 

Så här beskriver företaget sitt varumärkes personlighet: ”En härlig tjej, med fötterna i hyfsat 

sköna skor, men samtidigt lite prinsessig. Älskar att skratta, och vinner på sin charm i alla lägen. 

Hon tror på kärleken. Och bryr sig inte så mycket om att många tjejer är overkligt trådsmala i 

media. Hon trivs med sig själv, är medveten, har åsikter och tror på att de goda krafterna alltid 

vinner på slutet. Hon älskar att resa och är såklart galen i kläder” (sveabrudar.se, pdf). 

Svea beskriver sig själva som ett företag som vill möta sin målgrupps behov (sveabrudar.se, pdf), 

och är således Hjälten/Vårdare och/eller Rebellen/Den utstötte. Det står dock inget om företaget 

är föränderligt eller vill hålla ordning. 

Den typiske användaren av Svea är en människa som är kvalitetsmedveten och modeintresserad, 

har självförtroende, och gillar att resa, antingen i verkliga livet eller via nätet (sveabrudar.se, 

pdf). 

Sveas logotyp består främst av en krona men kännetecknas även starkt av texten ”svea”. 

 

Varumärket väljer konsekvent att synas mycket i media, bland annat i tidningar och TV. Förutom 

denna allmänna exponering sponsrar de även ungdomlig fotboll och unga ryttare (sveabrudar.se, 

pdf). Svea har också utvalda varumärkesambassadörer inom musik, sport och TV. 
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7 Empiri 

 

Empirin innefattar sammanfattningar av respondenternas svar. Detaljerade svar från 

intervjuerna hänvisas till bilagor. Detta kapitel är uppbyggd kring varumärkena. För varje 

varumärke presenteras svaren i enlighet med teorin. I slutet av kapitlet presenteras resultaten för 

sponsring som en egen kategori. Detta eftersom respondenternas kunskap om företagens 

sponsringaktiviteter inte var tillräcklig, och jag har då valt att kort behandla sponsringen som en 

egen del. Först presenteras två figurer, som finns i teoridelen och som är centrala för studien, i 

syfte att underlätta för läsaren att ta del av empirin. 

 

 

Figur 7.1- Olika varumärkesarketyper (Margareth, Pearson, 2001, s 157) 

 
Figur 7.2- Olika varumärkespersonligheter- The Big Five (J.L Aaker, 1997, s 352) 
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7.1 J.Lindeberg (JL) 

 

Alla respondenter utom en ansåg att arketypen Filosofen/Tänkaren passade bäst in på 

J.Lindeberg. Den som stack ut ansåg istället att Hjälten/Vårdaren passade in bäst. 

 

”Jag tycker JL ger ett ganska stort intryck av eftertänksamma och vuxna människor. Jag tror 

också att när man bär deras kläder så känner man sig...typ...kanske inte smartare, men mognare. 

Eller jag vet inte om det är rätt ord, men ja lite mer vuxet och så”- Intervju 8 

 

Att respondenterna främst ansåg att J.Lindeberg påminde om Filosofen/Tänkaren skulle innebära 

att företaget är självfokuserad och strävar mot förändring i sin struktur. De tar därmed mer 

hänsyn till sina egna behov och tankar än konsumenternas (Figur 7.1). Den som tyckte 

annorlunda ansåg istället att Hjälten/Vårdaren passade bättre in på varumärket, vilket innebär att 

företagets struktur präglas av ordning och fokus ligger på konsumenternas behov snarare än sina 

egna. De egenskaper hos JL som konsumenterna förknippade med Filosofen/Tänkaren var 

stilrena plagg, som gav ett intryck av att vara vuxet och moget med ambitioner att bli 

framgångsrik. 

 

De personlighetsdrag som bäst stämde överens med varumärket enligt respondenterna var Ärlig, 

kompetent och sofistikerad. Vissa respondenter ansåg att alla dessa personlighetsdrag fanns hos 

J.Lindeberg, medan andra ansåg att kombinationer av två av dessa tre kunde kopplas till märket, 

eller att enbart enstaka personlighetsdrag fanns. 

 

”Känns som att klädernas design visar att man går att lita på. Att man har båda fötterna på 

jorden. Det visar nog också på intelligens och lyhördhet tycker jag”- Intervju 7 

 

Från Figur 7.2 kan det utläsas att Ärlighet innebär bland annat att varumärket är jordnära, ärlig, 

hälsosam och munter. Respondenterna ansåg alltså att JL speglade en ärlig personlighet, en 

personlighet som går att lita på. Kompetens består av personlighetsdragen pålitlig, intelligent och 

framgångsrik. Denna personlighet både bekräftar och kompletterar respondenternas svar.  

 

En sammanställning av svaren från respondenterna är att den typiske användaren av J.Lindeberg- 

kläder är en kille mellan 20 och 30 år. Han är till viss del sportig, men det handlar mer om ett 

intresse och satsar inte på att bli framgångsrik inom en viss sport. Däremot har han ambitioner på 

att bli framgångsrik. Det egna utseendet är viktigt för bäraren, och ekonomin är stadig. Det är 

även relativt viktigt att inneha en viss status, eller att sträva mot att få status i livet för den 

typiska användaren. Vad gäller jobb kan han vara student, ha ett jobb, eller så kan han endast ha 

en strävan att få ett bra jobb. 
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De flesta respondenterna ansåg att logotypen var stilrent och elegant. Den var väldigt enkelt 

konstruerad och hade inslag av sportig attityd. Vissa ansåg att logotypen förmedlade en känsla av 

överklass, och de flesta uppfattade dess utformning som vuxet och moget. Respondenterna har 

genom J.Lindeberg:s logotyp, med en blandning av stilrenhet och elegans, förvärvat en känsla av 

att varumärket speglar en mogen personlighet men även överklass. 

 

4 personer ansåg att planerade budskap har påverkat skapandet av deras uppfattning om 

J.Lindeberg mest. 2 stycken ansåg att klädrelaterade budskap haft störst betydelse och lika 

många tyckte att oplanerade budskap haft störst betydelse. Minst betydelse för respondenterna 

hade oplanerade budskap. Det budskap som har haft störst påverkan på respondenterna när det 

gäller varumärket J.Lindeberg är som nämnt planerade budskap. Denna typ av budskap litar 

konsumenterna minst på. Det budskap som har haft minst påverkan på respondenterna har varit 

oplanerade budskap. Enligt Grönroos skall denna typ av budskap vinna störst förtroende hos 

konsumenterna. 

 

7.2 Björn Borg 

 

Respondenterna ansåg att Björn Borg främst förknippades med Rebellen, och sedan Hjälten och 

Äventyraren. 

 

”Jag tänker att Björn Borg har en personlighet som är lite farlig och cool med kryddig attityd. 

Lite emot samhällets normer liksom och ensamvarg”- Intervju 4 

 

Björn Borg förknippades alltså med tre arketyper; Rebellen/Den utstötte, Äventyraren och 

Hjälten/Vårdaren. Respondenterna skiljer sig därmed i hur de ser på företagets struktur, det vill 

säga om de anser att Björn Borg är grupporienterade eller självfokuserade, om de söker 

förändring eller vill ha ordning (Figur 7.1). Det tycks dock finnas en åsikt bland respondenterna 

som tynger den grupporienterade sidan, det vill säga att konsumenternas behov prioriteras. 

Varumärket uppfattades som självständig och ”rebelliska” med sina unika mönster och 

färgkombinationer. Främst förknippades dock varumärket med sport. Respondenterna ansåg 

därmed att Björn Borg ingav en känsla av ett aktivt liv, där det är viktigt att vara ”häftig” och 

våga bära annorlunda mönster och färger som går emot det konventionella. 

 

Respondenterna ansåg att Björn Borg speglade en spännande personlighet. Men även drag som 

sofistikerad, ärlig och kompetent kopplades till varumärket. 

 

”Deras kläder är fantasifulla och glada. Glada mönster och färger”- Intervju 5 

 

Den spännande personligheten innefattar drag som djärvhet, livfullhet, fantasifullhet och att 

personen är uppdaterad kring det senaste inom sitt intresseområde (Figur 7.2). Dessa 
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personlighetsdrag tyckte respondenterna framkom genom varumärkets annorlunda och vågade 

färg- och mönsterkombinationer. Samtidigt tyckte respondenterna att varumärket har behållit en 

ärlig personlighet som går att lita på, och som visar att bäraren är charmig och intelligent.  

 

En typisk användare av Björn Borg kläder är enligt respondenterna en sportig kille i tidig 20-års 

ålder. Det är en kille som vill se sportig ut men ändå visa att det går att klä sig stiligt och är mån 

om sitt utseende. Den typiske användarens ekonomi är enligt respondenterna normal och stadig, 

och hans attityd till livet är avslappnad. Han vill också uppleva livet och antar utmaningar. Till 

viss del ansågs den typiske bäraren även att vara en aning bortskämd. 

 

Alla respondenterna var överens om att logotypen, i form av Björn Borgs signatur och 

tennisbollen bredvid, var sportig. De flesta ansåg även att det var en ”cool” eller ”häftig” 

logotyp, med en ungdomlig känsla. Björn Borgs logotyp i form av signaturen förmedlade 

respondenterna en känsla av sport, vilket även klädernas utseende gjorde. Respondenterna ansåg 

alltså att logotypen förmedlade den fantasifullthet och spännande design som de tyckte finns i 

Björn Borgs kläder. 

 

De planerade budskapen ansågs ha haft störst betydelse i skapandet av respondenternas 

uppfattning kring Björn Borg som varumärke. 4 personer ansåg detta. Lika många personer, 2 

stycken, ansåg att klädrelaterade respektive oplanerade budskap har haft störst betydelse. Minst 

betydelse för respondenterna hade planerade budskap. 

 

7.3 Cheap Monday 

 

Främst kopplade respondenterna Cheap Monday till arketypen Rebellen/Den utstötte, men två 

respondenter ansåg att Äventyraren samt Filosofen passade in på varumärket. 

