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Sammanfattning 
Som med många svenska varor och tjänster, räcker inte den svenska marknaden till för att 
vara tillräckligt lönsam. Detsamma gäller även många modeföretag där exporten är 
nödvändig för att den svenska modebranschen skall ha möjlighet att utvecklas. I och med 
globaliseringen kan allt fler modeföretag expandera och agera på marknader världen över, 
vilket för konsumenten innebär ett brett utbud av internationella klädmärken.  
 
Konsumenterna blir samtidigt även allt medvetnare i sina val, vilket tillsammans med stark 
köpkraft betyder att de väljer att lägga extra pengar på varumärken. Allt större summor 
spenderas på sig själv, och konsumtion av kläder har övergått till att även vara ett sätt att 
kommunicera sin identitet. Ett varumärke kan dock ha olika värde och innebörd hos olika 
konsumenter och därför också mottagas och uppfattas olika på olika marknader. För ett 
varumärke som agerar på en global marknad, är det således tänkbart att det kan ha en viss 
image i ett land och en helt annat i ett ytterligare. 
 
Med detta som bakgrund ansåg vi det intressant att undersöka vad som påverkar en 
konsuments image av ett varumärke och se huruvida ett svenskt modeföretags image såg ut 
på två olika marknader. Vi kom i kontakt med Mikael Schiller, vd på Acne Jeans, som ville ha 
kunskap om hur deras image såg ut i Stockholm samt Köpenhamn. Detta innebar dock ett 
arbete allt för omfattande för oss inom ramen för en kandidatuppsats, varpå vi slutligen 
bestämde oss för att syftet med föreliggande uppsats istället fick bli att genomföra en 
kvalitativ förstudie på ett mindre antal respondenter. Avsikten med denna är att komma fram 
till huruvida det finns möjliga skillnader marknaderna emellan värda att undersöka i en mer 
omfattande studie och i den, i förekommande fall, ta reda på ifall dessa skillnader är gällande 
för hela marknaden. 
 
För att skapa oss den nödvändiga kunskap om vad som påverkar en konsuments image av 
ett varumärke inom modebranschen, valde vi teorier som fokuserar på en förklaring av detta, 
såsom marknadsföringsteorier gällande varumärkesvärde, positionering och 
konsumentbeteende, samt teorier om mode. Med hjälp av dessa analyserades det empiriska 
materialet vilket samlades in genom i första hand telefonintervjuer.  Fokus i undersökningen 
låg på att undersöka konsumenter, men även intervjuer med branschfolk genomfördes. 
 
Efter analys av empirin har vi funnit att ett varumärkes image till stor del beror på vilken 
subkultur konsumenten tillhör, vilken som är dennes referensgrupp och förebilder, hur 
mycket information konsumenten har om varumärket och vilket värde det därefter står för. 
Imagen påverkas även av dess sortiments-, lokaliserings- och prispolitik, samt dess 
lokalisering, vilka är positioneringsfaktorer som är beroende av aktuell kontext.  
 
Detta förklarar möjligen även de olikheter vi identifierat genom förstudien, vilka nu 
kortfattat främst berör skillnader i bredd på Acnes målgrupp, skillnader i 
varumärkeskännedom, samt skillnader gällande jeansmode och modeföretag marknaderna 
emellan. 
 
Nyckelord: Varumärkesimage, konsumentbeteende, jeans, mode, modebranschen 
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1 Inledning 

 
Allt fler starka varumärken kan i och med globaliseringen expandera och agera på marknader 

världen över. I Sverige bland annat kan konsumenter idag välja bland en rad internationella 

klädmärken och shoppingturism och Internet-handel utgör allt betydande procentsatser av 

den totala konsumtionen kläder (www.hui.se). Allt från exklusiva märken såsom Gucci och 

Prada till stora kedjor som H&M och Zara kan exemplifiera internationellt gångbara och 

framgångsrika koncept, där en tydlig profil tycks vara den gemensamma faktorn.   

 

Dagens konsumenter blir samtidigt allt medvetnare i sina val, vilket tillsammans med stark 

köpkraft betyder att de väljer att lägga extra pengar på varumärken (ibid). Allt större summor 

spenderas på sig själv och konsumtion av kläder har övergått till att även vara ett sätt att 

kommunicera sin identitet. Konsumenten väljer att klä sig i ett visst varumärke för att detta 

står för något, det innebär en delad värdering i bemärkelsen att konsumenten kan 

representera vilken typ av människa denne är genom att bära viss klädstil. (Bond, 2002)  

 

Ett starkt varumärke, med ett väl utarbetat koncept och tydlig profil, kan dock mottagas och 

uppfattas annorlunda av olika konsumenter och så även annorlunda på olika marknader. Ett 

varumärke som agerar på en global marknad, kan stå för en sak i ett land och något annat i 

ett ytterligare, och det utfaller sig därav att globala varumärken samtidigt är en starkt lokal 

företeelse.  

 

Globaliseringen innebär till synes inte bara möjligheter i form av allt större marknader och 

högre vinster, utan även allt högre krav på företag och varumärken att tydligt profilera sig för 

att lyckas sticka ut bland konkurrenter.  Vi anser det av den anledningen högst relevant för 

ett modeföretag att ha kunskap i vad som påverkar hur deras varumärke uppfattas och vad 

som vidare gör att imagen kan vara annorlunda marknader emellan. Denna problembild 

anser vi bäst få klarhet i utifrån konsumenterna själva, genom att skapa en förståelse över 

vad som påverkar deras syn på ett varumärke, vilket så är vad denna uppsats kommer att 

behandla. 
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1.1 Disposition för arbetet 
 

Vårt arbete är uppdelat i fyra större delar där en inledande del beskriver vår uppsats 

bakgrundsbeskrivning, frågeställning samt syfte. Den följande delen ger en beskrivning av 

den metod vi har valt att använda oss av för att sedan övergå till nästa del som beskriver de 

teorier som kommer att användas som verktyg i vår kommande analys.  

 

Slutligen presenteras vår praktiska del där såväl vårt empiriska material, analys samt 

slutdiskussion tas upp. I vår slutdiskussion gör vi ett försök till att svara på den frågeställning 

som ges i början av uppsatsen samt presenteras ett förslag på punkter som är värda att 

undersöka i vidare forskning.  

 

Nedan åskådliggörs uppsatsens disposition grafiskt: 
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1.2  Bakgrund 
1.2.1 Kläder som kultur 
En förståelse av modets roll idag, förutsätter en viss insikt i kläders ursprungliga betydelse, 

där kläder under all tid har utvecklats och förändrats i samspel med människans omgivning. 

Förutom deras rent praktiska funktioner, som att värma och skydda människokroppen har 

de även kommit att laddas med en rad symboliska innebörder. Redan tidigt gav kläder 

uttryck för manligt och kvinnligt och dessutom speglade kläderna bärarens makt och status, 

sociala ställning och klasstillhörighet. (Bond, 2002) 

I nutida svenska ordböcker brukar mode definieras som »en populär företeelse vid en viss 

tidpunkt « (Svensk ordbok i Bond, 2002). Ordet mode kommer från latinska modus, som 

 6



betyder "sätt", "fason", "rytm", "mått", "gräns" och har senare kommit att utvecklats till 

något som är förenligt med tidens rytm och smak, och alltså lika med modernt. Ordet 

används framför allt, men inte uteslutande, beträffande kläder. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Mode). Det var först på 1800-talet som detta ord kom till 

Sverige och då i form av ordet »fashionabel« (Bond, 2002).  

Med den ökade levnadsstandarden i väst har allt fler invecklade livsstilar och 

konsumentbeteenden dykt upp och med dem nya koder kring kläder.  Trendanalytikerna Cay 

Bond (2002) tillskriver modet stor roll och menar att människan visar sin tillhörighet genom 

sitt sätt att klä sig, vare sig hon är medveten om det eller ej och menar vidare att vi har lärt 

oss att bedöma andra vid första anblicken genom att avläsa kläderna. ”Det är ett mänskligt 

beteende men, men det avslöjar också våra fördomar”. (Bond, 2002 sid.19) 

Mode är ett socialt fenomen, vilket även följande påstående förklarar: ”Mode är en rörlig, 

föränderlig spegelbild av hur vi är och hur den tid vi lever i fungerar. Kläddräkten har alltid varit ett socialt 

verktyg som skyltar rikedom och position. Kläder avslöjar våra företräden, vårt mål, frigörelse eller 

konventioner. De går långt för att tillfredställa enkla eller komplexa emotionella behov, och de kan användas 

medvetet eller omedvetet för att dölja eller frigöra sexuella signaler. Kläder ger färg och form till vår omgivning 

och formar våra känslor” (Lewenhaupt, 2003, sid. 7) Idag presenteras många olika stilar 

samtidigt och därför saknas en entydig bild av vad som är egentligen är inne och ute. Detta 

kan ses som ett tecken på vad som är typiskt för just vår tid, att modet inte längre är något 

som slaviskt efterföljs av en liten, intresserad grupp, utan snarare har blivit en fråga om 

personliga val bland en enorm mångfald som finns i butikerna. (Bond, 2002) 

1.2.2 Modets mångfald kräver nya satsningar 
Den otroliga mångfald som idag erbjuds konsumenterna, innebär samtidigt att konkurrensen 

mellan varumärkena blir allt hårdare. Framförallt under 90-talet kom varumärkena att spela 

en allt väsentligare roll. Detta årtionde visade sig bli varumärkestillhörighetens och 

lyxkonsumtionens guldålder, vilket inte heller är något som tycks plana ut. Det var inte 

individen, utan märket som hade hög status. Märkesklädernas laddning satt och sitter 

fortfarande i, just i det att man kan köpa sig en identitet som passar ens smak och livsstil, 

eller den livsstil man önskar sig ha. Allt mer började det handla om varumärkesbyggande och 

innovationer. Nya produkter varje säsong räckte inte längre till för att överleva inom 
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modebranschen. Marknadsföringen och framförallt varumärkenas förmåga att sticka ut och 

differentiera sig bland mångfalden blev allt mer betydande för klädföretagens framgång. 

(Lewenhaupt, 2003) 

 

I Sverige framförallt, där stora lågpriskedjor som H&M ofta satt standard för människors 

vilja att betala för mode, blir det extra hårt för varumärken att konkurrera. För mindre 

varumärken och enskilda designers räcker inte pris och kvalitet som konkurrensfördelar, 

utan de tvingas hitta andra värden att konkurrera med. Dessa småföretag saknar även en 

tillräckligt stor marknad på hemmaplan för att vara tillräckligt lönsamma, vilket leder till att 

de pressas till internationalisering för att nå sina uppsatta mål (Lewenhaupt, 2002). 

Internationaliseringen av just exklusiva designermärken blir därmed extra aktuell, då svenskar 

jämförelsevis inte är tillräckligt modeintresserade för att lägga extra pengar på den sortens 

lyxkonsumtion (AC Nielsen i www.aftonbladet.se, 2006-03-27). För svenska sådana 

klädvarumärken blir det därför särskilt viktigt med marknadsföring och profilering, för att 

synas och lyckas på en global marknad, eftersom hemmamarknaden inte räcker till. 

 

1.2.3 ”Det är inte svenska affärsidéer som är för små, det är Sverige som är för litet” 
Som med många andra svenska varor och tjänster, räcker inte den svenska marknaden till för 

att vara tillräckligt lönsam. En första tanke om svenska exportföretag landar ofta på stora 

företag som IKEA, Ericsson, Volvo o s v, men internationella affärer är även viktiga för små 

och medelstora företags framgångar.(www.swedishtrade.se) Även för modeföretag är 

exporten nödvändig för att den svenska modebranschen skall ha möjlighet att utvecklats 

(Lönnroth, 2006-05-02)  

 

Idag har svenskt mode kommit att bli en allt viktigare exportvara och är, i kronor räknat, 

större än exporten av järnmalm, spritdrycker eller popmusik. Främst går exporten till de 

nordiska grannländerna samt länder inom Europa, framför allt norra Europa (ibid). Tidigare 

ansågs det svenska modet som stelbent, tantigt och något som saknade egen profil. Men en 

positiv förändring skedde under sent 60-tal, då ett allmänintresse dök upp internationellt för 

”den svenska modellen” (Lewenhaupt, 2003). Under förra året såldes kläder till utlandet för 

över 7.5 miljarder kronor, exklusive jättar som H&M, (då de inte tar hem alla sina kläder till 
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Sverige för lagerhållning). Enligt Lotta Ahlvar, vd på Moderådet, är möjligheten att exportera 

livsviktig för de svenska modeföretagen och menar att: ”Sverige är en liten marknad. Vill man bli 

större gäller det att växa utomlands”. Vidare tycker hon att svenska modeföretag är duktiga på att 

marknadsföra sig och märker av ett ökat intresse från utländska inköpare och 

modejournalister. Speciellt det svenska jeansmodet anses spännande. (www.dn.se, 2006-02-

12) 

1.2.4 Jeansmodet 
Jeansmodet kom till Sverige på 50-talet och var på den tiden ett tufft, hårdfört mode som då 

stod för ungdomsrevolution. Plaggen hade i USA tidigare reserverats för grovarbetare, men 

kom senare att synas i modetidningar, bland annat tack vara Elvis Presley som konsument. 

NK i Stockholm var tidiga att haka på den nya trenden och gjorde reklam för jeansen som 

"bekväma, slitstarka herrbyxor i indigofärgat från USA". Tre av de mest klassiska jeansmärkena är 

Levi´s som startade 1850, Lee 1889 och Wrangler 1947. (www.aftonbladet.se, 2002-07-21). 

 

Sedan 60-talet har jeansen funnits i var svensks garderob. Men de har aldrig sålt så mycket 

som nu. År 2005 såldes exempelvis bara i Sverige 13.4 miljoner par jeans, vilket motsvarar en 

ökning på 73 procent under en tio årsperiod (Habit, 2005:14).  Jeansmodet har med andra 

ord blivit allt populärare och står idag inte alls längre för samma attribut som tidigare, utan är 

nu ett mode som helt accepteras och kan användas i de flesta sammanhang. Den enorma 

marknad som jeansmodet numera utgör, har lett till att de olika aktörerna tvingas att tydligt 

positionera sig för att sticka ut. Exempelvis finns jeansen som representant i allt ifrån det så 

kallade ”trash-modet” till det mer sofistikerade och ”uppklädda”. Prisklassen varierar även 

den kraftigt, allt mellan hundra kronor upp till flera tusen.  

 

Efter att jeansjättar som Levi´s och Lee regerat under hela 80- och 90-talet, gjordes 

marknaden för jeans helt om med det nya millenniet. Marknaden som tidigare ansetts 

omöjlig för ett nytt märke att etablera sig på, strömmades plötsligt av amerikanska 

designermärken som tävlade om att klä kändisrumpor, bli kultförklarade och synas i 

handplockade butiker. Diversifieringen gjorde att det även i Sverige blev trendrätt med 

många olika jeansmärken, varpå det med den nya jeansvågen självfallet också tillkommit 

många nya svenska märken. Däribland finns exempelvis de tre relativt färska märkena 
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Whyred, Nudie och Acne Jeans. Dessa har tillsammans med övriga intagit olika positioner 

och emellanåt avlöst varandra som den ”mest trendiga”. Modeller och framför allt modet 

förändras och det upplevs som att det i just denna kategori går extra snabbt mellan varven, 

ett jeansmärke går raskt från att vara okänt till inne, från inne till ute. Jeansvarumärkena är 

insatta i vetskapen om de allt medvetnare konsumenterna. De många valmöjligheterna har 

lett till att jeansen kommit att bli noggrant synade ända ut i sömmarna av kunniga och kräsna 

kunder, vilket ställer höga krav på jeansleverantörernas varumärken och trovärdighet. (Habit, 

2006:01)  

 

1.3  Problemdiskussion 
 

Ett varumärke med ett starkt och lyckat koncept på hemmaplan, har även förutsättningar att 

lyckas utomlands, men det är inte helt självklart och en rad faktorer bör ses över innan 

etablering. Trots att ett varumärke profilerar sig på samma sätt på respektive marknader och 

inte gör några ändringar i affärsidén, kan likväl varumärket uppfattas olika hos 

konsumenterna. Bakgrunden till detta ligger dels i vad som ovan behandlats, nämligen det 

faktum att kläder och mode är en form av kultur och en företeelse som speglar ett socialt 

fenomen. Ett varumärkes positionering och image sker med andra ord i den kontext där det 

verkar och påverkas därmed utav detta. Utifrån detta blir det därför av stor betydelse att ha 

god kunskap om den potentiella marknaden på vilken ett företag tänkt etablera sig på. En 

kunskap som kan innefatta allt från populära handelsplatser och andra viktiga aktörer till 

slutkonsumenters förebilder och referensgrupper.  

