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En översikt av innehållet i uppsatsen 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det som skedde på Drottninggatan den 6:e mars 2008. Då 

hölls en presskonferens med anledning att H&M köpt in sig i företaget Fabric Scandinavien. 

H&M har inledningsvis köpt 60 procent av företaget, med optioner på ett fullständigt ägande 

inom en femårsperiod.  

 

Problemformuleringen grundar sig i att det råder hård konkurrens på den svenska 

modemarknaden. Det är svårt för små aktörer att etablera sig. I kontrast till detta har Weekday 

lyckats gå från att vara en liten second-hand affär på Lilla Essingen till att bli en storkoncern, 

vid namn Fabric Skandinavien, bestående av ett flertal framgångsrika varumärken samt två 

välrenommerade klädkedjor. Resan har tagit sammanlagt åtta år. För sex år sedan togs de 

första stegen mot vad företaget är idag, då öppnade Weekday sin första butik på Olofsgatan i 

närheten av Hötorget i centrala Stockholm.  

 

Uppsatsen vill inte ta reda på varför H&M, i rena fakta, köpte in sig i företaget. Uppsatsen vill 

istället se på hur och varför Weekday vuxit så snabbt som de har gjort.  

 

Genom att se till varumärkeslitteraturen vill vi ge en bild av vad som är de brukliga och 

dominerande förklaringar till varför vissa varumärken blir starka och om och hur man som 

företag kan arbeta med sina varumärken. Uppsatsen har tre block i denna strävan. Uppsatsen 

består av litteraturläsning, intervjuer med personal och ledning på Weekday samt av en 

medieanalys av hur företaget framställs i media. 
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1. Inledning  

Här ges bakgrunden till arbetet med problemställning, frågor, föreställningar. 

 

1.1 Viktiga begrepp och definitioner  

 

Entreprenör 

Med begreppet entreprenör menar vi en aktör som bidrar till en marknad med nyskapande 

produkter eller tjänster.  

   ” …I dagligt tal har ordet entreprenör fått en vidare betydelse och används ofta för att 

beteckna en driftig person som startar nya verksamheter, utvecklar nya produkter och 

liknande.”1 

 

Fabric Scandinavien  

Svenskt modeföretag där butikskedjorna Weekday och Monki, samt bland annat varumärket 

Cheap Monday ingår. 

 

Marknad 

Med begreppet marknad menar vi det område där det råder utbud och efterfråga på en viss typ 

av produkter eller tjänster. Området kan definieras till att vara geografiskt begränsat men även 

begränsat till en viss typ av bransch.   

 

Märkesgemenskap  

Märkesgemenskap är en specialiserad, icke geografisk bunden gemenskap som är baserad på 

ett strukturerat antal sociala relationer mellan märkesanvändande individer. 

 

PR 

PR (Public relations) är en marknadsföringsteknik som används för att sprida rykten, vårda 

bilden av ett varumärke samt att vårdar de relationer de har till det för dem viktiga partners. 

Det kan exempelvis röra sig om att sprida ett budskap till och via strategiska kunder, media 

och myndigheter.  

 

Tillväxt  

                                                
1 http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=526&term=E&limit=500  / 2008-05-23 
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Tillväxt definieras olika, t ex som ökad omsättning (kapital) eller som ökat antal anställda.  

 

Varumärke  

Kan stå för och innefattar ofta namn, symboler, logotyp och andra artefakter och värden som 

är knutna till varumärket. Bengtsson och Östberg menar att termen varumärke kan ha två 

olika betydelser. I engelskan används till exempel  termen ”Trademark” i juridiska 

sammanhang. Termen ”Brand” används vid ett varumärkes närvaro på marknaden.2 När vi 

använder termen varumärke i denna uppsats kommer vi att åsyfta bägge dessa betydelser.  

 

Varumärkeskapital 

Uttryck myntat av David Aaker och står för varumärkets värde. I begreppet ingår 

märkeskännedom, märkeslojalitet, kundupplevd kvalitet, varumärkets övriga associationer 

samt övriga varumärkestillgångar. 

 

1.2 Bakgrund 

Den svenska modeindustrin har de senaste åren uppmärksammats allt mer. Allt fler svenskar 

har de senaste åren börjat intressera sig för mode och lägger ner mer pengar på klädköp. Detta 

har gett plats för nya och små aktörer på den växande inhemska klädmarknaden. Samtidigt har 

svensk modeexport vuxit rekordartat de senaste åren. Det talas om att det s.k. svenska 

modeundret har tagit över efter det s.k. svenska popundret. Enligt en artikel, publicerad på 

Dagens Industris hemsida, sålde den svenska modebranschen kläder till ett sammanlagt värde 

av 8,4 miljarder kronor till utlandet under 2006. 3 Det kan finnas många orsaker och 

förklaringar till detta ökade intresse. I sin bok ”Kulturens nya vägar” talar Sven Nilsson om 

att västvärlden idag är inne i en tid av materiellt överflöd. Detta efter att väst under tidig 

efterkrigstid befunnit sig i en tid av knapphet. Att vi får det allt bättre ställt, i form av mindre 

kroppsligt arbete och i ekonomiska termer, har gjort att mer kan tid och pengar kan läggas på 

identitetsskapande konsumtion. 

 

En aktör som tidigt snappade upp detta ökande intresse för mode är Örjan Andersson som, 

tillsammans med Lasse Karlsson och Adam Friberg, grundade jeansmärket Cheap Monday. 

Detta skedde efter en tid då Örjan Andersson drivit en second-handbutik under namnet 

Weekend på Lilla Essingen. Jeansen blev snabbt framgångsrika och utbudet hade svårt att 

                                                
2 Bengtsson och Östberg ”Märken och människor” s.8 
3 http://www.di.se, 2008-03-03 
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svara upp mot efterfrågan. Framgångskonceptet byggde på en kombination av ett strategiskt 

lågt pris, en hög trendfaktor och på tajming förklarar Örjan Andersson i en intervju, 

publicerad på Dagens industris hemsida4. Till en början sålde de jeansen hos externa 

återförsäljare. Idag, år 2008, ingår Cheap Monday i modekoncernen Fabric Scandinavien.  

I koncernen ingår märken som exempelvis Cheap Monday samt de bägge butikskedjorna 

Monki och Weekday. 

Den 6:e mars 2008 höll Fabric Scandinavien en presskonferens där det meddelades att H&M 

gått in och köpt upp 60% av koncernen. Precis innan uppköpet hade alla de verksamheter som 

tidigare bedrivits parallellt, klädmärken och butikskedjor, samlats under koncernnamnet.  

Att H&M väljer att växa på detta sätt är intressant. Rolf Eriksen, H&Ms VD, påpekar i 

samband med uppköpet att företaget H&M numer blir erbjudna lokaler på attraktiva platser. 

H&M har med andra ord fri väg att bli större där de återfinns idag samt att nå andra 

marknader. Dock väljer de att satsa sina pengar på Fabric Scandinavien, ett ungt och snabbt 

tillväxande företag. Fabric Scandinavien meddelade i sin pressrelease i samband med 

uppköpet att det som växande företag ser partnerskapet med H&M som en möjlighet och 

katalysator för en internationalisering. 

 

1.3 Problemdiskussion  

Många företagare inom modebranschen har svårt att etablera sina verksamheter, då hård 

konkurrens råder. Koncernen Fabric Scandinaiven har två butikskedjor, Monki och Weekday. 

Weekday var den första av dessa två att öppna, vilket skedde på Olofsgatan i Stockholm 2002. 

Weekday har vuxit rekordartat under en kort tid inom kläd- och modebranschen. Varumärket 

kan numera ses som en etablerad och inflytelserik aktör. Varumärket Weekday kan samtidigt 

sägas ha behålligt sin trendfaktor. 

 

Den litteratur som finns inom området för varumärkesforskning domineras av amerikansk 

forskning. Ett av de stora namnen är David D. Aaker. Författaren har skrivit en rad böcker om 

hur man bygger upp ett starkt varumärke. Aakers forskning och tillhörande teorier bygger till 

övervägande del på studier av storföretag som exempelvis Coca-Cola (drycker) och Kodak 

(fotografering). Det vill säga stora företag i absoluta termer, att de är väletablerade på sina 

marknader. Därför kan det vara svårt att applicera dessa teorier på mindre företag. 

 

                                                
4 http://www.di.se, 2008-03-03 
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Aakers modeller är dock förståeliga och möjliga att flytta bort från exemplena som ges. Aaker 

ger läsaren förklaringar på varför vissa varumärken växer sig starka och relaterar dessa till 

sina modeller. De parametrar som enligt Aaker gör att vissa varumärken växer sig starka går i 

viss utsträckning att applicera på mindre företag, då grunden i Aakers tankar är att varumärket 

fylls med mening.   

 

Samtidigt finns det forskare som ger en annan bild, där konsumenten ges en större betydelse i 

skapandet av varumärken. Inom forskningen om varumärkes kan dessa ställas mot varandra 

och enkelt uppdelat kan det ses som att det finns två poler inom forskningen. Det handlar då 

om europeisk tänkande mot amerikanskt, företagsfokus mot konsumentfokus samt 

management mot en mer kultursociologiskt färgad syn.   

 

Att Weekday vuxit sig starkt som företag och varumärke samt att deras övriga varumärken 

vuxit sig starka ledde i början på mars 2008 till att H&M köpte in sig i företaget.  

 

Den litteratur som valts till uppsatsen ska försöka förklara Weekdays resa från Lilla Essingen 

till dagens läge som en stor och viktig modeaktör i Sverige och med en liten 

utlandsetablering. En utlandsetablering som troligen snart växer sig större.  

 

1.4 Forskningsfråga 

Vad har gjort Weekday till ett starkt varumärke? 

 

1.5 Syfte 

Vi vill försöka att ta reda på vad som har gjort den svenska modekoncernen Fabirc 

Skandinavien ena varumärke Weekday framgångsrikt. Syfte är att ge en bild av vad som 

karaktäriserar Weekdays varumärkesbyggande. 
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2. Metod  

 

2.1 Inledande ord 

Forskningen har helt genomförts av uppsatsförfattarna Jonas Häggström och Jonas Linde. 

Uppsatsförfattaren Jonas Häggström har läst programmet Konst Kultur & Ekonomi på 

Södertörns högskola och uppsatsförfattaren Jonas Linde har läst programmet Ekonomi Teknik 

& Design på Södertörns högskola.  

 

Vi kommer att utgå från två teorier i vår analys. Vi kommer delvis att applicera insamlad data 

på Aakers teorier om hur man bygger starka varumärken. Vi kommer även att applicera 

insamlad data på teorier som kretsar kring märkesgemenskaper som delvis strider Aakers 

teorier. I dessa teorier om märkesgemenskapen ges konsumenten en mer aktiv roll i skapandet 

av varumärket. 

 

Motivet till varför vi valt dessa teorier, är att dels för att Aaker ger en väl genomgående och 

traditionell bild på varumärkesbyggande. Märkesgemenskapen tar ett annat perspektiv vilket 

gör att vi kan få en större klarhet gällande varumärken. 

 

Empirin byggs dels av semistrukturerade intervjuer med personal, mellanchefer och ledning 

på Weekday. Vi är intresserad av att ta reda på hur Weekday tänkt angående sin 

marknadsföring och sin organisation. Detta dels före och dels efter H&Ms uppköp. Om det 

eventuellt finns några strategiska åtgärder? Vi vill även ta reda på mål och visioner för 

företaget. 

 

Empirin består även av en medieanalys för att få fram mediebilden av Weekday. Vi har 

slumpmässigt valt ut ett urval på 30 artiklar med sökorden Weekday, modebranschen, 

framgång. Vi avgränsade oss för att få ett urval av svenska nyhetsartiklar som var publicerade 

inom tidsintervallet 2006-01-01 och 2008-05-01. Vi var endast intresserade av att ge en bild 

över hur mediebilden såg ut två år innan H&M:s förvärv och fram tills idag. De som har 

skrivit om Weekday i vårt urval är: Dagens Industri, Dagens Nyheter, E24.se, Tv 4 

ekonominyheterna och DagensPS. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Vi utgick från vår frågeställning ”Vad har gjort Weekday till ett starkt varumärke?” och såg 

att svaret troligen fanns att finna inom organisationen. Redan tidigt bestämde vi oss för att 

genomföra intervjuer på olika nivåer inom företaget. Vi fick snart kontakt med personalen, 

mycket p.g.a. att en av oss tidigare har arbetat i en av företagets butiker. Utifrån denna 

kontakt fick vi tag i en av mellancheferna inom koncernen, en av butikscheferna. Sedermera 

fick vi kontakt med den person som tidigt var vår dröminformant, den ansvarige för 

marknadsföringen.   

Uppsatsen grundar sig även på litteraturstudier, med tre huvudböcker och ett antal 

kompletterande. I uppsatsen vill vi dels belysa ämnet varumärkesbyggande och kommer 

utifrån de modeller och tankar som Aaker ger i sin bok ”Building Strong Brands” att se på vad 

Fabric Scandinavien har gjort för att skapa sig ett starkt varumärke. Vi kommer även att med 

hjälp av Bengtsson och Östbergs och deras bok ”Märken och människor” att ge en annan bild. 

I deras bok ges konsumenten en mer aktiv roll i skapandet av varumärkesuppbyggandet. En 

syn som har kopplingar till de ovan nämnda Melin och Kapferer. Uppsatsens mål är att ge en 

förklaring på varför Weekday så pass snabbt lyckats skapa så starka varumärken som de har 

gjort. Därför kommer vi, inledningsvis i att genom Svante Anderssons bok ”Det växande 

företaget”, försöka ge en förklaring till varför vissa företag växer snabbare än sina 

konkurrenter och på vilka vägar eller med vilka medel denna tillväxt sker.  

 

Slutligen har ett försök till en jämförande analys av mediebilden av företaget gjorts. Vi har 

jämfört mediebilden av Weekday och sökt mönster i framställningen.  

 

2.3 Intervjuerna 

Intervjun med den marknadsansvarige för företaget ägde rum måndagen den 28 april 2008 

strax efter lunch. Intervjun genomfördes på Weekdays huvudkontor på Götgatan i Stockholm.  

Intervjuerna med personalen skedde dels fredagen den 11 april 2008 uppe på PUB-husets tak. 

Där genomfördes även intervjun med butikschefen. De kompletterande intervjuerna 

genomfördes över telefon vecka 17 och vecka 18 i april 2008. De intervjuer som genomförts 

vid fysiska möten återfinns som bilagor. 

 

Tillträde till data skedde till stor del genom databasen Affärsdata men kompletterades till stor 

del genom direkta sökningar på de tidningar och de webbsidor vi ansåg som mest intressanta. 
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Tillträdet till personerna skedde dels genom att en av uppsatsens författare arbetat i en av 

företagets butiker. Kontakt därigenom gav kontakt med och möjlighet att intervjua 

marknadsansvarig.  

 

2.4 Avgränsningar  

Uppsatsen har innehållsmässigt helt att fokusera på Weekday. Fabric Skandinavien-

koncernens övriga verksamheter har valts bort. Med andra ord har Weekdays framgång att 

vara objektet för uppmärksamhet. 

Uppsatsen har genomförts utifrån ett företagsfokus. Genom intervjuer med ledning och 

personal på Weekday ville vi undersöka företagets syn på framgången. Kundperspektivet har 

valt bort då vi ansåg att det skulle vara intressant att se på hur en ung organisation med stor 

framgång ser på sig själva.  

Den efterforskning som skett i samband med uppsatsen har helt fokuserat på Sverige. Det som 

sker med företaget utomlands är intressant men då utlandslanseringen mer eller mindre sker i 

detta nu har det som händer med Weekday utomlands valts bort. Detta då uppsatsen syftar till 

att ge en bild av vad som gjort varumärket starkt. 

 

2.5 Urvalsförfarandet, urvalets exakta storlek samt analys av bortfall 

De kontaktade möjliga informanterna har alla varit positiva till att bli intervjuade. De som 

dock fallit bort är de tre grundarna av Weekday och kontaktade marknadsansvariga på H&M. 

De har alla tackat för förfrågan men hänvisat till stressiga tider i och med H&Ms uppköp av 

Fabric Scandinavien. Mediatrycket har tagit upp redan knapp tid och det har därför inte 

funnits någon möjlighet för dessa att möta oss eller svara på våra frågor. 

 

Sammanlagt bygger intervjuserien på sex telefonintervjuade butiksbiträden på Weekday, fyra 

fysiska intervjuer med butiksbiträden på Weekday, en fysisk intervju med en butikschef på 

Weekday samt en fysisk intervju med den marknadsansvarige för Fabric Scandinavien.  

 

2.6 Valet av metod 

Valet av metoder grundar sig i att vill få en djup bild av vad företaget aktivt gjort och gör för 

att bygga och vårda sitt namn. Med hjälp av intervjuer och medieanalys har vi kunnat finna en 

bild och en självbild av hur Weekday byggt, bygger och vårdar sitt namn, renommé, sina 

varumärken och sitt stora varumärke (sitt företagsnamn). Detta har vi gjort för att få en 
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förståelse för varför företaget anses som ett starkt varumärke och varför H&M fann koncernen 

så pass intressant att de köpte upp 60 procent av koncernen och med optioner på ett 

fullständigt övertagande. Den information, data, vi fått genom dessa två källblock har vi sedan 

relaterat och jämfört med vårt litteraturval.  

 

2.7 För- och nackdelar 

När källblocket intervjuer valdes, valdes även att vi helt skulle fokusera på organisationen. 

Valet att låta personalen komma till tals kom sig av att personalen är en stor del av företaget 

och att företaget är snabbväxande. I den litteratur vi läst finns det tydliga kopplingar mellan 

organiska ickehierarkiska organisationer och tillväxt. Det finns även tydliga kopplingar 

mellan aktiva satsningar på personalen och starka varumärken. Därför fann vi det intressant 

att genomföra längre och semistrukturerade intervjuer med ett mindre antal ur personalen. Vi 

fann att tio respondenter av cirka trehundra var lagom för att ge en representativ bild av 

personalens situation och syn på företaget och företagets varumärke. Ett större urval hade höjt 

generaliserbarheten men då tiden varit knapp fann vi att representationen dög.  

 

Som ovan nämnt har vi valt att fokusera på organisationen och därmed valt bort att undersöka 

konsumenternas bild. Om vi även hade utfört en undersökning med konsumenternas 

perspektiv så skulle en mer heltäckande bild kunnat ges gällande vår forskningsfråga. 

 

I dagsläget har Weekday sju butiker i fem städer och vi fann att en intervju med en 

representant för butikscheferna skulle kunna ge en bra bild av deras syn på företaget och dess 

varumärken. Hade mer tid funnits hade de troligen varit bra att genomföra intervjuer med 

ytterliggare butikschefer. 