 

”Går emot modenormer enligt mig. Vågar vara egen och uttrycka känslor på sitt sätt. Ledorden 

för deras kläder är nog ’Våga vara dig själv och skapa din egen stil’”- Intervju 6 

 

Helt klart här är att respondenterna ser att företaget strävar mot förändring i organisationen, att 

de inte vill sitta still och förändrar sin struktur i samklang med förändringar i samhället (Figur 

7.1). Majoriteten av respondenterna ansåg också att Cheap Monday är ett företag som sätter 

kunderna behov i fokus, istället för företagets egna. Respondenterna tyckte att varumärket 

möjliggjorde för konsumenterna att visa sin egen unika sida, och förmedlade en känsla av 

individualitet och särprägel. 

 

Spännande och ärlig ansågs bäst stämma överens med varumärkets personlighet, men Cheap 

Monday ansågs av vissa respondenter att även vara robust, kompetent samt sofistikerad. 
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”Jag tycker att kläderna, typ är verkliga på ett sätt. Man ser världen som den är liksom. Typ att 

man inte gömmer sig bakom fejkade stilar, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men de 

känns mycket närmare jorden än till exempel JL. Och de är djärva! De vågar vara annorlunda i 

stilen”- Intervju 3 

 

Respondenterna motiverade sina val med att varumärkets personlighet kännetecknades av en 

närhet till jorden, ärlighet, och ett intresse av att leva hälsosamt. Detta tyckte respondenterna 

kombinerades med en vilja att stå på egna ben, och varumärket gav ett intryck om att man vågar 

anta utmaningar i livet (jämför Figur 7.2). 

 

Den typiske användaren av Cheap Monday kunde vara både kille eller tjej, och respondenterna 

tyckte att det är en student, eller en person med ett enklare jobb, med okej ekonomi. Några av 

respondenterna tyckte att det här var en miljömedveten person, som gärna vill synas och inte 

vara en i mängden. Samtidigt bryr sig han/hon inte om andras åsikter, utan vill bara ha 

bekräftelse om att folk lagt märke till hans/hennes individualitet. Personen är i åldern 16-25 år. 

 

I allmänhet tyckte respondenterna att logotypen var ”cool”, och förmedlade två skilda 

personligheter. Den var både rolig och seriös, men hade även vissa kaxiga drag. Logotypen 

tycktes även förmedla en känsla av individualitet. 

 

Alla respondenter trodde att de oplanerade budskapen har haft störst betydelse om deras 

uppfattning kring varumärket Cheap Monday, och att de planerade budskapen har haft minst 

betydelse. 

 

7.4 Svea 

 

Den arketyp som av respondenterna passade bäst in på Svea var Filosofen, men även 

Hjälten/Vårdaren var en populär liknelse. Två respondenter svarade dessutom att arketypen 

Rebellen kunde liknas vid Sveas varumärkespersonlighet. 

 

”Jag vet inte så mycket om deras kläder men det jag har sett så verkar de stilrena och speglar 

framgång och en sansad personlighet. Alltså en personlighet som har hittat inre ro”- Intervju 4 

 

Lika många respondenter tyckte att företaget var grupporienterad som självfokuserad. Det svårt 

att förklara varför respondenterna skiljer sig i så hög grad, men en förklaring skulle vara att 

företaget inte har lyckats förmedla sin struktur tillräckligt väl. En annan skulle kunna vara att de 

har kolliderande viljor, det vill säga att de vill att konsumenterna uppfattar företaget på ett visst 

men att de i själva fallet jobbar på ett annat sätt. Dock ansåg respondenterna att företaget har en 

föränderlig struktur (Figur 7.1). Respondenterna ansåg bland annat att varumärket speglade 

framgång, charm och djärvhet, och att bärarna av kläderna gillade glamour och lyx. 
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Svea ansågs mestadels vara ett sofistikerat varumärke, med starka inslag av draget kompetent och 

spännande. 

 

”Charmiga kläder som erbjuder uppdaterade trender och djärva plagg. Coolt helt enkelt”- 

Intervju 8 

 

Personligheten för varumärket är enligt respondenterna präglad av överklass och charm, 

kombinerat med framgång och fantasifullhet och livlighet (Figur 7.2). Respondenterna ansåg 

också att Svea gav ett intryck av att vara en uppdaterad person 

 

Alla respondenter ser den typiske Svea-användaren som en tjej kring 20 år. Vissa tyckte att det 

var en 13-14 åring medans andra tyckte att åldern kunde sträcka sig ända upp till 26. De flesta 

var överens om att det var en sportig tjej, som har en glad inställning till livet och gillar lyx och 

glamour. Hon gillar också att se bra ut och håller sig uppdaterad kring modet. Hon har bra 

ekonomi, antingen själv eller genom sina föräldrar, och har ambitioner att göra karriär. 

 

Svea:s logotyp uppfattades i allmänhet som en överklass-symbol, som förmedlade en känsla av 

lyx. Logotypen kändes även för många respondenter som något typiskt ”svenskt”, vilket de 

trodde var meningen. 

 

6 personer trodde att oplanerade budskap har haft störst betydelse då de har skapat sig en 

uppfattning om Svea, och 1 person ansåg att klädrelaterade budskap haft störst betydelse. 1 

person ansåg även att planerade budskap haft störst betydelse. Minst betydelse tycks planerade 

budskap ha haft. De oplanerade budskapen har alltså även i Svea:s fall haft störst påverkan på 

respondenternas uppfattning kring varumärkets personlighet, och bakomliggande orsaker kan 

som redan nämnt vara att respondenterna har tillräckligt med erfarenheter av varumärket eller att 

de har lagt märke till användarna. Exempelvis uppgav många respondenter att de har sett 

kändisar i skvallertidningar och genom andra mediala kanaler som har haft på sig Svea-plagg. 

 

7.5 Sponsring 

 

Sponsring är det tredje icke-produktrelaterade verktyget (de tidigare två är ovan nämnda 

"logotyp" och "användaren") för att skapa en varumärkespersonlighet. D.A Aaker (1996) skriver 

att företag sponsrar olika evenemang och personer då de vill skapa en viss personlighet kring sitt 

varumärke. 

 

Det enda varumärket vars sponsring var känt bland respondenterna var J.Lindeberg. Där ansåg 

respondenterna att uppfattningen om varumärkets personlighet påverkats som tidigare på det 

viset att den hade en prägel av överklass och sport. Anledningen var att JL sponsrar 
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sportpersonligheter som utövar sporter som av många klassas som överklass-sporter (golf i detta 

fall), och i enlighet med teorin (Aaker, D.A, 1996) kopplar företag varumärkets personlighet till 

det sponsrade objektets personlighet. Till min förvåning var respondenterna okunniga om övriga 

varumärkens sponsringsaktiviteter. Vad det beror på går bara att spekulera i, men definitivt är en 

anledning att företagen inte lyckats nå ut med information kring sin sponsring till 

respondenterna. Däremot ansåg respondenterna att namnet Björn Borg hade en viss "sponsring"-

effekt. Namnet fick respondenterna att bilda en uppfattning om varumärket som sportig och 

häftig, drag som kan hittas hos tennislegenden Björn Borg. På liknande viss ansåg 

respondenterna att när kändisar fotas i Sveas kläder i exempelvis skvallertidningar erhålls en viss 

"sponsring"-effekt. Det vill säga att även om dessa kändisar inte var sponsrade av Svea, så 

associerade respondenterna individernas personligheter till varumärkets personlighet. I detta fall 

handlade det om överklass, lyx och högre status. För Cheap Monday kände respondenterna inte 

alls till någon sponsringsaktivitet, och ansåg således att de inte har blivit påverkade av någon typ 

av sponsring. Respondenterna kände inte ens till liknande saker som exempelvis i Sveas fall att 

kändisar bar deras kläder. 
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8 Analys 

Analysen är uppbyggd enligt empirin och behandlar varje varumärke för sig i enlighet med 

teorin. 

8.1 JL 

I fallet med JL, som främst förknippas med Filosofen/Tänkaren (Figur 7.1), kände jag att det 

fanns ett emotionellt samband mellan varumärket och respondenterna i den meningen att 

respondenterna skulle känna sig mer mogna av att bära J.Lindeberg. De skulle känna sig mer 

vuxna samt vilja visa för omvärlden att de har ambitioner att bli framgångsrika. Jag tror att 

respondenterna känner på detta vis dels för att JL sedan starten har förknippats med 

framgångsrika personer, som Jesper Parnevik och nu Camilo Villegas, dels för att plaggen är 

väldigt enkelt strukturerade utan större detaljer som sticker ut. Mognad innebär för mig att man 

kan visa vem man är, eller vem man vill vara, utan att överskrida gränser, i det här fallet att bära 

dyra kvalitéskläder utan att behöva tala om för omgivningen att man bär dem. JL tillverkar också 

mycket kostymer, ulltröjor, skjortor och finbyxor, vilka för mig förknippas med vuxenhet och 

mognad. 

 

Varumärket ansågs ha en personlighet som går att lita på, och en anledning till det kan vara att 

personligheten speglar intelligens, och en naturlig koppling som går att göra med intelligens är 

framgång. Många respondenter tyckte även att varumärket hade en personlighet som visade på 

överklass, vilket är ett drag hos varumärkespersonligheten Sofistikerad. Vad detta beror på tror 

jag är priserna, som är allmänt kända att vara höga, men även att den vuxna och eleganta 

designen som många respondenter tyckte att kläderna hade har en antydan av överklass (jmf 

Figur 7.2). 

 

Jag tror att respondenternas uppfattning om den typiske J.Lindeberg användarens ålder beror på 

att klädernas utseende speglar en vuxen och mogen personlighet. Det vuxna och mogna 

utseendet på kläderna tror jag har fått respondenterna att känna att den typiske bäraren har starka 

ambitioner att bli framgångsrik, och att det är viktigt för honom att andra uppfattar honom som 

en man med integritet. Varumärkets satsning och fokus på golfkläder tror jag bidrar till bilden av 

att JL är ett sportigt märke, men inget för elitsatsande utövare utan mer för hobbyutövare. 

Kännedom om priset på kläderna tror jag har fått respondenterna att tro att den typiske 

användaren har en stadig ekonomi. Känslan som jag fick från intervjuerna var att respondenterna 

påverkades mer negativt än positivt av sin uppfattning om den typiske JL-användaren, vilket då 

enligt teorin stärker varumärket (Aaker, 1996, s 145). 