 

Även de klädföretag som förefaller vara mycket noga i sina val av marknader, sina egna 

butikers fysiska läge, återförsäljare och med vilka andra varumärken de syns tillsammans, kan 

ändå inte vara helt säkra på hur de kommer mottagas eller vilket värde varumärket kommer 

stå för hos konsumenten.  
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1.3.1 Vår väg mot frågeställningen 
I spontan diskussion med några vänner från Göteborg, kom vi fram till en del insikter 

gällande varumärken. Vi kom av en slump in på ämnet kläder och vilka märken som varit 

populära under tiderna. Det visade sig tydligt att vissa märken varit oerhört populära i en av 

städerna, samtidigt som de i den andra inte alls varit omtyckta, ibland inte ens bekanta. Som 

ett relativt aktuellt exempel kan nämnas den i Stockholm så populära Fjällräven-dunjackan, 

som uppenbarligen inte alls i samma utsträckning är lika efterfrågad i Göteborg.  

 

I senare samtal med Acne Jeans vd, Mikael Schiller kom samma ämne upp på tal. Han 

nämnde då det misslyckade försöket att etablera Canada Goose-jackan i Köpenhamn. 

Samma jacka som i Stockholm blev en sådan succé med enorm genomslagskraft. I 

Köpenhamn däremot ratades jackan enligt honom, trots samma produkt på en marknad med 

liknande klimat och kultur. ”Det är lustigt ändå” menade Mikael Schiller om den misslyckade 

lanseringen och tillsammans med honom närmade vi oss påföljande frågeställning och därav 

även beslutet om att empirin i uppsatsen till stor del ska behandla just Acne Jeans som 

exempel på hur ett varumärke kan uppfattas annorlunda på två olika marknader. 

 

Mikael Schiller var framförallt intresserad av hur Acne Jeans image såg ut på marknaden i 

Stockholm och marknaden i Köpenhamn.  Med andra ord få reda på huruvida det finns 

skillnader i konsumenternas syn på eller attityder kring varumärket, och på så vis göra en 

jämförelse marknaderna emellan.  För att utföra en sådan studie som ska kunna leda fram till 

ett sådant resultat, från vilket det går att dra generella slutsatser gällande hela marknader, 

krävs ett mycket omfattande arbete, omöjlig för oss inom ramen för en kandidatuppsats att 

genomföra. Däremot kan vi, och är intresserade av, att genomföra en förstudie på ett mindre 

antal respondenter som kan ge ett resultat i bemärkelsen att se huruvida det finns troliga och 

intressanta skillnader värda att undersöka i en mer omfattande studie. 
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1.4 Frågeställning 
 
 

Vad påverkar en konsuments uppfattning av ett specifikt varumärke inom modebranschen och hur 

kan därmed denna uppfattning variera mellan två olika marknader? 

 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att öka vår förståelse för hur ett varumärke inom 

modebranschen kan ha olika image på olika marknader. För att uppnå detta har vi för avsikt 

att genomföra en kvalitativ förstudie på ett mindre antal konsumenter gällande ett specifikt 

varumärke. Detta för att skapa en förståelse för vad som påverkar konsumentens 

uppfattning, samt låta ett praktiskt exempel fungera som hjälpmedel för att se huruvida 

möjliga skillnader i varumärkesimage kan förekomma. 
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2 Metod 
 
Vår metoddel inleds med en förklaring av vårt vetenskapliga förhållningssätt eftersom vi anser att det har 

lagt grunden för vår utformning av uppsatsen. Därefter redovisar vi vårt val av ansats, hur vi har valt våra 

teorier och hur vi gick tillväga i vår beskrivning av Acne Jeans, den svenska och danska modemarknaden 

samt respektive stads jeansmarknad. Ytterligare redovisas hur vi kom fram till valet av telefonintervjuer, hur 

själva intervjuerna gick till samt urvalet av respondenterna. Vidare diskuteras hur vi valt att avgränsa oss 

samt presenteras en kritisk diskussion av vårt metodval.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har i vår uppsats valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken är ett väl använt 

begrepp inom samhällsvetenskapen och syftar till förståelse samt bygger på tolkning som 

främsta kunskapsform (Andersson, 1979). En av grundtankarna i det hermeneutiska 

förhållningssättet är att vi alltid förstår vår omvärld mot bakgrund av våra tidigare 

erfarenheter (ibid).  Detta benämns som vår förförståelse. Förförståelsen bygger på tidigare 

lärdomar, upplevelser, känslor och erfarenheter och kan både vara en hjälp och ett hinder vid 

vår tolkning av meningsfulla fenomen (Ödman, 2004).  Den är dock ett viktigt verktyg för 

att hermeneutisk förståelse ska vara möjlig eftersom då vi ska börja vår tolkning av ett 

fenomen måste börja med vissa idéer om vad vi ska se efter (Gilje, Grimen, 1992).  
 

Hermeneutiken menar att varje tidsepok, varje samhälle, har sina egna särdrag och behöver 

förstås utifrån sig själva. Eftersom meningsfulla fenomen bara är förståeliga i det 

sammanhang som de förekommer måste man som forskare därför placera in fenomenen i ett 

sammanhang för att kunna utläsa den mening de har. (Andersson, 1979). 

 

Enligt hermeneutiken består en text alltid av fysiska fenomen, men den innehåller även det 

som vi kallar för betydelser (innebörder, meningar) men som är något man inte kan 

observera eller empiriskt belägga på samma sätt som när det gäller fysiska fenomen (ibid.) 

Samma fysiska fenomen kan uttrycka olika betydelser beroende på vem du talar med. 

Hermeneutikens distinktion mellan fysiska och sociala fenomen är inte enbart giltig på en 
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språklig nivå, även om texter och texttolkningar är det mest uppenbara området. Hela 

människans värld är genomdränkt av betydelser och det mest närliggande exemplet är 

människans kropp. Vi använder kroppen för att meddela oss med varandra och på samma 

sätt som den mänskliga kroppen är ett socialt fenomen så är också den omgivande materiella 

verkligheten bemängd med betydelser. Dessa betydelser använder vi oss av för att meddela 

oss med andra. (Andersson, 1979). 

 

2.2 Val av ansats 
 
Det sätts ofta likhetstecken mellan hermeneutiken och kvalitativa metoder (Bryman, 2002), 

och vidare passar en explorativ ansats då målet med undersökningen är att få en ökad 

förståelse för beteenden och attityder.  Samt lämpar sig denna ansats vid undersökandet av 

fenomen som kan vara svåra för respondenterna att direkt artikulera. (Malhotra & Birks 

2003).  

 

En konklusiv ansats innebär att undersökningen karaktäriseras av att mätobjekten är väl 

definierade marknadsförings fenomen. En explorativ ansats däremot karaktäriseras av en 

mer flexibel approach som allt eftersom utvecklas och används på marknadsundersöknings 

fenomen som är svåra att mäta (ibid).  
 

Malhotra och Birks (2003) anser att explorativa undersökningar är att föredra för att få den 

insikt som krävs för att förstå ett visst marknadsföringsfenomen. Syftet med denna 

explorativa undersökning är att vi börjar med begränsad kunskap om ämnet och under 

resans gång erhåller en mer övergripande förståelse. (Lundahl & Skärvad, 1992).  

 

Vår forskningsfråga lyder som följer: Vad påverkar en konsuments uppfattning av ett 

varumärke inom modebranschen och hur kan därmed denna uppfattning variera mellan två olika 

marknader? 
 

I och med denna forskningsfråga lämpar sig en explorativ ansats bäst, närmare bestämt 

kvalitativ. En kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger 
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vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data. Den kvalitativa 

ansatsen tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och föredrar istället att 

lägga vikten vid en kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som 

tolkningsinriktad. Detta betyder att tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Ytterligare 

rymmer den kvalitativa ansatsen en bild av den sociala verkligheten som en ständig 

föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga. 

(Bryman, 2002)  

 

2.3  Val av teorier  
 
Fokus i teoridelen ligger på en förklaring hur varumärken uppfattas ur ett 

konsumentperspektiv. Om detta finns ett oändligt antal böcker och vetenskapliga artiklar 

skrivna och även ett stort antal teorier och modeller. Bland dessa kände vi att det var 

nödvändigt att avgränsa oss till ett mindre antal, vilket resulterade i de mest övergripande 

och välkända teorier inom området.  

2.3.1 Litteraturundersökning 
Litteraturen vi använt oss av i vår teoridel är delvis litteratur vi kommit i kontakt med i 

tidigare kurser, och delvis för oss ny litteratur vi sökt efter på bibliotek eller lånat genom 

kontakter. Vi har även läst ett antal uppsatser på kandidat- och magisternivå och därur 

hämtat inspiration till ytterligare litteratur och artiklar.  

 

2.4 Beskrivning av Acne Jeans, modemarknaden samt 
jeansmarknaden i respektive stad 

 
Då vår forskningsfråga behandlar hur konsumenters uppfattning om ett specifikt 

varumärke inom modebranschen kan variera mellan två olika marknader innebär det 

därmed att vi behöver undersöka de aktuella marknader där det agerar. Vi har därför valt att 

beskriva de olika marknaderna, Stockholm respektive Köpenhamn, för att få en större 

förståelse för varför det möjligen kan råda avvikande image. Vi har valt att beskriva Acne 

 15



Jeans som företag för att sedan beskriva i korthet hur den svenska och den danska 

modemarknaden ser ut för att sedan övergå och beskriva jeansmarknaden i respektive stad. 

Detta har vi gjort genom intervjuer med kunnigt branschfolk, besök på relevanta hemsidor, 

läst ett flertal artiklar och litteratur, samt gjort andra sökningar på Internet. 

 

2.5 Intervjuer som undersökningsmetod 
 

Den insamlingsmetod vi har valt för denna uppsats är huvudsakligen intervjuer. Vi har 

genomfört dessa med branschfolk inom mode, men framför allt med Acne Jeans potentiella 

målgrupp, då vår uppsats är skriven ur ett konsumentperspektiv.  

 

Intervjuer kan variera mellan olika grad av struktur och standardisering beroende på hur 

forskaren väljer att gripa sig an dem. Intervjuerna kan delas in på tre olika sätt: strukturerade 

intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. De mer strukturerade 

intervjuernas syfte är att komma fram till ett svar på forskarens tydliga upp sättning av 

frågeställningar som ska undersökas. Forskaren har här stor kontroll över både frågorna och 

svarens utformning och intervjun kan liknas vid ett frågeformulär. I både de ostrukturerade 

och de semi-strukturerade intervjuerna genomsyras intervjuprocessen av flexibilitet. Vi har 

valt att använda oss av den semi-strukturerade metoden under alla våra intervjuer vilken går 

ut på att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuprocessen är 

flexibel och frågorna behöver inte komma i samma ordning som man först hade tänkt sig i 

intervjuguiden. Frågor som inte ingår i denna kan också ställas, om den som intervjuar 

anknyter till något som intervjupersonen sagt. (Bryman, 2002). 

2.5.1 Intervju med branschfolk 
För att kunna få en så riktig och aktuell kartläggning av den svenska och den danska 

modemarknaden tyckte vi att det vore intressant att få uttalanden från experter på detta 

område. Vi kom genom våra handledare i kontakt med Lotta Ahlvar på Svenska Moderådet 

som vidarebefordrade vårt ärende till Sara Lönnroth, projektledare på Svenska Moderådet. 

För att få ut så mycket av intervjun som möjligt hade vi i förväg skickat en mall på olika 

teman och frågor som vi vill ha svar på. Detta eftersom vi tror att vi fick mer uttömmande 
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svar då Lönnroth under en längre tid kunde titta igenom frågorna och kanske ta reda på dem 

som hon själv inte kunde besvara. Intervjun genomfördes på Moderådets kontor på 

Drottninggatan. Under intervjun använde vi oss av den i förväg skickade mall av frågor, men 

under intervjuns gång spann vi vidare på de svar vi ansåg vara av intresse och som mallens 

frågor inte tagit upp. Detta innebar att vi som intervjuare var tvungna att vara lyhörda och 

flexibla för att kunna ta tillvara på vad som sades för att hitta nya intressanta infallsvinklar.  

 

Under intervjun var båda författarna närvarande och vi valde att en utav oss skulle agera som 

intervjuare och den andra som assistent och då sköta diktafonen, föra anteckningar samt 

ställa vissa frågor på slutet som intervjuaren själv inte tänkt på. Vi valde att spela in intervjun 

för att i efterhand transkribera densamma för att få ett mer lätthanterligt och precist material, 

samt ha möjlighet till att referera med exakta citat senare i uppsatsen.  

 

Genom Sara Lönnroth kom vi i kontakt med vår danska modeexpert på Danish Fashion 

Institute, där vi fick tillfälle att intervjua vd Eva Kruse. Avståndet mellan Stockholm och 

Köpenhamn gjorde att vi fick maila de ämnen och frågor som vi ville ha besvarade och en 

telefonintervju var aldrig aktuell då Eva Kruse ej hade tid till detta.  

 

2.5.2 Intervju med Acne Jeans målgrupp 
För att på ett så tillfredsställande sätt som möjligt kunna svara på hur konsumenter ser på 

varumärket Acne Jeans föll det sig som ett ganska självklart val att genomföra intervjuer med 

de personer som ingår i Acne Jeans målgrupp. Totalt genomfördes intervjuer på sammanlagt 

tjugo personer, tio stycken i Stockholm och tio stycken med personer bosatta i Köpenhamn. 

Vi valde att genomföra telefonintervjuer med samtliga, både de som är bosatta i Stockholm 

och i Köpenhamn, av anledningen att ge respondenterna lika förutsättningar genom att 

använda samma undersökningsmetod. 

 

Telefonintervjuer är enligt Bryman (2002) ett vanligt förekommande fenomen när det gäller 

vetenskapliga intervjuer och det finns både för- och nackdelar med metoden. Fördelarna är 

att det är ett billigare och mer tidseffektivt sätt att genomföra intervjuer på. Ytterligare en 

fördel rör de felkällor som kan uppstå i resultatet men som inte är helt uppenbara. Vid 

direkta intervjuer där intervjuaren sitter mitt emot respondenten påverkas dennes svar ibland 
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av olika faktorer, såsom kön, klass, etnisk bakgrund etc. Den distans som en telefonintervju 

innebär undanröjer eller minskar i varje fall kraftigt denna felkälla. Det finns dock svagheter 

som till exempel att intervjuaren inte kan se den person som de intervjuar. Det betyder att de 

inte kan reagera på respondenternas ansiktsuttryck som rör exempelvis undran eller 

osäkerhet då de får en fråga. Ytterligare svaghet med telefonintervju är att man inte kan 

använda sig av visuella hjälpmedel som diagram eller fotografier för att klargöra en 

frågeställning. (Bryman, 2002).  

 

Under dessa telefonintervjuer spelades allt ljud in via telefonen, vilket sedan överfördes till 

och samlades på en dator. Från datorn lyssnade vi sedan på ljudet och turades om med 

uppgifterna där en skötte tekniken och den andra transkriberade intervjun på en andra dator. 

 

2.6 Urval 
 
2.6.1 Modeexperter 
När det gällde att komma i kontakt med experter inom området mode hade vi en fördel av 

att kunna ta hjälp av våra handledare. De gav oss tips om var vi kunde söka och det var så vi 

kom i kontakt med Svenska Moderådet och därigenom slutligen med Sara Lönnroth, 

projektledare. Genom Lönnroth kom vi senare även i kontakt med Eva Kruse, vd på Danish 

Fashion Institute som fick svara för den danska modemarknaden. 

 

2.6.2 Målgrupp 
Urvalet gällande Acne Jeans målgrupp skedde, på grund av begränsade resurser både 

gällande tid och pengar, genom att vi först och främst hörde oss för i vår bekantskapskrets. 