 

När det gäller för- och nackdelar med vald litteratur kan vi i se att det är svårt att finna 

modeller som ger en heltäckande bild av vad som bygger starka varumärken. Vår ena 

huvudbok, av David D. Aaker, bygger till stor del på den forskning som författaren genomfört 

på amerikanska storföretag. Problemet kan ses bestå av att det ofta är svårt att förklara ett 

fenomen utifrån exempel hämtade från en annan verklighet, en annan kontext. Det kan vi se 

då det i aktuellt fall med Weekday finns luckor. Luckorna kan dock, enligt oss uppsatsens 

författare, fyllas med andra teorier. Det går därför att se det som att våra andra huvudböcker 

dels ger en annan bild, dels kompletterar de teorier som Aaker ger om vad som skapar starka 
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varumärken.  En förklaring byggd på en kombination av modeller är nog det bästa. En 

kombination, för att ämnet är samhällsvetenskapligt och därför direkt saknar lagar likt 

naturvetenskapliga ämnen. Det finns många faktorer som kan påverka andra faktorer. Det är 

inte enkelt att kunna spåra dessa. Därför har vi varit kritiskt inställda till de teorier vi har 

använt för att kunna tyda den empiri som vi samlat in.  

  

2.8 Metodtriangulering 

Genom att använda sig av fler än en metod vid utforskningen vinner man stöd samt skapar sig 

alternativ om en eller flera källblock blir omöjliga att undersöka. Med metodtriangulering 

angriper man ett fenomen från olika håll, utifrån olika källblock. Metodtriangulering kan 

exempelvis genomföras genom observation (kvalitativt), intervjuer (kvantitativt & 

kvalitativt), skriftliga källor (kvantitativt & kvalitativt) och genom frågeformulär (kvantitativt 

& kvalitativt). Vi kommer att utforma vår studie genom metodtriangulering och vi kommer att 

använda oss av skriftliga studier (mediebild och tidigare forskning) och genom intervjuer 

(ledning, mellanchefer och personal).  
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3. Forskningsöversikt varumärkesteorier 

3.1 Använda källor 

För att kunna ge en forskningsöversikt har vi har valt att använda oss av en doktorsavhandling 

om varumärkesuppbyggande samt en svensk bok om varumärkesteori av ekonomie doktor 

Henrik Uggla. Avhandlingens namn är ”Brand Relationship Management: den 

varumärkesbyggande processen” och är skriven av Tony Apéria på Stockholms universitet 

2001.5 Henrik Ugglas bok heter ”Organisation av varumärken” och utkom på Liber ekonomi 

år 2003.  

 

3.2 Varumärkesteori 

Apéria skriver att grundbegreppet varumärke kan stå för och innefattar ofta namn, symboler, 

logotyp och andra artefakter och värden som är knutna till varumärket. Ur förordet till 

avhandlingen:  

   ”I denna studie avhandlas varumärket ur ett relationsperspektiv. Att bygga varumärken 

handlar om att differentiera varumärket genom att bygga relationer mellan varumärket och 

konsumenterna…”6 

 

Apéria ger inledande en sammanfattande bild av poängen med att satsa på 

varumärkesuppbyggande åtgärder.  

   ”Om märkesinnehavaren inte lyckas att differentiera märket blir priset avgörande i 

konsumenternas beslutsprocess. Om priset är allena avgörande råder 

transaktionsmarknadsföring… För att bygga uthålliga och lönsamma varumärkesrelationer 

krävs att märkesinnehavaren förstår hur varumärket kan särskiljas från konkurrenternas 

märken i de dimensioner som konsumenterna efterfrågar.”7 

 

3.3 Dominerande drag 

Apéria beskriver forskningen inom området som dominerat av amerikansk kvantitativ 

forskning. Det är dels denna, dels en framväxande europeisk kvalitativ som utgör Apérias 

teoridel, vilken sammanfattar de mest frekventa forskningsteman i sina fyra inledande kapitel. 

Det handlar till stor del om Aaker och om Keller, som står för det som kan ses som den 

                                                
5 Syftet med avhandlingen är att studera hur förändringar på marknaden påverkar varumärken och den relation 
som finns mellan varumärken och konsumenterna samt att studera hur denna relation kan stärkas.  
6 Apéria, Tony s.5 
7 Apéria, Tony s.26 
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”traditionella managementsynen” på varumärkesbyggande där konsumenterna i olika grad ses 

som passiva mottagare av budskap och mening. Samtidigt lyfter Apéria fram forskare som 

Frans Melin, som har en mer sammansatt bild av varumärkesbyggande, där både företaget och 

konsument skapar varumärket genom att fylla det med mening. Det som författaren lyfter 

fram som Aakers stora bidrag till forskningen är hans begrepp varumärkeskapital samt 

kärnidentitet och utvidgad identitet.  

 

3.4 Forskarna och forskningen 

Enligt Henrik Uggla är det centrala hos Aaker följande: 

   ”Aakers tänkande vilar egentligen på tre ganska enkla och logiska perspektiv, utvidgad 

kärnidentitet med fyra perspektiv och tolv dimensioner som kan laddas med olika prioritet, 

värdelöftet som är en sorts förlängning av identitet med rationella, emotionella och 

självuttryckande attribut…”8 

 

Amerikanen David D. Aaker, vars bok ”Building, Strong Brands används som den ena 

huvudboken i denna uppsats, har givit forskningsområdet ett stort antal begrepp. Ett av de 

begrepp som vunnit stort inflyttande är hans ”Brand equity”, ett begrepp som Apéria 

översätter som varumärkeskapital. Begreppet kan indelas i fyra huvudkategorier, nämligen 

märkeskännedom, märkeslojalitet, kundupplevd kvalitet, varumärkets övriga associationer 

samt övriga varumärkestillgångar. I sin avhandling använder sig Apéria av en modell Aaker 

skapat över Brand equity denna ger att de fem ingående kategorierna skapar 

varumärkeskapital och ger konsumenterna värde genom exempelvis förtroende vid inköp och 

tillfredsställelse efteråt. Dels ger Brand equity företaget som erbjuder varan/tjänsten värde 

genom exempelvis lojalitet, förbättrad marknadsföring och konkurrensfördelar.9 

   ”Att ha lojala konsumenter är viktigt för att märkesinnehavaren ska kunna befästa sin 

marknadsposition. Lojala konsumenter minskar sannolikheten för fientliga aktioner… 

Märkeslojalitet är kärnan i Brand equity och en indikator på företagets framtida vinster”10 

 

En annan del av Brand equity är märkeskännedom, vilket kan korta ned och trygga ett 

köpebeslut. Apéria använder sig av Aaker när han listar de vanligaste nivåerna (indelningen) 

inom märkeskännedom. Aakers syn är (enligt Apéria) att det finns fyra nivåer av 

                                                
8 Uggla, Henrik s.87 
9 Apéria, Tony s.47 
10 Apéria, Tony s.48 
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märkeskännedom. Den översta nivån är den då varumärket är ”Top of mind”, d.v.s. att 

varumärket är det absolut första som tillfrågad konsument nämner när en kategori nämns. 

Nästa nivå är ”Brand recall”, där märket är bland de första som nämns. Den tredje nivån är 

”Brand recognition”, här känns varumärket igen men är inget som konsumenten själv nämner. 

På den lägsta nivån, ”Unaware of brand”, hamnar de varumärken som konsumenten inte 

känner till. Märkeskännedom är något positivt och ökar i och med att tiden går och med 

exempelvis den exponering varumärket får.11 Förenklat kan det ses som att 

märkeskännedomen är analog med hur stor troligheten är att konsumenten vid nästa inköp av 

varukategorin kommer att välja aktuellt varumärke.  

Apéria talar även om Keller och dennes syn på och om varför märkeskännedom är så viktigt. 

Det centrala är att märkeskännedom ökar chanserna att konsumenten väljer produkten vid 

inköp från kategorin samt att varan/tjänsten väljs vid impulsköp.12 

 

Kundupplevd kvalitet är viktigt då det kan skapa ett övertag gentemot konkurrenter. Apéria 

skriver att Aaker låter denna bit vara en egen kategori i varumärkeskapitalet då denna är den 

enda som kan skapa finansiellt resultat.  

   ”Kännedom leder till prövoköp. För att skapa prövoköp krävs kännedom, att produkten är 

rätt positioneras. Det innebär att de övriga märkesassociationer attraherar konsumenterna. 

Därefter är det återköpet eller den kundupplevda kvaliteten som är avgörande, lojala 

konsumenter kan enbart erhållas med hög återköpsgrad.”13 

 

3.5 Varumärkesassociationer 

Direkt och indirekt har konsumenter klara associationer till företag och till varumärken. Likt 

hur människor ofta ”vet” hur personer som är klädda på ett visst sätt är. Apéria skriver att 

Aaker menar att varumärkets associationer skapar värde för företag och konsumenten. Bland 

annat differentieras märket från sina konkurrenter.  

 

Apéria tar här upp vad som andra sagt om varumärkens associationer. Rossiter och Percy tar 

ett annat perspektiv i frågan och ser det mer som en förlängning av köpeprocessen. De ser, 

                                                
11 Apéria, Tony s.49 
12 Apéria, Tony s.50 
13 Apéria, Tony s.52 
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enligt Apéria, varumärkesassociationer som konsumenternas förväntningar på hur bra 

varumärket kan möta kraven på produkten som eftersöks i den aktuella situationen.14 

En tredje vinkel som Apéria tar upp är Kellers, där varumärkesassociationer fungerar som 

meningsskapande värdebärare. Bland annat talar Keller, enligt Apéria, om att 

varumärkesassociationer delvis handlar om presumtiva fördelar för konsumenten i form av 

vad varumärket kan göra för konsumenten, det vill säga vilka värden den skapar. 

Associationerna kan dels vara kopplade till produkten, dels vara icke-produktrelaterade. 

Bland annat skriver Uggla att inom de fria, icke-produktrelaterade associationer finns vad 

Keller kallar användarfantasi. Här syns en koppling till Aakers självbildsassociationer. Uggla 

skriver:  

   ”Användarfantasi kopplar till hur användaren visualiserar sig själv i relationen till 

varumärket… användarfantasi har i marknadskommunikationen utnyttjats flitigt av 

jeansmärken och liknande trendkänsliga konsumentprodukter.”15 

 

3.6 Varumärkesvärde 

Kellers varumärkesvärde är, enligt Uggla, kundorienterat på så vis att varumärket är beroende 

av konsumenterna, det vill säga att de ej kan överleva om de inte levererar. Keller talar bland 

annat om att varumärken levererar associationer, dels de som kan föra in varumärket in i en 

kategori, point of parity, dels unika framställningar, point of difference. Uggla skriver: 

   ”En viktig huvudpoäng i Kellers resonemang är att inget varumärke på ett trovärdigt sätt 

kan söka och bli trovärdigt för sin unikhet och sina skillnader (point-of-difference) utan att ha 

acceptabel nivå av tillhörighet till kategorin (point of parity).”16 

 

Den värdeskapande synen på varumärkesassociationer återfinns även hos Aaker. Aaker delar, 

enligt Apéria, in dessa i tre kategorier, i funktionella, i emotionella och i expressiva.17 

   ”Hur väl varumärkesassociationerna inbördes stämmer överens med varandra bestämmer 

tydligheten i varumärkets image. Ett märke är tydligt om det kännetecknas av associationer 

som delar mening. Ett varumärke med en image som hänger samman kan bestämma 

konsumenternas helhetsbild av varumärket. Detta kallas ibland i varumärkeslitteraturen 

”gestalt” (Aaker 1996, Melin 1997 och Murphy 1990).”18 

                                                
14Apéria, Tony s.55 
15 Uggla, Henrik s.105-106 
16 Uggla, Henrik s.101 
17Apéria, Tony s.57 
18Apéria, Tony s.58 
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Varumärkesuppbyggnad sker i företaget och i konsumentens medvetande. I vår uppsats har vi 

valt att beskriva varumärkesuppbyggnad genom två perspektiv. Dels genom vad som får stå 

som klassisk syn, managementlitteraturen som Aaker får representera. Dels har vi använt oss 

av den syn Bengtsson och Östberg ger i sin bok ”Märken och människor”, där varumärkets 

innebörd skapas av konsumenterna.  

Apéria tar upp vad Frans Melin skrivit om ämnet. Enligt Apéria går Frans Melin en mellanväg 

och ger en tudelad beskrivning av ämnet.  

   ”Melin (1997, s.277) beskriver den varumärkesbyggande processen som ett förlopp som 

äger rum både i företaget och i konsumenternas medvetande. Melins fokus har primärt varit 

att lyfta fram begreppet kärnvärde, vilket han i varumärkeslitteraturen endast funnit beskrivet 

en passat (Aaker 1996, Kapferer 1992).”19 

 

De flesta forskare inom området ser identiteten som det som företaget och eller företaget och 

konsumenten skapar. Imagen däremot är hur varumärket uppfattas av konsumenterna. Enligt 

bland annat Kapferer föregås imagen av varumärkets identitet. I samband med 

varumärkesidentitet och varumärkesimage tar en del forskare upp begreppet 

varumärkespersonlighet.  

 

3.7 Varumärkesidentitet 

När det gäller varumärkets personlighet nämner Apéria tankar från forskare som J. Aaker, 

Keller och D. Aaker (tidigare nämnd som Aaker). Den sistnämndas syn på varumärkens 

personlighet är att de är något som kan vara grundläggande för varumärkeskapitalet. Enligt 

Apéria menar Aaker att personlighetsfrågan ger konsumenten en syn på varumärket som 

något som kan ge eller stärka uttrycket för konsumentens identitet samt att det skapar en 

relation mellan konsumenten och varumärket.20 Identitetsfrågan fick med Aakers forskning 

begreppen kärnidentitet och utvidgad identitet. Kärnan är det unika för varumärket, det som 

gör varumärket speciellt. Denna kärna kan vara en bestående konkurrensfördel och en 

bestående identitetsingrediens som varumärket differentierar sig med. 21  

Även tidigare nämnda Henrik Uggla ställer Aaker mot Kapferer, och i och med det europeisk 

tänkande mot amerikanskt och företagsfokus mot konsumentfokus. Likt Apéria tar Uggla upp 

                                                
19Apéria, Tony s.67 
20Apéria, Tony s.75 
21Apéria, Tony s.75 
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forskaren Keller och dennes tankar runt konsumenternas tillskrivande av varumärkesvärde. Så 

här beskriver Uggla Kellers syn på märkeslojalitet: 

   ”Konsumentens respons på olika marknadsinsatser är en tredje komponent som relaterar till 

vad kunden faktiskt minns av olika marknadsföringsinsatser och hur det påverkar det faktiska 

köpebeteendet. Avgörande för varumärkeslojalitet blir enligt Keller den styrka, upplevda 

unikhet och favoriserbarhet som de olika märkesassociationerna har skapat i kundernas 

medvetande.”22 

 

3.8 Forskningsöversiktens avslutande ord 

Avslutningsvis kan det sägas att den forskningsöversikt som här ges endast bygger på två 

böcker. Dock visar dessa tydligt att det finns tre forskare som påverkat teorierna om 

varumärken mer än andra. Dessa tre är Aaker, Kapferer och Keller. Både Apéria och Uggla 

nämner dessa som de tre tongivande inom genren. De ger även tre spår. Så här skriver Uggla i 

sin avslutning: 

   ”Tre författare med stark akademisk förankring som också fått ett brett genomslag bland 

både konsulter och praktiker är Aaker, Kapferer och Keller. Aaker har lämnat bidrag till både 

meningsdiskussionen kring varumärken och kring värdediskussionen. Hans identitetsteori 

bidrar till att öka förståelsen av varumärket från företagets perspektiv. Kapferers bidrag 

genom prismamodellen fokuserar på varumärket från ett användar- och mottagarperspektiv. 

Kellers främsta bidrag är att knyta ihop konsumentbeteende och varumärkesvärde på ett 

psykologiskt plan.”23 

Uggla avslutar sin bok genom att ta upp tankar om varumärkesteorins fortsatta levene och 

söker i samband med det ett utvidgat perspektiv. Det Uggla tar upp i kretsar kring frågan om 

vad varumärken kan komma att betyda. Det författaren vill föra fram är att trots alla modeller 

och att det vid en snabb anblick kan ses vara enkelt vad som skall/bör göras vid 

varumärkeshantering, så är ämnet komplext. Företaget är inte isolerat och samma sak gäller 

för varumärket. Företag och varumärken påverkar och påverkas av sin omgivning. Uggla 

skriver att frågor av vikt inte stannar vid det egna varumärket.24 

 

 

                                                
22 Uggla, Henrik s.98 
23 Uggla, Henrik s.110 
24 Uggla, Henrik s.174 
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3.9 ”Consumer shopping Value, satisfaction, and loyalty for retail apparel 

brands” 

Innan forskningsöversikten avslutas kommer vi kort att beskriva en av de vetenskapliga 

artiklar som vi läst inom ämnet för marknadsföring. Den vetenskapliga artikeln är hämtad från 

tidningen Journal of Fashion Marketing and Management och är publicerades 2005. 

Artikeln bygger på en undersökning av konsumenter som faller under kategorin unga vuxna 

och rör konsumentbeteende och företagsstrategier inom klädesbranschen. Problembakgrunden 

innehåller ett dubbelt perspektiv där den ena delen rör konsumentens fördelar vi köp och den 

andra rör företagens fördelar av att ha återkommande kunder. Huvudfrågan som 

undersökningen och artikeln vill besvara är om de fördelar som kunden får av att handla hos 

specifikt företag är beroende av hur kunden uppfattar bemötande och om detta i sin tur är 

beroende av hur kunden kommit i kontakt med företaget innan köpetillfället. Artikeln bygger 

på tesen att hur konsumenten fått reda på företaget (och det de erbjuder), hur nöjd kunden var 

förra gången och om lojalitet finns till företaget starkt färgar aktuellt köp. Erfarenhet, lojalitet 

och tilltalande marknadsföring ger enligt tesen nöjdare kunder och ”shopping benefits”.  

 

Shopping benefits står här för dels utgången av köpet (utiltarian), d.v.s. om man fann det man 

sökte, del för om handlandet levde upp det psykiska förväntningarna (hedonic) d.v.s. om 

kundens förväntningar på hur det skulle kännas införlivades. Dessa faktorer är intressant och 

tar upp frågor om logistik och efterfrågan (utiliarian) och frågor om butiksmiljö och 

kundbemötande (hedonic). 