 

När respondenterna pratade om logotypen fick jag känslan av att deras preferenser om JL:s 

logotyp gick hand i hand med vad de övrigt tyckte om varumärket. Att döma utav det är att 
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logotypen är konsekvent konstruerad och har påverkat respondenterna på ett likadant sätt som 

klädernas utseende har gjort. 

 

Planerade budskap har nått fram till konsumenterna, antagligen på grund av att JL har satsat 

mycket på planerade budskap, i form av annonser i magasiner, internet och så vidare. Varför 

oplanerad budskap inte har påverkat respondenterna är svår att förstå sig på. Detta förbryllade 

mig, men några förklaringar kan vara att respondenterna inte noterar JL lika mycket på grund av 

deras diskreta design, att de inte har tillräckligt med erfarenheter från varumärket, eller att deras 

umgängeskrets inte har tillräckligt med erfarenheter av varumärket. Konsumenterna skulle få 

större tillit till varumärket om oplanerad budskap nådde fram till dem i större utsträckning. Detta 

menar även Grönroos då han påstår att oplanerade budskap är den typ av budskap som 

konsumenterna litar mest på (2002, s 293-294).  

 

8.2 Björn Borg 

 

Den bidragande orsaken till att respondenterna hade en känsla av det ”rebelliska” (Figur 7.1) i 

Björn Borg var tennislegenden Björn Borg som hade en stark koppling till varumärket för 

respondenterna. Jag tror att de som kände till hans spel och liv under hans aktiva år, eller de som 

har hört eller sett något utav honom i efterhand, vet att han betraktades som en rebell inom 

sporten. Detta kan varumärket ha utnyttjat och förmedlar nu i sin marknadsföring, eller så finns 

det undermedvetet bland respondenterna. 

 

Det känns som att Björn Borg har gett många intryck på respondenterna, som har gett 

respondenterna både en seriös och avkopplad uppfattning om varumärkets personlighet (jmf 

figur 7.2). Detta säger mig att Björn Borg försöker att täcka in en större målgrupp och vill inte 

begränsa sig. Deras kläder skall kunna bäras av den sportige och avkopplade, men även den 

seriöse och framåtsträvande. Alltså, både seriösa människor och bakåtlutande människor känner 

igen sig i varumärkets personlighet. 

 

Attityden till typiske användaren av Björn Borg hos respondenterna var generellt positivt. De 

flesta tyckte att användaren förmedlade en avslappnad och ”härlig” personlighet vilket 

respondenterna gillade. Min känsla var också att respondenterna gillade att användaren var 

sportig av sig, men ändå tyckte om att se bra ut. Respondenternas syn på att den typiske 

användaren av Björn Borg skulle kunna vara en aning bortskämd beror förmodligen på att 

användaren är ung, och att kläderna är relativt dyra. Här fick jag känslan av att alla respondenter 

mer eller mindre kände igen sig i den typiske användaren, vilket återigen visar att varumärket är 

mångsidig och passar många olika personligheter. Björn Borg har alltså en typisk användare som 

hjälper varumärket att stärkas och spridas (Aaker, 1996, s 145) 
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Det är tydligt att varumärkets personlighet framkommer genom logotypen, det vill säga sportigt 

och häftigt, och likt JL verkar Björn Borgs logotyp vara konsekvent konstruerad. Märket 

förmedlar med andra ord det som resterande kommunikationsverktyg vill förmedla, såsom 

reklam, typiske användare och så vidare. Jag anser att företaget har lyckats bra i sin utforming av 

logotypen och verkligen lyckats få igenom sina tankar och förmedlar rätt sorts budskap till 

konsumenterna. Den välkonstruerade logotypen hjälper till att skapa en stabil personlighet för 

varumärket (Aaker, 1996, s 145). 

 

Spridningen mellan planerade och oplanerade budskap som största inverkan på upfattningen av 

varumärkespersonligheten beror förmodligen på respondenternas skilda erfarenheter av 

varumärket. Mer modemedvetna respondenter kanske har sett fler planerade budskap, 

exempelvis i magasiner, och har på så sätt kunnat påverkas mer. Mindre modemedvetna 

respondenter däremot kanske inte läser dessa magasiner, och har då inte haft samma 

förutsättningar att vara lika mottagliga för planerade budskap som för andra budskapstyper. 

Detta kan tolkas som att fel mediakanal har valts, eller att för få kanaler har använts i 

kommunikationen av varumärkespersonligheten. Eftersom varumärket av respondenterna ansågs 

kunna bäras av såväl avslappnade personer som modemedvetna personer bör båda dessa 

målgrupper försöka att nås. Den första gruppen kan tänkas att inte läsa modemagasiner, medan 

den andra gruppen gör det. Reklam i radio eller TV skulle på så vis öka räckvidden (Kotler, 

2003, s 601). 

 

8.3 Cheap Monday 

 

För respondenterna handlade det mycket om att man från Cheap Mondays sida vill att 

konsumenten ska våga visa sitt sanna jag, utan att modemedvetenheten skulle försvinna. 

Respondenterna hade en känsla av att varumärket bröt mot samhällets normer, och att den vände 

sig en aning till folk som blivit utstötta av samhället på grund av sin egenart. Jag tror att 

respondenterna har denna känsla av Rebellen/Den utstötte (Figur 7.1) av varumärket eftersom det 

erbjuder unika plagg, med udda färger och former. Cheap Monday har en stor variation av 

kläder, där det går att kombinera lite hur som helst. Detta gör att rum skapas för konsumenten att 

uttrycka sin egen personlighet genom kläderna, vare sig det är genom elegans och matta färger, 

eller kontroversiella plagg med lysande färger. Övriga arketyper som förknippades med Cheap 

Monday var Äventyraren och Filosofen, då respondenterna som svarade detta ansåg varumärkets 

plagg som tuffa och att bäraren inger en känsla av medvetenhet om sin omgivning. 

 

Respondenterna ansåg att man var modig som vågade uttrycka sig i extrema och annorlunda och 

fantasifulla färger och mönster, att blanda klädesplagg, färger och mönster som i ”normala” fall 

inte anses gå ihop. Just att kunna kombinera det som tidigare ansetts ”konstigt” tror jag att 

respondenterna tyckte var ett signum för Cheap Monday. I intervjuerna gavs blandade svar, och 

alla varumärkespersonligheter togs upp minst en gång. Det här tycker jag visar att Cheap 
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Monday inte vill begränsa sig till vissa konsumenter, utan erbjuder ett stort sortiment där det 

finns något för alla. Alltså, alla kan uttrycka sin egen personlighet med deras kläder (jmf figur 

7.2). Om detta är en fördel eller nackdel går att diskutera. Fördelen med att varumärket speglar 

många personligheter är att fler konsumenter känner igen sig och vill köpa kläderna. Nackdelen 

är dock att konsumenterna kan känna sig vilsna då de vill uttrycka en viss personlighet. 

Konsumenterna måste då kombinera plaggen på så vis att den personlighet som de vill ge uttryck 

för kommer fram, vilket kan tänkas vara komplicerat. 

 

Respondenterna hade blandade känslor om typiske användaren av varumärket Cheap Monday. 

Vissa tyckte att användaren är modig, medan andra förmedlade en känsla av att användaren var 

utstött och bara vill ha uppmärksamhet, att användaren nästan är vilse i sig själv. Han/hon vill 

visa sig obrydd om andras åsikter men samtidigt få bekräftelse av andra. Jag tror att detta beror 

på att Cheap Monday har en speciell stil, och beroende på vem man frågar så kommer man att få 

olika svar om vad de tycker om den typiske Cheap Monday- användaren. Allmänt förmedlade 

respondenterna att de påverkats både positivt och negativt av användarnas personlighet av 

varumärket. Den typiske användaren hade alltså påverkat respondenterna på olika vis, och än en 

gång antyds det att varumärket kan ge uttryck för många olika slags personligheter. I detta fall 

har den typiske användaren, likt Björn Borgs varumärke, hjälpt varumärket att stärkas och 

spridas (Aaker, 1996, s 145) 

 

Den individualitet som respondenterna tyckte att Cheap Mondays personlighet speglade syntes 

även i varumärkets logotyp. Respondenterna ansåg att logotypen hade två olika ansikten, både en 

seriös och en rolig. Detta tolkar jag som att logotypen förmedlar att det går att vara på olika sätt 

med deras kläder, och att deras varumärkes personlighet inte är begränsad. Logotypen ansågs 

vara en aning kaxig, vilket jag kopplar till den ”rebelliska” sidan som respondenterna tyckte att 

varumärket hade. 

 

Cheap Monday skiljer sig från de ovan nämnda två varumärken i den meningen att alla 

respondenter ansåg att det oplanerade budskapet har påverkat deras uppfattning om varumärkets 

personlighet mest. Främst handlade det oplanerade budskapet om observationer av bärarna av 

kläderna. Minst påverkan på respondenterna hade planerade budskap. Detta tycker inte jag är 

inte så konstigt eftersom Cheap Monday, av det jag har erfarit, sällan gör kommersiell reklam. 

”Word-of-mouth”- marknadsföring är även en uttalad strategi från företagets sida, vilket här ses 

ha varit framgångsrikt. Att Cheap Monday har lyckats med en sådan strategi är förvånansvärt 

imponerande. De har skapat något särskilt kring sitt varumärke, som uppskattas och absorberas 

av många människor, utan större investeringar i planerade budskap. Detta betyder också att 

Cheap Monday har tänkt på faktorer, såsom pris, utseende, butiker och så vidare, för att 

varumärket skall uppfattas korrekt, och inte lagt så mycket tid på att direkt försöka att påverka 

konsumenternas uppfattning kring varumärkespersonligheten. Denna typ av budskap är också 

den som konsumenterna tenderar att lita mest på (Grönroos, 2003, s 601). 
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8.4 Svea 

 

Respondenterna ansåg bland annat att varumärket speglade framgång, charm och djärvhet, och 

att bärarna av kläderna gillade glamour och lyx (jmf Figur 7.1). Utifrån detta tror jag att 

respondenterna tycker att Svea är ett märke som möjliggör för bäraren att kunna visa upp sig och 

dra till sig uppmärksamhet, samtidigt som man vill ge ett seriöst intryck och sträva mot 

framgång. Denna strävan görs dock främst genom att man utnyttjar charm och framhäver sin 

unikhet, vilket respondenterna tyckte att varumärket kunde erbjuda konsumenterna. Det fanns en 

motsättighet bland respondenterna i den meningen att vissa ansåg märket som barnsligt och 

förknippade det med yngre tonårstjejer som bara vill ha uppmärksamhet, medan andra ansåg att 

det förknippades med mognad och framgång. Detta tror jag kan bero på att varumärket är 

mångsidig, vilket respondenternas vitt skilda kopplinga till arketyper visar på. 