Vi hittade flera intressanta personer och dessa hjälpte oss sedan i sin tur att hitta fler 

personer passande för vårt urval. Detta tillvägagångssätt kallas för snöbollsurval och är ett så 

kallat bekvämlighetsurval. Man utgår från att man känner till och kan nå en mindre del av 

målpopulationen. Därefter ber man dessa personer berätta vilka kontakter de har som tillhör 

samma målpopulation, varefter man identifierar och kontaktar nytillkomna personer.  

(Dahmström, 2000) På så sätt fick vi kontakt med personer som var rätt för just vår 

undersökning, det vill säga de som tillhörde Acne Jeans målgrupp.  
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Avgränsning inom Acne Jeans målgrupp 
Eftersom vi ville hitta personer som var någorlunda jämförbara i respektive städer, med 

hänsyn till bland annat vissa ekonomiska aspekter, hade vi förutom kravet att ingå i Acne 

Jeans målgrupp (personer i åldern 16-40 år som är modeintresserade) även följande krav på 

våra respondenter: 

 

 Anse sig vara modeintresserad 

 Vara i åldern 20-30 år 

 Bo i aktuell huvudstad, dvs. bo i Stockholm eller Köpenhamn 

 Vara studerande 

 Bo i eget hushåll 

 

Vi försökte även finna studenter inom olika ämnesområden i båda städer, för att i viss mån 

undvika ett allt för vinklat resultat. Urvalet resulterade slutligen i följande respondenter 

(namnen är dock konfigurerade): 

 

Respondenter i Stockholm 

Alex 24 år, studerande (finansiering), Stockholm 

Oscar 24 år, studerande (grafisk design), Stockholm 

Patrik 26 år, studerande (marknadsföring), Stockholm 

Kalle 27 år, studerande (juridik), Stockholm 

Linus 22 år, studerande (enskilda kurser), Stockholm 

 

Sara 26 år, studerande (marknadsföring), Stockholm 

Emma 25 år, studerande (industridesign), Stockholm 

Malin 22 år, studerande (ekonomi/politik), Stockholm 

Sofia 24 år, studerande (juridik), Stockholm 

Hanna 25 år, studerande (management), Stockholm 

 

Respondenter i Köpenhamn 

Mads 24 år, studerande (medicin), Köpenhamn 
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Andreas 28 år, studerande (industridesign), Köpenhamn 

Eskil 25 år, studerande (juridik), Köpenhamn 

Niklas 25 år, studerande (ekonomi), Köpenhamn 

Peter 22 år, studerande (enskilda kurser), Köpenhamn 

 

Christine 22 år, studerande (medicin), Köpenhamn 

Julie 27 år, studerande (ekonomi), Köpenhamn 

Sofie 24 år, studerande (medicin), Köpenhamn 

Marlene, 26 år, studerande (arkitektur), Köpenhamn 

Josefine 24 år, studerande (design och textil), Köpenhamn  

 
 

2.7  Metodkritik 
 
Vid valet av teorier har fokus legat på en förklaring av hur varumärken uppfattas ur ett 

konsumentperspektiv. Då det finns en stor mängd teorier skrivna om detta och på grund av 

vår tidsbrist har vi varit tvungna att sålla bland teorierna och på så sätt inte skapat oss en helt 

klar överblick om området. Vi har dock valt de mest omskrivna teorierna och tror på så sätt 

att vi har minskat risken att någonting skulle saknas.   

 

Att vi enbart intervjuade en enskild modeexpert i respektive land kan ses som otillräckligt för 

att erhålla tillfredsställande mycket information om de olika modemarknaderna. Tillsammans 

med nyhetsartiklar och andra modereportage anser vi den dock tillräckligt för vår uppsats, då 

de båda är experter inom området och kunde tillge oss mycket av den värdefulla kunskap 

som de besitter. Samtidigt ville vi även skriva vår uppsats ur ett konsumentperspektiv, vilket 

heller inte kräver allt för omfattande branschkunskap.  

 

Då vi på grund av tidsbrist och praktiska skäl lät urvalet av respondenter gällande Acne Jeans 

målgrupp huvudsakligen bestå av människor i vår umgängeskrets kan detta inte anses vara 

representativt för populationen. I möjligaste mån försökte vi dock finna jämförbara grupper 

på respektive marknad, så till vida att vi ställde vissa krav på våra respondenter vilka 

presenterades under stycket avgränsning. Denna undersökning är dock av kvalitativ karaktär 
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samt en förstudie, och syftet är inte att generalisera våra resultat över populationen i stort, 

varför detta kan ses som en möjlig angreppsväg. (Bryman, 2001) 

 

Då vi genomförde intervjuerna med de danska respondenterna valde vi att föra 

konversationen på engelska. Detta kan ha medfört vissa tolkningssvårigheter, men vi har 

varit angelägna om att reda ut alla oklarheter så fort de uppstått och inte heller låta några 

oklarheter stå ouppklarade innan intervjun avslutades. Vidare transkriberades intervjuerna 

och vi lät därefter respondenten se över och godkänna materialet så att vi tolkat det som 

sades på ett korrekt sätt. 

 

I resultatdelen redovisas vad som framkom under intervjuerna med både experter och 

målgrupp, men på grund av att vårt material är så omfattande kan allt inte redovisas.  Vi har 

dock transkriberat samtliga intervjuer, men på grund av dess väldiga omfattning har vi valt 

att ej bifoga dessa, dock finns det frågeschema vi utgått ifrån med som bilaga. 
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3 Teori 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för vår uppsats. Fokus ligger här på att skapa 

förståelse för konsumenters uppfattningar och beteenden inom ramen för konsumtion av kläder, samt ge 

läsaren en överblick över de teorier som kan vara betydelsefulla i, och förståelse av vår kommande analys. 

 

3.1 Varumärkets roll inom mode 
 
Mode är en tidsspegel som plockar upp trender och influenser och förändras i takt med 

samhällets utveckling. Det befinner sig i ständig rörelse, svårt att följa och är ibland näst intill 

omöjligt att urskilja. Ju mer vi konsumerar desto svårare blir det och själva huvudsyftet med 

mode idag är, tillskillnad från förr, snarare att stimulera själva konsumtionen i sig, än att 

befrämja nya konstnärliga idéer. (Bond, 2002). 

  
Mode påverkar även konsumentens val av märke. Historiskt sett stod ett varumärke för 

hantverk och kvalitet, men idag tenderar de att frigöra sig själva och ofta tycks fokus ligga på 

varumärkets budskap om tillhörighet och identitet, snarare än på produkten i sig.  

 
Enligt Keller (i Uggla 2002) kan ett konsumentbaserat varumärkesvärde delas in i tre olika 

delar: särskiljande effekt, varumärkeskännedom, och konsumentens respons på olika 

marknadsföringsåtgärder. Varumärkesvärde kan endast uppstå då kunden upplever en 

skillnad mellan en produkt med varumärke och en generisk produkt utan namn. Om ingen 

skillnad existerar måste varumärket betraktas som mindre värdefullt, som en anonym 

produkt där varumärket inte längre tillför något värde. 

 

Marknadsföringsåtgärder kan påverka en människas upplevelse av ett visst varumärke, men 

kundens utvärdering kommer att bygga på kännedom och kunskap om varumärket ur en 

subjektiv nivå. Kunden kan ju ha en positiv eller negativ relation med varumärket från 

tidigare som påverkar banden till detta. Även vad man minns av olika 

marknadsföringsinsatser påverkar det faktiska köpbeteendet. Avgörande för 
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varumärkeslojalitet blir enligt Keller den styrka, upplevda unikhet och favoriserbarhet som 

de olika märkesassociationerna har skapat i kundernas medvetande. (Keller i Uggla, 2002). 

 

Styrkan hos en varumärkesassociation beror på hur stark information omkring varumärket 

som har bearbetats i kundens medvetande. Här spelar både kvalitet och kvantitet roll. Att 

kvantitet spelar roll kan ses då marknadskommunikation sker konsekvent över en längre 

period som kan ge starka intryck. Kvalitén för den individuella kunden avgörs ytterst av den 

relevans som den nya informationen har för kunden. (ibid).  

 

De associationer som är favoriserade är de som är önskvärda och uppskattade utifrån 

kundens perspektiv. Vilka associationer som blir favoriserade beror främst på hur det som 

produkten eller tjänsten levererar. Favoriserbarhet är viktigt enligt Keller och det förklarar 

varför människor många gånger ignorerar varumärken i relation till vissa produktkategorier. 

Ytterligare en faktor som påverkar kundens benägenhet att uppleva ett positivt 

varumärkesvärde är graden av upplevd unikhet hos associationerna, vilket innebär hur de 

skiljer ut sig från andra erbjudanden på marknaden. En del associationer kan ha uppgiften att 

skapa identifikation med produktkategorin och andra kan vara ägnade att skilja ut 

varumärket. (ibid). 

 

”Finally, to create differential response that leads to customer based brand equity, it is important to associate 

unique, meaningful points of difference to the brand to provide a competitive advantage and a reason why 

consumers should buy it” (Keller i Uggla, 2002, s. 100 ).  

 

För att förstå hur konsumenters varumärkesvärde kan skapas i praktiken utgår Keller från 

begreppet varumärkeskunskap. Keller menar att ett varumärkes styrka är en funktion av vad 

konsumenten har upplevt och minns av ett varumärke. Precis som människor kan ha 

kunskaper och minnen kring ämnen, platser och personer kan de också ha kunskaper och 

känslor för varumärken. (Keller i Uggla, 2002). 
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3.1.1 Varumärkens positionering 

För att klara av produktexplosionen blir varumärket således extra viktigt och så även inom 

mode. Människor kan bara ta in information till viss del och därför blir det viktigt för företag 

att lyfta upp sitt eget varumärke så att det uppfattas hos konsumenten. Detta kallas 

positionering och har alltså att göra med hur ett företag, produkt eller varumärke uppfattas 

av kunderna på viktiga attribut (Ries & Trout, 1985).    

 

Vid positionering kan företaget välja att framhäva varumärkets egenskaper, fördelar, 

användningstillfällen eller personlighet. Enligt Kotler (2002 s. 298) betyder positionering 

följande: ”Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in 

the target market’s mind”. Det vikiga är med andra ord vilken plats produkten/varumärket intar 

på en given marknad och hur den upplevs av den relevanta målgruppen. 

 

Det är viktigt att ett företag bestämmer vilka egenskaper de ska lyfta fram för en tydlig 

positionering. Enligt Reeves (i Kotler, 2000) ska ett företag utveckla ett så kallat unique selling 

proposition (USP) och sedan hålla fast vid det. Ett varumärke bör således välja ett attribut att 

vara bäst på, alltså nummer ett. I fallet med jeansvarumärken kan en sådan number-one 

positionering inkludera ”högst kvalité”, ”störst sortiment/flest antal modeller”, 

”exklusivast”, ”billigast”, ”ovanligast” eller dylikt. Det finns dock ett flertal andra teorier om 

positionering, som menar att det inte är nödvändigt att välja endast ett attribut, utan det är 

möjligt att erbjuda flera så länge företaget klarar av att hålla vad de lovar. 

 

En vara kan även positioneras genom att man kartlägger och beaktar specifika krav hos en 

särskilt definierad målgrupp. Genom denna undersökning kan eventuellt påvisas att en större 

kundgrupp utmärks av vissa gemensamma kännetecken. Ett nära samarbete föreligger 

således med segmentering eftersom man önskar veta hur varor, service och 

försäljningsställen upplevs och uppskattas av olika konsumentgrupper. Utgår man från att 

varje specifikt angiven grupp har olika krav och önskemål, betyder det att olika 

konkurrerande butiker uppfattas annorlunda av de olika segmenten. (Knee, Walters 1985). 
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Följande faktorer bör särskilt beaktas för positionering inom detaljhandeln: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sortimentspolitik Lokaliseringspolitik Prispolitik Kundservice och personal
 
Specialisering  Läge    Central eller   Kvalitet 
       lokal prissättning 
 
Bredd   Storlek    Prisledare eller  Utbildning 
       prisaccepterare 
 
Djup   Omgivning   Prisnivåer 
 

Tillgänglighet 
 

Kvalitet 
 

       

Figur 1 Positioneringsfaktorer (Knee, Walters, 1985) 

 

Vid positionering är det viktigt att vara konsekvent, vilket främst uppnås genom att hålla en 

klar linje i sortimentsplanen. Med andra ord finna en ”röd linje” vilken ska följa de större 

varugrupperna som ingår i sortimentet. Varje inkonsekvens avseende de större 

varugrupperna inom sortimentet kommer att resultera i att helhetsbilden blir förvirrande och 

därmed även den positionering företaget försöker åstadkomma. (Ibid).  

 

Dock menar andra att även om ett märke uppfyller en konsuments behov är det vanligt att 

konsumenten varierar sina märkesval. Detta kan vara ett resultat av att folk i allmänhet har 

ett behov av variation och förnyelse eller att de helt enkelt tröttnar på att köpa samma 

produkt eller märke. För att förhindra konsumenter att vara illojala satsar många företag på 

att erbjuda ett brett sortiment och stort produktutbud så att konsumenterna inte ska tröttna 

på ett visst märke. I klädbranschen är det vanligt att förnya kläderna med nya 

färgkombinationer eller nya snitt för att konsumenten alltid ska vara medveten om vad som 

är senaste mode (Solomon et al, 2002). 
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3.2 Konsumentbeteende  
 

3.2.1 ”I shop therefore I am” 

Konsumentbeteende är en viktig aspekt för olika modeföretag att ta hänsyn till. Detta 

eftersom modeföretag existerar för att tillfredsställa konsumenters behov. Dessa behov kan 

endast tillfredsställas i den utsträckning att modeföretaget förstår de individer som ska 

använda sig av deras produkter som de erbjuder, och att de gör det bättre än sina 

konkurrenter. (Solomon et al, 2002).  

Vi lever idag i en värld som betecknas av influenser från reklam och andra typer av 

marknadsföring. Vi omgärdas av reklambudskap, affärer och produkter som konkurrerar om 

vår uppmärksamhet och våra pengar. Mycket av det vi lär oss om världen är filtrerat av 

marknadsförare, oavsett genom framstående konsumtion beskriven i glamourösa annonser i 

olika magasin eller via de olika roller spelade av familjemedlemmar i olika tv-reklamer. 

Annonser visar hur vi borde agera trots att dem ofta inte överrensstämmer med verkligheten. 

Att som individ inte kunna mäta sig med denna reklam kan medföra att individen inte 

känner sig tillräcklig. På så sätt väljer individen produkter som matchar det ideala jaget och 

önskar på så sätt att egenskaperna hos produkterna ska överföras.  (Ibid).  

En av de fundamentala förutsättningarna för konsumentbeteende är att individer ofta köper 

produkter, inte för vad de gör, utan för vad de innebär. Denna princip innebär inte att 

produktens primära funktion är oviktig, snarare att den roll som produkten spelar och 

meningen som produkterna ger oss går utöver den uppgift som produkten är avsedd att lösa. 

De djupare innebörderna av en produkt kan hjälpa den att urskilja sig från andra, liknande 

produkter och tjänster. Då produkter är lika kommer en individ att välja ett varumärke som 

har en image (och till och med en personlighet) överrensstämmande med dennes 

underliggande åsikter. (Ibid). 

”No man is an island”, det vill säga konsumenter formas av sin omgivning med vilken de lever 

och samverkar i. Mest grundläggande av alla externa faktorer är människans natur och 

kulturens påverkan på konsumentbeteendet. (Fernie, 1998). Kulturen ger människor en 

identitet och en förståelse för accepterat beteende i samhället och konsumtion kan inte 
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förstås utan att ta hänsyn till det kulturella kontext som det befinner sig i. Man kan uttrycka 

det som att kultur är ett synsätt att se konsumtion på, för att försöka förstå sitt eget och 

andras konsumentbeteende. Kulturen som vi lever i skapar meningar för de vardagliga 

produkterna och hur dessa meningar rör sig genom ett samhälle till konsumenterna. 

(Solomon et al, 2002).  

 

3.2.2 Self-concept och konsumtion  

Solomon talar om teorin the self-concept vilken refererar till den tro en individ har om dennes 

olika attribut. Dessa attribut kan vara positivt eller negativt självförtroende och graden av en 

individs självbedömning och dess överenskommelse med verkligheten. Teorin the self-concept 

förklarar en individs konsumtionsbeteende med det faktiska jaget eller det ideala jaget. Det 

ideala jaget är en föreställning av hur denne individ skulle vilja vara och det faktiska jaget 

refererar till individers mer realistiska bedömning av de kvaliteter man erhåller eller saknar. 