 

Vidare tar artikeln upp att säljpersonalens bemötande är av stor vikt och dels skapar 

förutsättningar för att kunden återkommer och att lojalitet kan skapas, dels att kunden 

rekommenderar andra att välja affären för kommande köp (word of mouth). Och författarna 

delar upp den möjliga lojaliteten i två delar, dels en känslomässigt, dels en lojalitet i agerande.  

   ”utilitarian and hedonic shopping benefits served as the exogenous variables, while 

customer satisfaction, customer loyalty (attitudinal loyalty), and word of mouth 

communication (behavioral loyalty) were the endogenous variables.” 

 

Carpenter och Fairhurst menar att klädföretagen måste inse vikten av återkommande kunder 

och lojalitetsskapande åtgärder för att ha en chans i dagens konkurrensutsatta klädmarknad.  
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   ”This study identified two types of benefits desired by he consumer: utilitarian and hedonic. 

Retailers should understand this if they expect to provide utilitarian benefits to consumers by 

way of having the right product on hand at the right place and time. In addition, they must 

recognize that the consumer also desires a hedonic benefit in terms of the shopping 

experience.” 
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4. Teoretisk referensram  

 

4.1 Tillväxande företag  

Här kommer en översikt över den litteratur vi har använt oss av och av den forsknings som på 

gjort inom området gällande starka varumärken. Vi kommer bland annat att beskriva våra 

huvudböcker, vilka är ”Building Strong Brands” av David D. Aaker och ”Märken och 

Människor” av Bengtsson och Östberg. Vi kommer även att ingående beskriva ”Det växande 

företaget” av Svante Andersson som ger en bakgrund till varför vissa företag tillväxer. Denna 

ingående beskrivning finns med då uppsatsens mål är att belysa varför Fabric Scandinavien 

var och är intressant för H&M.  Teoriavsnittet inleds med denna bok.  

 

4.1.1 Tillväxande företag 

Frågor som boken tar upp och försöker besvara: 

• Vad utmärker det växande företaget? 

• Varför växer vissa företag medan andra stagnerar eller rent av minskar i storlek? 

• Vilken betydelse har entreprenören för det växande företaget?  

• Agerar växande företag ett sätt som skiljer dem från andra företag? 

• Använder växande företag speciella strategier och organisationsformer? 

• I vilka miljöer växer företag? 

 

Svante Anderson beskriver inledande om hur den svenska företagsstrukturen ser ut. Den 

karaktäriseras, enligt Andersson, av att det finns en övervägande del mindre och större 

företag. Det är svårt att växa sig medelstor: 

   ”Den svenska företagsstrukturen kan beskrivas som ett timglas. Det finns i förhållande till 

Sveriges storlek många stora företag. Enligt Financial Times (1998) var Sverige det land som 

hade störst andel stora multinationella företag per invånare i Europa 1998 (ISA, 1999). Det 

finns dessutom många små företag men inte så många medelstora.”25 

 

Andersons bok handlar om de företag som tillväxer och om vad som är karaktäristiskt för 

dessa. Författaren skriver att begreppet tillväxt vanligen ses som omsättningstillväxt 

alternativt som tillväxt i antalet anställda.”26 

                                                
25 Andersson, Svante s.12 
26 Andersson, Svante s.13 
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Svante Andersson menar på att entreprenörer i form av skapande och handlande människor är 

en viktig del i förklaringen att vissa företag tillväxer. Dock finns det andra orsaker, tillväxten 

kan bero på andra faktorer. Vidare tar författaren upp frågan om det går att formulera 

strategier som leder till tillväxt. Andra frågor är om hur tillväxtföretag skall organiseras och 

om vilken roll marknadsföringen har i det växande företaget. Svante Andersson skriver att en 

vanlig invägd betydelse för ordet strategi är plan, att strategi får stå som företagets långsiktiga 

inriktning. Denna inriktning kan nås genom (likt det Aaker föreslår):  

   ”Andra forskare betonar företagets interna resurser (tex Penrose 1959). Barney (1991) har 

utvecklat Penrose idéer och han delar upp företagets resurser i fysiska resurser, humankapital 

och organisatoriska resurser. Alla dessa tre kan vara av betydelse om det är resurser som är 

värdefulla och som inte är lätta att kopiera…”27 

Svante Andersson skriver att strategibegreppet under 1960-talet blev i det närmaste synonymt 

med långsiktsplanering. Under samma period kom Ansoffs produkt-/marknadsmatris. Enligt 

Andersson utgår Ansoffs matris från att företag ständigt vill växa och att detta kan ske genom 

fyra olika strategival. Valen är ”penetration av befintlig marknad”, ”att gå in på nya 

marknader”, ”produktutveckling”, ”diversifierad strategi”. Se figur 4.1. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Ansoffs Matris.  

                                                
27 Andersson, Svante s.62 
28 Andersson, Svante s.63 
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Matrisen är formad av två grundläggande tankar, dels att företag är rationella och gör det som 

är bäst för företaget i fråga, dels att företag är vinstmaximerare. Den oundvikliga viljan att 

växa formar med andra ord matrisen. Svante Andersson skriver: 

   ”Företag som vänder sig till konsumenter bygger sin tillväxt på marknadspenetrering i större 

utsträckning än företag som vänder sig till företag.”29 

 

Svante Andersson skriver (utifrån Ansoffs matris) att produktföretag i stor utsträckning (i 

större än tjänsteföretag) väljer att gå till nya marknader. Andersson påpekar också att Sverige 

är en liten marknad och trots de nio miljoner människor som bor här är företag som tillväxer 

snart ofta tvungna att gå in på nya marknader.30 

Det Svante Andersson vill påpeka är att företagets idé och kunder avgör strategival. 

Andersson har utifrån sitt resonemang gjort en matris. Variablerna är typ av erbjudande (Y) 

och typ av köpare (X). De företag som erbjuder varor och vänder sig till konsumenter 

använder sig, enligt författaren, i första hand av marknadspenetration följt av att gå in på nya 

marknader.  

 

Även Aaker relaterar till Ansoffs matris och menar att företag, i alla fall till en början, bör 

fokusera på den de marknader som de har konkurrensfördelar för. Aaker menar vidare att det, 

vid val av strategi, är grundläggande att vara dynamisk i sin syn. Dynamisk som i motsatsen 

till statisk och som i att vara medveten om alternativa val.31 Aaker anser att en dynamisk syn 

vid strategival även är viktig då företagen alltid har något att förbättra. Författaren menar att 

företag ej kan ha oändligt antal konkurrensfördelar och att företag ej i grunden kan tilltala alla 

potentiella kunder. Företaget skulle då få problem med sin trovärdighet.32 

 

När det gäller analysen av nuvarande anser Aaker att denna bör göras utifrån hur den påverkar 

verksamheten och utifrån hur konsumenterna upplever det. Aaker menar att man bör fråga si 

om strategivalet ger ett eftersträvansvärt värde till konsumenterna, dvs. om det är relevant för 

konsumenterna och om företaget utifrån strategin ger det konsumenterna vill ha.33 

 

                                                
29 Andersson, Svante s.63 
30Andersson, Svante s.64 
31 Aaker, David ”Strategic Market Management” s.30 
32 Aaker, David ”Strategic Market Management” s.31 
33 Aaker, David ”Strategic Market Management” s.31 
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4.1.2 Organisationskultur 

Svante Andersson skriver att företagets struktur återspeglas i mångt och mycket. Andersson 

menar att de flesta växande svenska företag är organiska i sin form. Dessa är flexibla, 

nätverksbaserade, informationen når alla inom företagen, slutligen karaktäriseras de av driv 

och att folk har lust och intresse av att företaget mår och går bra.  

Svante Andersson skriver att personalen i växande företag kan var lugna. Detta då jobben inte 

hotas att försvinna och då nya tjänster uppstår, tjänster som måste fyllas. Andersson skriver: 

   ”Trots att företagen växer och allt fler medarbetare ingår i organisationerna försöker de 

växande företagen upprätthålla det mindre företagets informella karaktär med få hierarkier 

och informellt informationsspridande.”34 

 

Andersson fortsätter med att beskriva en vanligt förekommande bild, där en kombination av 

strategi och struktur ges.  

   ”Studier av växande företag i Sverige visar att det är viktigt med tydliga målsättningar och 

visioner för att uppnå tillväxt. Tillväxt uppkommer inte enbart på grund av att det uppstår 

möjligheter i företagens omgivning utan det krävs handlande individer för att uppnå detta. 

Tillväxtföretag använder sig av planer för att tydliggöra sina framtida intentioner för 

anställda, kunder och finansiärer.”35 

 

Den organiska företagsformen ger en betoning av företagskulturens vikt i skapandet av 

tillväxt.  

   ”De snabbväxande företagen använder sig därför till stor utsträckning av mjuka 

styrmetoder. Företagen försöker skapa en kultur som får medarbetarna att agera i en för 

organisationen önskad riktning utan att de behöver få detaljerade instruktioner.”36 

 

Vidare skriver Andersson om att denna kultur ofta formuleras (inom forskningen) som 

grundläggande gemensamma värderingar och som en tydlig affärsfilosofi. Vidare menar 

Svante Andersson att ledningen ofta arbetar aktivt med skapandet av företagskulturen 

(organisationskulturen), i att bygga upp och förstärka. Personalens roll är viktig i skapandet av 

denna organisationskultur. Andersson hänvisar amerikansk forskning (Welbourne, 1997) när 

                                                
34 Andersson, Svante s.68 
35 Andersson, Svante s.70 
36 Andersson, Svante s.71 
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han beskriver växande företags personalpolicy. Författaren skriver att tillväxtföretag behöver 

ha tillgång till ett överflöd av personal. Detta då personalen snart kommer att behövas i högre 

grad. Det ökade arbetstrycket dämpas på så vis och folk får ständigt mer att göra, större 

befogenheter samt ansvarsområden.37 

   ”Marknadsföring betraktas ofta i dagligt tal endast som försäljning och reklam. Ämnet 

marknadsföring har dock utvecklats till att omfatta ett betydligt bredare spektrum av åtgärder 

för att kunna erbjuda värde till utvalda kunder eller kundsegment.”38 

 

För att sammanfatta Anderssons bild det gemensamma för växande företag kommer här de 

viktigaste punkterna:  

• Tillväxten är en viktig del i företagens strategi 

• Tillväxten kräver planering  

• Strukturen hos de växande företagen måste vara flexibel 

• Omgivningen och förutsättningarna ändras snabbt, vilket kräver flexibilitet 

• Organisationskultur och personalpolicy styr verksamheten 

• Små hemmamarknader kräver ofta en internationalisering för tillväxtföretag  

 

Internationaliseringen som ett oundvikligt steg för det växande företaget. Här handlar det dels 

om varför internationalisering sker, dels om vilka mönster som finns. Internationaliseringens 

uppkomst och mönster kan förklaras utifrån en rad teorier. En av de vanligare och mer 

etablerade i Sverige är Uppsalaskolans Internationaliseringsmodell. 

   ”Uppsalaskolans internationaliseringsmodell är en dynamisk, cyklisk modell, d.v.s. 

resultatet av ett beslut eller en händelse påverkar i sin tur nästa beslut eller händelse”39 

 

Skolan bygger mångt och mycket på kunskapens ursprung och kunskap inom organisationen. 

Kunskap delas inom skolan upp i två block, en sorts kunskap som är mer traditionell och som 

kan läras ut och en kunskap som bygger på egen erfarenhet och som ej kan läras ut. Denna 

syn ger ett släktband till den flexibla organiska organisationsformen.  

Uppsalaskolan menar på att företagens internationalisering sker stegvis. Små steg som följer 

varandra med ökat åtagande och förpliktigande. Detta sker om inte företaget har stora 

                                                
37 Andersson, Svante s. 72 
38 Andersson, Svante s. 74 
39 Andersson, Svante s. 81 
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ekonomiska resurser och eller arbetar på en stabil och homogen marknad. I sådana fall kan 

företaget enligt skolan snabbt göra den önskade satsningen, stegen försvinner.  

Var företagen väljer att stegvis etablera sig har, enligt Uppsalaskolan, att göra med avstånd. 

Det handlar om fysiskt och eller psykiskt avstånd, d.v.s. geografiskt och kulturellt avstånd. 

Denna syn (skola) har kommit att kritiseras, mycket då dess förklaringar ses som inte helt 

heltäckande eller kan förklara alla internationaliseringsmönster.  

Vissa företag har visat sig vara internationella från start, dessa har kommit att kallas för ”Born 

Globals”.  

   ”…teorier som bygger på entreprenörskap (t.ex. Kirzner, 1973) och ”the resource based 

view of the firm” (Barney, 1991), bättre kan förklara uppkomsten av Born globals”40 

 

Barneys teorier trycker på företagens styrkor i form av deras interna resurser. Resurserna kan 

vara av fysisk form, kunskap i humankapital och av organisatorisk form.  

Två andra forskare, Madsen och Servais, föreslår att det går att använda olika teoretiska 

begrepp för att förstå och förklara varför vissa företag är ”Born Globals”. De föreslår själva 

att det bl.a. företagens förutsättningar bygger tre element:  

 

• Grundarna: deras tidigare erfarenhet, ambitionsnivå och motivation 

• Organisationen; dess kompetens, rutiner och struktur 

• Omgivningen: delmarknadens internationalisering, teknologinivå och hur pass 

specialiserad delmarknaden är  

 

Dessa tre element avgör om ett företag direkt kan göra allvar av tanken på en 

internationalisering.  

   ”En viktig slutsats är att företags internationella utveckling inte bör diskuteras utan att ta 

hänsyn tas till företaget som helhet. Den internationella utvecklingen är en konsekvens för 

företagets övergripande tillväxtstrategi. Avgörande för att en internationalisering skall 

genomföras är att ledande aktörer anser att det är en riktig strategi och att resurser avsätts för 

att genomföras strategin.”41 

 

                                                
40 Andersson, Svante s. 85 
41 Andersson, Svante s. 97 
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Andersson visar i sin utläggning att varor dels är enklare att internationalisera samt att en 

internationalisering kräver kapital. För att en satsning skall lyckas krävs engagemang och 

ekonomiska förutsättningar.  

   ”Företags interna faktorer är viktigast i företagens tidiga internationalisering medan 

konkurrenssituationen får större betydelse i internationaliseringsprocessens senare delar… 

Internationalisering och tillväxt är investeringar som kräver kapital som ger utdelning först 

senare. Detta innebär att finansiering är en viktig del i en internationell tillväxtstrategi ett 

växande företag agerar inte i ett vakuum utan företaget finns i en omgivning av leverantörer, 

kunder, finansiärer etc.”42  

 

Anderson sammanfattar de gemensamma dragen för tillväxande företag med att handling 

krävs. Individerna och gruppen är viktig, liksom ledningen. Ledningen måste kunna formulera 

och genomföra vald strategi. Författaren skriver också att för att vald och genomförd strategi 

ska bli lyckad, så krävs det att denna accepteras av kundsegmentet.  

   ”Dessutom krävs att tillväxtstrategin ”godkänns” av omgivningen. D.v.s. att det finns 

kunder som vill betala för företagets erbjudanden, finansiärer som kan bidra till expansionen 

samt att den institutionella miljön inte hindrar tillväxten”43 

 

 

4.2 Märken och Människor – konsumtionsperspektiv 

 

4.2.1 Konsumtion som värdeskapande 

Med sin bok ”Märken och människor” har Bengtsson och Östberg lagt fokus på konsumtion 

snarare än produktion. De beskriver att under de senaste decennierna har konsumtionen 

målats upp, inom samhällsvetenskapen, att vara allt mer centralt hos människors självbild. 

Tidigare fokuserade forskningen om identitetsskapande mycket på produktion.44 Produktion 

sågs som värdeskapande och meningsfull medan konsumtion sågs som förstörande och icke 

meningsfull. De beskriver att denna diskurs visar på att en person fick sin identitet utifrån 

dennes sociala bakgrund men också efter dennes utbildning, samt dennes yrke. Bengtsson och 

Östberg är kritiska till denna syn. De ser istället konsumtion som en meningsfull aktivitet där 

man skapar värde snarare än förstör värde. Därför menar de att konsumtionsrollen har mer 

                                                
42 Andersson, Svante s. 100 
43 Andersson, Svante s. 134 
44 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.8 
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betydelse än yrkesrollen över hur en individ definierar sin självbild.  

  

 

4.2.2 Aktivt identitetsskapande 

Bengtsson och Östberg skriver att identiteten är någonting som skapas aktivt av människor. I 

den mer traditionella forskningen var synen på identitet mer statisk, det vill säga att den togs 

mer förgiven. Förr hade individer en mer statisk identitet som bestämdes utifrån faktorer som 

social klass, utbildning och yrkesval. Dessa faktorer har minskat i betydelse. Bengtsson och 

Östberg beskriver att en förklaring till det kan vara att det har det vuxit fram en stark tro på 

individers självrealisering. Detta har gjort identitetsprocessen mer flexibel.45  Istället för att 

identifiera sig med en social klasstillhörighet, bygger individer upp en idealbild som de sedan 

försöker leva efter.  

 

4.2.3 Det förlängda ”jaget” 

En konsuments konsumtion har betydelse för dennes identitetskonstruktion. Bengtsson och 

Östberg beskriver att en konsument ger sina ägodelar en betydelse i form av värderingar och 

symbolik. Våra ägodelar spelar en central roll i byggandet av vår självbild och kan även ses 

som en del av oss själva. En individ kan till exempel välja att klä sig i en viss stil för att 

utrycka och signalera vilken social grupp denne tillhör. De menar att en individ inte alla 

gånger köper en produkt för vad den kan göra utan också för vad den betyder.46  

 

4.2.4 Märkesmening 

Med märkesmening menar vi vanligen inget annat än den identitet ett varumärke har för 

individer. Bengtsson och Östberg beskriver att det finns flera författare till ett varumärke eller 

företags identitet. De skriver att forskningen inom konsumtionskultur utgår från att märken i 

sig inte är meningsfulla utan mening skapas genom tiden i en relation mellan märket och 

konsumenter. Ett varumärke byggs upp då det cirkulerar i samhället och interagerar med 

människor. De förklara att människor tolkar handlingar av andra människor och deras 

konsumtion (så kallad symbolisk interaktion) för att få en bild av sig själva. Ett märkes 

mening blir då ett resultat av ett samspel av hur individen dels uppfattar hur andra reagerar på 

märket samt hur denne själv uppfattar samma märke. Märket blir relevant för individen då 

denne omformar den bild som företaget har förmedlat av märket med dennes egen bild av 

                                                
45 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.54-55 
46 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 24-26 
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märket. Denna bild beprövas och jämförs sedan med andra individers uppfattning om märket. 