 

Personligheten för varumärket är enligt respondenterna präglad av överklass och charm, 

kombinerat med framgång och fantasifullhet och livlighet (jmf Figur 7.2). Respondenterna ansåg 

också att Svea gav ett intryck av att vara en uppdaterad person. Jag tror att de intervjuade 

personerna har denna bild av Svea som varumärke eftersom många yngre tjejer använder 

kläderna. Detta framkom även ofta i intervjuerna. Det är för mig ett tecken på att det finns en 

fantasifullhet i varumärkets personlighet. Många respondenter som tyckte att Svea speglade 

överklass ansåg att deras kläder var dyra, men också att logotypen symboliserade något lyxigt 

och glamouröst. Men även att de kunde erinra sig om att kändisar bar deras kläder gav en 

antydan till överklass och charm, men också framgång. Alltså har respondenterna bildat sig 

denna uppfattning utifrån flera aspekter; ”vanliga” användare, logotypen, kända bärare och priset 

(Aaker, 1996, s 145). Jag tror även att Sveas lekfullhet med former och deras strävan att sätta 

trender också har bidragit till respondenternas uppfattning om varumärkets personlighet som 

spännande. 

 

Likt Cheap Monday hade respondenterna olika känslor kring den typiske användaren av Svea-

kläder. Vissa störde sig på att alltför unga tjejer använde Svea, och hade på grund av det 

påverkats väldigt negativt av den, enligt dem, typiske användaren. Andra däremot ansåg att 

varumärket användes av charmiga och framgångsrika personer och därmed hade den typiske 

användaren påverkat dem positivt. Jag tror att det även här beror på vem man frågar, vissa gillar 

stilen som förmedlar lyx och glamour, medans andra tycker att den bara används av bortskämda 

personer. Den känsla som jag fick av intervjuerna var dock övervägande positiv, även om någon 

enstaka respondent uttryckte sig starkt negativt om den typiske användaren. Jag anser att Svea 

har lite att jobba på här. Man bör försöka att förmedla en bild av den idealiske användaren för att 

kunna överväga den negativa bilden av den typiske användaren som vissa konsumenter har. Eller 

så kanske man kan definiera varumärkets personlighet bättre med kontrollerbara vektyg för att på 

så vis försöka att påverka den genomsnittlige typiske användaren. Detta skulle Aaker (1996, s 

145) stärka Sveas varumärke. 
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Sveas logotyp ansågs även den representera lyx och överklass, precis som varumärkets 

personlighet. Däremot tycker jag inte att det ”svenska” över varumärket går ihop med 

respondenternas övriga beskrivning av varumärkespersonligheten. En personlighet som strävar 

mot glamour, lyx och som håller sig uppdaterad och vill nå framgång genom charm känns inte 

för mig som ”svenskt”. Det känns mer som ”amerikanskt” för mig. Respondenterna trodde 

dessutom att det var meningen att logotypen skulle förmedla en känsla av svenskhet, vilket får 

mig att tycka att Svea har varit inkonsekventa i konstruktionen av logotypen. Visserligen syftar 

namnet ”Svea” på svenskhet, vilket ju går ihop med kronan, men varumärkets personlighet 

utöver namnet och kronan, exempelvis användarna och strävandet mot uppmärksamhet, går 

enligt mig emot det som logotypen förmedlar. 

 

Många respondenter uppgav att de har sett kändisar i skvallertidningar och genom andra mediala 

kanaler som har haft på sig Svea-plagg. Detta tror jag kan ha bidragit starkt till att oplanerade 

budskap har nått fram till respondenterna i högre grad än övriga budskapstyper. Grönroos (2003, 

s 601) menar att oplanerade budskap anses mer pålitliga av konsumenterna. De planerade 

budskapen hade även för Svea haft minst påverkan på respondenternas preferenser om 

varumärkets personlighet. Detta är för mig förunderligt då jag vet att Svea håller på med 

planerade budskap i ganska hög grad. Exempelvis genom sponsring, reklam i många 

tjejmagasiner och så vidare. Jag kände att respondenterna var en aning konfunderade kring Sveas 

kommunikation av sin personlighet. De visste inte riktigt på vilket sätt Svea försökte att förmedla 

sin personlighet till konsumenterna. Detta tycker jag är en stor nackdel för varumärket, eftersom 

varumärkets personlighet då i alltför hög kan påverkas av okontrollerade faktorer och åt icke-

önskvärd riktning. Det i sig kan då skapa ett gap mellan vad företaget vill förmedla och vad som 

uppfattas av konsumenterna. 

 

8.5 Sponsring 

 

Det har varit svårt att göra en godtagbar analys av den sponsring som varumärkena ägnat sig åt 

och det som respondenterna kände till om varumärkenas spronsringsaktiviteter. För sanningen är 

den att respondenternas kunskap om dessa aktiviteter var väldigt begränsad, vilket omöjliggör en 

rättvis analys. 

 

Allmänt kan sägas att direkta sponsringsaktiviteter från företagens sida tycks ha haft en liten 

påverkan på respondenternas uppfattning om respektive varumärkes personlighet. En anledning 

kan vara att respondenterna inte har varit mottagliga för sponsringsaktiviteter. En annan 

anledning kan vara att företagen är ineffektiva med att informera om sina sponsringsaktiviteter. 

Att konsumenterna har så begränsad kunskap om sponsringsaktiviterrna är en nackdel för 

varumärkena. Sponsring bidrar till att skapa ett varumärkes personlighet och om företagen skulle 

lägga mer tid på att försöka förmedla sina sponsringsaktiviter till konsumenterna skulle 
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processen med skapandet och förmedlingen av varumärkespersonligheten bli både mer effektiv 

och pricksäker (Aaker, 1996, s 145-146). Kanske beror denna inneffektivit att nå ut med 

information om sin sponsring till konsumenterna på okunskap i företagen. Detta kan endast 

spekuleras i, men en sak som är säker är att studiens varumärken skulle tjäna på att försöka att 

informera konsumenterna mer om sina sponsringsaktiviteter.
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9 Slutsatser och diskussion 

 

I slutsatserna kommer först en återkoppling till studiens problemformulering och syfte att ske, 

och svaren på delsyftena skall presenteras. Diskussion kring slutsatserna kommer att föras, och 

slutligen kommer det att ges förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

9.1 Studiens problemformulering och syfte 

 

Problemformuleringen var följande: Hur uppfattar konsumenter valda varumärkens 

personligheter? 

 

Detta problem skulle besvaras med följande delsyften: 

 Vilken/vilka dimension/er enligt ”The Big Five” förknippar konsumenter med valda 

varumärken? 

 Vilken/vilka arketyp/er förknippar konsumenter med valda varumärken? 

 Vilket marknadsföringsmedel (förmedling med olika budskapstyper eller sponsring) 

påverkar mest konsumenters bild av olika varumärken? 

 Hur tycker konsumenterna att respektive varumärkes organisatoriska struktur ser ut: 

grupporienterad/självfokuserad; vill ha ordning/förändring? 

9.2 Slutsatser och diskussion 

 

Respondenterna förknippade de valda varumärkena med olika personlighetsdrag från ”The Big 

Five”. J.Lindeberg ansågs generellt vara ett ärligt, kompetent och sofistikerat varumärke som de 

intervjuade personerna litar på, tycker är jordnära och speglar framgång och överklass. Björn 

Borg ansågs av respondenterna främst ha en spännande personlighet vilket uppfattades som 

livligt, fantasifullt och sportigt. Vidare uppfattades Cheap Monday som ett varumärke med en 

ärlig och spännande personlighet, vars främsta drag var jordnära, hälsosam, djärvhet och 

fantasifullhet. Men Cheap Monday ansågs ha drag från teorins alla personligheter, vilket gör 

varumärket mångsidigt. Svea var främst ett sofistikerat och spännande varumärke, med inslag av 

livfullhet och fantasifullhet. 

 

Studien fokuserade på fyra arketyper som förekommer frekvent i klädbranschen, vilka var 

Hjälten/Vårdaren, Rebellen/Den utstötte, Filosofen/Tänkaren, och Äventyraren. Intervjusvaren 

pekade på att J.Lindeberg som arketyp tydligt uppfattades vara en filosof/tänkare på grund av 

den mognad och vuxenhet som varumärket speglade. Björn Borg däremot uppfattades som olika 

arketyper. Varumärket ansågs vara en rebell/utstött, en äventyrare och en hjälte/vårdare. Känslan 
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från intervjuerna var ändå att Rebellen förknippades starkast till Björn Borg, på grund av 

självständigheten och unikheten som respondenterna tyckte märket speglade. Cheap Monday 

ansågs stämma in på en rebell till en väldigt hög grad av orsaken att varumärket ger möjligheter 

till självständighet, men ger även den fria viljan ett stort spelrum. Slutligen ansåg respondenterna 

att Svea var en filosof/tänkare, hjälte/vårdare men även en rebell. Respondenterna hade dessa 

åsikter eftersom de tyckte att varumärket kunde förknippas med så många olika stilar och 

personlighetsdrag, som exempelvis framgång, pålitlighet, charm, djärvhet och så vidare. 