(ibid). 

 

Om man ser till en individs konsumtion av produkter kan man se att inköpen bidrar till 

individens definition av sig själv. Produkterna formar jaget och eftersom alla i ens omgivning 

ser de saker man har på sig, vilken bil man kör och vilket hus man bor i så hjälper även 

produkterna till att bestämma de andra individernas uppfattning av mitt jag. En konsuments 

produktval, exempelvis klädval, placerar denne i en social roll vilket kan hjälpa till att svara 

på frågan ”vem jag är”. På samma sätt som en individs användning av en viss produkt har 

inflytande på andras uppfattning kan samma produkter hjälpa till att bestämma individens 

egna sociala identitet. (ibid). 

 

3.2.3 Förebilder och tillhörighetskoder 
 
Även de människor i vår omgivning påverkar vårt beteende och våra uppfattningar, vilket 

likaså det är ett tecken på vad som ovan nämns om mode som starkt påverkat av sin 

kulturella kontext. Tidigare inom modet var de kungliga hoven och överklassen länge 
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förebilder, men idag finns allt fler inspirationskällor till kläder och mode och också fler 

grupper att visa sig sin tillhörighet (Lewenhaupt, 2003). 

 

Opinionsledare   
En opinionsledare är en person som har stor kunskap och som kan ge råd eller information 

om en specifik produkt eller produktkategori, såsom vilket av olika varumärken är bäst eller 

hur en viss produkt skall användas. (Kotler, 2000).  

Konsumenter får ofta information om olika produkter via personliga källor, däremot kanske 

man inte tillfrågar vem som helst. Om man beslutar sig för att exempelvis köpa ett visst 

klädesplagg frågar man ofta en klädeskunnig person i sin omgivning. Denne person kanske 

läser mycket om mode i tidningar, är modemedveten och handlar mycket kläder i trendiga 

butiker. Dessa så kallade opinionsledare är viktiga influenser för ett varumärkes popularitet. 

(Solomon et al, 2002).   

De flesta personer känner någon individ som har stor kännedom och ett stort intresse kring 

en produkt och vars råd mottages seriöst av andra. Dessa opinionsledare är individer som 

hela tiden påverkar och har inflytande över andra individers attityder och beteenden. De 

flesta opinionsledare är individer som agerar inom små kretsar och påverkar vanligtvis cirka 

fem till tio personer, och alltså inte ett helt marknadssegment. (ibid).  

 
Referensgrupp 
En referensgrupp är en grupp som signifikant påverkar en individs värderingar, mål och 

beteende. Referensgrupper kan bestå av stora formella organisationer med en organiserad 

struktur, men det kan också vara en liten, informell referensgrupp som exempelvis familj 

eller vänner. Vissa referensgrupper kan bestå av personer man känner, andra referensgrupper 

kan bestå av människor som individen kan identifiera sig med eller som den beundrar. (ibid).  

Generellt sett så har små informella referensgrupper mer effektfull påverkan på individuella 

konsumenter. Detta eftersom dessa grupper är mer involverade i konsumentens vardag och 

att de ofta betyder mycket för oss. (ibid).  
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Familjemedlemmar är dock den mest inflytelserika referensgruppen. Från föräldrar erhåller 

en person olika värderingar angående religion, politik och ekonomi samt en känsla av 

personliga ambitioner, självvärde och kärlek. Även om man tillslut inte har lika regelbunden 

kontakt med sin familj finns dessa värderingar kvar. (Kotler, 2000).  

Vi tillhör alla olika grupper och vi beter oss på olika sätt för att passa in. För att just passa in 

tittar vi på hur människor som liknar oss själva agerar och lever sina liv. Detta eftersom vi 

har en önskan om att passa in och vi är ofta beredda att gå ganska långt för att accepteras av 

de vi vill ska acceptera oss. (Solomon et al, 2002). 

 

3.3 Modeföretags marknadsföring genom Word of mouth  
Dessa ovannämnda personer utgör även en annan betydelse för ett klädvarumärkes 

kännedom och utveckling. Trots ett överflöd av information genom TV, nyhetstidningar och 

andra magasin är det ofta mycket information som överförs via informella kanaler. Varje dag 

är man någon gång i en konversation som kanske handlar om konsumtion. (ibid) Man talar 

kanske om vad man ska köpa, vad som är inne eller kanske vad man handlat under sin 

senaste shoppingtur. Denna konversation, word-of-mouth kan därav fungera som en form av 

indirekt marknadsföring. Information som man erhåller via de vi känner eller talar direkt 

med, tenderar att oftast vara mer pålitliga än de vi erhåller via mer formella kanaler såsom 

tidningar och TV. Överflödet av reklam och andra marknadsföringsförsök att fånga 

konsumenters uppmärksamhet kan leda till att konsumenterna blir mer och mer skeptiska 

och osäkra på om de ska tro på det som reklamen vill förmedla. Istället tror man på källor 

som man har i sin närhet, såsom vänner och familj. (ibid) 
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4 Acne Jeans i Stockholm och Köpenhamn 
 

Eftersom vår fallstudie utgår från modeföretaget Acne Jeans har vi nedan valt att presentera en del fakta om 

företaget Acne Jeans, från det att de startade till där de är idag. Vi anser det också relevant att ge läsaren en 

inblick i hur den svenska och den danska modemarknaden ser ut då vår studie genomförs på dessa, och vi 

kommer därefter även ge en inblick i hur jeansmarknaden ser ut i respektive stad, för att ge klarhet i Acne 

Jeans olika förutsättning på respektive marknad..  

 

4.1 Om Acne Jeans  
Som en helhet i det kreativa kollektivet ACNE, där Acne Characters, Acne Creative och 

Acne Film ingår startade Acne Jeans (www.acne.se). Acne Jeans startade 1997 med en 

kollektion jeans enbart för vänner och familj, men då det visade sig att många butiker ville ha 

deras jeans i sitt sortiment lanserade de sin första ”riktiga” kollektion 1998. År 2003 öppnade 

företaget sin första butik i PK-huset i Stockholm och idag finns ytterligare en Acne butik i 

Stockholm belägen på Norrmalmstorg, vilken öppnades i slutet av 2005. 

(www.acnejeans.com).  

 

Förutom dessa två har företaget två egna butiker i Köpenhamn, som anses vara deras 

viktigaste marknad utanför Sverige. Redan år 2004 öppnades den första butiken belägen på 

Gammel Mønt och den senare öppnades på Illum Østergade 

(www.acnejeans.com/our_retailers.html).  

 

Acne Jeans har så även en egen butik i Berlin, vilken öppnades 2005 och vd Mikael Schiller 

säger i en intervju i Dagens Industri (2005-12-02) ”Att första stället utanför Norden blev just Berlin 

kändes naturligt med tanke på att staden har blivit centrum för mode, konst och annan kreativitet". 

 

Utöver Acnes fem egna butiker finns varumärket hos mer än 375 återförsäljare i totalt 25 

länder, däribland Skandinavien, Tyskland, Beneluxländerna, Italien, Storbritannien, USA, 

Kanada, Japan och Hong Kong. (www.acnejeans.com). I Stockholm säljs Acne Jeans hos 23 
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stycken återförsäljare och dessa är bland annat Åhléns City, NK, Solo och Nathalie 

Schuterman.  Dock har Acne nu i Sverige satt stopp för fler återförsäljare, och vill här bara 

växa genom att säljare bredare ur sitt sortiment. I Köpenhamn säljs Acne Jeans enbart 

genom tre stycken återförsäljare vilka är 1206, Hooha och LLLP. 

(www.acnejeans.com/our_retailers.html). 

 

Acne Jeans har vunnit i stort sett alla svenska modepriser som går att få. Det senaste året har 

de ökat omsättningen med över 150 procent och omsättningen var 2005 128,2 miljoner 

kronor, varav 43,4 miljoner i utlandet där utvecklingen ökat med 416 procent.  (www.n24.se, 

2006-05-07). 

 

4.2 Den svenska och danska modemarknaden  
Acne Jeans utbredning internationellt betyder en utbredning på olika typer av marknader, 

med olika förhållanden och förutsättningar, som ibland kanske skiljer sig avsevärt från den 

svenska hemmamarknaden. 

 

Den svenska modebranschen består idag av en rad stora aktörer med H&M i spetsen, och de 

stora kedjorna som just H&M, JC, Lindex och KappAhl med flera dominerar idag till stor 

del den svenska modemarknaden. Kedjorna med sina låga priser och breda sortiment tilltalar 

den breda massan av de svenska konsumenterna. Den snabba leveranstakten medför att de 

kan erbjuda nya moden och trender ofta, vilket har lett till att den svenska modebranschen 

har kommit att utmärkas av stordrift och likriktning. Antalet klädbutiker har ökat i Sverige 

sedan 2002 och idag finns det även, i större utsträckning än tidigare, fler svenska medelstora 

modeföretag på marknaden. Dessa medelstora företag har främst nått framgång inom landet, 

men även till viss del utomlands. Främst går exporten till våra nordiska grannländer, samt 

länder inom Europa. Som exempel på dessa medelstora modeföretag kan utöver Acne Jeans 

även We, J.Lindeberg och Filippa K nämnas. (Lönnroth, 2006-05-02). 

 

I förhållande till det stora antalet modeföretag som finns i ett så litet land som Sverige, är 

antalet medelstora modeföretag ändå fortfarande lågt. Samtidigt finns en stor mängd små 

modeföretag. Dessa småföretag drivs oftast av en modedesigner som själv tar hand om alla 
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processer inom företaget, med andra ord samma person som ensam designar, syr, 

marknadsför, säljer och har hand om administration. Trots att Sveriges har flera 

börsnoterade modeföretag finns det små produktionsmöjligheter inom landet. I stort sett all 

produktion sker utomlands och då främst i Europa och Asien. (Lönnroth, 2006-05-02). 

 

Det svenska kedjekonceptet med återkommande samma modekedjor har inte alls samma 

motsvarighet i Danmark, utan där finns betydligt fler olika affärer och modeföretag enligt 

Marika Johansson, exportrådgivare på danska ambassaden i Stockholm (www.svd.se, 2005-

12-13). Danmark har således en större andel så kallade medelstora företag, som går att 

jämföra med det segment där Filippa K i Sverige länge var ensamt. (Lönnroth, 2006-05-02) 

De största modeföretagen i Danmark för tillfället är IC Company, Bestseller, Brandtex och 

Ecco. Ska man däremot se till dem som är viktigast profilmässigt så är dessa enligt Eva 

Kruse (2006-05-09), vd på Danish Fashion Institute, Munthe plus Simonsen, Bruuns Bazaar, 

By Malene Birger, Baum und Pferdgarten och Noir de viktigaste.  

 

Enligt Lönnroth (2006-05-02) på Svenska moderådet beror detta, varför Danmark har ett 

större antal aktörer, antagligen på att det i Danmark sedan länge finns andra 

produktionsmöjligheter och dessutom erbjuds småföretag inom mode och design ett statligt 

stöd då de startar upp, vilket underlättar ett modeföretags utveckling.  

 

Enligt Kruse (2006-05-09) så har danskt mode starka märken med stor internationell volym 

och de ledande aktörerna i Danmark är både småföretag, storföretag och enskilda designers 

och det går alltså inte att se någon specifik storlek på företagen som den ledande, utan det är 

snarare en blandning av de ovanstående tre.  

 

Även om svenskt mode blir allt större, med bland annat en export på 7.5 miljarder, är 

fortfarande Danmark ledande med en export av danskt klädmode för 15 miljarder kronor 

(www.svd.se, 2005-12-13).  
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4.3 Jeansmarknaden med dess aktörer 
Sverige anses av många modeexperter vara en verklig jeansnation (Lönnroth, 2005-05-02) 

och även siffran över svenskarnas konsumtion av jeans talar för detsamma. Under 2005 

köpte de svenska hushållen närapå 13,4 miljoner par jeans. På bara några få år har de svenska 

jeansen tagit över ledarrollen på den svenska jeansmarknaden från både amerikanska och 

italienska jeansmärken. (Habit, 2005:14).   

 

I branschtidningen Habit (2005:14) kunde man läsa om vilka som var de tio största 

jeansmärkena i Sverige i antal procent under året som gått. H&M tog täten tätt följt av 

KappAhl och Lindex och förutom dessa märken var Dressman, JC, Levi´s, Lee, Ellos, 

Pearson, MQ och Diesel med i toppskiktet. Resultatet bygger på antal sålda jeans från 

vaggan till graven i hela landet och cirka 40 procent av den totala marknaden utgörs av jeans 

sålda till ett pris under 200 kronor. Om man istället skulle se till vilket värde jeansen har, 

finner vi både Diesel och Replay på listan över de topp tio jeansmärkena i Sverige.  

 

Dessa siffror ger belägg för Sverige som jeansnation, men däremot säger inte detta resultat 

oss mer än så. Hade en liknande undersökning gjort i vårt undersökningsområde Stockholm, 

med enbart människor i åldern 15-30 hade resultatet sannerligen sett annorlunda ut. Detta 

eftersom vissa jeansmärken, till exempel Nudie, Acne Jeans och liknande inte har så pass 

bred distribution över hela landet och på så sätt inte kan få lika höga andelar som H&M och 

de övriga topptio märkena.  (ibid). 

 

De senaste åren har en uppsjö nya jeansmärken dykt upp på den svenska marknaden. Både 

utländska som fått svensk distribution, samt en rad nya svenska jeansmärken som 

exempelvis Acne Jeans, Nudie, Cheap Monday, Denim Circus, Dr Denim, Pace, H&M 

&denim, Julian Red, Pudel, The Stray Boys, Whyred, Tiger samt Filippa K. 

 

Om man ska se till jeansmarknaden i Danmark så är den, till skillnad från Sverige, inte 

särskilt stor. Enligt Kruse (2006-05-09) finns det egentligen inga jeansmärken av danska 

designers i samma utsträckning som det gör i Sverige, utan det är istället andra modemärken 

som eventuellt producerar egna jeanslinjer.  
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5 Empiri 
 

Nedan presenteras det resultat vi erhöll från våra intervjuer. Vi börjar med att redogöra för vilken typ av 

klädstil konsumenten har och vilken självbild denne anser sig ha, i termer av trendig och modemedveten. 

Sedan följer en sammanställning av huruvida någon specifik trend råder för tillfället och hur konsumenten 

bildar en uppfattning av en sådan.  Därefter behandlas mer personliga frågor såsom viktigaste plagg och 

vilka jeansmärken konsumenten äger, detta för att få en uppfattning om i vilken utsträckning den tillfrågade 

skulle vara intresserad av ett varumärke som Acne Jeans. Sedan redovisar vi vilka jeansvarumärken som 

konsumenten känner till, samt vilka jeansvarumärken som anses vara hetast på den aktuella 

modemarknaden just nu. Slutligen presenteras resultatet kring respondenternas kännedom och uppfattning 

om varumärket Acne Jeans.  

 

Denna del erbjuder en djupare inblick i respondenternas känsla för och åsikter runt mode i allmänhet och 

Acne Jeans i synnerhet. Resultatet baseras på de intervjuer vi utfört på totalt tjugo konsumenter och som 

utgått från det frågeschema som finns i bilaga 1. 

Konsumenternas klädstil och självbild 
Gemensamt för de båda marknaderna är att många verkar ha svårt att uttrycka sin klädstil i 

ord, eller så menar de att de inte har någon särskild stil eller blandar från olika. Få döper sin 

stil eller ger sin stil ett namn, och beskriver den istället med hjälp av adjektiv. I Stockholm 

användes termer som ”avslappnad”, ”avslappnad fast proper”, ”mainstream”, ”klassisk”, 

”traditionell fast med schyssta märken”, ”blandad” och ”enkel”. I Köpenhamn angav, 

jämförelsevis med Stockholm, väldigt många ordet ”avslappnad” och “vanlig”. Någon 

enstaka angav även ”gammaldags klassisk”, ”vintage” och ”feminin” för att beskriva sin stil. 