Det finns alltså en social dimension som spelar en avgörande roll i hur ett märke uppfattas. 47      

Bengtsson och Östberg pratar om att ett märkes mening byggs upp av historier och berättelser 

kring märket. Dessa berättelser skapas av flera olika författare som ständigt kommer med nya 

historier samt reviderar gamla. Dessa författare kan delas in i fyra kategorier: 48  

 

• Märkesinnehavaren. – Denne förser marknaden med märket och därmed lägger 

grunden för dennes berättelse. I den klassiska och traditionella så kallade brand 

management litteraturen har kraftigt fokus legat på märkesinnehavaren. Den utgår från 

att ett företag (märke) har en viss identitet som de själva författat. Denna identitet 

omvandlas till en bild (så kallad brand image) som sedan överförs till konsumenten. 

Om överföringen av denna brand image ger önskat resultat får konsumenterna den 

uppfattningen som företaget har förmedlat. På så sätt får konsumenterna en bild av vad 

för märke de har att göra med.  

 

• Konsumenterna. – Genom sin konsumtion tillger konsumenterna sina egna versioner 

av ett märkes berättelser. 

 

• Populärkulturen. – dvs. böcker, tidningar, tv, film, musik, Internet osv. har en 

mycket stor inverkan av ett märkes mening. Då märken i generell mening har blivit en 

del av vardagen har det också blivit naturligt att använda dem i populärkulturella 

sammanhang. Ofta är trovärdigheten stor hos konsumenter då t.ex. auktoriserade 

journalister preciserar sina uppfattningar kring ett märkes mening.    

 

• Andra viktiga intressenter. – Dessa kan vara till exempel försäljare, experter, 

professorer, förebilder som kan, genom sina kunskaper inom olika områden, ge 

märken mening.  

 

4.2.5 Märkeskunnighet 

Bengtsson och Östberg nämner termen märkeskunnighet. Att vara märkeskunnig innebär att 

ha förmågan att förstå och kombinera de symboler som finns tillgängliga i en märkeskultur 

och förstå de meningssystem i vilka de ingår i. Bengtsson och Östberg ger denna term en 

                                                
47 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 57-60 
48 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 34-39 
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liknelse med läs- och skrivkunnigheter. Att kunna läsa en märkeskultur innebär att man kan 

uppmärksamma och förstå olika symbolers innebörd. En konsument på denna nivå har 

kännedom om ett märkes namn och symboler. Däremot är kunskapen om märkets kulturella 

mening låg. Nästa nivå liknas till att kunna skriva. Detta innebär att man förbättrar sin 

förmåga att ”kunna läsa mellan raderna”. På denna nivå har konsumenten en medvetenhet om 

märkets kulturella status samt en insikt när det lämpar sig att använda märket. På den sista och 

hösta nivå leder eller bidrar konsumenten aktivt utveckling av märkets kulturella mening. En 

märkeskunnig på denna nivå har insikten hur andra uppfattar märkets kulturella mening. Detta 

gör att denne själv kan kombinera och utmana märket med andra märken samtidigt som denne 

kan instruera andra hur märket skall konsumeras. 49  

 

4.2.6 Märkeslojalitet 

Bengtsson och Östberg förespråkar ett annat perspektiv gällande märkeslojalitet än det 

perspektiv som den traditionella litteraturen ger. De ser begreppet lojalitet som en 

missvisande term för att beskriva konsumenters förhållandesätt till varumärken. I traditionell 

marknadsföringslitteratur förklaras märkeslojalitet till att vara allt för statiskt. Istället menar 

de att märkeslojalitet bör förklaras som att vara mer dynamiskt. De förespråkar att 

märkeslojalitet metaforiskt ska förknippas med mänskliga relationer som kan inta olika 

former. En konsument kan bland annat inta ett arrangerat äktenskap, en romans, ett 

förpliktande partnerskap, en fiende m.m. med ett märke. 50 

 

4.2.7 Märkesgemenskap 

Bengtsson och Östberg tar en djupare ansatts angående hur konsumenterna skapar mening hos 

märken. Trots att gemenskap uppmålas som ett nyckelbegrepp inom samhällsvetenskapen har 

konsumentforskningen traditionellt fokuserat på enskilda individers konsumtion. De menar att 

så kallade märkesgemenskaper (brand communities) eller subkulturer kan bildas kring ett 

märke vid konsumtion.  Dessa märken fogar människor samman och knyter sociala band 

mellan dem. En märkesgemenskap är ett fenomen som beskrivs som något som ger ett märke 

mer märkesmening än vid enskild konsumtion.  

 

Samhällsvetenskapen definierar gemenskap genom tre huvudkomponenter. Medlemmarna i 

                                                
49 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.52-54 
50 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.65 
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en gemenskap ska ha: 51  

 

• ett gemensamt medvetande. 

• delade ritualer och traditioner. 

• en känsla av moraliskt ansvar gentemot andra gemenskapsmedlemmar. 

 

Märkesgemenskap är en specialiserad, icke geografisk bunden gemenskap som är baserad på 

ett strukturerat antal sociala relationer mellan märkesanvändarna. Ytterliggare en utmärkande 

egenskap hos märkesgemenskaper är att det finns kommersiella intressen (märkesinnehavaren 

som förser marknaden med märket) som gör att den överhuvudtaget existerar. Medlemmarna 

är medvetna om det faktum att ett vinstdrivande företag står bakom märket som de samlas 

kring.52  

 

Bengtsson och Östberg identifierar tre kategorier då märkesgemenskap kan bildas. 53  

• Då konsumenter konsumerar samma typ av märken, produkter och tjänster.  

• Konsumtionsaktiviteter sker kring ett märke.  

• Konsumtionsmönster och märkeslojalitet hos olika grupper som inte från början är 

marknadsbaserade.  

 

Märkesgemenskap kan bildas kring alla typer av märken. Dock tenderar märken som har en 

stark image, dvs. en utbredd kännedom bland konsumenterna samt en lång och händelserik 

historia, att vara mer benägna att tilldra sig gemenskaper. Dessutom skriver Bengtsson och 

Östberg att så kallad märkesgemenskap ofta uppstår då märken är utsatt för hård konkurrens 

från dominerande aktörer.  

 

4.2.8 Gemensamt medvetande 

Bengtsson och Östberg skriver att den viktigaste grundpelaren för att märkesgemenskap skall 

bildas är att medlemmarna har, vad de kallar, ett gemensamt medvetande. De menar att 

medlemmarna i en märkesgemenskap känner en slags vi-känsla och känner sig knutna till 

märket. Vad som är ännu viktigare är dock att de också känner sig knutna till andra användare 

som är medlemmar i gemenskapen. Författarna poängterar att det inte är relationen mellan 

                                                
51 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.73 
52 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 79-80 
53 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 79 
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konsumenten och märket som är det centrala utan den sociala relationen mellan konsumenter 

som konsumtionen av en viss märkesvara skapar.54 

 

Medlemmarna i en märkesgemenskap gör åtskillnader mellan fullvärdiga medlemmar och de 

medlemmar som har en mer marginell existens i gemenskapen. För att ses som en fullvärdig 

medlem i en märkesgemenskap måste man använda märket av rätt anledning. Ett bevis på att 

man verkligen använder ett märke av rätt anledning är att man till fullo uppskattar märkets 

kultur, historia samt de ritualer och traditioner som kan finnas knutna till konsumtionen av 

märket. Så kallad legitimitet till märket är inget som tillges och utses till medlemmar av 

bestämda personer utan detta fungerar som ett socialt spel, mellan medlemmarna, där 

gränserna är flytande. 55 

 

Ett vanligt fenomen vid märkesgemenskaper är att medlemmar rättfärdigar sitt medlemskap 

genom att aktivt ta avstånd till andra märken, så kallad oppositionell märkeslojalitet. Detta 

fenomen beskriver samhällsvetenskapen ofta som ett sätt för individer att bearbeta sin 

identitet. Genom att påvisa vad man inte är, kan man lättare visa vad man är. 56 

 

4.2.9 Delade ritualer och traditioner 

Ritualer och traditioner är levande sociala processer som dagligen upprätthåller 

märkesgemenskaper. Dessa är starkt kopplade till konsumtionsupplevelsen men ger också 

uppmärksamhet till märkets historia.  Medlemmarna delar gärna med sig av sina historier 

kring märket till andra medlemmar. Som medlem i en märkesgemenskap kan det vara svårt att 

konsumera produkten utan att samtidigt delta i dessa ritualer och traditioner. 57 

 

4.2.10 Moraliskt ansvar gentemot andra gemenskapsmedlemmar  

Bengtsson och Östberg beskriver att detta inte handlar om ett moraliskt ansvar på liv och död 

utan rör mer alldagliga saker. Det kan till exempel vara saker som rör vad som är rätt och fel 

inom gemenskapen. Det handlar alltså om gemensamma kulturella värderingar som 

genomsyrar alla medlemmarnas beteenden och uppfattningar. Ett moraliskt ansvar i en 

märkesgemenskap kan utrycka sig på två sätt. Dels har en märkesgemenskapsmedlem ett 

ansvar att rekrytera nya medlemmar samt att bibehålla redan befintliga medlemmar. Ansvaret 

                                                
54 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.82 
55 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.83 
56 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.84 
57 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s. 86-87 
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innefattar också att instruera andra medlemmar att instruera hur man korrekt använder 

märket.58 

  

4.2.11 Konsumtions- och brandingparadigm 

I en konsumtionskultur råder det generella värderingar och förvändtingar hos konsumenterna 

över bland annat hur de blir övertalade till att konsumera. Under de senaste åren har 

cooporate branding blivit allt vanligare och centralare kärnaktiviteter (kärnteknologi) hos 

företag. Tidigare har teknologier som produktion, logistik, distribution, försäljning med mera 

varit de viktigaste och mest avgörande. Idag finner ofta företag det svårt att differentiera sig 

med dessa aktiviteter. Idén om att marknadsföra sig genom att bygga varumärken har istället 

blivit allt mer intressant. Det föreligger alltså en ständig effektivisering av marknadsföringen. 

En sådan effektivisering upprätthålls av en balansgång gällande vad som är accepterat och 

icke av konsumenterna. Bengtsson och Östberg refererar till en konsumentforskare vid namn 

Douglas Holt som har utvecklat en teoretisk modell för att förklara förhållandet mellan 

konsumtionskultur och brandingparadigm. Se figur 4.2. 59  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. En konsumtionskultur och ett braningparadigm. 

 

 

                                                
58 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s 88-89 
59 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.42 
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Företagen försöker ständigt att hitta nya teknologier till att försöka differentiera sig och 

övertala konsumenter att köpa deras produkter och tjänster. Dessa teknologier utgör 

brandingparadigmet. Med brandingparadigm menar Holt att i en kulturell kontext vid en given 

tidpunkt finns en uppsättning tekniker och principer för hur varumärken byggs upp. Vid 

denna tidpunkt är dessa tekniker och principer ideologiska, effektiva och accepterade. Dessa 

tekniker och principer befinner sig dock under ständig utveckling. Konsumtionskulturen 

(konsumenterna) är motståndskraften och tvingar brandingparadigmet till förändring. Över 

tiden förändras teknikerna och synsätten gradvis och när förändringarna har blivit så pass 

radikala har ett paradigmskifte ägt rum. Då skiljer sig de nya metoderna och teknikerna totalt 

med de gamla vilket gör att de gamla är oförenliga med de nya.  

 

Bengtsson och Östberg sammanfattar och förklarar dynamiken kort på följande sätt. Nya 

tekniker och metoder för varumärkesuppbyggande utvecklas och beprövas på marknaden. 

Konsumenterna utsätts för detta och tar detta förgivet. Allt eftersom tiden går blir de gradvis 

medvetna om den roll de har blivit tilldelade som aktör i konsumtionskulturen. En inflation 

kommer att uppstå av det som värdesätts. Tillslut kommer konsumenterna att bli cyniska och 

kommer därför att inte acceptera de övertalningsmetoder, som de utsätts för, till att 

konsumera. Då måste nya tekniker utvecklas. 60 

 

4.2.12 Märkesmotstånd 

Bengtsson och Östberg beskriver att på samma sätt som en individ kan knyta positiva 

relationer till ett märke kan denne knyta negativa relationer till andra märken. Författarna 

skriver att under de senaste åren har motstånd mot globala och välkända varumärken dykt upp 

bland individer. Missnöjet grundar sig i hur företagen försöker producera sanningar om sig 

själva. Sanningar om vad konsumenterna ska anse som attraktivt, eftersträvansvärt och 

användbart.  Idealbilder har tidigare producerats av institutioner som kyrkan, skolan, konsten 

och populärkulturen. Idag har detta även tagit sig in i marknadskommunikationen. Genom 

sina varumärken, produkter och tjänster skapar marknadsförande företagen en idealbild över 

hur individer ska leva sina liv. En annan orsak till missnöje över de globala märkena är att de 

likriktar kulturer och gör på så sätt världens olika konsumtionskulturer mindre egna och mer 

homogena. På detta sätt utplånar de lokala idéer och förmågor.61 

  

                                                
60 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.43 
61 Bengtsson & Östberg ”Märken och människor” s.95-111. 
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4.3 Att bygga upp starka varumärken – Managementperspektivet 

Inledande ord 

David D. Aaker redovisar i sin bok “Building strong brands” sin syn på hur man bygger 

starka varumärken. Tankarna och modellerna är många. För denna uppsats har ett urval gjort 

och de tankar som redovisas nedan är de vi funnit mest intressanta. Det som hämtats från 

Aaker är framförallt hans tankar om varumärkesidentitet och om varumärkeskapital.  

 

4.3.1 Varumärkesidentitet 

Aaker beskriver varumärkesidentiteten som uppbyggd av flera dimensioner och av fyra 

grundläggande perspektiv. Han talar om de fyra perspektiven, där varumärken kan ses som: 

”brand as product”, ”brand as organisation”, ”brand as person” och slutligen ”brand as 

symbol”. Men vad innebär varumärkesmärkesidentitet? Nedan följer en bild av vad Aaker 

menar med begreppet.  

 

4.3.2 Varumärket sett som en produkt 

Aaker menar att det är vanligt att man som företagare och varumärkesstrateg hamnar i fällor 

av olika slag. Den vanligaste fällan att hamna i är enligt Aaker att man hamnar i ett för tydligt 

fokuserande av märket som en produkt (brand as product). Därför säger han att det viktiga är 

att höja blicken och bredda innebörden av märket. 

   ”…a key to developing a strong brand identity is to broaden the brand concept to include 

other dimensions and perspectives.”62 

 

Genom att bredda perspektivet kan de fällor som Aaker nämner undvikas. Aaker nämner att 

flera möjliga perspektiv är möjliga och bör tas i beaktning. Bland annat nämns 

”organizational associations”, ”user imagery”, ”self-expressive benefits”, ”emotional 

benefits”, ”brand-costumer relationships” och “brand personality”. Alla dessa ger mer mjuka 

värden och möjliggör att den kulturella aspekten av varumärket lyfts fram. Som synes kan det 

handla om organisationens betydelse för och genom märket. Det kan även handla mer om vad 

märket symboliserar, dels som direkt symbol men även vad som konsumenten kan få av och 

skapa genom märket. Aaker påpekar att den viktigaste delen i att skapa ett starkt varumärke är 

genom den relation som byggs upp mellan märket och kunden. Det är källan till varför vissa 

varumärken växer sig starka och får en lojalitetsställning hos konsumenterna.  

                                                
62 Aaker, David ”Building strong brands” s.76 
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En anledning till varför det är bra att gå ifrån den möjliga fällan med att enbart se märket som 

den produkt den är, är förutom att rent konkret bredda synen för att det kan ge märket en 

djupare innebörd. De tre övriga dimensionerna som Aaker nämner kan exempelvis, då 

produkten är svårdifferentierad, vara möjliggöra att produkten och märket upplevs som mer 

värdefullt och åtråvärt.  

 

Aaker menar att varumärkesidentiteten ofta blir för snäv (”narrowly”). En vidare (mer bred) 

syn möjliggör att märkesidentiteten inte fastnar i de fällor som tidigare nämnts. Författaren 

skriver att en bredare syn bland annat kan leda till att det skapas en ram av möjliga referenser. 

   ”One goal of strategist should be to create a frame of reference to be used by the costumer 

and others when they think of and evaluate the brand and it´s competitors.”63 

 

Exempelvis kan det handla om att ett företag upplevs och refereras till ord som: nyskapande, 

prisvärt, “nu!”, ”independent”, ”arty” (ex. Weekday). Några som Aaker lyfter fram här är 

Marlboro som starkt har lyft fram som rebelliska vildmarkstil gällande dels sina kläder och 

naturligtvis sin tobak.  

Enligt Aaker bör alla perspektiv övervägas, även om det visar sig att endast ett av dessa 

perspektiv är passande. Det gäller att finna de uttryck som kan passa in i vad konsumenterna 

bör associera varumärket med. Här ser Aaker konsumenten som något passiv i sitt mottagande 

av signaler, likt den kritik som bland andra Bengtsson och Östberg ger Aaker och den 

traditionella managementlitteraturen.  

Dock medger Aaker att aspekten eller perspektivet att se varumärket som en produkt ej bör 

bortses från. Detta då varumärket dels konkret är det och att denna aspekt spelar en stor roll i 

själva köpetillfället.  

   ”A strong link to a product class means that the brand will be recalled when the product 

class I cued.”64 

 

4.3.3 Varumärkeskapital 

Att kunna skapa dessa starka kopplingar mellan kategori vara och varumärket blir allt 

viktigare om produktområdet breddas och de uppenbara skillnaderna blir otydligare. 

Exempelvis gäller detta kläder, datorer och mat, produkter som är lågt differentierade eller 

återfinns på mogna marknader. Skillnaderna mellan exempelvis jeans är många men kan för 

                                                
63Aaker, David ”Building strong brands” s.77 
64Aaker, David ”Building strong brands” s.80 
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en ovan konsument upplevas som få. Detta leder till att de företag som lyckas skapa denna 

koppling vinner framgång. Att ligga högt på konsumentens lista, baserad på medvetenhet och 

kännedom, kan leda till stora fördelar.  