 

Verktyg som logotyp och sponsring har påverkat de deltagande respondenternas uppfattningar 

om varumärkets personlighetsdrag, även om sponsring spelade en mycket mindre roll än 

logotypens utformning. Logotyperna var genomgående konsekvent konstruerade och speglade de 

attribut som konsumenterna förknippade med varumärkena i övrigt. Detta visar att det läggs ner 

tid och omtanke då ett företag skall forma sin logotyp. Det som påverkat uppfattningen mest 

tycks dock ha varit den enligt respondenterna typiske användaren. Den typiske användaren är ett 

slags oplanerat budskap som företaget inte kan kontrollera. Respondenterna kopplade tydligt den 

typiske användarens, ur deras perspektiv, personlighet till varumärkets personlighet. Detta 

medför att bäraren av varumärkets kläder är ett förhållandesvis starkt verktyg och påverkar 

konsumenternas uppfattning om ett varumärkes personlighet relativt mycket. Dock är det som 

nämnt ett verktyg som företagen har svårt att kontrollera. Ett försök till kontroll görs genom att 

sponsra kändisar, det vill säga att skapa en idealisk användare vilkens perosnlighet kan 

förknippas med varumärkets personlighet. Detta är dock ett planerat budskap, vilket enligt teorin 

och respondenterna har minst genomslagskraft. Så kanske kan man inte ersätta den typiske 

användaren med den idealiske användaren trots allt. I allmänhet ansåg respondenterna att 

planerade budskap har påverkat dem minst, och att oplanerade budskap var det som påverkat 

deras uppfattning om varumärkenas personlighet mest. 

 

Respondenterna ansåg att de flesta varumärkenas organisatoriska struktur var grupporienterad 

och strävade mot förändring. Det är inte så konstigt med tanke på de föränderliga tider som vi 

lever i. För att klara av den samhällelliga förändringen bör ett företag vara redo att ändra sig själv 

i takt med samhället. Risken finns annars att man hamnar efter i trender, i tänket och i teknologi, 

och att man på så vis blir ineffektiv. Det är även viktigt i dagens konsumtionssamhälle att 

kunden sätts i fokus, eftersom alternativen är många. Om en konsument inte är nöjd med ett 

varumärke finns det många likvärdiga alternativ. Alltså bör företagen inte endast tänka på de 

grundläggande behoven som en konsument har, utan försöka att erbjuda dem mervärden då de 

konsumerar deras kläder. 

 

9.3 Fortsatt forskning 

 

Denna studie har mest behandlat hur konsumenterna uppfattar olika varumärkens personligheter, 

och endast snuddat vid hur väl företagen har lyckats nå ut till konsumenterna. Det skulle vara 
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intressant att jämföra företagens bild av vad de tror att konsumenterna har för uppfattning med 

konsumenternas verkliga uppfattning. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka de 

bakomliggande faktorerna till varför konsumenterna inhandlar olika varumärken, det vill säga 

vad det är som gör att de köper just ett visst varumärke. Sådana bakomliggande faktorer skulle 

exempelvis kunna vara pris, utseende, tillgänglighet etcetra. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Valda varumärken: JL, Björn Borg, Cheap Monday, Svea 

 

Ålder 

Kön 

Bor i 

Yrke 

 

1. Många företag använder sig av olika arketyper för att kommunicera sitt varumärke och bygga 

en personlighet kring den. Vilken/vilka arketyper tycker Du stämmer in på respektive 

varumärke? De vanligaste arketyperna i klädbranschen är: 

 Hjälten/Vårdaren 

 Äventyraren 

 Rebellen/Den utstötte 

 Tänkaren/Filosofen 

 

Om Du anser att annan/andra arketyper stämmer bättre in på ett visst varumärke behöver Du 

naturligtvis inte känna dig tvingad till att välja de nämnda. 

 

2. För att konsumenter ska kunna ”ta på” ett varumärke mer och uppfatta det som något mer 

konkret och levande försöker företag att ge vissa personlighetsdrag till sitt varumärke. Det vill 

säga att de försöker att personifiera varumärket. Vilket/vilka av följande personlighetsdrag tycker 

Du stämmer in på de valda varumärkena? 

 Ärlig- jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt 

 Spännande- djärv, livlig, fantasifull, uppdaterad 

 Kompetent- pålitlig, intelligent, framgångsrik 

 Sofistikerad- överklass, charmig 

 Robust- friluftsmänniska, tuff 

 

Dessa personlighetsdrag är de som nämns i teorin, men Du har en frihet att gå utanför dessa 

personlighetsdrag om Du anser att andra passar bättre in på ett visst varumärke. 

 

3. Beskriv med egna ord den, enligt Dig typiske, bäraren av varumärkena- Förslag på egenskaper 

hos den typiske bäraren som Du kan tänka på och diskutera kring är utseende, ekonomi, status, 

kille/tjej, ålder, sportig/avkopplad, yrke, miljömedveten etc. 

 

4. Vad säger varumärkenas logotyper Dig? Vilken/vilka personligheter tycker Du att logotypen 

förmedlar? Hur tror Du att det påverkar/formar din uppfattning om varumärkets personlighet? 

 

5. Vilken typ av budskap tror Du att Du har påverkats mest av i skapandet av din uppfattning om 

ett varumärke? 

 Planerade- Tv-reklam, annonser, radioreklam 

 Klädrelaterade- klädernas utseende, förpackningen 

 Oplanerade- word of mouth, publicitet, bärarna av kläderna 
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6. Tror du att din uppfattning om varumärkena påverkas av att exempelvis kändisar bär deras 

kläder, eller de sponsrar evenemang såsom konserter, tävlingar etc? Vilket sätt? 
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Bilaga 2- Intervjuerna 
 

Intervju 1 

Ålder 22 

Tjej 

Umeå 

Student 

 

1) JL: Filosofen- Pga dess stilrenhet och överklass, men även hjälten pga att en hjälte alltid 

ser stilig ut. 

 BB: Äventyraren- För kläderna är sportiga och slappa och sköna att springa och 

idrotta i. 

CM: Äventyraren- För plaggen ser lediga ut och avslappnande. Tycker även rebellen för 

kläderna sticker ut mycket. Man märker nästan direkt att ett plagg är Cheap Monday. 

Svea: Filosofen- För deras kläder är mycket överklass. Man ser ofta kändisar ha på sig 

dem och så. De är också dyra. Men även äventyraren för de har många saker för träning, 

till exempel väskor och t-shirtar och sånt. 

 

2) JL: Sofistikerad- För jag tycker deras kläder är överklass för de är så dyra jämt. Det är 

inte alla som har råd med det och de är alltid stilrena. 

BB: Ärlig och spännande- Ärlig för deras kläder på något sätt alltid får en att bli glad, jag 

tror de har en sån personlighet. Och spännande för kläderna är djärva och de skapar nya 

plagg hela tiden. 

CM: Spännande som bara den! Man vet inte vad de ska hitta på till nästa kollektion. Det 

är alltid roligt att se deras kläder för de sticker ut med mycket färger och "konstiga" stilar. 

Svea: Kompetent- För man utstrålar framgång med deras kläder men även sofistikerad för 

de är överklass enligt mig. 

 

3) JL: Framgångsrika människor med bra jobb, eller i alla fall med ambition att få ett bra 

jobb. Oftast lite mer modemedvetna killar i 20-30 års ålder. Jag tror de är ganska 

sportiga, men håller på med rikemanssporter som golf eller vattenpolo. Skämt åsido så 

tror jag att den typiske bäraren utstrålar status och medveten om sitt utseende och bryr sig 

mycket om hur han ser ut. 

BB: Sportiga killar, typ surfare eller simmare. Men många av de är yngre som gillar att 

visa kalsongerna lite, för att visa att de bär Björn Borg. Jag tror inte att den typiske 

bäraren har koll på sin ekonomi utan snyltar på föräldrarna, typ bortskämd. 

CM: En vegetarian, nejdå men som är miljömedveten och student. Både killar och tjejer 

har kläderna. Den typiske bäraren tror jag vill synas och inte vara en i mängden. 

Svea: Jag tänker på en tjej som är mån om sitt utseende och bryr sig om hur folk ser på 

henne. En sportig tjej, för man ser många Svea-väskor på gymmet och sånt. Det är en lite 

yngre tjej som är den typiske bäraren, högst 25, 26 år eller något sånt. 

 

4) JL: Sportig logotyp, men ändå stilrent och elegant så man förstår att de gör mycket 

golfkläder. 

BB: Coolt märke. Bara loggan visar att kläderna är lite sportigare och "bättre" och mer 
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ungdomliga. Namnet "Björn Borg" tror jag påverkar en att köpa kläderna lite för Björn 

Borg är ju en legend i Sverige. 

CM: Loggan är den coolaste i världen! Ungdomlig och rolig med dödskallen. Tror det 

visar att man tar livet på ett mer roligt sätt. Dödskallen ger mig en känsla av en slapp 

attityd. 

Svea: Kronan visar att märket är överklass och att kläderna är dyra. Bara loggan 

avskräcker mig som är en student för jag kommer nog inte ha råd med kläderna, vilket 

jag inte heller har... 

 

5) JL: Planerade, Klädrelaterade, Oplanerade 

 BB: Planerade, Klädrelaterade, Oplanerade 

 CM: Oplanerade, Klädrelaterade, Planerade 

 Svea: Oplanerade, Planerade, Klädrelaterade 

 

6) JL: Vet att de sponsrar Parnevik, så det visar att det är ett sportigt märke. Men också 

överklass för golf är överklass. 

BB: Jag vet inte om de har sponsrat något, men själva namnet, Björn Borg, gör att man 

får ett positivt intryck av märket. 

 CM: Håller de på med sånt? 

Svea: Jag har sett i olika skvallertidningar att typ kvinnliga kändisar har deras mössor och 

sånt. Det ger också en bild av överklass och stjärnglans och sånt. 

 

Intervju 2 

Ålder 20 

Tjej 

Umeå 

Student 

 

1) JL: Filosofen- Stilrent, enfärgade plagg och tryck. Inte mycket mönster- enkelt och 

snyggt. 

 BB: Hjälten- Bärarna vill gärna visa att de bär Björn Borg 

Cheap Monday:- Rebellen- Kläderna sticker ut. De är billigare, i alla fall jeansen. Märket 

sticker också ut. Men utseendet sticker inte ut så jättemycket, liknar JC:s kläder lite. 