På båda marknaderna fanns det dock undantagsfall och de som namngav sin klädstil: ”Lite 

popchill skulle jag nog vilja säga. Lite blandning av Östermalm och Söder” (Kalle, 27 år, Stockholm), 

”Avslappnad city” (Eskil, 25 år, Köpenhamn) samt ”Jag brukar ju säga att det är Liam Gallagher, 

sångaren i Oasis, men jag vet inte om det är så många som skulle hålla med om det” (Patrik, 26 år, 

Stockholm). 

 
När det kommer till trender anser många i Stockholm sig ha koll på vilka trender och stilar 

som råder, men däremot är det mycket få som rakt ut anger sig att vara trendiga i 
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bemärkelsen att de följer varje trend slaviskt. Vanligare är att man inspireras av trender, som 

man sedan anpassar efter sin egen stil och smak. Respondenternas beskrivningar av sig själva 

som trendiga lyder bl. a: ”trendigare än gemene man” (Oscar, 24 år, Stockholm), ”I den 

utsträckning att jag inte har bootcut när det är inne med stuprör om du förstår vad jag menar (…) absolut 

trendkänslig men hoppar över vissa trendflugor” (Sofia, 24 år, Stockholm), ”I mina egna mått är jag nog 

det” (Patrik, 26 år, Stockholm) och ”Jag försöker nog vara lite trendig i alla fall. Fast inte för mycket 

liksom” (Kalle, 27 år, Stockholm).  

 

Majoriteten i Stockholm är positivt inställda till trender, dock ser vi på vissa håll motsatsen 

där respondenter gör uttalanden som: ”Jag anser väl mig gilla vad som är snyggt, men sen kan jag 

tycka att trender är relativt tråkigt. För trend är ju något som alla har, så därför kan jag tycka att trender 

är kul innan det hunnit bli en trend” (Malin, 22 år, Stockholm), ”Ja jag kan säga att jag har ganska 

stor koll på allting. Allting som händer. Men jag kan inte säga att jag faller för sådant, utan jag kör på vad 

jag själv tycker om” (Emma, 25 år, Stockholm) och även ”Jag tror jag är mer intresserad av vad jag 

tycker passar på min kropp, än just att det är trendigt (…) Jag tycker att det är roligare med trender på 

andra, än på mig själv.  Jag är ganska kritisk mot hur jag ser ut och så” (Sara, 26 år, Stockholm). 

 

Ingen av respondenterna i Stockholm svarade rakt ut att de inte var trendiga. Däremot i 

Köpenhamn är det flera som anger detta tydligt och menar att de varken följer trender eller 

är särskilt trendiga. Det finns självklart även de som även anger sig vara trendiga och 

beskriver sig bl. a så här: ”Jag försöker göra mitt bästa såklart. Men jag vet inte, jag tror att jag är 

ganska normalt trendig” (Niklas, 25 år, Köpenhamn), ”Trendig och trendig. Jag läser ju en del magasin. 

Och tar upp de trenderna man vill och blandar dem med sin egen stil. Man behöver ju inte vara en slav 

under modet” (Josefine, 24 år, Köpenhamn), ”Det är inte det allra viktigaste för mig att vara trendig, 

men lite trendig är jag nog” (Mads, 24 år, Köpenhamn) och ”Lite mitten kanske. Inte alls för trendig, 

men lite är jag nog” (Sofie, 24 år, Köpenhamn). I Köpenhamn finns även där till skillnad från 

Stockholm, de som vågar ange sig vara trendiga rakt ut, utan utsmyckningar ”Ja, jag följer 

trender” (Christine, 22 år, Köpenhamn). 

 

Konsumentens uppfattning om rådande trender 
Respondenterna i Stockholm uppfattar att det är olika trender beroende på hur och var man 

tittar. Dessutom uppfattar många av respondenterna olika trender, och detta är framför allt 
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tydligt mellan killar och tjejer. Tjejerna uppfattar trender som; ”Nu så känns det väldigt mycket 

cityshorts, jag känner pilotglasögonen, lite större, lite såhär bohemic-chick känns som att det har kommit 

väldigt mycket, och jag kan känna att det är något uttjatat” (Malin, 22 år, Stockholm), ”Just nu ser jag 

att de höga jeansen kommer tillbaka” (Sofia, 24 år, Stockholm) ”Om man kollar på de svenska 

märkena, så är de fortfarande väldigt strikta” (Emma, 25 år, Stockholm) och “Alltså ja det är väl 

ganska mycket som man vet är modernt just nu till sommaren, som jag tror att väldigt många kommer att gå 

runt och se likadana ut i” (Hanna, 25 år, Stockholm). 

 

Killarna i Stockholm har svårare att uttrycka några tydliga trender, men några nämner efter 

en stunds betänketid trender som: ”Ja det är väl väldigt tajta byxor som folk hasar ner. Ja det är nog 

det. Det ser ut som folk har lika långa överkroppar som underkroppar för att de har så tajta byxor” 

(Patrik, 26 år, Stockholm), även Alex (24 år, Stockholm) ser trender inom jeansmodet: 

”Alltså typ utvecklingen av jeans. Stuprörsjeans och lite rockigare klädstil, som jag inte har anammat riktigt 

sådär” och även Oscar (24 år, Stockholm) ”Nu är det trendigt med till exempel jeans med hög midja”. 

Linus (22 år, Stockholm) upplever en annan trend och menar: ” Jo, man har börjat se folk med 

gamla kläder, det man förut tyckte var gubbkläder. Det har man börjat se”.  

 

Även i Köpenhamn uttalade sig tjejerna om sitt mode och killarna om sitt. Tjejernas bild var 

mer koherent, dock med ett undantag, och visar ett mode med halsband, kjolar, shorts och 

klänningar. ”Smala jeans, vintage, långa halsband, alla har guld halsband à la Copenhagenstil, 

överhuvudtaget är det väldigt mycket vintage, väldigt avslappnad stil. Västar, skjortor…” (Josefine, 24 år, 

Köpenhamn).  

 

Killarnas bild visar bl. a att modet är väldigt uppdelat i olika grupper och att olika typer av 

stilar är populära i olika specifika grupper. De stilar som nämns är: ”Men jag skulle säga att det 

vanligaste är avslappnad stil, jeans och t-shirt” (Niklas, 25 år, Köpenhamn) och ”Jag tror att trenderna 

är ganska gammalt, 60-, 70-tal som är lite moderniserat” (Andreas, 28 år, Köpenhamn).  Mads (24 

år, Köpenhamn) kryper innanför skalet och gör ett försök att förklara modet som: ”Och så 

upplever jag den som ett uttryck för en stark individualisering. Jag tycker att det har blivit mer fokus på 

mäns kläder, vilket är positivt, vilket är en följd av den metrosexualisering som råder.  Jag tycker att det har 

blivit jämlikare mellan kvinnor och män”.  
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Gemensamt för de två marknaderna är att respondenterna influeras mycket av vad de ser på 

stan och av det som finns i butikerna. De går runt, tittar på folk och ser på de kläder som 

finns för tillfället ”Jag kan lätt se ett plagg på någon på stan som jag tycker är snyggt och haka på den 

trenden” (Sofia, 24 år, Stockholm), Niklas (25 år, Köpenhamn) gör även han uttryck för 

trendens vikt av att se på folk: ”Jag tittar på vad andra människor har på sig, och tar efter det”.  

Många pratar också kläder och mode med kompisar och får på så vis en känsla för vad som 

är inne. Hos många finns ett stort intresse för mode, och både killar och tjejer söker till viss 

del information, via tidningar, TV och Internet, men det är långt ifrån alla som söker 

information; ”Jag tycker att jag har koll men det är inte så att jag letar efter information om vad som är 

inne” (Alex, 24 år, Stockholm) samma gäller även Linus (22 år, Stockholm) ”Jag tror att jag 

snarare är lite omedveten trendig”.  

 
Ett mindre antal går även på visningar men ”visningarna brukar oftast bara vara att de har tagit upp 

några early adapters” (Sara, 26 år, Stockholm). Någon lägger extra tyngd vid: ”vad jag ser på olika 

klubbar och partyn” (Eskil, 25 år, Köpenhamn), men för de flesta uppfattas tidningar som det 

vanligaste mediet för mode att synas i. Respondenterna tar även efter det man ser på TV, 

vilket är ett medium som även upplevs bli allt vanligare för modeföretag att marknadsföras 

genom, om än de stora aktörerna som exempelvis H&M är vanligast förekommande.  

 

Marknadsföring i övrigt upplevs av många ha ökat i Stockholm från modeföretagens sida, 

”Förr om åren så var det ju några stycken som stack ut väldigt mycket, men nu blir det bara fler och fler och 

smalare och smalare, vilket i och för sig är bra” (Patrik, 26 år, Stockholm) och fortfarande är det 

modemagasinen och månadstidningar som urskiljs störst .    

 

Några av respondenterna uppger sig däremot inte uppfatta någon större mängd direkt 

marknadsföring från modeföretag jämförelsevis, eller det är åtminstone inget de reflekterat 

över.  

 
I Köpenhamn nämns för övrigt tidningar, där de flesta anger sig uppleva stor mängd 

marknadsföring, även utomhus på många håll, stora reklamer på stan och på busstationer. 

Eskil (25 år, Köpenhamn) nämner även ett ytterligare: ”Vi har några nya gratistidningar som är 

ganska bra, som verkligen promotar modeindustrin”.   
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Viktigast vid val av kläder 
I både Stockholm och Köpenhamn nämns en rad olika faktorer som viktiga vid val av 

kläder. För många handlar det om att det ska sitta snyggt och att man ska känna sig bekväm i 

det. Det ska passa ens egen stil och kropp, det är särskilt tjejerna som påpekar sin egen 

kropp. Efter det nämner många att kvalitén är viktig och flera betalar hellre en större summa 

för att de vet att det är bra kvalitet och ett plagg som håller. Här kommer då oftast 

varumärket in, då de menar att varumärket är viktigt i bemärkelsen att det fungerar som en 

kvalitetsstämpel och man vet på ett ungefär vilken kvalitet de har att vänta sig. Kvalitet visar 

sig också vara avsevärt viktigare på en viss typ av plagg, såsom skor, jackor och framförallt 

jeans, medan det i andra plagg är mindre viktigt ”Det kan vara kul att ha ett plagg i bara några 

månader” (Sofie, 24 år, Köpenhamn).  Det framgår också att man som konsument i Sverige 

förväntar sig bra kvalitet, och att det är sällan någonting är riktigt dåligt.  

 

Andra bryr sig mer om det estetiska, ”Att de är snygga. Inte så funktionella” (Oscar, 24 år, 

Stockholm), “Oftast vad som avgör någonting är ifall det är speciellt och lite unikt och att jag känner mig 

bekväm i det” (Malin, 22 år, Stockholm) och även ”Att det är någonting jag kan stå för” (Josefine, 

24år, Köpenhamn). Andra faktorer som nämns är: ”Just nu försöker jag köpa kläder som jag kan 

tycka om en längre tid” (Sofia, 24 år, Stockholm) samt ”Jag tycker att det är väldigt viktigt hur ett 

plagg är sytt” (Sara, 26 år, Stockholm).  

 

Priset anger de flesta att de självklart tittar på, men om det är någonting de verkligen vill ha, 

så betyder inte priset avsevärt mycket. Priset utgör en del av en kombination med kvalitet 

och att det är snyggt. 

 
 
Varumärket 
I Stockholm talar de mycket om att varumärket är viktigt på så sätt att det säger något till 

kunden, det fungerar som en slags garanti. Man vill däremot inte gärna att märket ska stå 

stort i form av stora loggor eller monogram, ”Jag tycker att man ser ut som en vandrande 

reklampelare och tycker att märken ska säga något om kvalitet, men gärna inte synas och vara ganska 

diskreta (Malin, 22 år, Stockholm). De säger även att varumärket säger något om vilken typ av 

människa man är och att man kan bedöma detta utefter de kläder man bär, ”Det är mer en 

klassificering av människor. Ganska obehaglig men sann” (Sara, 26 år, Stockholm). 
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För vissa är varumärket viktigt på en viss del av ens garderob, som t.ex. jeans och ”på vissa 

accessoarer där varumärket liksom är en del av accessoaren. T.ex. en chloé väska” (Sofia, 24 år, 

Stockholm). En enstaka av respondenterna faller överhuvudtaget inte för märken.  

 

Även i Köpenhamn är varumärket viktigt på vissa håll: ”Ofta köper jag kläder med specifika 

varumärken, eftersom jag vet att de innebär god kvalitet. Men jag bär inga kläder som visar vilket märke 

det är, där det står stort på” (Eskil, 25 år, Köpenhamn) och likheter finns gällande vikten av 

varumärken på vissa specifika plagg ”Jag har svårt att köpa jeans utan märken” (Mads, 24 år, 

Köpenhamn). Däremot upplevs varumärket inte lika viktigt som i Stockholm och fler anger 

direkt att märkeskläder inte är viktigt, ”Det är inte alls viktigt eftersom det oftast är alldeles för dyrt 

att köpa designade kläder. Så det spelar ingen roll för mig” (Marlene, 26 år, Köpenhamn). 

 

Viktigaste plagg 
Majoriteten i Stockholm svarar att jeansen är deras viktigaste plagg i garderoben, alla utom 

en enstaka av anledning att hon inte passar, men gärna skulle vilja. Skorna och jackan är 

andra viktiga, men nämns inte alls i samma utsträckning som jeansen. Anledningen till att de 

tycker jeansen är viktigast är för att de ser det som det plagg man använder mest, samt att: 

”För om man har ett par schyssta jeans, kan man ha en halvdan tröja upptill och ändå se ganska bra ut. 

Har man fula byxor är det ett dött lopp liksom” (Kalle, 27 år, Stockholm). 

 
I Köpenhamn anges också jeansen i stor utsträckning vara det viktigaste plagget, men inte 

alls lika övervägande som i Stockholm. Andra plagg som nämns som de viktigaste är skorna, 

klänningen, skjortor, t-shirts, väskor, ”blazer” och en typ av halvlång byxa. 

 

Konsumentens egen jeansgarderob 
Majoriteten av respondenterna i både Stockholm och Köpenhamn har många par jeans i sina 

garderober, men använder inte alla. Ofta är det så att man har sina ”favoriter” och använder 

dem flitigt tills man skaffar sig någon ny. I Stockholm är det är inte ovanligt att ha femton, 

tjugo par, men bara använda fem för tillfället. Dessa var de märken som respondenterna i 

Stockholm angav sig använda nu (antal personer som angav samma står i parantes): 
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Bland tjejerna; Seven for all Mankind (2), Denim birds, H&M (2), Rock & Republic (3), 

Acne (3), Diesel (2), Nudie, Replay, J. Lindeberg, Levis, Jo, Fins, J & Co.  

 

Bland killarna: Replay (2), J. Lindeberg, Energy, Levis (2), Nudie (4), We, Filippa K, Calvin 

Klein, the Stray Boys, Acne (3), Helmut Lang (2) och Paul & Friends. 

 

I Köpenhamn var antal jeans något mindre bland respondenterna, och de märken som 

användes var: 

 

Bland tjejerna: Lee (2), Miss Sixty (2), Levis (2), Acne (2) Melkinpott, Cheap Monday, 

Replay, Diesel, H&M, Mango och Zara. 

 

Bland killarna: Levis (2), Diesel (2), Bertoni, Rescue,  

 

Jeans, top-of-mind 
Vid frågan vilka fler märken de vet om, utöver de som de angav sig äga, blev svaren ofta I 

Stockholm att det var svårt ”Nämen det är ju hur många som helst. Herregud” (Sofia, 24 år, 

Stockholm). Men av dem som sedan angavs var följande (antal personer som nämner samma 

står i parantes): 

 
Acne (4), Levis, Sass and bye, See by Chloé, Versace, Armani (3), Cheap Monday (3), 

Crocker (2), Blue Cult, True Religion (2), Whyred, Levis (4), Nudie (3), Lee (5), We, Diesel 

(4), Jstar, Armani, Marlboro, H&M, Guess, Fornarina (2), Replay (2), Wrangler, Filippa K, 

Hugo Boss, Miss Sixty, Dior, Seven (2), Evisu och Corelone. 