 

Ovanstående, märkeskännedom, samt begreppen skapades märkeslojalitet, kundupplevd 

kvalitet, märkesassociationer och av övriga tillgångar bildar det Aaker kallar för 

varumärkeskapital.65 

 

Märkeskännedom handlar om närvaron av märket i konsumentens medvetande, dvs. hur 

familjärt är varumärket för konsumenten. Kundupplevd kvalitet, tillskriven, kan ses som den 

allmänna uppfattningen om varumärket. En hög kvalitetstillskrivning möjliggör bland annat 

en högre prissättning. Lojalitetsaspekten handlar om hur benägna kunderna är att välja 

varumärket nästkommande gång en vara från kategorin ska inhandlas. En av de största 

fördelarna med lojala kunder är enligt Aaker den promotion de gör då de talar gott om 

företaget och dess varumärken, detta då folk över lag litar på rekommendationer från vänner 

och bekanta. För konsumenten innebär lojalitet inför ett visst varumärke minskad tid i valet av 

produkt/tjänst.66 

 

Alla kopplingar, som referensramar och möjliga associationer skapar, kan ses som det 

mervärde som är företagets olika varumärkens konkurrerar med. Aaker talar vidare om mer 

uttalade och stora associationer i termer av produktrelaterade attribut. Det kan förutom ovan 

nämnda vara associationer som att företaget erbjuder god service före och efter (support) köp. 

Det kan vara det att företaget inte utmärker sig med vad de gör men hur de gör det de gör. De 

erbjuder något extra, som exempelvis att företaget är mer tillgängligt gällande öppettider eller 

läge. Internationella varumärken en del nackdelar men framförallt en rad fördelar (förutom de 

rent ekonomiska det innebär att vara stora) som exempelvis att de känns igen och det kan 

räcka för att valet faller på dem vid utlandsvistelse. Dock, dessa attribut får inte ta över. 

Företagen får inte glömma bort de andra dimensionerna.  

Vad som bör ses över och förstärkas för att ett starkt varumärke ska skapas beror på vart 

företaget konkurrerar, dvs. det är marknaden avgör: 

                                                
65 svensk översättning lånad av Apéria 
66 Aaker, David ”Strategic Market Management” s.174 
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   ”For each competitive arena, percieved quality provides either the price of admission (you 

need to deliver a minimum level of quality to survive) or the Linchpin of competition (the 

brand with the highest quality wins)”67 

 

Kvalitet är alltid en fråga av vikt. Ibland finns en nivå som måste uppnås för att företaget 

överhuvudtaget ska kunna överleva. Medan det ibland handlar om att de som helt enkelt 

levererar högst upplevda kvalitet vinner flest konsumenter. Och genom att addera prisfrågan 

till kvalitetsuppfattningen kan värdefrågan bli aktuell. Det gäller att allra minst erbjuda 

konsumenterna samma upplevda värde som direkta konkurrenter samt att värdet ska överstiga 

det pris som konsumenten betalar.  

När man ser till perspektivet där varumärket ses som en organisation fokuseras det på de 

egenskaper som finns inom organisationen. Exempelvis om fokus ligger på kvalitet, på det 

innovativa eller på kulturella värden. Egenskaper kopplade till organisationen är mer 

permanenta i förhållande till de kopplade till produkten och de tål därför fler och tuffare 

prövningar. Detta då: 

   ”First it is much easier to copy a product than to duplicate an organization with unique 

people, values, and programs…”68 

Organisationen ger värde till varumärket genom sina egenskaper och genom den unika 

sammansättningen. Dessa värden och egenskaper går inte att efterskapa exakt och kan då de 

signaleras utåt skapa värde n som konsumenter uppfattar och förhoppningsvis värdesätter leda 

till en ren konkurrensfördel.  

 

4.3.4 Varumärket sett som en person 

Det tredje perspektivet som Aaker vill att strateger ska beakta är att se varumärket som en 

person. Författaren menar att ett varumärke likt en person kan signalera en viss typ av 

personlighet, som exempelvis trovärdighet. En märkespersonlighet kan medverka till att 

stärka varumärket på flera sätt. 

   ”First, it can help create a self-expressive benefit that becomes a vehicle for the customer to 

express his or her personality…second, just as human personalities affect relationships 

between people, brand personalities can be basis of a relationship between a customer and the 

brand.”69 

                                                
67Aaker, David ”Building strong brands” s.81 
68Aaker, David ”Building strong brands” s.82 
69Aaker, David ”Building strong brands” s.84 
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Om konsumenten känner en koppling så starkt till ett varumärke att detta kan hjälpa en att 

uttrycka ens person skapas lätt en relation till detta varumärke. Om denna relation blir 

varaktig och kundens behov täcks kan detta leda till lojalitet.  

De kläder vi bär signalerar ordlöst vilka vi är, kläder signalerar ut vilka vi är eller vilka vi vill 

vara. Även då tanken inte finns där signalerar kläderna vi då tagit på oss att vi exempelvis 

gillar att klä oss bekvämt. Vad vi tycker och tänker kan vara svårare att signalera ut genom 

klädval men det ger i alla fall en bild.  

 

4.3.5 Varumärket sett som en symbol 

Det fjärde perspektivet som Aaker uppmanar till beaktning är att se varumärket som en 

symbol. Symbolen ifråga kan vara vad som, som representerat varumärket. Enligt Aaker finns 

det tre grundtyper av symboler i detta sammanhang. Dessa är visuella symboler, metaforer 

och varumärkets arv (historik). Ett starkt exempel är på visuell symbol är Coca-Colas 

flaskform. Exempel på metafor som symbol kan var ”Duracell-kaninen” som går och går, får 

stå för att batterierna från Duracell har lång levnadstid. Slutligen kan ett starkt varumärkesarv 

vara de olika svenska kaffemärkenas grundare som startade upp sina rosterier vid förra 

sekelskiftet. De stora svenska kaffemärkena lyfter alla fram sin tradition, sitt arv och sina 

grundare.  

 

Märkesidentiteten Består av en kärnidentitet och en utökad identitet. Den utökade identiteten 

kan utgöras av flera element och kan jämföras med de ovan nämnda referenserna.  

   ”The core identity represents the timeless essence of the brand.”70    

 

Kärnidentiteten är stabil och kommer troligen att vara konstant för aktuellt företag även då de 

expanderar in på nya produktområden eller in på nya marknader. För att ta reda på vad som är 

kärnidentiteten i ett företag och för dess varumärke kan man fråga sig vad som är varumärkets 

själ. Andra frågor som kan ge samma svar är frågor om det finns några grundläggande 

värderingar och eller om organisationen står för något.  

Kärnidentiteten bör innehålla sådant som gör varumärket unikt och bärande av värde. Den 

utökade identiteten gör bilden av märket komplett. Ofta är kärnidentiteten väldigt preciserad 

och kan behöva en mer målande bild av sig själv.  

                                                
70 Aaker, David ”Building strong brands” s.85 
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   ”The expended identity provides the strategist with the permission to add useful detail to 

complete the picture.”71  

 

Ofta blir märket stärkt av en väl utvecklad och utökad identitet. Detta, plus att en utökad 

identitet gör att det lättare för konsumenterna att komma ihåg vad märket står för. 

Aaker skriver att när det gäller att skapa ett stärkt varumärke så bottnar det hela i att bygga 

upp en god relation mellan kund och märke.  

   ”Relationships between a brand and customers can be based on a host of positive feelings 

(such as admiration, friendship, having fun, and being a part of the same community) that 

cannot be accurately conceptualized in terms of value propositions.”72 

 

4.3.6 Varumärket sett som en organisation 

En av de fyra grundsynerna som Aaker föreslår för varumärken var ju att se märket som ett 

uttryck för en organisation.  

   ”Product innovations are quickly copied or attract only small niches. How can brands 

Differentiate themselves and maintain an Advantage?”73 

 

Svaret på ovanstående fråga finns i organisationens speciella styrkor och i dess uppsättning 

Aaker föreslår detta svar då han menar att de specifika inte går att kopiera och då det speciella 

ger värden till kunden. Värden som ej lättvindigt går att kopiera. Aaker menar att det kan ske 

genom en rad olika kanaler, genom värden, människor, program och tillgångar och styrkor.  

Värden står för vad företaget signalerar. Aaker menar att de flesta konsumenter ständigt läser 

av signaler och där de känner blir därefter deras attityd till företaget (organisationen). 

Människor som kanal gör att personalen kan vara bärare av kultur och värden.  

   ”They provide a credibilty that could not be obtained by simple announcements of product 

attributes and corporate programs.”74 

 

Värderingar kan även signaleras genom program, d.v.s. genom exempelvis kampanjer. Aaker 

tar Body Shop och deras många annonseringskampanjer, där djurrätt och miljöansvar 

signaleras ut, som exempel.  

 

                                                
71 Aaker, David ”Building strong brands” s.88 
72 Aaker, David ”Building strong brands” s.103 
73 Aaker, David ”Building strong brands” s.115 
74 Aaker, David ”Building strong brands” s.115 
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Den kunskap och de tillgångar företaget har blir mer värdefullt om företagets intresse och 

påvisade rena kunskap om ämnet signaleras till målsegment. Om dessa kunskaper och 

tillgångar kommuniceras med målsegment på ett sätt som mottas gott kan detta skapa värde.  

Aaker menar att det som företaget står för och signalerar kommer att smitta av sig och även 

hamna på varumärkesidentiteten.  
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5. Empiri 

I detta kapitel har vi valt att sammanfatta den data som vi samlat in. Vår insamlade data 

bygger på en semistrukturerad intervju med Christoffer Melin (marknadsansvarig på 

Weekday) samt semistrukturerade intervjuer med Weekdays personal. Dessutom bygger vår 

empiri på nyhetsartiklar publicerade i svenska medier. Vi har även använt nyhetsartiklar vi 

valt att använda till vår medieanalys för att få fram mediebilden av företaget.  

 

5.1 Historien bakom Weekday 

Weekday startades år 2002 av Örjan Andersson tillsammans med Lasse Karlsson och Adam 

Friberg som alla hade tidigare erfarenheter inom kläd- och modebranschen. Till en början 

startade det hela som ett sidoprojekt då Örjan öppna och drev en lite klädbutik vid sidan om 

sitt ordinarie arbete. Butiken hette Weekend och låg på Lilla Essingen i Stockholm. Alla goda 

vänner hjälpte till, fixade och donade för att få igång verksamheten. Melin säger:  

   ”Jag var själv med och drog elen i den där lilla butiken”.75 

 

Weekend fick bra med uppmärksamhet redan från starten, både av media och nyfikna kunder. 

Melin berättar:   

   ”Örjan fick en sådan hajp från början, det skrevs om det i nöjesbilagorna här i 

Stockholm”.76  

 

Chrisoffer Melin tror att Örjan fick ”hajpen” genom tidigare kontaktnät, dels för att han under 

många år hade stått och sålt jeans på Drottninggatan för klädföretaget JC:s räkning men också 

för att han hade en stor kunskap om jeans vilket bland annat gjorde att han redan från början 

gjorde bra produkter. Örjan jobbade upp en skara kundkrets som bestod av nyfikna 

klädintresserade stamkunder.  

Så småningom flyttade butiken till Olofsgatan i centrala Stockholm, och döptes om till 

Weekday. Örjan reagerade över hur dyra designjeans var och bestämde sig för att tillverka 

egna som skulle säljas till ett billigare pris. Därmed föddes märket Cheap Monday som snabbt 

blev en succé.77 

 

 

                                                
75 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
76 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
77 E24.se  / 2008-04-09 
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5.2 Bakgrundsfakta 

Koncernen Fabric Scandinavien driver butikskedjan Weekday AB som har tre butiker i 

Stockholm, samt en butik i vardera Göteborg, Malmö, Uppsala, Köpenhamn. Dessutom driver 

de butikskedjan Monki med tolv butiker i Sverige. I dotterbolaget Weekday Brands AB finns 

bland annat varumärken som MTWTFSS Weekday, Cheap Monday, Sunday Sun, samlade.  

 

5.3 Företagshistorik 

Här kommer en kort presentation av varumärket Weekdays och dess historik. Varumärket och 

butikskedjan Weekday är en del av Fabric Scandinavien AB. Därför kommer det dels att 

presenteras fakta som rör enbart Weekday, dels fakta som berör hela koncernen. 

Nedan följer en kort summering av Weekdays historia i punktform. 

 

• I november 2000 öppnar Örjan Andersson second-handbutiken Weekend på Lilla 

Essingen. 

• I april 2002 öppnar Weekday sin första butik på Olofsgatan i närheten av Hötorget. 

• I mars 2004 börjar Weekday att sälja de första exemplaren av jeansmärket Cheap 

Monday.  

• I september 2004 öppnar Weekday en butik i Göteborg. 

• I december 2004 bestämmer sig Weekday för att börja sälja Cheap Monday till externa 

återförsäljare. 

• I april 2005 börjar Cheap Monday säljas i Japan och i USA. 

• I oktober 2005 öppnar Weekday på Götgatan. 

• Under 2006 börjar Cheap Monday säljas i Frankrike och i Danmark.78 

• I december 2007 öppnas den tredje Stockholmsbutiken, den tre våningar höga butiken 

på Drottninggatan.  

• Den 6:e mars 2008 köper H&M 60 procent av koncernen Fabric Skandinavien för 564 

miljoner kronor. H&M ska inom en period av tre till fem år köpa resterande del av 

koncernen.  

• I början av april 2008 öppnas Weekdays första butik i utlandet. Butiken ligger i 

Köpenhamn.  

• Planer på ytterliggare butiker utomlands finns. 

                                                
78 http://www.alltomstockholm.se/StockholmsArtikel.aspx?bid=897894&ct=9&kid=6  / 2008-05-25/Dessa 
uppgifterna gäller Fabric Scandinavia innan alla verksamheter hade samlats under ett och samma namn. 
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5.4 Koncernstruktur  

Fabric Scandinavien är koncernmodern och följande företag ingår i koncernen:  

• Monki AB 

• Weekday AB  

• Weekday AB har även ett dotterbolag i Weekday Brands AB  

Totalt berör koncernen, det vill säga Fabric Scandinavien AB, ca 300 anställda.79 

 

5.5 Styrelsestruktur 

Revisor för koncernens samtliga bolag är Bernt Björn Olof Ljunggren. 

Fabric Scandinavien AB 
• Lars Karlsson – Ordinarie ledamot 

• Adam Friberg – Suppleant 

Weekday AB  
• Lars Karlsson – Styrelseordförande och ordinarie ledamot 

• Adam Friberg – Ordinarie ledamot 

• Örjan Andersson – Suppleant 

Weekday Brands AB 
• Lars Karlsson – Ordinarie ledamot 

• Adam Friberg – Suppleant 

Monki AB 
• Lars Karlsson – Styrelseordförande och ordinarie ledamot 

• Adam Friberg – Ordinarie ledamot 

• Linda Friberg – Suppleant 

 

Fabric Skandinavien hade för perioden 200605-200704 en omsättning på 7 069 000 kronor, 

vilket var en procentuell ökning med 73,73 procent jämfört med föregående period. Resultatet 

efter finansiella poster var för perioden 10 509 000 kronor, soliditeten (förmågan att betala på 

lång sikt) låg på 70,12 procent och kassalikviditeten låg på 602,94 procent. Resultatet för 

perioden hamnade på 9 923 000 kronor.80 

Omsättningen för Weekday AB för perioden 06/07 var 83 919 000 kronor, vilket var 

motsvarade en procentuell ökning med 56,38 procent jämfört med föregående period. 

Nyckeltalet soliditet låg på 38 procent och företagets kassalikviditet på 14,33 procent för 

                                                
79 Dagens industri, www.di.se, 2008-04-01, Affärsdata 2008-03-30  
80 http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php  / affärsdata 2008-05-18  
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perioden. Resultatet för perioden hamnade på 5 711 000 kronor.81 

 

Weekday Brands AB är dotterbolaget i vilket varumärken som säljs internt i 

Weekdaybutikerna samt externt hos återförsäljare ingår. Omsättningen för Weekday Brands 

AB för perioden 06/07 var 175 202 000 kronor, vilket var en procentuell ökning med 461,66 

procent jämfört med föregående period. Soliditeten låg på 58 procent och kassalikviditeten på 

181,90 procent. Resultatet för perioden hamnade på 22 162 000 kronor.82 

 

Monki AB är det ena dotterbolaget inom koncernen. Monki har för närvarande tretton butiker 

i Sverige. Ytterliggare en butik öppnar inom kort i Stockholm.83 Monki är en klädbutikskedja 

som är inriktad på mode för tjejer och unga kvinnor. Omsättningen för Monki Ab för perioden 

06/07 var 36 310 000 kronor, vilket var en procentuell ökning med 792,20 procent jämfört 

med föregående period. Soliditeten låg för Monki AB på 14,89 procent och kassalikviditeten 

på 6,60 procent. Resultatet för perioden hamnade på 19 000 kronor.84 

 

Koncernens omsatte ca. 250 miljoner kronor under räkenskapsåret 2006/07 och hade ett 

rörelseresultat på 67 miljoner kronor.85 Då ovanstående bokslutsuppgifter gäller föregående 

period har vi inga säkra uppgifter om räkenskapsåret som just avslutats. Omsättningen 

förväntas att bli 400 miljoner för perioden 07/08.86  

 

5.6 Verksamheten 

Weekday säljer alla slags kläder men kärnan är jeansförsäljning. Från början fanns det ingen 

definierad affärsidé. Från och med att de öppnade butiken i Göteborg började en affärsidé 

dyka upp av verksamheten.87 Företaget säljer dels ett flertal interna klädmärken men fungerar 

även som återförsäljare av flera externa klädmärken.  

 

 

 

 

                                                
81 http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php  / affärsdata 2008-05-26 
82 http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php  / affärsdata 2008-05-26  
83 http://www.monkigirl.se/#/stores/  / 2008-05-26 
84 http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php  / affärsdata 2008-05-26 
85 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article234423.ece  / 2008-05-25 
86 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article234423.ece  / 2008-05-25 
87 Christoffer Melin, intervju 2008-04-28 
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5.7 Egna varumärken 

Företaget satsar mycket på att varumärkesskydda sina varumärken samt att genomföra nya 

varumärkesregistreringar.88 Deras varumärken är kärnan i deras verksamhet. Genom att ha 

olika varumärkena kan de nå ut till flera marknader genom att möta och besvara olika 

marknadssegment efterfrågningar. Det mest kända interna märket är jeansmärket Cheap 

Monday vilket har varit ett stort bidrag till Weekdays framgångar. Cheap Monday blev snabbt 

trendigt redan från första lanseringen med sina tajta stuprörsjeans med en döskallelogotyp. 

Första leveransen på 1000 exemplar sålde slut på en månad. Sedan köade folk då nästa 

leverans dröjde, berättar Örjan Andersson.89 Konceptet med Cheap Monday var till en början 

en motreaktion mot andra jeans aktörers höga prissättningar.90 Cheap Monday hade och har 

en låg prissättning i förhållandet till marknadspriset på jeans med hög trendfaktor. En orsak 

till att de kan hålla ett lågt pris är låga råvarukostnader samt låga produktionskostnader. 