Svea: Hjälte- Tror att bärarna känner sig stolta att visa upp kläderna. Med inslag av 

filosofen också. 

 

2) JL: Sofistikerad- Stilrena plagg. De ser dyra ut, typ statusaktiga. 

BB: Kompetent och spännande- Kompetent för det är bra kvalitet så man vet vad man får, 

och spännande för de har hela tiden nya plagg. 

CM: Spännande och robust- Spännande för att de har en speciell stil. Robusta för att man 

kan visa en väldigt stark attityd vilket är tufft. 

 Svea: Sofistikerad- Överklass. Man visar att man har pengar med deras kläder. 

 

3) JL: Tonårskillar som skejtar utan jobb. Bor med sina föräldrar. Utstrålar kaxig attityd. Jag 

lovar att de är skolkare också. 
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BB: Killar i 20-års åldern som är sportiga med bra ekonomi. De kan vara lite snobbiga. 

Är lite av ett statusmärke. 

CM: Typ alla har ju CM. De är så alldagliga. Trots deras unika kläder är bärarna inte 

unika. Jag tror att den typiske bäraren är en student eftersom de är billiga. Av någon 

anledning är de väldigt miljömedvetna också. 

Svea: Jag ser bara blonda tjejer med träningsväskor. Så de kanske är sportiga. Ganska 

unga tjejer, typ 13- åringar. 

 

4) JL: Stilrent som deras kläder. Snyggt och enkelt. Man märker att deras logo är 

konsekvent strukturerad och utstrålar varumärkets personlighet. Men det ser ganska 

tråkigt ut och har påverkat mig negativt på det viset. 

BB: Överlägsen logotyp, typ "jag är lite bättre än dig". Sportig logo. Ingen ful logo, tror 

dock inte att det skulle påverka mitt val att köpa kläderna eller ej. 

CM: Inte lik någon annan logo. Kaxigt med texten "Över min döda kropp". Logon har ett 

kaxigt utseende och är roligt. 

Svea: Känns lite...väldigt svenskt på nåt vis. Känns också som att det är meningen att det 

ska vara svenskt. Men det är snyggt. Kronan gör att det känns lite överklass. 

 

5) JL: Planerade; Oplanerade; Klädrelaterade 

 BB: Planerade; Klädrelaterade; Oplanerade 

 CM: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

Svea: Planerade; Oplanerade; Klädrelaterade 

 

6) JL: Tror inte att jag blivit påverkad alls av sponsring 

BB: Påverkats av att kändisar gjort reklam, tror jag i alla fall att kändisar brukar göra 

reklam för dem... 

 CM: Har aldrig hört eller sett att de sponsrat någon eller något. 

Svea: Sett några kändisar ha deras kläder men det är inget som påverkat mig. Kanske att 

det ger mig ett intryck av att märket speglar status. 

 

Intervju 3 

Ålder 26 

Kille 

Umeå 

Jobbar i butik 

 

1) JL: Filosofen- Helt klart. De har så stilrena kläder och eleganta. Man ser nästan "smart" 

ut, eller rättare sagt, att man står över andra. 

BB: Rebellen och kanske lite äventyraren- De har sportiga kläder med en viss prägel. 

Och bärarna är oftast yngre pojkar som försöker vara "coola" och sånt. 

CM: Rebellen- Utan tvekan. Jag köper själv mycket CM och de har en stil får en att 

utmärka sig. Typ att man inte passar in i normer, man vill bryta normerna i samhället. 

Svea: Filosofen- Men jag vet inte riktigt, för många fjortisar har Svea-kläder. Fast de är 

dyra och stiliga i och för sig. Går inte riktigt ihop med stilrena och snygga kläder och 

fjortisar... 
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2) JL: Kompetent och sofistikerad- Man vill verkligen visa att man är intelligent eller 

framgångsrik, och att man har pengar. 

BB: Spännande och ärlig- Deras designers verkar ha mycket fantasi, och verkar alltid 

vara glada. Kläderna har mycket färg, speciellt deras boxers. Kläderna känns helt enkelt 

spännande och glada. 

CM: Ärlig och spännande- Jag tycker att kläderna, typ är verkliga på ett sätt. Man ser 

världen som den är liksom. Typ att man inte gömmer sig bakom fejkade stilar, eller jag 

vet inte hur jag ska uttrycka det. Men de känns mycket närmare jorden än till exempel JL. 

Och de är djärva! De vågar vara annorlunda i stilen. 

Svea: Sofistikerad skulle jag vilja säga- De utstrålar överklass, men som jag sa tidigare så 

har massa fjortisar de kläderna. Det går ju inte ihop! Tycker det är synd att fina kläder ska 

få dåligt rykte av bärarna. 

 

3) JL: En översittare som tror att han är bättre än andra. Kanske inte så extremt men du 

förstår. En som vill visa framgång och status med kläderna. Definitivt en kille i alla fall. 

Rädda om sitt utseende,backslick, och använder acnemedel! 

BB: Sportiga ynglingar som visar randen på sina boxers. Tror att de är coola. Bor ju 

självklart hos sina föräldrar för de är för unga än. Väldigt obrydda om sin omgivning. 

CM: Miljömedvetna människor som vill vara individualister. Man kan kombinera CM så 

mycket och skapa sin egen unika stil, så det är ingen fara att många bär CM. De har så 

många olika kläder, allt från svart/vitt till färgglatt, och från t-shirts till skjortor. Inte 

så rika människor, men tillräckligt med pengar för att inte skämmas. Oftast studenter eller 

folk med enklare jobb. 

Svea: 14-åringa tjejer med stora Svea-väskor och Svea-mössor. Bor med sina föräldrar. 

Sportar nog. Ekonomi? Beror på deras föräldrar, haha. Totalt obrydda om miljön och 

lever för dagen. 

 

4) JL: Snyggt märke. Väldigt enkelt och stiligt. Sportigt också. Så jag antar att de vill att 

man ska uppfatta deras kläder som stiliga och utan krångliga detaljer och sånt, men 

samtidigt sportiga. 

BB: Ja, BB är ju en levande legend för oss svenskar. Jag tror att hans namn gör att vi 

gillar kläderna. Sen att det är hans signatur gör den ännu coolare. Och sportigare skulle 

jag vilja säga, för sportstjärnor ger ju ut mycket autografer. Skulle jag köpa BB-kläder 

skulle det dock inte vara för loggan, utan mer för utseendet på kläderna. Kan vara snyggt 

med deras shorts på stranden. 

CM: Jag har aldrig sett en coolare logga. En leende dödskalle. Man måste bara älska det. 

Och texten "Över min döda kropp" är pricken över i:et. Dödskallen tycker jag 

representerar arketypen "rebellen" på ett bra sätt. Och det skapar intresses och 

spänning kring kläderna också. 

 Svea: Kronan och texten är väldigt svenskt och överklass. Typ lite adligt. Så jag 

tror att  man vill skapa en känsla av överklass. 

 

5) JL: Planerade, Klädrelaterade, Oplanerade 

 BB: Planerade, Klädrelaterade, Oplanerade 
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 CM: Oplanerade, Klädrelaterade, Planerade 

 Svea: Oplanerade, Planerade, Klädrelaterade 

 

6) JL: Har nog blivit lite påverkad av att de sponsrat Parnevik. Mer status och sånt i så 

fall. 

 BB: Mest påverkats av namnet. Vet inte om de håller på med sponsring. 

 CM: Vet inte om de sponsrar något överhuvudtaget faktiskt. 

Svea: Jag vet inte om de sponsrar kändisar, men man ser ju att nya stjärnor ofta har deras 

mössor och sånt. Ger lite glamorkänsla över kläderna då. 

 

 

 

Intervju 4 

Ålder 31 

Kille 

Umeå 

Arbetssökande 

 

1) JL: Filosofen- Jag tänker på JL som en lugn och sansad person som vet vad den vill hag 

och som har ambitioner att bli framgångsrik. Så jag antar att filosofen passar bäst där. 

BB: Rebellen- Jag tänker att Björn Borg har en personlighet som är lite farlig och cool 

med kryddig attityd. Lite emot samhällets normer liksom och ensamvarg. 

CM: Rebellen- Likadant tycker jag här att CM vill bryta de normer som vi människor har. 

Att man inte hela tiden behöver vara elegant, utan kan vara lite risig men ändå cool. Jag 

tycker att deras kläder speglar en personlighet av en person som har blivit utstött av 

samhället. 

Svea: Filosofen- Jag vet inte så mycket om deras kläder men det jag har sett så verkar de 

stilrena och speglar framgång och en sansad personlighet. Alltså en personlighet som har 

hittat inre ro. 

 

2) JL: Kompetent och sofistikerad- JL:s kläder utstrålar överklass och framgång. Jag tror 

inte att jag behöver säga mer än så? 

BB: Spännande och sofistikerad- Jag tycker att BB:s kläder visar att bäraren är livlig. Att 

de är lite rebelliska och så med alla olika färger och mönster. Sen tycker jag också att de 

visar på en charmig personlighet. Typ lite flörtig och så. 

CM: Ärlig och spännande- Det känns som att CM har båda fötterna på jorden. Samtidigt 

är deras kläder designade med en djärvhet som nytänkande som inte syns ofta. 

Svea: Samma som JL skulle jag vilja säga- Kompetent och sofistikerad. Det visar på 

framgång och charm. 

 

3) JL: En person som har kommit en bit på sin karriär och stora framtidsplaner. Han besitter 

en känsla av överklass och gillar sporter som golf och tennis. Jag tror verkligen att det är 

en kille som har ambitioner och söker status. 

BB: Sportig kille i tonåren eller tidig 20-års ålder, med en avkopplad stil, kanske lite löst 

sittande byxor och härlig attityd. Bor förmodligen hemma fortfarande, eller precis flyttat 
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ut. 

CM: En person som vill utrycka starka känslor genom kläderna. Exempelvis glädje eller 

ilska. Helt klart miljömedveten, kanske till och med vegetarian. Tror främst att det är en 

student, men bor nog inte med sina föräldrar ändå för den vill stå på egna ben. Ungefär 

mellan 16-25 år. 