 
I Köpenhamn angavs inte alls lika många märken, men dessa är följande: 
 
Seven. , Diesel (3), Lee (2), Armani, Acne (3). Levis(4), Diesel, Day, Ralph Lauren, Lee, 

Wrangler (2), Jack & Jones, Miss Sixty, Fornarina, Rock and Republic, Nudie, Evisu, Bruuns 

Bazaar, Tiger of Sweden. 
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Trendiga jeansmärken 
I Stockholm anger många av respondenterna att Acne Jeans och Cheap Monday är trendiga 

jeansmärken just nu. Vissa är något osäkra i sin bedömning, ”Det är Acne. Eller de är vanligast, 

men sen vet jag inte om de är trendigast” (Alex, 24 år, Stockholm), medan andra har en tydligare 

uppfattning ”Acne. Ganska klockrent Acne måste jag säga” (Emma, 25 år, Stockholm). 

Respondenterna ser även skillnader beroende på vem som är användaren: ”De lite yngre 

använder mycket Nudie och de lite äldre Acne och Filippa K” (Linus, 22 år, Stockholm). De 

kvinnliga respondenterna i Stockholm tycker även att Whyred, Rock & Republik, True 

Religion och Julian Red är trendiga.  

 

Alla respondenterna i Stockholm hade någon uppfattning om vilket jeansmärke som var 

trendigast, men det har däremot inte alla i Köpenhamn. Killarna har svårast att uppfatta 

vilket som är trendigast och svarar att de inte vet, eller ibland att det inte finns något sådant 

märke. En av killarna har en uppfattning: ”Det är nog Diesel” (Mads, 24 år, Köpenhamn). 

Tjejerna har en tydligare bild ”Seven eller Miss Sixty är ganska hett, alla går omkring med dem” 

(Julie, 27 år, Köpenhamn) och ”Just nu tror jag egentligen att Tiger jeans är ganska trendiga” (Sofie, 

24 år, Köpenhamn). Josefine (24 år, Köpenhamn) säger: ”Acne är det en hel del som har. Många 

som har Replay, Lee, det finns de som har Levis (…) Nudie har kommit ganska stort till Köpenhamn”. 

 

Kännedom om Acne Jeans 
I Stockholm kände samtliga respondenter till Acne Jeans, och menade att: ”Här i Stockholm 

tror jag absolut att det är jättevälkänt, det tror jag nästan alla vet vad det är. Runt i landet vet jag inte 

riktigt” (Hanna, 25 år, Stockholm).  

 

De flesta hade god kunskap om var man kunde få tag på Acne Jeans kläder. Alla utom två 

kände till deras första egna butik i PK-huset, däremot visste inte alla i lika stor utsträckning 

om butiken på Norrmalmstorg. Bland återförsäljare kunde de flesta nämna ett par, såsom 

Solo, Paul & Friends, NK, Åhléns, sedan var det även några som angav var de skulle kunna 

tänka sig Acne Jeans säljas såsom: ”sen är det ett gäng runt Stureplan också kan jag tänka mig” 

(Emma, 25 år, Stockholm). 
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I Köpenhamn kände alla förutom två till Acne Jeans, men kännedomen var i jämförelse med 

Stockholm inte alls lika stor. Ord som ”ganska stort ändå” och ”hyfsat välkänt” och ”ganska 

populärt” svarade på frågan om kännedomen, men även ”Jag tror att vissa unga människor 

känner till dem, men långt ifrån alla” (Mads, 24 år, Köpenhamn). Respondenterna här uppgav 

även att: ”Det är väldigt olika från vilken typ av grupp det är. Men jag tror att det är ganska stort ändå. 

Beror lite på vilken del av Köpenhamn man bor och sen så är det också vad folk sysslar med ” (Sofie, 24 

år, Köpenhamn). Dessutom nämndes att det fanns skillnader gällande kännedomen mellan 

könen: ”Jag tror att det är mestadels tjejer, men jag tror även att killar vet om det” (Josefine, 24 år, 

Köpenhamn). 

 

Tre av de tillfrågade kände till att Acne Jeans hade en egen butik där man kunde få tag i 

deras kläder. Butiken på Gammel Mønt förklaras som följer: ”Ligger bredvid en affär som säljer 

Dior och liknande, så det är lite high-fashion sådär. Nya, ganska ”rika” områden” (Eskil, 25 år, 

Köpenhamn).  Även Josefine (24 år, Köpenhamn) förklarar på liknade sätt: ”Det finns en hel 

butik som ligger mitt i stan, det är ett område där det ligger precis jämte Tiger. Ett område där det finns lite 

dyrare grejer. Inte Louis Vuitton, eller jo i och för sig, det ligger ju också ganska nära (…) Julian Red finns 

där, J. Lindeberg, Tiger, lite den prisklassen så att säga. Och så finns det Day, Filippa K, ja lite den typen 

av ja, mellanklass. Inte det allra, allra dyraste. Men det är ett trendigt område för unga människor” .  

 

Det ställe som de allra flesta av respondenterna vet går få tag på Acne Jeans är varuhuset 

Illum (som är en motsvarighet till NK i Stockholm). En av de tillfrågade som kände till Acne 

uppgav att hon däremot inte visste var Acne Jeans gick att köpa. 

 

Uppfattning om Acne Jeans 
I det stora hela har majoriteten av respondenterna i Stockholm en positiv bild av Acne Jeans. 

Även de som uppger att de inte har plagg därifrån, eller menar att det inte riktigt är deras 

egen stil, säger att de gillar Acne som varumärke. Övergripande uppfattas Acne Jeans bl. a 

som: ”Rent spontant tycker jag att de har en cool image, det är ganska minimalistiskt, användbart men 

ändå ganska eget liksom. Det känns som att de gör ganska mycket vardagskläder fast med en twist som 

ändå är ganska diskret” (Malin, 22 år, Stockholm) samt: ” Jag tycker att de ska sluta göra kläder bara 
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för smala människor (…) men det är väl det som är grejen, att alla inte ska kunna ha det (Sara, 26 år, 

Stockholm). 

 

Bland dem som använder Acne Jeans kläder regelbundet nämndes i större utsträckning 

uppfattningar om dess kvalitet, pris och andra egenskaper: ”Jag tycker att det är bra märke och att 

det är bra modeller, men jag tycker att det är riktigt dålig kvalitet (Alex, 24 år, Stockholm). Att 

kvalitén är dålig uppger tre av fem i Stockholm som regelbundet använder Acnes jeans. 

 
Respondenterna i Köpenhamn upplever däremot Acne som ett kvalitetsvarumärke, dock är 

det endast två av respondenterna i Köpenhamn som äger jeans därifrån, men majoriteten 

uppger att det är vad de är välkända för. Acne Jeans upplevs precis som i Stockholm, också i 

Köpenhamn som trendigt och coolt, men däremot upplevs det som här mer ”rockigt” samt 

ses snarare som ett klädmärke för tjejer: Jag tycker att de är snygga men jag har inte sett något för 

killar. Jag skulle nog se det som ett tjejmärke, mer som tjejbyxor (Andreas, 28 år, Köpenhamn). Att 

Acne Jeans upplevs på detta sätt uppger tre av fem killar i Köpenhamn.  

 
I Stockholm användes följande ord för att förklara Acne Jeans: ”Ungt”, ”svenskt”, 

”trendigt”, ”Kraftigt expanderande”, ”storstad”, “trendigare utomlands än vad det är i 

Sverige, dyrare att köpa jeans i London t.ex.”, ”stilrent”, ”enkelt”, ”snyggt”, ”elegant”, 

”modernt”, ”modemedvetna”. ”stort internationellt”, ”stuprörsjeansen”, ”lite smalt”, ”tajt”, 

”enfärgat”, ”trendkänsligt”, ”unikt”, ”lite stekiga”, ”populära”, ”detaljer”, ”de har känslan”, 

”stifft”, ”rent”, ”vit svart grå”, ”ganska feminint, men på ett manligt sätt”, ”mycket jeans, 

mycket kavaj”, ”ett lite för litet sortiment”, ”väldigt skandinaviskt”, ”reklamigt” och ”lite 

prada-minimalistiskt”.  

 

I Köpenhamn var de inte alla som kände att de visste tillräckligt om Acne för att uttala sig, 

men hos övriga användes följande ord: ”Jeansen”, ”svarta”, ”smala”, ”coola”, ”storstad”, 

”något som du bär när du går ut på diskotek”, ”något dyrare områden”, ”trendiga”, ”dyra”, 

”smala”, ”rockigt”, ”snävt”, ”enkelt”, ”välskräddat”, ”låg midja”, ”snygg passform”, 

”snyggt” och ”rätt former”. 

 
De allra flesta på båda marknader uppfattar Acne Jeans priser som normala för den typ av 

märke som det är. De menar att de kan ta sådana priser och ser det ungefär som “medel 
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dyrt”.  Många medger att de har störst uppfattning om priser på Acnes jeans och anser att de 

håller takt med andra märkesjeans, men vissa i Stockholm påpekar samtidigt konkurrensen 

från billigare jeansmärken som Cheap Monday, eller jeans i samma prisklass fast med bättre 

kvalitet.  I Köpenhamn påpekas återigen att det är ett kvalitetsvarumärke och att Acne Jeans 

av den anledningen kan ta ut höga priser. 

 

Typisk Acne-konsument 

I Stockholm upplevs en typisk Acne-konsument vara en ung och modemedveten person, 

men annars är tolkningen väldigt bred: ”Jag tror att det är väldigt stor målgrupp som de har. Från 

dem som har lite finare kläder, till dem som är mer alternativa. Från södermänniskor till 

östermalmsmänniskor. Väldigt stor målgrupp” (Oscar, 24 år, Stockholm) och ”det är väl både 

mediefolk, reklamfolk och stureplansfolk” (Patrik, 26 år, Stockholm). Många påpekar just detta, att 

det är väldigt blandat och att kläderna fungerar för många olika stilar, beroende på hur man 

bär kläderna.  

 

Även i Köpenhamn är det en ung och modemedveten människa och också här påpekas att 

det beror på hur man kombinerar och även att man kan använda det vid olika tillfällen: 

”Ganska hippt men ändå något du kan använda på jobbet” (Peter, 22 år, Köpenhamn). Dock 

uppger ett större antal jämförelsevis, att en typisk Acne-konsument är ”rockig” eller en 

”rocker”. Återigen är det flera som ser det som ett varumärke för tjejer ”Det är en tjej, hon är 

trendig, jag tror att hon letar efter varumärken, det är inte bara av en ren slump som hon väljer varumärket 

Acne” (Christine, 22 år, Köpenhamn). 

  

 
Acnes sida utåt 
Det vanligaste sättet för respondenterna på båda marknader att komma i kontakt med Acne 

Jeans första gången var antingen genom vänner eller genom att sett kläderna i butik antingen 

av ren händelse, eller att de letat efter just jeans. I Stockholm var det även ett par som minns 

hur de läste om Acne i tidningen, då de precis släppt deras första jeans med de röda 

sömmarna. Även namnet bidrog till att väcka ett intresse: ”Namnet uppfattade jag ju rätt snabbt. 
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Eller liksom första gången man såg det tänkte man ett varumärke som heter Acne, vad fan är det för något” 

(Linus, 22 år, Stockholm).  

 
I Stockholm upplever respondenterna markandsföring av Acne i form av mycket positiv 

publicitet och menar att företaget är bra på att bli omskrivna: ”Sen står det väl i tidningen väldigt 

mycket. Jonny Johansson är väldigt mycket i media, han vann guldknappen bland annat. Så det står väldigt 

mycket om Acne, eftersom det är väldigt hett” (Oscar, 24 år, Stockholm). Respondenterna ser även 

en annan typ av indirekt marknadsföring: ”Allt de släpper ifrån sig känns ju väldigt medvetet, och 

har ju samma typ av, ja det är ju den här vita bakgrunden. Det känns ju väldigt avskalat och snyggt allt 

som de gör. Om man ska snacka visuell identitet så tycker jag ändå att de har en ganska tydlig sådan, i 

både deras butiker som jag tycker är jävligt snygga och sådär. Kläderna och katalogen, Internet också, att det 

är sådär avskalat, allt bär samma ton. Och de har aldrig behövt trycka upp sådana här stora, fula annonser 

som MQ har” (Sara, 26 år, Stockholm). 

 
Utöver detta är det många i Stockholm som nämner det magasin som Acne Jeans har (Acne 

Paper) och att det i den finns annonser och annat att läsa om företaget, men bortsett från det 

märker de inte av någon marknadsföring. 

 

I Köpenhamn nämns endast marknadsföring av Acne Jeans i form av att vissa människor 

bär på det och att man har sett deras kläder och butiker. 

 45



6 Analys 
 

Vi har i följande avsnitt för avsikt att jämföra våra valda teorier med det empiriska materialet som 

utgångspunkt. Vi avser således att diskutera samstämmigheter och skillnader däremellan, för att på så vis få 

en förståelse för vad som inverkar på hur konsumenter uppfattar ett varumärke, eller i det här fallet Acne 

Jeans. Analysen leder oss slutligen fram till det som ska ligga som underlag för vidare studier och svarar på 

forskningsfrågan, vilket kommer att presenteras i nästa kapitel. 

 

6.1 Mode som spegelbild av samhället 
  
Om mode ska ses som en tidsspegel och något som följaktligen avbildar det rådande 

samhälle i vilken det existerar, bör det således i modet gå att finna en spegelbild av 

Stockholm, och en annan bild av Köpenhamn.  Detta är en svår tolkning och det är inte 

alldeles lätt att se skillnader mellan det av våra respondenters uppfattade mode utbrett i 

Stockholm och det mode utbrett i Köpenhamn. En svårighet som möjligtvis förklaras av just 

det faktum att modet befinner sig i ständig rörelse och att det av den anledningen ibland är 

omöjligt att urskilja, eller att det å andra sidan beror på att våra samhällen är tämligen lika 

varandra och att det därför inte finns några större skillnader i dess invånares sätt att klä sig.  

 
I Stockholm angav många av respondenterna tydligt att jeans tillhörde modet och var det 

plagg som de använde nästan jämt.  Detta påvisar i sin tur således inte bara att vi svenskar är 

praktiskt lagda och att vårt stränga klimat bidragit till jeansens stora popularitet i Sverige, 

utan tyder även på att vi lever i ett samhälle som är ohierarkiskt och att vi som människor är 

informella, vilket är något som i sin tur präglar vår klädstil.  Även att vi är ett naturnära folk 

har bland annat gjort att svenska modeföretag blivit duktiga på just ”leisure wear”, som Peak 

Performance, Fjällräven och Haglöfs och den typen av företag, och därav inte som 

italienarna blivit lika starka på kostymer exempelvis.(Lönnroth, 2006-05-02) Även danskarna 

är ett naturtroget och jordnära folk (Kruse, 2006-05-09), vilket i den meningen ger samma 

förutsättningar för ett jeansvarumärke på respektive marknader.   
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Våra respondenter på båda marknader befinner sig också i en sådan situation i livet, i viken 

man kan tänka sig att jeans utgör ett plagg som dagligen används med tanke på den klädkod 

som råder på ett Universitet eller högskola. Således hade möjligen resultatet om användandet 

av och betydelse av jeans, sett annorlunda ut om vi istället tillfrågat personer arbetandes i 

exempelvis kontorslandskap.  

 

6.2 Olika konsumenter, olika uppfattningar 
Vad som ovan nämndes leder oss in på att kläder och mode även är något som är starkt 

påverkat av den subkultur vi tillhör, vilken typ av människor du umgås med, var du bor, vad 

du gör och vilken ekonomi du har. Som empirin även visar kan ett varumärke således vara 

populärt i en viss subkultur eller bland en grupp av människor. Ur vårt resultat framgick att 

konsumenternas uppfattning i Stockholm var att Acne Jeans är populärt i ganska vitt skilda 

subkulturer samtidigt, vilket vi tror tyder på att konsumenten sätter ett eget värde i 

varumärket.  Vi hör och ser olika saker och skapar oss en egen bild och uppfattning inom 

vår subkultur, vilket gör att ett varumärke precis som Acne kan ha olika image beroende på 

vem och var du frågar. I Köpenhamn framgick subkulturens betydelse än mer tydligt, 

framförallt vad gällande kännedomen om Acne Jeans, där det var stora skillnader beroende 

på vilken grupp av människor du frågade.   