Produktionen sker huvudsakligen i Kina. Cheap Monday görs i ett trettiotal olika modeller 

samt i en mängd olika tvättar och färger. Totalt finns ca 150 olika varianter. Örjan Andersson 

berättar i en artikel i DN att de bland annat använder ett så kallat ”Denimtyg” som är slitstarkt 

och blir efter en tids användning utseendemässigt exemplariskt unikt.91 Cheap Monday 

jeansen säljs förutom i Weekdays butiker, i länder i Europa, Nordamerika, Asien och 

Australien.92  

  

5.8 Externa varumärken 

Förutom Weekdays interna varumärken säljer de externa klädmärken samt plagg som är 

sydda av välkända designers och vissa märken säljs med ensamrätt. De externa märkena är 

aktivt och strategiskt utvalda efter trendfaktorer, samt företagets tycke och smak. Externa 

märken kan ha betydande effekt för till exempel hur extremt modeintresserade individer 

uppfattar Weekday som varumärke. Christoffer Melin vill dock avdramatiserar de externa 

märkenas betydelse för Weekdays popularitet:  

   ”Jag har hela tiden hävdat att vi har egna extremt starka varumärken och om vi ska gå ut 

och etablera oss utanför Sveriges gränser så kommer inte kunderna att springa benen av sig 

för att vi har något externt varumärke. Jag är helt övertygad om att kunderna kommer till oss 

p.g.a. Cheap Monday som har en otrolig bredd i våra butiker och för MTWTFSS Weekday, ett 

                                                
88 www.di.se  / 2007-08-18 
89 www.E24.se  / 2008-04-09 
90 www.di.se  / 2008-04-02 
91 www.dn.se  / 2008-03-07 
92 www.E24.se  / 2008-04-09 
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annat internt märke. Så det är därför de kommer att komma till våra butiker, för att vi lyckats 

göra så extremt starka varumärken”93  

 

5.9 Målgrupp 

Butikskedjan Weekdays saknar en generell och bestämd målgrupp. Det finns inga publika 

dokument där målgruppen har konkret definierats. Dock försöker samtliga respondenter vid 

våra intervjuer att indela konsumenter med variabeln ålder efter olika varumärken. Olika 

åldersgrupper verkar lockas till olika varumärken. Marknadsansvarige Christoffer Melin 

uppskattar att kärnan av Weekdays målgrupp är idag i åldrarna mellan 15-30 år. Dock menar 

han att i verkligheten är åldersintervallet mycket större. Han poängterar dock att de aldrig har 

haft siktet på en viss ålder. Däremot är han medveten om att de tillverkar produkter som 

tilltalar en viss åldersgrupp mer än andra. Melin säger:  

   ”Tittar man på våra butiker, om man går ner på vår butik här på Götgatan så får man en 

ganska bra bild tror jag. Där har vi Cheap Monday och Weekday. Cheap Monday har ett 

prisspann från 400 hundra kronor, samtidigt har vi vissa externa märken där vi tar 30 000 

kronor för en hel mundering. Men det säger sig själv, är du femton tjugo år och precis har 

börjat jobba lägger du ju inte 30 000 kronor på en sådan produkt.  De produkterna tilltalar ju 

de runt trettio som är mitt inne i karriären och lägger lite pengar på dyrare varumärken”.94  

 

De intervjuade butiksanställda uppskattar att åldersintervallet är mellan 10–35 år. De har fått 

den uppfattningen genom att observera vilka åldersgrupper som besöker butikerna. 

 

5.10 Personalens betydelse 

Personalen är det viktigaste resursen på företaget, enligt Christofer Melin.  

   ”Vår personal utstrålar det vi vill visa”.95  

 

Deras kompetens och personligheter värderas högt av företagsledningen. Butikspersonalen 

har som funktion att instruera och bemöta kunder på plats. En butiksanställd hävdar: 

   ”Man är en levande skyltdocka. Alla kunder skall kunna hitta inspiration från någon i 

personalen”.96 

                                                
93 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
94 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
95 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
96 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
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Företaget satsar helst på redan befintlig personal innan nyrekryteringar sker. Det är vanligt att 

personalen avancerar inom företaget. Melin menar: 

   ”Möjligheten att avancera är viktig, jag tror det är en superviktig morot idag”.97 

 

Flera av de butiksanställda känner av denna inställning.  

   ”Det finns en stark tilltro till personalen så det finns antagligen stora möjligheter för oss att 

följa med utomlands och starta upp nya butiker. Dels för att behålla andan, dels för att finna 

”rätt folk”…”98 

 

Weekday ger sin personal utrymme för kreativitet och självförverkligande. Melin berättar: 

   ”Jag vet inte hur många företag det finns i våra butiker, hos våra anställda. Det handlar 

om allt från stylister till egna klädmärken till skivbolag. Vi ser det inte som ett hinder.”99 

 

En butiksanställd berättar att denna öppenhet och möjlighet till självförverkligande var 

orsakerna till varför denne sökte sig till Weekday. Tidigare hade denne jobbat på ett annat 

klädföretag och där var möjligheterna till att uppvisa egen personlighet och stil begränsad. På 

Weekday var det helt annorlunda. Weekday använder till exempel sin egen personal till 

modeller på sin hemsida. Detta är, förutom att figurera i butiken, ytterligare en möjlighet för 

personalen att visa upp sin personlighet. 

 

Christoffer Melin beskriver ett exempel på hur det till och med uppmuntrar personalen att 

skapa något eget. De bedriver något som de kallar för ”Store made”. I butikerna på Götgatan 

(Stockholm), Drottninggatan (Stockholm), i Göteborg samt i Malmö har de satt upp 

möjligheter för butiksanställda att sy och tillverka egna plagg under arbetstid. Weekday står 

för materialet och den butiksanställde står för kreativiteten. Därefter sälj plagget i butiken. 

    

5.11 Gemenskap inom organisationen 

Atmosfären inom organisationen, beskrivs från flera håll, som sammansvetsad och familjär. 

Samtliga respondenter känner en stark sammanhållning och en god gemenskap inom 

                                                
97 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
98 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
99 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
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organisationen. Personalen (chefer och anställda) beskrivs som ett sammansvetsat 

kompisgäng som gärna umgås privat. En butiksanställd beskriver: 

   ”Det finns en familjär stämning och folk är måna om gemenskapen...”100 

 

En annan butiksanställd förklarar att alla på företaget har någon typ av gemensam 

grundläggande värdering. ”Vi passar bra ihop, har samma tankesätt…”101 

 

Denna gemenskap får ytterligare näring genom aktiviteter under och efter arbetstid. Det 

anordnas interna personalfester och evenemang men även externa nattklubbar och 

musikarrangemang där även allmänheten är välkommen. På det här sättet sträcker sig även 

gemenskapen utanför organisationens gränser samtidigt som ryktet sprids om Weekday.102   

Det finns tendenser till en oro att denna ”familjära” gemenskap ska tunnas ut då företaget 

växer. En butiksanställd berättar om sina funderingar: 

   ”Tillväxten kommer att leda till att fler kommer att anställas och den familjära känslan 

inom företaget kommer att gå förlorad. Detta då det inte kommer att vara möjligt att lära 

känna allt nytt folk. Möjligen kommer den att leva kvar per butik…”103 

 

I och med att H&M köpte upp Weekday förväntas tillväxttakten öka rejält och därmed 

kommer antalet anställda öka. Dock avdramatiserar Christoffer Melin frågan och menar på att 

H&M som organisation är också väldigt familjära vilket kommer leda till att den familjära 

känslan inom Weekday förmodligen kommer vårdas ömt även av dem.  

 

5.12 Organisationskultur 

Förutom ekonomi och engagemang så är kamratskap ett nyckelord som återkommer i 

beskrivningen av organisationskulturen. Melin: 

   ”Om du uppträder nongalant och otrevligt mot andra inom företaget så blir du inte 

långvarig här. Det är något vi eftersträvar ganska hårt.”104  

 

Organisationen beskrivs som linjär och titlar ses som oviktiga. En butiksanställds beskrivning: 

                                                
100 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
101 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
102 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
103 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
104 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
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   ”Weekday är en platt organisation och när man träffar ägarna kan man verkligen vara sig 

själv och snacka med dem…”105 

 

En hierarki finns dock inom organisationen men när perspektivet riktas mot de personliga 

relationerna blir hierarkin obetydlig. Beslut fattas centralt men vädras gärna innan med de 

anställda. Hierarkin blir mer tydlig då den anställde blir ställd i skenet av hur länge denne har 

varit anställd. Flera av respondenterna talar mycket om ”den gamla tiden”, ”de som var med 

från början”. Förutsättningarna att göra sig hörd blir större ju längre man har varit anställd.  

 

Atmosfären beskrivs som öppen vilket öppnar upp för kreativa diskussioner där alla anställda 

har möjligheten att göras sig hörd. En butiksanställd: 

   ”Jag känner att jag har stora möjligheter att påverka det som direkt rör mig, dock ej 

organisationen i stort. Dock tänker folk lika här och det diskuteras mycket, vilket kan göra det 

svårt att se vad man påverkat och det som man bara tänkt lika…”106  

 

En annan anställd berättar att idéer tas emot bra av ledningen.  Att ägarna inte är rädda för 

förändring, de vågar testa nya saker. Christoffer Melin berättar:  

   ”Jag får telefonsamtal och i alla fall nåt mail i veckan där det är någon som behöver prata 

om nåt speciellt, det kan vara allt ifrån lunchtider till kreativa idéer.”107  

 

Personalen uppmuntras till att ta initiativ och att lösa problem på egen hand. Melin: 

   ”Alla människor kan göra fel och att spring omkring och hetsa och jaga medarbetare att 

aldrig göra fel, då tror jag att du är riktigt farligt ute. Istället bör man ge en klapp på axeln, 

och säga, kör igen och det är klart att det kan bli fel igen men synd då kör vi igen…”108 

 

Organisationen beskrivs vara mycket ekonomisk och effektiv. Företaget har redan från början 

en strävan att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Denna strävan har sedan blivit 

inpräntad i kulturen. Melin menar att skrytsamhet värderas lågt inom organisationen.  

   ”Vi är inte killarna som åker omkring i de dyraste bilarna eller har den flashigaste 

klockorna. På pappret har ju Örjan och de andra tjänat en väldig massa pengar men du 

skulle aldrig märka det på dem…”109 

                                                
105 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
106 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
107 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
108 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
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Christoffer Melin beskriver hur det knappast skulle lägga stora utgifter på flotta kontor eller 

onödiga saker bara för att det haft stora framgångar. De återinvesterar heller vinster på 

exempelvis att ta fram nya produkter. Han exemplifierar med något som företaget inte 

identifierar sig med:  

   ”Om du tittar på många nya företag, så saknar de ofta kunder men de har jävligt snygga 

bilar.”110 

 

Christoffer Melin beskriver hur besluten fattas och verkställs direkt utan snirkliga och 

byråkratiska bromsar. Vi sätter oss inte i en massa styrelserum och sitter och babblar i två 

dagar, då gör vi det hellre. Vi gör det hellre själva, vi går hellre ut till en butik på natten och 

gör det själva. Vi har väldigt många kreativa möten på nätterna, där vi kan sitta och bolla 

högt och lågt och ibland kan det finnas tre fyra företag på en natt som sedan läggs ner på 

morgonen sen men det är jävligt kreativt för hjärnan. Jag har ingen lust att arbeta i en 

organisation där man varje möte ska visa upp tjugofem PowerPoint slides. Vi tycker inte att 

det är där man gör bra business utan snabba beslut och korta vägar…”111 

 

5.13 Självbild 

När det gäller bilden av Weekday ligger fokus mycket kring grundarna. Grundarna fungerar 

som förebilder både inom och utanför organisationen. En anställds uppfattning:  

   ”Själen återfinns hos ägarna Adam, Lasse och Örjan. Försvinner de försvinner en stor del 

av företagets själ och image.”112 

 

Alla dessa tre har omedvetet fått olika roller efter deras personligheter och kunskaper. En 

butiksanställd berättar: 

   ”Örjan har ett stort kunnande och en lång erfarenhet inom jeansområdet. Adam har samma 

erfarenhet inom produktion och Lasse inom logistik och ekonomi i allmänhet.”113 

 

Christoffer Melin menar att rollerna har uppkommit efter deras olika personligheter. 

   ”Det har att göra med att Adam är en sådan person som trivs bra med att hålla sig i 

                                                                                                                                                   
109 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
110 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
111 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
112 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
113 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
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bakgrunden. Och det gäller även Lasse. Det har lite att göra med hur man är, jag är inte 

heller en sådan person. Jag har fått förfrågningar flera gånger om intervjuer som jag tackar 

nej till, speciellt när det gäller tidningar. För att jag känner att jag inte har något behov av 

att synas.”114 

 

Enligt de artiklar vi samlat in framstår Örjan Andersson ofta som den stora eldsjälen eller 

symbolen för företagets jeans. Han har framstått vara svarande för de mer kulturella frågorna 

eller frågor som rör produkternas design etc. Dock har även de andra grundarna haft stor 

betydelse för företaget.   

 

På frågan om hur de tror konsumenterna uppfattar Weekday svarade en butiksanställd:  

   ”Konsumenternas bild av Weekday beror till stor del på vem som svarar. Bilden varierar 

antagligen kraftigt mellan konsumenterna. Variabler som ålder och stil spelar nog in. En del 

kanske upplever butikerna som billiga medan andra ser oss som svindyra…”115 

 

Många av respondenterna säger sig vara stolta över Weekday och dess varumärken. En 

butiksanställd uttryckte sig följande: 

   ”Det finns en viss prestige i arbetet. Weekday är ett coolt ställe och bekanta upplever det 

som en bra arbetsplats.”116 

 

En annan butiksanställd säger:  

   ”Vi är på riktigt stolta över arbetet och kan stå för allt Weekday står för. Har tidigare inte 

riktigt kunnat vara stolt över företag jag arbetat för, då jag inte gillar stora företag. Ofta på 

grund av alla regler som brukar finnas…”117 

 

Musikstilar och intressen används flitigt av respondenterna för att identifiera en sorts självbild 

av företaget. En butiksanställd beskriver: 

   ”Min bild av Weekday är att det står för frihet och valfrihet. Valfrihet i klädsel, folk som 

identifierar sig med företaget är allt från hårdrockare till electrokids. Det finns samtidigt en 
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del som är fashionistas dock är nog den tydligaste bilden att Fabrics och Weekday erbjuder 

ett brett modeutbud som är stilmedvetet och billigt.”118 

 

5.14 Unika butiker 

Christoffer Melin poängterar att han tror att det är viktigt att det måste vara en upplevelse för 

en kund att besöka en butik, oavsett dennes syfte med att söka upp butiken. Han beskriver att 

många kunder verkligen är där för att handla något. Andra kanske endast har kommit dit för 

kolla in en produkt eller endast ville åstadkomma en social interaktion dvs. ”att hänga”, 

lyssna på musik etc. Förutom att produkterna måste vara tveklöst bra så måste det också 

finnas något värde att besöka butiken, menar Melin. Denna tanke har gjort att varje butik är 

unik. Butikerna skiljer sig på många olika plan men framförallt skiljer det sig gällande 

inredning. Melin berättar att en butik har lutande väggar medan en annan har spegeltäckta 

väggar. Butikslokalerna är noga utvalda, samtidigt som inredningen är väl genomtänkt. Dock 

har detta en baksida och det är att det blir oundvikligt kostsamt. Men Christoffer Melin tror att 

dessa kostnader är nödvändiga för att bygga upp ett starkt varumärke som ger långsiktiga 

vinster. Dessutom menar han på att alternativet att bygga upp en stor butikskedja med samma 

inredning också blir kostsamt. Efter fem år har den inredningen blivit omodern och då blir det 

kostsamt att byta ut inredningen av alla kedjans butiker.  

   ”Vi kan istället uppdatera en i taget.”119 

 

5.15 Ryktesspridning 

Weekday har aldrig, vilket kan upplevas kontroversiellt, satsat på traditionell marknadsföring. 

Marknadsansvarige Christoffer Melin berättar:    

   ”Vi har hittills inte lagt en spänn på annonsering, ingen reklam, ingen radio, ingen tv.”120  

 

Istället förlitar de sig helt på sina produkter och varumärken och bygger sin marknadsföring 

framförallt på långsiktig ryktesspridning. Ryktet sprids bland annat via konsumenter, 

personal, public relations och samarbeten med arrangörer av kulturella arrangemang, 

nattklubbar etc. För att en marknadsföring skall fungera via ryktesspridning måste man till att 

börja med ha en bra produkt som folk efterfrågar. Weekday har lagt all fokus på att ta fram 

rätt produkter som folk efterfrågar. Christoffer Melin berättar:  

                                                
118 Butikanställd, intervju 2008-04-11 
119 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
120 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
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   ”Erbjuder du rätt sak till rätt pris så kommer du alltid att ha kunder. Du skulle ju kunna 

bombardera TV med reklam från ditt företag men tillslut faller ju sådant om företagen inte 

har det som kunden tror att de har. Mun till mun, dvs. när grannen berättar om den fina bilen 

han köpt osv. Sånt kan inte misslyckas…”121 

 

Christoffer Melin berättar att det är viktigt att bemöta och besvara det rykte som de gett ut. 

Trovärdigheten besannas endast då ryktet bekräftas. En bekräftelse sker då individer kommer 

i kontakt med Weekday.  Om individens förväntan stämmer överense med individens egen 

observation, bekräftas ryktet. Det gäller inte bara kunder och konsumenter. Det gäller all typ 

av kontakt.  