Svea: Glamour- och lyxsökande tjej i 16- till 25 års ålder som vill spegla status genom 

kläderna. Obrydd om det mesta som pågår runt om henne, med starkt fokus på att få en 

bra ekonomi och mycket uppmärksamhet. Lite snobbig inställning tror jag. 

 

4) JL: JL:s logga tycker jag är elegant och enkel. Den är också unik och sätter sig på minnet. 

Jag tycker att loggan, precis som kläderna, förmedlar en överklass-känsla. En ”jag-har-

stil”-känsla. Och visst, det är elegant och överklass så jag antar att loggan är har 

konstruerats med eftertanke. Jag tror inte att loggan har påverkat min uppfattning om 

märket mer än vad klädernas utseende har gjort. 

BB: Björn Borgs autograf, ja, vad ska man säga om den. Sportig helt enkelt. Vänder sig 

nog till sportiga människor. Behöver inte bara vara tennisspelare, utan folk som håller på 

med alla sporter. Känns lite spännande och så. 

CM: Visst är det dödskallen? Den är lite freaky, eller vad man nu säger. Lite galen sådär, 

en dödskalle som ler. Det visar faktiskt att deras kläder är både allvarliga och roliga, och 

att man kan uttrycka både mörka och färggranna känslor genom deras kläder. 

Svea: Sveas:s krona säger exakt det klädernas utseende säger. Glamour och lyx och 

överklass. De träffar enligt mig mitt i prick med loggan, och verkligen vill att man ska 

känna den snobbiga känslan som kläderna och priserna speglar. 

 

5) JL: Planerade; Klädrelaterade; Oplanerade 

BB: Planerade; Oplanerade; Kläderelaterade 

CM: Oplanerade; Kläderelaterade; Planerade 

Svea: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 

6) JL: Ja, Parnevik bär ju mycket JL kläder, eller hur? Det är ju snobbigt. Golf alltså. 

Björn Borg: Vad sponsrar de? Har aldrig sett något de sponsrar. Inga kändisar heller som 

bär kläderna. 

CM: Samma här, sponsrar de något eller någon? 

Svea: Hmmm, ja, har sett i lite tidningar att kändisar bär deras mössor. Som förut anser 

jag att det speglar lyx. 

 

Intervju 5 

Ålder 19 

Kille 

Umeå 

Arbetssökande 

 

1) JL: Filosofen- Snobbig stil som folk som har pengar har. Typ vill visa att de är nåt 

liksom. Alltså att de är framgångsrika, eller har framgångsrika föräldrar. De vill bara 

ha status. Och en filosof känns snobbig och framgångsrikt. 
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BB: Äventyraren och Rebellen- Sportiga killar och tjejer som gillar äventyr helt 

enkelt. Coola också så de e därför jag tycker de är lite rebelliska, alltså att de inte har 

likadana färger och mönster som vanliga kläder. Syftar främst på boxershortsen och 

andra bad- och underkläder. 

CM: Rebellen- Eller den utstötte rättare sagt. Mobbat folk har sådana kläder. Alltså 

de som har varit lite utanför förut och nu identifierar sig med utmärkande kläder. De 

vill typ ha uppmärksamhet. 

Svea: Rebellen och filosofen- Det är lite som en blandning av BB och JL, men för 

tjejer då. Sportiga kläder med coola mönster och tryck, men samtidigt snobbigt och 

dyrt. Speglar både framgång och coolhet. 

 

2) JL: Sofistikerd och kompetent- Överklass som fan! Och strålar framgång som bara 

den! 

BB: Spännande- Deras kläder är fantasifulla och glada. Glada mönster och färger. 

CM: Ärlig- Tror det passar bäst här. Sådär jordnära liksom, människor som inte gör 

mycket väsen av sig och så. Och hälsosamma antar jag. 

Svea: Spännande och sofistikerad- Alltså tycker de påminner om en korsning av BB och 

JL. Fantasifulla kläder med en stark antydan av överklass och charm. 

 

3) JL: En snobb som vill skryta med sina pengar. Typ 20-26 år gammal. Håret kammad 

bakåt, eller slickad snedbena. Går upprätt med bröstet framåt, förstår du? Visar och 

skryter om sin framgång  och stolthet. Inte alls sportig. Kanske håller på med, typ, 

squash eller vad det heter. 

BB: Sportig yngre killar eller tjej. Typ mellan 15 och 25 år. Skön attityd till livet, 

laid-back du vet. Gillar att röra på sig mycket, men vill ändå ha kläder med stil och se 

snygg ut. 

CM: Mobbad student, lite pengar, i 20-års åldern. Ser en tjej med näsring och 

stuprörsbyxor typ. Och bara mörka kläder. Eller en kille med skjorta med de 

konstigaste färgerna i världen. Och typ röda byxor. 

Svea: En tjej i tidig 20-års ålder. Sportig men lite snobbig. Har säkert rika föräldrar. 

 

4) JL: Coolt och enkelt märke. Men väldigt litet, tycker de ska framhäva det lite mer, 

som de gjorde med sina huvtröjor förut. Då tyckte man att kläderna var lite coolare. 

Nu ser det så vuxet och snobbigt  ut. 

BB: Sportigt märke, med autografen. Och tennisbollen bredvid visar också att det är 

sportiga kläder. 

CM: Dödskallen är tuff liksom. Men också att man är trött på livet, eller vad man nu 

ska säga. Att man är trött på hur samhållet är och vill vara annorlunda. Läs bara på 

vad soms tår under dödskallen, "Över min döda kropp". Det säger väl att man inte 

tänker låta någon få köra över en mer. Att man från och med nu ska vara stark. 

Svea: Snobbig logga men ändå lite sportig. Jag tror man vänder sig till samma 

målgrupp som BB fast tjejer. Alltså, tjejer som gillar samma stil som BB-killarna. 

Fast ännu mer överklass. 

 

5) JL: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 
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BB: Klädrelaterade; Oplanerade; Planerade 

CM: Oplanderade; Klädrelaterade; Planerade 

Svea: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 

6) JL: Kanske, eller jag vet att kändisar har deras kläder. Men man ser ju inte direkt att 

det är deras kläder. Typ kostymer och sånt liksom, fast man får ändå läsa i tidningar 

att en viss kändis hade typ JL på den här premiären eller nåt sånt. Sen den här 

golfaren, Parnevik, snobbig typ. Spelar golf liksom, hur överklass är inte det? 

BB: Vet inte vad de sponsrar eller vilka kändisar som har deras kläder. Det är väl 

isåfall bara namnet som är känt, och det syftar ju på sport. 

CM: Nja, tror inte det. Alltså, jag vet inte någon kändis som har deras kläder eller 

vad/vem de sponsrar. 

Svea: Samma som CM måste jag säga. 

 

 

 

 

 

Intervju 6 

Ålder 28 

Tjej 

Umeå 

Jobbar i klädbutik 

 

1) JL: Filosofen- Väldigt stilrena kläder som passar den som vill spegla mognad och 

modemedvetenhet. Visar att man har växt upp och behöver inte de pråliga 

kläderna för att se snygg ut.  

BB: Hjälten- Kläderna får bäraren att känna sig "starkare" eller "viktigare" på ett 

förunderligt sätt. Det kanske är namnet som förknippas med en svensk hjälte, eller 

att ser lite häftigare ut än andra kläder. 

CM: Rebellen/ Den utstötte- Går emot modenormer enligt mig. Vågar vara egen 

och uttrycka känslor på sitt sätt. Ledorden för deras kläder är nog "Våga vara dig 

själv och skapa din egen stil" 

Svea: Hjälten- Häftiga kläder som vågar utmana ögonen. Drar till sig 

uppmärksamhet och visar en häftig sida. 

 

2) JL: Sofistikerad, Kompetent och Spännande- Charmiga kläder, något dyrare än 

andra. Visar mognad och att man kommit någonstans i livet. Visar på självinsikt 

och framgång. Kläderna är också trendsättare, främst i Sverige, och på sig viss 

uppdaterade. 

BB: Spännande- Man vet aldrig vad BB hittar på, de är djärva, glada, häftiga och 

experimenterar mycket med mönster och färger. 

CM: Ärlig och Kompetent- För den som vill ge et seriöst intryck, men ändå se 

stilig ut. Visar att man är en som det går att lite på. 

Svea: Spännande- Det är lite som med BB, väldigt fantasifulla kläder som testar 
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många kombinationer av former och färger. 

 

3) JL: En modemedveten man i 20-30 års-åldern, som gillar att spendera pengar på 

sig själv. Att investera i sin stil, och det är viktigt att se bra ut. Har nog inte några 

större ekonomiska bekymmer, och har ambitioner att bli framgångsrik. Ser nog 

sig själv som mogen och intelligent. 

BB: En kille i tidig 20-års ålder som gillar att se bra ut, och det är viktigt att andra 

uppfattar honom så också. Sportar och är allmänt aktiv. Ganska avslappnad stil. 

CM: Både killar och tjejer mellan 16-25. Bryr sig inte om status och hur folk ser 

på dem. Vill visa en egen sida och komponera sin egen stil. Vill ge uttryck för sin 

personlighet genom kläderna. Ekonomin är okej, inga problem, men inga större 

rikedomar heller. Student skulle jag vilja säga. 

Svea: Modemedveten tjej som är delvis sportig och håller sig uppdaterad kring 

senaste modet. Förmodligen yngre person, inte över 26, 27,28. Vill nå framgång, 

och ha mycket uppmärksamhet. 

 

4) JL: Bland de renaste logotyperna i branschen. Små loggon på kläderna också. 

Tycker att det förmedlar mognad och en känsla av att inte vara i behov av 

uppmärksamhet. Pålitlig logotyp 

BB: Häftig logotyp som förmedlar den häftiga sidan av BB. Sportig och känt 

namn. 

CM: Min favorit. Dödskallen är jättecool. Seriös men rolig på samma gång. Visar 

att man kan vara både rolig och allvarlig med deras kläder. Visar på 

mångsidighet. 

Svea: Lite snobbigt kan det tyckas, inte alls såsom kläderna ser ut. Jag tycker att 

de skulle kunna ha en lite sportigare logotyp, som BB. Missnöjd med deras logga. 