 

Vad som avgör vilken typ av människor som fattar tycke för ett varumärke varierar och är 

inte alltid fullt kontrollerbart för ett företag. Exempelvis är Stockholm jämförelsevis en 

relativt liten marknad, så det räcker med att ”rätt” personer från början anammar varumärket 

och sedan går det att komma ganska långt (Lönnroth, 2006-05-02). I Stockholm var det som 

sagt personer inom reklamvärlden som först började använda dessa omtalade Acne jeans 

med röda sömmar. ”Reklammänniskor” i Stockholm på den tiden kan ses som vara ganska, 

för att använda moderådets Sara Lönnroths ordval, ”creddiga”, alltså människor som sågs 

upp till i viss utsträckning. Således figurerade alltså dessa som slags förebilder eller 

opinionsledare för den större massan.  

 

Utöver dessa förebilder förekommer även i Acne Jeans fall enligt våra respondenter 

förebilder eller opinionsledare i form av vänner eller folk de ser runt omkring sig. De flesta 
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av respondenterna angav att de ofta får reda på nya trender och moden genom att tala med 

sina vänner, och så även på många håll hur de kom i kontakt med Acne Jeans första gången. 

Word of mouth upplevs således vara av stor betydelse för varumärket, och då särskilt bland 

killar som ej anger sig läsa modetidningar i lika stor utsträckning och kan alltså inte få 

information om moden den vägen på samma sätt som de tillfrågade tjejerna. Dock angav 

både killar och tjejer på respektive marknader att de kunde inspireras av det som de såg i 

tidningar, på TV, i butiker och folk på stan, vilket i sin tur påvisar att mode till stor del sprids 

via indirekta kanaler genom att man tittar vad andra har på sig.  

 

För modeföretag handlar det mycket om att tillfredställa behov i olika bemärkelser. Som 

tydligt framgår i empirin kan detta betyda allt från bra kvalitet till att passa konsumentens 

värderingar. Även om det är få som direkt uttalar sig som att de väljer varumärken som ska 

matcha sitt jag, talar många av respondenterna om varumärken som representanter av vissa 

klädstilar eller typer av människor. Varumärket spelar alltså en betydande roll i den 

utsträckning att den säger något om vilken typ av person du själv är och även i din 

bedömning och klassificering av andra.  Varumärket spelar således en betydande roll dels på 

så sätt att det precis som historiskt sett fungerar som kvalitetsstämpel men dels även att det 

avslöjar något om den identitet konsumenten har eller önskar ha.   

 

6.3 Konsumentbaserat varumärkesvärde 
 
Inom mode finns ofta oändligt många valmöjligheter bland samma typer av plagg och där 

kommer varumärket in som utmärkande drag för konsumenten. Delar man, enligt Kellers 

skola, in det konsumentbaserade varumärketsvärdet i de tre olika dimensionerna hamnar 

Acne Jeans enligt vårt resultat som följer: 

 
1. Särskiljande effekt  

Acne Jeans har på många håll lyckats skapa ett stort värde i sitt varumärke på så sätt att 

många av respondenterna har en positiv bild av varumärket och upplever det som coolt och 

trendigt. Men de har även lyckats lägga ett värde i den bemärkelsen att det står för en viss stil 

eller vissa typer av stilar. Med andra ord finns en tydlig särskiljande effekt i varumärket, som 
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gör att man som konsument tydligt upplever det passa sin egen stil eller ej, alltså ett värde 

just för att man upplever en skillnad, oavsett om bilden då är positiv eller negativ. Just vad 

gäller jeans svarar även många av respondenterna att det är extra viktigt med varumärke, 

varpå det blir än mer betydelsefullt för ett jeansvarumärke att lyckas erbjuda konsumenten 

något som särskiljer dem från konkurrenterna. Respondenterna har en relativt tydlig 

uppfattning av Acne Jeans som varumärke och upplever således skillnader jämfört med 

andra jeansvarumärken.   

 
 
2. Varumärkeskännedom   

Konsumenternas upplevelse av Acne Jeans utvärderas enligt Keller på kännedomen och 

kunskapen om varumärket. I Stockholm har varumärket funnits sedan 1998 om man räknar 

från då de lanserade sin första riktiga kollektion (www.acnejeans.com), men redan tidigare 

blev de uppmärksammade i reklamkretsen i Stockholm. Längre fram har varumärket flitigt 

gått att läsa om i press, i form av artiklar, segrade modepriser, kraftig expansion osv. 

Kläderna i sin tur har exponerats i egna butiker och hos en rad återförsäljare. Allt detta 

sammantaget har lett till en stor kännedom om varumärket Acne Jeans i Stockholm och 

skapat många och olika associationer till det. Genom vänner och bekanta har kunskapen om 

Acne Jeans spridits genom word of mouth och som tidigare skrevs, är Stockholmsmarknaden 

relativt liten vilket betyder att det går att nå en ganska stor andel enbart via den kanalen. I 

Köpenhamn gick det kort efter lanseringen i Stockholm även i Köpenhamn att få tag på 

Acnes Jeans kläder genom återförsäljare. Men eftersom alla aktiviteter drogs tillbaka snart 

därefter och att de inte förrän år 2002/03 återigen etablerades på marknaden kan det förklara 

varför inte varumärket har funnits i konsumenternas medvetande lika länge som hos de i 

Stockholm.  

 
Kännedomen om Acne Jeans egna butiker var jämförelsevis med Köpenhamn hög i 

Stockholm, dock var butiken i PK-huset välkändast. Den butiken är också den äldsta vilket 

även det tyder på att det kan ta tid innan nyheter når konsumenter eller etableras i deras 

medvetande. I Köpenhamn menade respondenterna som ovan även skrivs, att kännedomen 

om varumärket är väldigt beroende på vem och var man frågar. Dock var kunskapen om var 

du kunde köpa Acne Jeans bristfällig, även hos dem som kände till varumärket i fråga. En 
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annan lucka i kunskapen om varumärket i Köpenhamn var den att det på många håll 

uppfattades som ett ”tjejmärke”, vilket vi tolkar som ett tecken på hur pass betydelsefullt det 

är vem eller vilka i ens bekantskapskrets som använder kläderna. Umgås konsumenten i fråga 

med en grupp av människor där det bara är tjejer som använder Acne Jeans, skapar denne då 

vissa associationer, eller ser konsumenten bara damkollektionen av Acne Jeans kläder i en 

butik, men inget för killar, är möjligheten stor att förutfattade meningar bildas och därav 

felaktig varumärkeskunskap, vilket så även emellanåt var fallet i Köpenhamn.  

 
Det gick även att beskåda vissa avvikelser gällande varumärkeskännedomen mellan de som 

regelbundet använder Acne Jeans kläder och då främst deras jeans och de som inte ägde 

plagg därifrån. En stor del bland de förstnämnda menade att Acne Jeans hade dålig kvalitet 

och att deras jeans mycket lätt gick sönder, medan de som inte har kläder därifrån såg på 

Acne Jeans som ett kvalitetsvarumärke. Framför allt var det respondenterna i Köpenhamn 

som uppfattade Acne Jeans som ett kvalitetsvarumärke.  Detta är även ett tecken på att det 

kan råda stora skillnader mellan upplevd kvalitet och verklig kvalitet, och där Acne Jeans 

relativt höga priser troligen bidrar till konsumenternas tro om hög kvalitet.   

 
För ett varumärke som Acne Jeans som trots allt spelar inom det exklusivare segmentet är 

det viktigt att hålla det man lovar för att bli ett ”äkta varumärke” Konsumenterna bildar sig 

en uppfattning om Acne att vara ett kvalitetsvarumärke, med hänsyn till deras prispolitik, 

lokalisering, design av produkt och butik etc. Varumärket är så att säga fyllt med en del 

värden som måste hållas för att inte göra konsumenten besviken då denna kommer 

varumärket nära inpå.  Är kvalitén slutligen inte god hos ett varumärke som utlovar kvalitet, 

är risken stor att konsumenten slutar köpa från det varumärket, precis som så även var fallet 

ur vad som framgick av vårt resultat. 

 
3. Konsumentens respons på marknadsföringsåtgärder 

Acne Jeans marknadsföringsåtgärder är kanske inte vad en vanlig konsument i första hand 

tänker på som marknadsföring i termer av exempelvis annonssidor, reklamfilm och 

broschyrer. Varumärket har ju som tidigare sagts, ingen sådan utan använder sig av andra 

kanaler. Exempelvis är Acne Jeans duktiga på att bli omskrivna och synas i press och andra 
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sammanhang. I Stockholm tror vi dessa former av marknadsföring starkt har påverkat 

bandet till varumärket, och som svensk kanske man lättare uppmärksammar artiklar om 

”svenska jeansföretag” framgångar och kan känna stolthet över Sverige som sätts på 

modekartan. Dessutom har vi i Sverige större tillgång till den typen av artiklar då det främst 

uppmärksammas i svenska tidningar.  Här är vi möjligen även mer intresserade av 

varumärket överlag, eller i alla fall så är det närmare inpå, eftersom det just handlar om ett 

inhemskt varumärke. Många läser även mycket modemagasin och har fått tagit del av de 

modepriser Acne Jeans vunnit och detta är väl något som av förklarliga orsaker 

uppmärksammas i större utsträckning i svenska medier än danska.  

 

Uppmärksamheten i media har med all sannolikhet bidragit till att Acne blivit så pass välkänt 

som det är i Stockholm, och med detta även att målgruppen blivit allt bredare här jämför 

med i Köpenhamn. Allt fler känner till varumärket, allt fler får tag på det och därmed 

påverkas exklusiviteten så till vida att det blir mer lättillgängligt. Ett klädvarumärke är således 

exklusivt huruvida det finns på många ställen och hur många som bär samma typ av plagg. 

Finns det då i för många butiker dras exklusiviteten ner, men det är även så att det måste 

finnas i ett visst antal butiker för att det ska sälja. Det är en svår balansgång, för varumärket 

får heller inte vara för exklusiv, då får det inget värde eftersom det inte tillräckligt många 

som hittar det (Lönnroth, 2006-05-02).  

 

I Köpenhamn, där Acne Jeans inte funnits lika länge och inte är lika välkänt, har varumärket 

fortfarande behållit sin position inom det mer exklusiva segmentet i just denna bemärkelse. 

Respondenterna i Köpenhamn kunde exempelvis inte minnas sig ha läst något om Acne 

Jeans, även om många uppgav sig läsa modetidningar, vilket till viss del kan förklara varför 

varumärket inte är lika välkänt. Således stämmer Kellers teori om att styrkan hos en 

varumärkesassociation beror på hur stark information omkring varumärket som har 

bearbetats i kundens medvetande. Acne Jeans har möjligen inte kvantitativt 

uppmärksammats av konsumenterna under en längre period, jämfört med andra märken som 

exempelvis Levi´s, men däremot har kvalitén av marknadsföringsåtgärderna för den 

individuella kunden, i bemärkelsen den relevans som informationen har för densamma, 

större betydelse och då finner återigen möjligen svenskar det än mer relevantare att läsa om 

Acne Jeans.  
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6.4 Jeans positionerade i respondenternas medvetande  
  
Hur konsumenter uppfattar ett jeansvarumärke beror ju enligt ovan till viss del av den 

information konsumenten får eller har om varumärket ifråga. Vad som även påverkar 

konsumentens uppfattning är med vilka andra varumärken inom samma produktkategori 

som konsumenten jämför med. I Stockholm har på senare år den explosionen av nya 

jeansvarumärken troligen påverkat och Acne Jeans tvingas sticka ut bland allt fler. 

Respondenternas många och olika angivna svar på jeansmärken de känner till visar bland 

annat detta, men vi har även en teori om att det möjligen i Stockholm är många som är vana 

vid att nya märken duggar in titt som tätt och att det nästan blivit lite trendigt att först vara 

de som anammar ett nytt märke. I Köpenhamn var svaren inte fullt lika många, vilket i sin 

tur möjligen ändrar Acne Jeans förutsättning. Bland dem som nämndes var många av de 

traditionella jeansmärken som Levi´s, Lee och Diesel, vilka är varumärken som under en lång 

period konsekvent uppmärksammats enligt Kellers teori om varumärkeskännedom.  

 

Ser vi hur Acne Jeans positionerat sig hos våra respondenter och till deras bild av varumärket 

ser det ut så här: 

 

RESPONDENTERNA I 

KÖPNENHAMN 

”Jeansen”, ”svarta”, ”smala”, ”coola”, 

”storstad”, ”något som du bär när du går ut 

på diskotek”, ”något dyrare områden”, 

”trendiga”, ”dyra”, ”smala”, ”rockigt”, 

”snävt”, ”enkelt”, ”välskräddat”, ”låg 

midja”, ”snygg passform”, ”snyggt”, ”rätt 

former”. 

 

RESPONDENTERNA I STOCKHOLM

”Ungt”, ”svenskt”, ”trendigt”, ”Kraftigt 

expanderande”, ”storstad”, “trendigare 

utomlands än vad det är i Sverige.”, 

”stilrent”, ”enkelt”, ”snyggt”, ”elegant”, 

”modernt”, ”modemedvetna”. ”stort 

internationellt”, ”stuprörsjeansen”, ”lite 

smalt”, ”tajt”, ”enfärgat”, ”trendkänsligt”, 

”unikt”, ”lite stekiga”, ”populära”, 

”detaljer”, ”de har känslan”, ”stifft”, ”rent”, 

”vit svart grå”, ”ganska feminint, men på ett 

manligt sätt”, ”mycket jeans, mycket kavaj”, 

”ett lite för litet sortiment”, ”väldigt 

skandinaviskt”, ”reklamigt”, ”prada-

minimalistiskt”. 
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Ser man därefter till de positioneringsfaktorer som är i viktiga för ett varumärke inom 

detaljhandeln, har konsumenternas bild av Acne Jeans troligtvis påverkats av följande: 

 

Sortimentspolitik 
Acne Jeans erbjuder konsumenterna en hel kollektion, men fokus ligger på jeans som är 

varumärkets kärna och där utbudet av modeller och slitningar är stort. Jeansen har även fått 

störst utspridning generellt, bland annat i och med att återförsäljare på vissa håll enbart säljer 

jeansen, och är därav mer lättillgängligt för en större publik än övriga kollektionen. Möjligen 

är detta anledningen till att några av respondenterna endast associerar varumärket med just 

jeans och har liten eller ingen kännedom om övrig kollektion. Varför jeansen blivit så stort 

jämförelsevis, kan också förklaras av att de är ”lättare” att använda, de fungerar för en 

bredare målgrupp. Det är exempelvis fler som kan identifiera sig med jeansen och även fler 

som anser sig kunna lägga en större summa på just jeans, hellre än på en topp förslagsvis, 

varför det kanske endast är dem som verkligen identifierar sig med varumärket som köper 

ur, den relativt exklusiva, övriga kollektionen.  Många av respondenterna finner trots 

skillnaden mellan jeans och övrig kollektion, att Acne Jeans lyckats med att hålla en röd linje 

genom hela kollektionen. 

 
Vad gäller sortimentets kvalitet, kommer återigen betydelsen fram av att ett varumärke håller 

vad det lovar. Acne Jeans positionerar sig som ett kvalitetsvarumärke, men ett visst missnöje 

riktas mot deras håll, då de respondenter som kommit varumärket nära, menar att det är 

alldeles för dålig kvalitet man får för de pengar man spenderar. Deras bild av 

kvalitetsvarumärke håller då inte för att det ska kunna vara deras USP (unique selling proposition) 

utan Acne Jeans bör då hellre välja ett annat attribut, som exempelvis erbjuda bäst utbud av 

modeller eller dylikt.  

 

Lokaliseringspolitik 
I både Stockholm och Köpenhamn har Acne Jeans valt att etablera sig i områden där de kan 

dra nytta av andra varumärkens värden och som stämmer överens med deras eget värde. 

Genom att ha egna så kallade flaggskepp på rätt adress gör de ett statement om hur de 

önskar bli uppfattade och detta tycks även vara mycket effektivt hos respondenterna. 
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Exempelvis kunde dessa ha en bild av Acne Jeans som varumärke endast genom att veta var 

deras butik låg eller dra slutsatser genom att veta vilka deras återförsäljare är. Det går att 

finna tydliga likheter mellan marknaderna, var Acne Jeans går att inhandla och detta är 

givetvis ett strategiskt val från deras sida, en önskan om att profilera sig på samma sätt.  