   ”När vi sökte folk till Drottninggatan satte vi inte ut någon annons utan det spred sig 

genom folk som arbetade här och genom Facebook och andra kanaler. Det var en bit över 

hundra personer som visade intresse och jag ville att vi skulle träffa alla. För det är för mig 

viktig marknadsföring. För det här är folk som tagit sig tid att skicka en ansökan och det är 

folk som på ett eller annat sätt känner människor på det här företaget eller har en anknytning 

till nåt som vi är med och står för. Och då måste vi ta oss tid och träffa dem. Sen är det ju så 

att alla kan ju inte få jobb, det är ju helt omöjligt. För det är ju vanligt idag, om jag skulle gå 

ut idag och söka jobb så skulle jag kanske få svar av en utav tio. Och det är inte den bästa 

marknadsföringen för de företagen.”122  

 

Weekday har även jobbat hårt med ansvarstaganden. Weekday är öppna med att berätta om 

något gått snett. Melin: 

   ”Jag tror att folk tycker att vi gör rätt för oss. Nu nyligen hade vi en liten tråkig incident 

förra veckan med t-shirt som hade för höga värden av ett sköljningsmedel [sic]. Men hur vi 

producerar är aldrig någonting vi försökt att dölja. Vi bjuder ner folk till de fabriker vi 

samarbetar med. Adam som är fantastiskt duktig med arbetet runt miljö och arbetsrätt ställer 

upp varje gång Rena kläder bjuder in till utfrågning.123 Där får folk ställa frågor om 

ursprung och villkor. Som ett litet företag som vi ändå är tycker jag att vi gör vad vi kan. Vi 

har en tjej, Irene Höglund som ser efter krav och förhållanden i fabriker så gott det går att 

kolla. Folk kan gömma saker och lura oss också, som de tydligen hade gjort med den här t-

shirten. Vi har ju avtal med alla leverantörer och fabriker om vad som gäller men det har ju 

                                                
121 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
122 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
123 http://www.renaklader.org/om  / 2008-04-29 
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de missbrukat vad det gäller den här t-shirten. Nu har vi tagit bort den från butikerna och så 

kommer vi själva att testa den också.”124 

 

Weekday har haft stor hjälp av media för sin ryktesspridning, dvs. genom så kallad public 

relations. Ända sedan starten har pressen skrivit om deras produkter och verksamhet. Dock 

har de aldrig medvetet (dvs. genom ”lobbying”) försök använda dessa kanaler som strategi 

utan media har kommit självmant. Den enda lobbyverksamhet de använder sig av är utlåning 

av nya kollektioner till tidningarnas moderreportage. 

 

Istället för att lägga pengarna på annonsering spenderar Weekday dem på att anordna så 

kallade events för både deras personal och kunder. Christoffer Melin berättar bland annat att 

de har ett nära samarbete med musikklubben Debaser, där de arrangerar konserter och fester 

etc. Debaser är en ledande konsert- och klubbarrangör i Stockholm och återfinns även i 

Malmö. Varför det valt att samarbeta med just dem beror på önskningar från Weekdays 

personal. Det finns ett stort musikintresse hos Weekdays personal och kunder. Christofer 

Melin berättar att många av deras anställda spelar i pop och rockband. Därför vill de lyfta 

fram musik kring Weekday. Flera av deras butiker har inretts med DJ-bås där kända och 

aktuella DJ:s hyrs in för att spela skivor. På det här sättet har Weekdays butiker blivit 

förknippade med en klubbkänsla men även märket har blivit starkt förknippat med musik i 

allmänhet.  

   ”I Köpenhamn hade vi en DJ som heter Trente Möller som var där och spelade på 

invigningen. Det var tydligen riktigt bra. Det kom mycket folk dit. Människor som handlar hos 

oss har ett musikintresse, antingen är det rockintresse eller techno. Modebilden finns ju där, 

du har det där svarta smala eller det färgglada, inte smile-gubben direkt men du har ändå 

rave där på något sätt.”125  

 

Sponsring av musikband är ovanligt men det har förekommit. Företaget får många 

förfrågningar men tackar oftast nej. Christoffer Melin berättar att det har varit tillfällen då det 

ställt upp för någon anställd som spelar i ett musikband. Musikstilar och intressen används 

flitigt av respondenterna för att identifiera en sorts självbild av företaget. 

 

 

                                                
124 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
125 Christofer Melin, intervju 2008-04-28 
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5.16 H&M-affären 

Hennes & Mauritz (H&M) meddelade 20080306 via ett pressmeddelande126 att de hade köpt 

60 % av aktierna av Fabric Scandinavien för ett kontantbelopp på 564 miljoner kronor 

Därmed är de huvudägare av Fabric Scandinavien. Totalt ska de köpa 100% av aktierna för ca 

1 miljard kronor inom tre till fem år från och med pressmeddelandet.  

 

Förvärvet av Weekday kommer inte att påverka eller att förändra Weekdays verksamhet 

enligt H&M: pressmeddelande. I pressmeddelandet berättar de att Weekday ska drivas som ett 

fristående dotterbolag inom H&M-koncernen. Fabric Scandinaviens varumärken skall inte 

säljas i H&M:s butiker samtidigt som H&M:s produkter inte kommer säljas i Fabric 

Scandinaviens butiker. ”Det är viktigt att vara lojal mot sitt eget varumärke…”  berättar Lars 

Karlsson, vd Fabric Scandinavien. Lasse berättar deras motivation till affären:  

   ”Tillsammans med H&M får vi större möjligheter att verkligen utveckla de idéer vi har 

inom mode och design. H&M:s kunskap om bland annat produktion och internationell 

expansion kommer vara mycket värdefull för oss. 127 

 

H&M hade godkänts av Weekday efter noga övervägande. Förutom strategiska och 

ekonomiska fördelar var kriterierna för en eventuell försäljning att de förvärvande företaget 

skulle ha liknande kulturella värderingar som Weekday. Melin berättar: 

   ”H&M är ett mycket familjärt företag, precis som vi. De har bland annat endast bytt vd 3 

gånger på 60år. Jag har många vänner som jobbar där och jag uppfattar H&M som ett 

otroligt juste företag. Jag tror inte vi kunde hitta en bättre partner.” 128 

 

5.17 Mediebilden  

Det mest utmärkande draget av mediebilden av Fabric Scandinavien och Weekday är att 

företagen beskrivs som sensationsartade. Företaget beskrivs ha rört om och vänt 

modebranschen upp och ner genom sin kontroversiella tillväxt i modebranschen. Aldrig har 

ett så ungt modeföretag haft en så stor tillväxt som Weekday. I samtliga fall då Weekday eller 

dess jeansmärke Cheap Monday nämns i artiklarna skrivs det tillsammans med begrepp som 

sensation, framgång och tillväxt.  

 

                                                
126 H&M, press release 20080306,  http://www.hm.com/se/__prfinance.nhtml?pressreleaseid=343333  
127 www.ekonominyheterna.se  tv4. 2008-03-31 
128 Christoffer Melin, intervju, 2008-04-28 
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Den svenska modebranschen beskrivs generellt vara rekordartad, detta gäller framförallt 

svensk modeexport. År 2006 exporterade modebranschen för 8,4 miljarder kronor. Denna 

siffra har ökat varje år därefter. Det beskrivs i flera artiklar hur svenskt mode har blivit allt 

mer efterfrågat. Orsaken förklaras vara att svensk design är rätt i tiden, att designen är diskret, 

väldressad, med de rätta detaljerna samt att den håller hög kvalité. Dessutom förknippas 

Sverige med pålitlighet medan priserna är relativt låga.129  

Även den svenska, inhemska, marknaden har vuxit rekordartat. Orsaken till den svenska 

modeexplosionen förklaras till de nya och mindre designföretagens kraftiga tillväxt. Bakom 

jättarna som exempelvis H&M har de små aktörerna format nya idéer och skapat kreativa 

lösningar för att möta konsumenternas behov och önskningar. Efter klädmärkena Acne och 

Nudie, målas Cheap Monday upp i slutet av 2007, av Dagens Nyheter, som det tredje största 

jeansmärket. Det poängteras dock att Cheap Monday har den största tillväxten.  

 

Varumärken har blivit allt viktigare inom kläd- och modebranschen. I en artikel publicerad på 

E24.se beskrivs hur konkurrensen har tätnat i modebranschen.  

   ”Otrogna konsumenter och tuffare konkurrens tvingar de stora klädkedjorna att bli ännu 

vassare på att förklara vad varumärkena står för”.130   

 

I artikeln beskrivs hur klädföretagen trängs på Drottninggatan för att slåss om kunderna, vägg 

i vägg med varandra. Behovet att profilera sig är stort.  

   ”När konjunkturen försämras är det klädkedjorna med starka varumärken och tydliga 

budskap som håller sig kvar på konsumenternas shoppinglista”.131 

 

Cheap Monday beskrivs vara ett lågprismärke med hög trendfaktor inom ungdomsmodet. 

Märket har blivit starkt kopplat till Örjan Andersson. Andersson har målats upp av pressen 

som en hjälte som lägger ner sin själ i arbetet med att se till att folk kan bära snygga jeans. En 

eldsjäl och entreprenör som går sina egna vägar. I många artiklar nämns hans första butik 

Weekend på lilla Essingen och hur han till en början jobbade i motvind. Satsade sina sista 

besparingar och satsade allt på jeansen.  

 

Cheap Monday förknippas med nytänkande och ungdomsrevolt. Cheap Mondays logotyp, en 

                                                
129 www.di.se  / Svenskt mode intar världen, 2008-04-02 
130 www.E24.se  2008-04-09 
131 www.E24.se  2008-04-09 
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tecknad döskalle, fick vid introduktionen stark kritik av svenska kyrkan och beskylldes för att 

innehålla satanistiska inslag.132 Detta resulterade till ännu mer uppmärksamhet och ryktet 

spreds ytterligare. Döskallen har istället blivit symbolen för framgången och hela 

organisationen. I vissa artiklar flyter nämligen märket Cheap Monday ihop med märket 

Weekday och uppfattas till att vara samma sak. 

 

Weekdays avstånd till traditionell marknadsföring har, i sig, gett stor uppmärksamhet då det 

har ställts i skenet av framgången. Detta är något som nämns flitigt i artiklarna. Andres Lokko 

skriver bland annat:  

   ”Det är inte dödskallen H&M betalar för. Cheap Monday förlitar sig helt och hållet på 

Djungeltrumman, som H&M betalar 564 miljoner kronor för snarare än för själva byxorna 

eller den karakteristiska dödskalle de använder som logotyp”133.   

 

Lokko menar att grundarna, med Örjan Andersson och Lars Karlsson i spetsen, har haft en 

”återhållsam fingertoppkänsla” i förmågan att nå sin målgrupp utan hjälp via traditionell 

marknadsföring. Det är just marknadsföringen som är värdefull.  

 

H&M affären var oväntad. Jag tror att den här nyheten överraskade alla, berättar en 

analytiker från Öhmans fondkommission.134 Enligt den medieanalys vi gjort fann vi att 

affären väckte stor uppmärksamhet i den svenska nyhetsvärlden. Weekday anses vara 

originella med sin rekordtillväxt. De har drivit sin verksamhet med sina egna och 

kontroversiella metoder, vilket gett intrycket att de inte ville gå ”den normala vägen” som 

nyetablerat företag genom att bli uppköpt förr eller senare och falla in i ledet. Dagens industri 

publicerade bland annat en artikel 20070818 där de beskrev att det fanns många intressenter 

som ville köpa upp verksamheten. Ägarna har ständigt tackat nej till fina erbjudande och 

meddelat att de vill gå sin egen väg. Till och med Weekdays egna personal var förvånade över 

uppköpet. I samband med våra intervjuer berättar en butiksanställd: 

   ”Först kändes det skit. Nu känns det bra eller till och med grymt! Uppköpet innebär 

sannolikt möjligheter att utvecklas.”135 

 

                                                
132 www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=102165, 2008-05-19 
133 www.dagensps.se  2008-04-16 
134 www.ekonominyheterna.se  tv4. 2008-03-31 
135 Butiksanställd, intervju 2008-04-11 
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6. Analys 

I detta kapitel har vi som avsikt att tolka samt att jämföra den data vi samlat in med de teorier 

som vi valt att använda oss av i uppsatsen.  

 

6.1 Att göra rätt saker i rätt tid 

Det är inte helt enkelt att spåra de orsakssamband som kan förklara varför Weekday blev så 

framgångsrikt. Flera faktorer är svåra att tolka. Till exempel när Weekday lanserade 

jeansmärket Cheap Monday blev det snabbt en försäljningssuccé. Bara under ett par månader 

lyckades de skapa en stor efterfrågan i stockholmsområdet. Produkterna blev genast 

”trendiga” bland unga stockholmare. Detta kan tydas på två sätt; antingen skapade Weekday 

en ny efterfråga hos konsumenterna genom att introducera en ny produkt/varumärke eller så 

besvarade de redan en befintlig och obesvarad efterfråga på marknaden. I det sistnämnda 

fallet kan denna snabba reaktion (dvs. efterfråga) från omvärlden vittna om att efterfrågan 

redan fanns innan jeansen nådde marknaden. Christoffer Melin menar, i vår intervju, att det 

viktigaste är att erbjuda produkter som marknaden efterfrågar.  

 

Cheap Mondayjeansen var och är känt för sin säregna design vilket snabbt snappades upp av 

konsumenterna. Originaldesignen kan beskrivas som smala skärningar (”stuprörsjeans”) av 

stretchtyg. Detta var revolutionerande under denna tid. Jeansen har därefter bland annat 

används flitigt av individer som, själva, grupperar sig inom vissa musikstilar. Det är alltså 

mycket troligt att dessa individer och dessa grupper tidigare haft en obesvarad efterfråga som 

nu fick gensvar. Här kan vi alltså se hur Weekday, medvetet eller omedvetet, besvarade en 

efterfråga.  

 

6.2 De interna märkenas betydelse 

Weekday verksamhet bygger på starka varumärken som tillhandahålls av dotterbolaget 

Weekday Brands AB. Flaggskeppet är Cheap Monday och har störst betydelse och därför har 

vi valt att endast exemplifiera med detta märke i vår analys. I vår empiri framgår det att 

märket Weekday och Cheap Monday ofta flyter ihop och uppfattas som ett. De existerar i 

symbios och dödskallen symboliserar många gånger hela organisationen.  

 

Nyligen genomförde tidningen Dagens Affärer en konsumentundersökning gällande 
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varumärkeskännedom. Resultatet visade att Cheap Monday var ett av de mest igenkända 

varumärkena bland unga vuxna i Sverige.  

   ” … Men ta ett märke som Cheap Monday, nyligen sålt till H&M för närmare en miljard, 

till exempel. I gruppen 15–24-åringar är det Sveriges fjärde mest kända varumärke. I gruppen 

50+ skulle jag säga att det är totalt okänt. Cheap Monday har inte spenderat en krona i 

reklam…”136 

 

Aaker har en tydlig bild av vad som gör vissa varumärken starka. Aaker talar framförallt om 

varumärkeskapital (”Brand equity”) och om varumärkesidentitet (”Brand identity”). Då vi 

tolkade vår empiri efter Aakers beskrivning fick vi svårt att särskilja mellan Weekday och 

Cheap Monday. Varumärkeskapitalet hamnar hos de interna märkena medan 

varumärkesidentitet ligger mer på Weekdays område. Varumärkeskapital byggs upp av 

märkeslojalitet, märkeskännedom, kundupplevd kvalitet, märkesassociationer och av övriga 

tillgångar.  

Varumärkesidentiteten består av fyra perspektiv och av sammanlagt tolv dimensioner. 

Enligt Aaker kan varumärket ses som organisation, person, symbol och eller som produkt. Det 

grundläggande är att varumärket kan ses som uppbyggt av flera dimensioner där de mest 

lämpade utifrån det företaget erbjuder ska väljas och förstärkas. De fyra perspektiven på 

varumärket ger varumärkets dess identitet. Identiteten har en fast kärnidentitet och en 

utvidgad identitet. Fylligare information om dessa perspektiv och om identiteten återfinns i 

teoridelen. Nedan ges kortare beskrivningar av dessa i de fall de, enligt oss, stämmer överens 

med eller bryter mot insamlad empiri.   

 

Kombinationen av de fyra perspektiven skapar tillsamman varumärkesidentiteten. 

Kärnidentiteten är stabil och kommer troligen att vara konstant för aktuellt företag även då de 

expanderar in på nya produktområden eller in på nya marknader. För att ta reda på vad som är 

kärnidentiteten i ett företag och för dess varumärke kan man fråga sig vad som är varumärkets 

själ. Andra frågor som kan ge samma svar är frågor om det finns några grundläggande 

värderingar och eller om organisationen står för något.  

Kärnidentiteten bör innehålla sådant som gör varumärket unikt och bärande av värde. Den 

utökade identiteten gör bilden av märket komplett. Ofta är kärnidentiteten väldigt preciserad 

och kan behöva en mer målande bild av sig själv.  

                                                
136 http://www.va.se/blog/2008/04/03/guldagg-men-ar-det-de-rikt/ / 2008-04-04 
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I en av våra intervjuer med personalen svarade en respondent att själen i företaget skulle gå 

förlorade om de tre grundarna slutade. Man skulle kunna se det som att respondenten i fråga 

menade att de var en så stark del av kärnidentiteten.  

 

Christoffer Melin menade att arbetssättet är en del av framgången. De som sitter i ledningen 

vill inte ha det som de haft det på tidigare arbetsplaster. Istället för att sitta på ett oändligt 

antal möten går det hellre ut och testar idéer direkt. Den öppna och lekfulla attityden i 

organisation och arbetssätt utgör även en stor del av identiteten.  

Aaker menar att det som företaget står för och signalerar kommer att smitta av sig och även 

hamna på varumärkesidentiteten.  

 

Att se varumärket som en produkt blir allt viktigare om produktområdet breddas och de 

uppenbara skillnaderna blir otydligare. Exempelvis gäller detta kläder, datorer och mat, 

produkter som är lågt differentierade eller återfinns på mogna marknader. Skillnaderna mellan 

exempelvis jeans är många men kan för en ovan konsument upplevas som få. Detta leder till 

att de företag som lyckas skapa denna koppling vinner framgång. Att ligga högt på 

konsumentens lista, baserad på medvetenhet och kännedom, kan leda till stora fördelar. Om 

kopplingen mellan jeans och möjliga jeansmärken ofta blir Cheap Monday blir detta till en 

nyckeltillgång för Weekday (key-asset). Weekday kan sägas ha en nyckeltillgång i sitt 

jeansmärke Cheap Monday. Den höga märkeskännedomen bland målsegmentet, se ovan, talar 

för det. 

 

6.3 Trendigt till lågt pris 

När Cheap Monday introducerades var priset för ett par jeans 400kr. Detta pris ansågs vara 

lågt i jämförelse med det genomsnittliga priset för ett par trendiga jeans på den dåvarande 

marknaden. Örjan Andersson menar att detta var en motreaktion till trendiga varumärkens 

marknadspositioneringar via hög prissättning. Weekday erbjöd alltså, marknaden, produkter 

med lågt pris samtidigt som de hade samma trendfaktor som produkter med högt pris. En 

butiksanställd beskrev Weekday:  

   ” Jag tänker direkt på Cheap Monday. Weekday är ett företag som erbjuder modekläder till 

ett billigt pris. Weekday är jävligt trendigt, fast inte catwalk-trendigt.”137 

 

                                                
137 Butiksanställd, intervju 2008-04-11. 
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Dock kan det innebära en risk med låg prissättning. Produkterna kan av konsumenterna 

uppfattas som mindre exklusiva och att vara av sämre kvalité. Låg prissättning var inget nytt 

fenomen i sig då Cheap Monday introducerades. På den tiden fanns ett flertal klädmärken 

positionerade utifrån lågt pris som inriktade sig på att besvara efterfrågan på billiga kläder.  