 

5) JL: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 BB: Oplanerad; Klädrelaterade; Planerade 

 CM: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 Svea: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 

6) JL: Jag vet att de klär kändisar rätt mycket, och får några år sedan fick de klä 

någon riktig hollywood-kändis också. Sen har de alltid sponsrat Jesper Parnevik. 

Så ja, visst får man en lite mognare och överklass känsla av varumärket på det 

viset, absolut. 

BB: Någorlunda, men jag skulle vilja säga att tennislegendaren Björn Borg, även 

om han inte syns ofta i BB kläder, ger en viss "sponsring"-effekt. Så kläderna 

uppfattas lite som sportiga och hippa. 

CM: Grejen med CM är att de inte håller på med sånt. De litar mer på word-of-

mouth reklamen. 

Svea: Svea har haft turen att kändisar gillar att bära deras kläder. Jag läser ju 

mycket skvallertidningar och där hittar man ganska ofta Svea-loggan på väskor 

eller mössor eller tröjor. Så det ger en liten känsla av stjärnglans och glamour tror 

jag. 
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Intervju 7 

Ålder 24 

Kille 

Umeå 

Student 

 

1) JL: Hjälten- Jag tycker att man känner sig lite stoltare, lite starkare och mognare 

när man bär deras kläder. 

BB: Rebellen- Kläderna speglar typ en häftig sida av en, en cool och glad sida. En 

sida som säger något i stil med "jag gör vad jag vill och ingen kan hindra mig". 

CM: Tänkaren/Filosofen- Ger en antydan av djuphet hos bäraren. Medvetenhet 

om seriösa saker och sånt. 

Svea: Rebellen- Man vill visa vem man är genom kläderna, genom att uttrycka sig 

olika former och färger som kläderna har. Man vill inte vara klädd som en vanlig 

Svensson liksom. 

 

2) JL: Ärlig och Kompetent- Känns som att klädernas design visar att man går att lita 

på. Att man har båda fötterna på jorden. Det visar nog också på intelligens och 

lyhördhet tycker jag. 

BB: Spännande- Djärva mönster förknippar jag med BB, främst underkläderna då. 

Passar nog på folk som gillar att hitta på mycket, alltså har mycket fantasi och så. 

CM: Ärlig- Speglar tillit och medvetenhet. Visar att man lever ett sunt liv också 

tror jag. De blev ju kända lite för sina stuprörsbyxor, och man måste nog leva 

hälsosamt om man ska kunna ha sådana byxor. 

Svea: Sofistikerad- Lite snobbigt sådär, överklass. Men kläderna har en antydan 

av charm också. Lite flörtiga sådär. 

 

3) JL: En intelligent man som är självsäker och framgångsrik. Är intresserad av 

sport, men har det endast som hobby. Förmodligen med ett jobb som han är nöjd 

med. Omkring 22-28 år. 

BB: En sportig ungdom som söker spänning och har en avkopplad attityd till livet. 

Medveten om sitt utseende och populär bland de flesta. Kring 20-26 år. Normal 

ekonomi. 

CM: En ärlig och pålitlig "granne" som går att prata allvar med, men även skoja 

om allt möjligt. Säkerligen student, och mellan 16-25 år. Normal ekonomi. 

Svea: En ungdomlig tjej/kvinna som vill synas och uttrycker självständighet 

genom kläderna. Rätt bra ekonomi, och med ambitioner att göra karriär. 

Modemedveten. 

 

4) JL: Snygg och enkel logga. Inga krångliheter och lätt att känna igen. Känns 

väldigt vuxet med lite sportiga inslag. 

BB: Sportig logga som lockar yngre män. Man känner sig stolt, dels för att det är 

svenskt namn, dels för att det är självaste Björn Borgs namn! Hjälteslogga helt 

enkelt. 
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CM: Skojig och seriös på samma gång. Visar på föränderliga personligheter. 

Alltså att man inte är knuten till en viss personlighet, utan kan klä sig efter 

humöret. 

 Svea: Överklass-logga. Lite royalty, eller lyxigt. 

 

5) JL: Klädrelaterade; Planerade; Oplanerade 

 BB: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 CM: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 Svea: Klädrelaterade; Oplanerade; Planerade 

 

6) JL: Ja, till viss del. Kändisar och sånt som det har stått om då de har burit JL. Lite 

lyxigare känsla då. 

 BB: Kan jag inte påstå, kanske isåfall en mer sportig lutning i och med namnet. 

 CM: Nej. 

 Svea: Samma som JL. Kändisar som bär de då de fotograferas och 

sånt. Ger en lyxigare känsla. 

 

Intervju 8 

Ålder 23 

Tjej 

Umeå 

Arbetssökande 

 

1) JL: Tänkaren/Filosofen- Jag tycker JL ger ett ganska stort intryck av 

eftertänksamma och vuxna människor. Jag tror också att när man bär deras kläder 

så känner man sig...typ...kanske inte smartare, men mognare. Eller jag vet inte om 

det är rätt ord, men ja lite mer vuxet och så. 

BB: Hjälten och rebellen- Man känner sig värsta häftig, typ att man har ett större 

ansvar bara för att man bär BB. Eller så är det för mig i alla fall. Sen är kläderna 

så speciella i färger och mönster och det är lite rebell för mig. 

CM: Den utstötte/Rebellen- Väldigt unika kläder som jag tycker många andra 

märken har börjat härma. Jag tror att många saknade kläder som gjorde att de 

kunde visa sin individualitet i en så stor grad som CM gör. Det går att välja bland 

så mycket och mixa hur mycket som helst, det går till och med att bryta mot allt 

vad mode heter och ändå anses skapa sitt eget mode. Det som tidigare folk ansåg 

fel är helt rätt med CM. 

Svea: Hjälten- Jag tycker Svea är BB:s motsvarighet i damkläder. Man känner sig 

bättre på allt när man har deras kläder och man vill visa upp sig och så. 

 

2) JL: Ärlig, Kompetent och Sofistikerad- Tycker JL är en mix av dessa tre 

personlighetsdrag. Tycker först och främst att det visar att bäraren är ärlig, och att 

man kan lite på den. Sedan att det är en intelligent, eller smart människa. Och 

slutligen speglar JL ganska mycket överklass. Kläderna är ju rätt dyra liksom och 

det syns verkligen i deras design. 

BB: Spännande och sofistikerad- Fantasifulla kläder som blandar mycket färger 
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och mönster och utstrålar charm. Coola och djärvt med BB. 

CM: Robust, sofistikerad och spännande- Fantasifulla tuffa kläder som går att 

göra väldigt charmiga. Bara fantasin som sätter gränser egentligen vilken 

personlighet man vill spegla. Går att göra lite allt möjligt med dem. 

Svea: Sofistikerad och spännande- Charmiga kläder som erbjuder uppdaterade 

trender och djärva plagg. Coolt helt enkelt. 

 

3) JL: Jag tror att den typiske bäraren av JL är en kille i 22- 28-års ålder med stadig 

ekonomi, som antingen studerar eller har jobb. Han är inte sysslolös i alla fall. 

Sedan tror jag också att han undermedvetet vill ha bra status, att folk inte ska se 

ned på honom. Jag tror att han är ganska sportig av sig, men vet hur man kan klä 

sig strikt även om man är sportig. Jag tror även att den här killen är mån om sitt 

utseende, vad gäller hår, hygien och så vidare. 

BB: En BB-bärare är enligt mig en sportig kille som visar sin sportiga sida genom 

kläderna, samtidigt som han vill att det ska se stiligt ut. Han har stadig ekonomi, 

men inget utöver normalt. Är i åldern 20-26 tror jag. En som vågar leva livet och 

antar utmaningar. Jag tror att han är mån om vad andra anser om honom och vill 

inte befläcka sitt rykte hos folk. 

CM: En avkopplad person, både kille och tjej, som vill uttrycka sig själv och vara 

sin egen istället för att bry sig om vad andra tycker. Men samtidigt vill den här 

personen att andra ska märka hans/hennes stil för att få bekräftelse om att andra 

har lagt märke till honom/henne. Jag tror att det är en person som är mellan 16-27 

år, antagligen student eller har ett enklare jobb. Vågar leva livet också, är inte 

rädd för att testa nya saker. Ekonomin är okej. 

Svea: En flörtig tjej som verkligen vill leva livet fullt ut. Ganska bra ekonomi 

(antingen hon själv eller hennes föräldrar) och ung ålder, mellan 14-25 år. Sportig 

och lättsam attityd. Lätt att umgås med och komma överens med. 

 

4) JL: Stilrent märke, likt deras kläder. Som jag sa förut, vuxet och moget utseende. 

Ser sofistikerad ut. Tror klädernas utseende påverkar min uppfattning om 

varumärket mer än vad logotypen gör. 

BB: Roligt, häftigt och sportigt märke. Tror den riktar sig mycket mot människor 

som sportar. 

CM: Roligt märke med rolig text. Det får upp ens ögonen för kläderna, men jag 

tror inte att det har påverkat mig mer. Man lägger bara märke till det bättre och 

man känner igen kläderna direkt när man ser märket. Men annars tycker jag inte 

att det speglar någon speciellt personlighet och så. 

Svea: Logotypen är snygg och visar på lite lyx. Du vet, kronan. Men den känns 

lite barnslig också. Jag tycker att den kunde se mer vuxen ut, så att man kunde 

känna sig mognare när man bär logotypen. För deras kläder är ju rätt charmiga 

och överklass och mogna, men deras logotyp speglar inte det tycker jag. Så det 

har en negativ påverkan. 

 

5) JL: Klädrelaterade; Planerade; Oplanerade 

 BB: Kläderelaterade; Oplanerade; Planerade 
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 CM: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 Svea: Oplanerade; Klädrelaterade; Planerade 

 

6) JL: Ja, lite faktiskt. Det känns mer moget, och överklass när kändisar bär JL.  

 BB: Det kan jag inte säga, eftersom jag inte vet något om deras sponsring. 

 CM: Samma här, jag vet inget om vad eller vem de sponsrar. 

Svea: Jag tror att kändisar som bär kläderna, även om de inte är sponsrade, 

påverkar ens syn lite grann. Det blir lite häftigare och lyxigare. 
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