 
Prispolitik 
Acne Jeans gör inga ändringar i affärsidén då de etablerar sig på en ny marknad, och alltså 

inte heller några ändringar i deras prisstrategi. Deras prispolitik placerar dem i ett segment 

som av respondenterna upplevs som dyrt, men inte onormalt dyrt för den typen av 

klädmärke. Acne Jeans kan ta höga priser och gör det också för att behålla sitt varumärkes 

status. Prisnivåerna upplevs dock olika i kollektionen, jeansen anser de flesta ligga vid en 

accepterad prisnivå, medan övriga kollektionen anses dyr eller rent av för dyr. 

 
Kundservice och personal 
Gällande Acne Jeans kundservice och personal, var det inte många av respondenterna som 

förde fram det som att det hade stor inverkan på hur varumärket uppfattades. En av 

respondenterna menade att det verkligen kändes om man var inne i en Acne Jeans-butik, att 

det var en särskild stämning. Det kan möjligen även bero på att den bild respondenten redan 

innan hade av varumärket, och att bilden då förhöjs av stämningen i butiken. Butikens 

design är ju sådan, att den säger en del om varumärket. Det är rent och avskalat, och de 

personer som arbetar där ser väldigt mycket ”Acne” ut. Konsumenterna ifråga identifierar 

sig endera med denna eller ej, eller skapar åtminstone en viss uppfattning av vad de ser, 

varav personal och butik spelar en betydande roll för hur ett varumärke uppfattas hos 

konsumenten.  
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7 Slutdiskussion 
 

Vår frågeställning som vi gick in i arbetet med löd: Vad påverkar en konsuments uppfattning av ett 

varumärke inom modebranschen och hur kan därmed denna uppfattning variera mellan två olika 

marknader? Nedan görs ett försök att besvara denna fråga och därigenom även en ansats att presentera de 

intressanta skillnader vi lyckats identifiera och som är värda att undersöka närmare i vidare forskning.  

 

Inom ramen för vår uppsats och i vår genomförda förstudie av kvalitativ karaktär, har vi som 

tidigare berört, inte haft möjlighet att erhålla ett resultat från vilket det går att dra generella 

slutsatser. Vi har dock skapat en stor förståelse för vår frågeställning, med andra ord för vad 

som påverkar en konsuments uppfattning av ett varumärke. Efter att ha analyserat denna 

kunskap har vi även erhållit en viss förståelse för varför alltså denna uppfattning kan variera 

marknader emellan. Genom att undersöka ett mindre antal respondenter på respektive 

marknad har vi fått en inblick, om än relativt liten, i hur Acne Jeans image ser ut och även en 

viss förståelse av varför den ser ut som den gör. 

 

Respondenters bild av ett varumärke beror till stor del på vilken typ av människa 

konsumenten är, vilken klädstil denne representerar och som är den inom konsumentens 

referensgrupp den accepterade. Detta i sin tur kan bero på sociala omständigheter som 

exempelvis vilka man umgås med, vad man sysslar med, var man bor eller vilken ekonomi 

man har.  Tillsammans bidrar dessa till att bilda vissa av konsumenters värderingar, vilka 

även till viss del påverkar hur konsumenten klär sig. Gällande de något exklusivare 

varumärkena, syns möjligtvis detta extra tydligt, där plaggets funktion inte enbart är dess 

traditionellt sett huvudsakliga funktion, som att skyla en kroppsdel, utan plagget eller rättare 

sagt varumärket står för och signalerar en del värden. De som väljer Acne Jeans är inte bara 

exempelvis ute efter ett par jeans, vilka som helst, utan de vill ha ett par jeans som stämmer 

överens med vilka de själva är, i bemärkelsen passar ens stil. Respondenterna hade ofta svårt 

att klä detta med ord, utan det handlar snarare om en känsla för vad som är rätt och fel, för 

vad som passar ens jag. 
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Ett företag kan försöka att påverka konsumenternas uppfattning och vad sitt varumärke ska 

stå för med hjälp av marknadsföringsåtgärder och dylikt, men tolkningen kommer i 

slutändan att ske på en subjektiv nivå då vi alla uppfattar, ser och hör olika saker.  Dock 

inverkar självfallet faktorer som sortimentspolitik, lokaliseringsstrategi, prispolitik och 

kundservice mer eller mindre mycket, vilket framgår av både resultat och analys.   

 

I Stockholm anser majoriteten av respondenterna att Acne Jeans har en bred målgrupp och 

är ett varumärke som är mycket välkänt och används inom vitt skilda subkulturer. Detta 

förklaras bland annat av att sortimentet är tillgängligt för en större andel jämfört med i 

Köpenhamn genom ett större antal distributörer. Samtidigt upplever respondenterna i 

Stockholm även starkare marknadsförings från Acne Jeans sida, vilket i sin tur även ökat 

kännedomen. I Köpenhamn å andra sidan där ingen av respondenterna läst om Acne Jeans 

är varumärket inte alls lika utbrett. Där upplevs Acne Jeans vara i det stadiet där de för några 

år sedan befann sig i Stockholm, så till vida att det inte är fullt lika många som känner till 

märket, det är lite nytt och spännande och det upplevs vara för en relativt smal målgrupp, för 

de lite mer trendiga eller ”rockiga”.  I Sverige har Acne Jeans nu satt stopp för fler 

återförsäljare, för risken att vattna ur varumärkets värde genom att bli allt för lättåtkomligt. 

Men det ligger även en risk i att vara allt för exklusiv i bemärkelsen att vara svåråtkomlig, då 

är det för få som känner till varumärket ifråga, och som i fallet Acne Jeans och Köpenhamn, 

kan det lätt uppstå missförstånd som exempelvis det vi stötte på, att Acne Jeans uppfattas 

som ett märke med enbart tjejkläder.  

 

Har man som konsument inte kommit varumärket nära inpå, drar man även vissa slutsatser 

av företagets strategier gällande förslagsvis lokalisering och pris. I Köpenhamn där det var 

lägre kännedom om varumärket framkom tydligt att priset och butikernas läge föranledde 

dem att dra slutsatsen om Acne Jeans som ett kvalitetsvarumärke. Många av respondenterna 

i Stockholm, som använt varumärket regelbundet, uppgav däremot motsatsen och menade 

att Acne Jeans starka sida snarare var att de hade snygga modeller. Denna motsägelse visar 

oss att ett varumärkes image kan vara olika beroende på hur nära inpå du är varumärket och 

även att det kan förändras om det inte håller vad det lovar.  
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En av de viktigaste källorna till hur ett varumärke uppfattas, upplever vi vara vilka man ser 

bära kläderna. Respondenterna inspireras till stor del av vad de ser andra har på sig, om det 

så är kändisar, vänner eller människor de ser på stan. Dessa förebilder inverkar således starkt 

på ett varumärkes image, då konsumenten i slutändan associerar varumärket med dessa. 

Detta förklarar eventuellt varför många av respondenterna i Köpenhamn såg på Acne Jeans 

som ett ”tjejmärke” eller varför det i Stockholm länge ansågs ”reklamigt”.  

 

Att Acne Jeans inte är lika välkänt i Köpenhamn kan även bero på att konsumenterna där 

inte finner informationen om varumärket lika relevant och uppmärksammar således inte 

varumärket i lika stor utsträckning som i Stockholm. I Stockholm kan tänkas att ett 

modeföretag som Acne Jeans tydligare sticker ut i mängden av stora kedjor och liknande. 

Som framgick tidigare i uppsatsen var länge Filippa K nästan ensam i det som kan liknas vid 

ett ”mellanskikt”, och därför kan eventuellt svenskar lättare uppmärksamma en sådan typ av 

modeföretag tillskillnad från danskar, som är vanare vid den typen av designföretag. 

 

I Stockholm angav respondenterna även ett påtagligt större antal jeansmärken de ägde eller 

visste om. Detta tillsammans med de fakta om Sverige som jeansnation och alla de 

framgångsrika svenska jeansdesigners, kan eventuellt innebära att vi svenskar har ett större 

intresse för jeans, och därför är mer intresserade av ett jeansmärke som Acne Jeans.  

 

Förslag till vidare forskning 

Ovanstående diskussion påvisar det vi kommit fram till inom ramen för vår uppsats, och 

tyder på en del olikheter vi upplevde bland våra respondenter. Dock föreslår vi, för att ta 

reda på hur Acne Jeans image skiljer sig åt mellan marknaderna Stockholm och Köpenhamn, 

att följande olikheter undersöks närmare i en mer omfattande studie, vilka 

sammanfattningsvis är de olikheter vi identifierade i vår förundersökning: 

 

 

 Olikhet 1, Acne mer mainstream i Stockholm jämfört med Köpenhamn 

 Olikhet 2, Acne ”tjejmärke” i Köpenhamn 

 Olikhet 3, Acne mindre välkänt i Köpenhamn pga. ingen uppmärksammad PR 
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 Olikhet 4, Jeans inte lika spännande och viktigt i Köpenhamn som i Stockholm, vilket 

eventuellt leder till att ett varumärke som Acne Jeans inte uppfattas lika intressant 

 Olikhet 5, Acne inte lika uppmärksammat pga. den typen av modeföretag mer vanligt i 

Köpenhamn  

 Olikhet 6, Acne kvalitetsvarumärke i Köpenhamn i större utsträckning än i Stockholm 

 

  

 58



8 Källförteckning 

 

Litteratur och artiklar 
Andersson, Sten 1979, Positivismen kontra hermeneutiken, Bokförlaget Korpen 

Bond Cay, 2002, Bordel de mode, W & W 

Bryman, Alan 2002, Samhällsvetenskapliga Metoder, Liber AB, Upplaga 1:2 

Dahmström, Karin 2000, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning, 
Studentlitteratur, Tredje upplagan  
 
Fernie J., Moore C.M. & Lawrie A. 1998, ”A tale of two cities: an examination of fashion designer 
retailing within London and New York”, Journal of product & brand management, vol 7 No. 5, 
MCB University Press, 1016-0421.  
 
Gilje Nils, Grimen Harald 2004, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos 

Hollensen Svend, Global Marketing, 2004.  

 
Holm Olof, 2002, Strategisk Marknadskommunikation, teorier och metoder, Liber Ekonomi  

Holmvall Leif, 1995, Praktiskt export, Liber-Hermods 

Lewenhaupt Lotta, 2003, Modeboken 1900-2000, Prisma, andra upplagan, Stockholm 

Lundahl U, Skärvad P.h. 1992, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Knee Dererk, Walters David 1985, Detaljhandelns strategier, Studentlitteratur, Lund 
 
Kotler, Philip (2000) Marketing Management, Prentice Hall 
 
Malhotra Naresh K, Birks David F 2006, Marketing Research- An Applied Approach, Pearson 
Education 
 
Uggla Henrik, 2003, Organisation av varumärken, andra upplagan Liber Ekonomi 
 
Ries Al, Trout Ries, 1985, Positionering –Kampen om ditt medvetande, Studentlitteratur, Lund 

Solomon, Bamossy, Askegaard, 2002 Consumer Behaviour - A European Perspective, Prentice Hall 

 59



Ödman Per-Johan, 2004, Hermeneutik och forskningspraktik, publicerad i Gustavsson Bengt 
(red.) m.fl., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 
 

Tidningsartiklar 
Andersson Pelle, ”Jeansbegäret bara ökar”, Habit 2005:14 

Bild Christina, ”Svenska blåtyg erövrar världen”, Habit 2006:01 

 

Internet  
Hemsidor 
www.acne.se, senast hämtad 2006-05-05 
www.acnejeans.com, senast hämtad 2006-05-25 

www.acnejeans.com/our_retailers.html, senast hämtad 2006-05-25 

www.hui.se, senast hämtad 2006-04-28 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mode, senast hämtad 2006-04-22 

www.swedishtrade.se, senast hämtad 2006-05-05 

 

Nyhetsartiklar 
Almroth, Lilian, ”Exporten av mode ökar” Dagens Nyheter 2006-02-12 

Frodin, Daniel, ”Vi älskar våra jeans”, Aftonbladet, 2002-07-21 

Lindholm, Maria ”Allt om Acne – Acnes lilla röda”, Resumé 2002-02-14 

Nylander, Johan “Svensken ratar lyxvarumärken”, Dagens Industri 2006-03-27

Saldert, Johanna ”Acne drar till Berlin…”, Dagens Industri, 2005-12-02 

Storwall, Anna-Karin, ”Dansk modeboom i Sverige”, Svenska Dagbladet, 2005-12-13 

Författare anges ej, ”Acne växer snabbast”, n24 (Svenska Dagbladet) 2006-05-07

 

Muntliga källor 
Lönnroth Sara, projektledare på Svenska Moderådet, 2006-05-02 
 
Kruse Eva, vd på Danish Fashion Institute, 2006-05-09 

 60



Bilaga 1, Frågeschema till intervjuer med konsumenter 

  

1. Hur skulle du vilja beskriva din klädstil? 
 

2. I vilken utsträckning anser du dig vara trendig? 
 

3. Upplever du det som att det råder en specifik trend/stil inom mode för tillfället? 
Vilken? 

 
4. Hur pass insatt är du i mode? Med andra ord hur pass modemedveten är du? 

 
5. Hur får du en känsla av vad som är inne/ute/trendigt/otrendigt? (Exempelvis 

modemagasin, kändisar, TV osv.) 
 

6. Tycker du att modeföretag i allmänhet syns mycket i reklamsammanhang? Ifall ja, 
nämn gärna exempel. 

 
7. Hur mycket pengar lägger du i genomsnitt på kläder per månad? 

 
8. Vad är viktigast i ditt val av kläder? (Ex pris, kvalitet, varumärke) 

 
9. Varför/varför inte är varumärket viktigt då du köper kläder? 

 
10. Vilket plagg är viktigast i din garderob? Varför? 

 
11. Hur många jeans har du? Av vilka märken? 

 
12. Vilka jeansvarumärken känner du till? 

 
13. Vilket jeansmärke tycker du särskilt mycket om? 

 
14. Vilket/vilka jeansmärken anser du vara hetast/trendigast i Stockholm just nu? 

 
15. Rent spontant, vad tycker du om varumärket Acne? 

 
16. Hur skulle du beskriva Acne med fem ord? 

 
17. Vilken image anser du Acne ha? 

 
18. Hur skulle du beskriva en typisk bärare av Acne? 

 
19. Upplever du några skillnader mellan varumärket Acnes jeans och deras övriga 

kollektion? 
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20. Är Acne något du skulle kunna köpa? Varför/varför inte? 
 

21. Äger du något plagg därifrån? Vad?   
 

22. Var köpte du det någonstans?  
 

23. Vilka fler platser vet du om där man kan få tag på Acne? (I din egen stad) 
 

24. Hur nöjd är du med plagget? Vad var bra respektive mindre bra? 
 

25. Vad anser du om deras priser? 
 

26. Hur pass stor medvetenhet finns det kring Acne? Alltså hur pass välkänt anser du det 
vara? 

 
27. Hur kom du i kontakt med Acne första gången (ex artikel, butik, wom)? 

 
28. Upplever du någon form av marknadsföring från Acnes sida 
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Bilaga 2, Frågeschema till Intervju med Sara Lönnroth, Svenska Moderådet samt Eva 

Kruse, Danishfashioninstitute 

 
1. Vilka är de största och viktiga aktörerna på den svenska/danska modemarknaden? 
 
2. I vilka strukturer ingår de (branschstrukturer)? 

 
3. Vilka är de olika branschstrukturerna i Sverige/Danmark? 

 
4. Vilken är den vanligaste strukturen? 

 
5. Vilka är de olika branschstrukturerna i Stockholm/Köpenhamn? 

 
6. Vilken är den vanligaste? 

 
7. Vilka är de viktigaste handelsplatserna i Stockholm/Köpenhamn? 

 
8. Hur skiljer sig den svenska modemarknaden från den danska? 

 
9. Vilken historik finns i respektive land? 

 
10. Vilka är de ledande aktörerna i Sverige/Danmark? 

 
11. Är det en massa småföretagare eller enskilda designer?  

 
12. Vilka branschorganisationer finns det i respektive land och vilka frågor driver de? 

 
13. Hur marknadsför sig modeföretag i Sverige/Danmark?  

 
14. Vilka jeansföretag är stora i Sverige/Danmark idag? 

 
15. Finns det några större skillnader mellan marknaderna Stockholm och Köpenhamn 

(Sverige och Danmark)? 
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