 

Aaker menar att kvalitet är alltid en fråga av vikt. Ibland finns en nivå som måste uppnås för 

att företaget överhuvudtaget ska kunna överleva. Medan det ibland handlar om att de som helt 

enkelt levererar högst upplevda kvalitet vinner flest konsumenter. Och genom att addera 

prisfrågan till kvalitetsuppfattningen kan värdefrågan bli aktuell. Det gäller att allra minst 

erbjuda konsumenterna samma upplevda värde som direkta konkurrenter samt att värdet ska 

överstiga det pris som konsumenten betalar.  

 

Vi kan endast spekulera i varför vissa klädmärkena har hög prissättning eftersom vi inte har 

gjort någon undersökning angående detta. En misstanke kan vara att de exempelvis vill 

utstråla exklusivitet, hög kvalité. Weekday lyckades göra Cheap Monday trendigt hos 

konsumenterna samtidigt som de hade låg prissättning. 

 

6.4 De externa varumärkenas betydelse 

En tolkning som vi gjort är att Weekday har dragit nytta av väletablerade externa klädmärken 

som har haft hög trendfaktor hos konsumenter. Dessa externa märken väljs ut kontinuerligt av 

Weekdays personal genom att de kolla av med omvärlden om vad och vilket estetik som anses 

vara trendigt, bland annat genom världsmässor. Därefter beblandas de externa märkena med 

Cheap Monday i butikerna. På så sätt har dessa varumärkens värde smittat av sig och höjt 

Cheap Mondays värde. Konsumenterna har då undermedvetet associerat Cheap Monday som 

ett trendigt varumärke. Christofer Melin hävdar dock, i vår intervju, att de externa 

varumärkena har mindre betydelse för att locka kunder eftersom Weekday har egna starka 

varumärken. Men tittar vi i ett varumärkesperspektiv får de externa varumärken stor betydelse 

för de interna.    

 

Örjan berättar, i en av artiklarna som vi analyserat, om hur verksamheten såg ut tiden innan 

Cheap Monday. Verksamheten bestod då mycket av att importera dyra kläder som var sydda 

av trendiga designers från utlandet.  Kundkretsen bestod då utav ett kontaktnät och utav 

medvetna modekonsumenter, enligt Christofer Melin. Dessa modemedvetna konsumenter, 
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tillsammans med dåvarande personal på Weekday skulle kunna likställas med de som 

Bengtsson och Östberg placerar på den tredje och högsta nivån av märkeskunnighet. Dessa 

konsumenter leder generellt utvecklingen av varumärken samtidigt som de har stor insikt över 

hur andra uppfattar dem. På detta sätt auktoriserades tillslut även Weekday och därmed Cheap 

Monday till att vara trendsättare och associerades med de exklusiva plaggen.  

 

6.5 Skapa märkesmening 

Det som är centralt i Weekdays marknadsföring är ryktesspridningen. Istället för att exakt 

definierar historien om Weekday och dess varumärken har de låtit den formas under resans 

gång av både konsumenterna, media och av dem själva. Detta stämmer in på det som 

Bengtsson och Östbergs beskriver; att det finns flera författare till ett varumärke eller en 

företagsidentitet. Märken är, i sig, inte meningsfulla utan mening skapas genom tiden i 

relation mellan märket och konsumenter. Ett varumärke byggs upp då det cirkulerar i 

samhället och interagerar med människor. Christoffer Melin beskriver hur till exempel 

varumärket Cheap Monday har formats genom tiden. Den enda förutsättningen som gavs var 

utformningen av produkten och dess pris. Därefter har de, tillsammans med omvärlden, skapat 

märkets innebörd, dess målgrupp etc.  

 

Aaker påpekar att den viktigaste delen i att skapa ett starkt varumärke är genom den relation 

som byggs upp mellan märket och kunden. Det är källan till varför vissa varumärken växer 

sig starka och får en lojalitetsställning hos konsumenterna. 

   ”Relationships between a brand and customers can be based on a host of positive feelings 

(such as admiration, friendship, having fun, and being a part of the same community) that 

cannot be accurately conceptualized in terms of value propositions.”138 

 

Weekday har en stark community-känsla mellan personal, märke och kund. Denna bild har vi 

fått efter intervjuerna med de anställda. Bilden där community-känslan sätts som högst 

skapande av varumärken av styrka stärks även av det som Bengtsson och Östberg skriver i sin 

bok ”Märken och människor”. 

 

 

 

                                                
138 Aaker, David ”Building strong brands” s.103 
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6.6 Varför Weekdays marknadsföring har fungerat så bra 

I vårt empiriavsnitt framgår det att Weekday har använt sig av icketraditionell 

marknadsföring. Istället för att för att kommunicera med omgivningen via annonser, har det 

arbetat fram ett trovärdigt rykte bland konsumenterna. Istället för att i förväg föreskriva vad 

Weekday är för slags företag, har Weekday låtit konsumenterna samt omgivningen, vara 

delaktiga i arbetet med att skapa bilden av företaget. Bengtsson och Östberg teoretiserar kring 

hur ett varumärke får mening genom interaktion mellan märke, samhälle, konsumenter och 

företaget själva. Weekday interagerar med konsumenter genom bland annat upplevelser i 

butiken, social kontakt med personalen, ryktesspridning, events, kulturevenemang, musik.  

 

På detta sätt har Weekday lyckats skapa nära relationer med konsumenterna och detta har 

genererat lojala kundkretsar. Detta förklara dock inte varför metoden har blivit framgångsrikt. 

Vad som kan förklara varför denna marknadsföringsmetod har blivit framgångsrikt är teorin 

om balansgången mellan konsumtionskultur och brandingparadigm. Bengtsson och Östberg 

försöker förklara, hur olika övertalningsmetoder blir accepterade medan andra förkastas av 

konsumenter, med hjälp av denna balansgång. För att göra detta mer tydligt vill vi först 

exemplifiera det som Bengtsson och Östberg använder som exempel för att beskriva hur 

konsumtionskulturen såg ut i USA efter andra världskriget. Konsumtionskulturen bestod av 

märken som fungerade som kulturella auktoriteter. De gav vägledning hur man normativt 

lever i välfärden. Dessa normativa uppmaningar synades tillslut av konsumenterna. Ett nytt 

brandingparadigm uppstod och konsumenterna använde istället konsumtionen som 

självförverkligande aktiviteter. I det postmodernistiska brandingparadigmet som uppkom 

under 1980-talet drar konsumenterna detta ytterligare ett steg genom att göra märken till sina 

egna. De postmodernistiska konsumenterna beskrivs uppleva sig som smartare än de 

lättlurade massorna genom att ha förmågan att skapa sig en personlig stil av de märken som 

finns tillgängliga.      

 

Weekdays marknadsföring vittnar om att traditionella metoder är mindre accepterade i den 

konsumtionskultur som råder idag. Det finns tecken på att konsumtionskulturen på den 

svenska modemarkanden till stor del består av medvetna konsumenter som använder 

konsumtionen till att bygga sin identitet. Konsumenten använder alltså konsumtionen för att 

visa andra sin personlighet. Alltså värdesätts konsumtionen högre om den har konstruerats av 

konsumenten själv. Detta betyder att traditionella metoderna, till exempel annonsering, kan 
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anses vara mindre trovärdigt, eftersom den uppfattas som normativ. Då går poängen miste om 

konsumentens självidentifikation. En annan aspekt som visar att Weekday inte vill vara 

normativa kan vara att de inte har skriftligt definierat någon målgrupp. Detta låter de 

konsumenten själv avgöra utifrån dennes egen uppfattning om denne känner sig träffad.  

En orsak till varför ryktesspridningen har fungerat är just uppmärksamheten i media kring 

Weekdays kontroversiella marknadsföringsmetoder. Weekday har haft stor hjälp av media 

dels för att få en främjande ryktesspridning men även deras författarskap till märkesmening. 

Bengtsson och östberg beskriver hur populärkulturen har stor inverkan på hur på ett märkes 

meningsuppbyggnad.     

 

En viktig del av marknadsföringen är arrangemang (events) utanför verksamheten. Weekday 

arrangerar bland annat fester, dels för sina anställda men även för sina kunder. Detta är ett 

exempel på hur de skapar märkesmening till sina märken. Till exempel om Weekday säljer ett 

festplagg, är dessa fester ett undermedvetet och levande exempel över ett tillfälle då plagget 

förslagsvis kan användas. Festerna har dessutom flera funktioner. På dessa fester kan 

Weekday till exempel koppla samman musik som skall förknippas med varumärket. Vilken 

typ av stil som skall förknippas med märket är kanske mindre viktigt. Det viktiga är att visa 

individer att musiken har en stor betydelse för organisationen. Musik har stor inverkan på 

individers identitetsprocess i allmänhet, särskilt bland unga människor. Därför kan musiken 

vara stor draghjälp för att skapa mening kring varumärket.  Detta är något som Weekday tar 

hjälp av. I butikerna har de inrett DJ-bås där DJs kan spela skivor i form av uppvisning. Att 

spela musik i en affär är förvisso inget nytt fenomen inom butiksförsäljning. Men i och med 

att de har uppträdande DJs visar Weekday att det går ett steg längre och utstrålar på så sätt ett 

starkt musikengagemang samtidigt som kunderna får en upplevelse i form av klubb- eller 

dansgolvskänsla.     

 

Upplevelsen att besöka butiken stärks även av att varje butik är unik i fråga om inredning. 

Detta skapar mening till märket, enligt Christoffer Melin. Han menar att folk måste ha något 

unik att berätta till andra. Butiksbesöket ses som en del av konsumeringen dvs. en utökning 

från att bära plagget. Bengtsson och Östberg beskriver bland annat hur märkesmening skapas 

då konsumenten tillägger sina egna versioner av konsumeringen.  
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6.7 Organisationens betydelse för varumärket 

Styrkan i att signalera varumärket som en organisation ligger i att organisationen lyfter fram 

det unika med företaget. Aaker menar att de specifika inte går att kopiera och då det speciella 

ger värden till kunden. Värden som ej lättvindigt går att kopiera. Aaker menar att det kan ske 

genom en rad olika kanaler, genom värden, människor, program och tillgångar och styrkor. 

Värdet ligger i organisationens speciella styrkor och i dess uppsättning. Aaker menar att de 

flesta konsumenter ständigt läser av signaler och det de känner blir därefter deras attityd till 

företaget bakom varumärket. Människor som kanal gör att personalen kan vara bärare av 

kultur och värden.  

 

I de intervjuer vi gjort med personal och ledning inom Weekday fick vi bilden av en öppen 

organisation där allas åsikter värderades högt. Personalen meddelade att de enkelt och utan 

hierarkiska hinder kunde tala med ledningen direkt om de hade en idé eller en åsikt. Samma 

bild fick vi av ledningen och av den butikschef vi intervjuat. Denna dialog mellan chef och 

anställd gör att samtliga känner sig delaktiga. På detta sätt kan företaget stärka ”vi-känslan” 

som sedan smittas av till kunderna.  

 

Även personalpolitiken kan ses som specifik inom koncernen. I de intervjuer vi genomförde 

fick vi bilden att företaget vårdar den resurs som personalen är. Både personal, chefer och 

ledning talar om lojalitet till och från personal och företag samt om internrekrytering. Det 

talades från bägge håll om goda chanser för personal att avancera inom företaget och då en 

internationalisering är i antågande såg alla de vi intervjuade att det fanns stora möjligheter att 

följa med företaget ut i världen. Weekday har efter vad vi erfarit arbetat hårt på denna del och 

lyckats skapa ett öppet klimat där de anställda kan vara sig själva och där personligheter ses 

som tillgångar.  Det finns även en stark känsla, en anda, som Weekday förmedlar att de har. 

 

Weekdays personal spelar alltså en nyckelroll i deras marknadsföring. Weekday vill hellre 

uppfattas som ett modemedvetet kompisgäng än ett stelt säljande företag. Personalen fungerar 

som märkeskunniga inför de märken de säljer och kan på så sätt personligt instruera andra om 

de produkter som säljs. Detta sker dels via hemsidan eller i butiken men även i privata 

sammanhang dvs. på fritiden.   
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6.8 Organisationens betydelse för tillväxten 

Svante Andersson menar att de flesta växande svenska företag är organiska i sin form. Dessa 

är flexibla, nätverksbaserade och att information når alla inom företagen. Dessutom 

karaktäriseras de av att ha stor drivkraft och att folk inom företaget har lust och intresse av att 

företaget mår och går bra. Anderssons bild stämmer bra överens med den bild vi fått av 

Weekday.  

 

Vårt empiriska material visar att det råder en öppenhet inom organisationen. De anställda har 

berättat att de kan diskutera frågor och idéer med ledningen. Personalen känner även att de 

har möjlighet att påverka, vilket gör att de känner sig delaktiga. Detta stärker motivationen 

och känslan för företaget. Vissa butiksanställda uttrycker sin stolthet dels för företaget i sig, 

men också över sin anställning och dess delaktighet i företaget.   

 

Svante Andersson beskriver att den organiska företagsformen ger en betoning av 

företagskulturens vikt i skapandet av tillväxt.  

   ”De snabbväxande företagen använder sig därför till stor utsträckning av mjuka 

styrmetoder. Företagen försöker skapa en kultur som får medarbetarna att agera i en för 

organisationen önskad riktning utan att de behöver få detaljerade instruktioner.”139  

 

Andersson beskriver att denna kultur ofta formuleras, inom forskningen, som grundläggande 

gemensamma värderingar och som en tydlig affärsfilosofi. Vidare menar Svante Andersson 

att ledningen ofta arbetar aktivt med att skapa organisationskultur, att bygga upp och förstärka 

den samt att klargöra personalens viktiga roll i skapandet av kulturen. Även detta stämmer 

överens med den bild vi fått av organisationen. Det är mycket troligt att de finns sådana 

strategier från ledningen av Weekday vid nyrekrytering av personal. Flera av respondenterna i 

våra intervjuer med de butiksanställda uppfattar att personalen är mycket liksinnade och är 

eniga i många frågor rörande arbetsplatsen, Weekday, produkter, politik i allmänhet etc. En av 

de butiksanställda menade till exempel att det var svårt att peka på vad denne hade påverkat 

eftersom de andra ur personalen tyckte likadant. Det finns en kreativ miljö inom företaget och 

en öppen och kamratlig jargong inom organisationen. Vidare finns det gemensamhetspunkter 

i musiken och övriga estetiska uttrycksformer.  

                                                
139 Andersson, Svante s.71 
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Enligt Christoffer Melin genomsyras kulturen av en lågmäld attityd till pengar, makt och 

inkomst. Fokus ligger snarare på personalens förmågor samt kamratskap mellan de anställda. 

Alla anställda har möjligheten att påverka vilket bidrar till en kollektiv stämning inom 

organisationen. Individen står snarare i ett kollektivt centrum än företaget i sig. 

 

Vidare menar Aaker att värderingar även kan signaleras genom program, d.v.s. genom 

exempelvis kampanjer. Möjligen kan de event, de DJs samt den visuella estetik Weekday 

använder sig av ses som ett slags program från företagets sida. Detta då den estetik och den 

rebelliska ådra som företaget månar om signaleras genom dessa kanaler. Dessa är visuella 

symboler, metaforer och varumärkets arv (historik).  

 

6.9 Märkesgemenskap 

I denna uppsats kan vi inte säga om det existerar en märkesgemenskap kring märket Weekday 

bland konsumenter eftersom då behövs även en undersökning göras med ett perspektiv från 

konsumenterna. I denna uppsats har vi inte gjort en sådan undersökning utan har istället 

fokuserat på företaget med ett företagsperspektiv. Däremot antyder vårt empiriska material att 

en märkesgemenskap existerar inom organisationen. Detta kanske inte uppfattas som konstigt 

då anställda inom organisationen förväntas vara lojala till sin arbetsgivare. Men 

organisationen visar upp en mycket stark och gemensam tilltro till Weekday som varumärket 

samtidigt som organisationen har en mycket stark sammanhållning mellan de anställda. De 

anställda umgås mycket privat och utrycker en ”vi-mot-dom känsla” dvs. oppositionell 

märkeslojalitet vilket är vanligt i märkesgemenskaper.  Flera av de anställda säger sig vara 

stolta över Weekday och dess produkter. Detta stämmer in på teorierna om 

märkesgemenskap. Bengtsson och Östberg skriver att en grundpelare för märkesgemenskap är 

att medlemmarna inom organisationen har ett gemensamt medvetande. Medlemmarna i en 

märkesgemenskap känner en slags vi-känsla och känner sig knutna till märket.  

 

Förutom den mildare hierarki som råder inom företaget när det gäller att påverka 

organisationen finns andra faktorer som avgör hur mycket en anställd har legitim rätt att 

påverka. Bengtsson och Östberg beskriver hur medlemmar inom märkesgemenskap tilldelas 

legitimitet. Inom Weekdays kultur har anställningstiden en avgörande roll över hur mycket en 

anställd uppfattas ha kunskap om varumärkena. Ju längre en anställd har jobbat inom 
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företaget desto mer kan denne påverka organisationen. 

 

I och med att den sociala kontakten mellan personalen och kunderna är intensiv kan det 

mycket väl tänkas att en märkesgemenskap existerar utanför företagets gränser. Weekday 

arrangerar tillexempel fester (som vi tidigare nämnt) där kunder och de egna anställda kan 

interagera på ett personligt plan. Dessa fester är vad Bengtsson och Östberg kallar 

konsumtionsaktiviteter. De beskriver att märkesgemenskap kan bildas kring 

konsumtionsaktiviteter kring ett märke. 

 

6.10 Weekday som symbol 

Ett perspektiv som Aaker uppmanar till beaktning är att se varumärket som en symbol.  

Symbolen är något representerat varumärket. Enligt Aaker finns det tre grundtyper av 

symboler i detta sammanhang. Dessa är visuella symboler, metaforer och varumärkets arv 

(historik).  

 

När vi ser till Weekday kan vi se att symbolerna i visuell form och i historieform finns. Det 

finns en ”vi mot dem – känsla” som är starkt rebelliskt. Det visuella finns i företagets 

jeansmärke Cheap Monday vars jeans baktill pryds av en döskalle som snabbt associeras till 

jeansen, dess varumärke och till företaget Weekday. Företaget Weekday har även ett starkt 

varumärkesarv i form av den historia som ofta återupprepas, exempelvis i media. Företagets 

historia kan snabbsummeras med att en av ägarna, Örjan, öppnade upp en second hand-butik 

på Lilla Essingen i Stockholm. Idag är företaget Weekday ett av Sveriges mest snabbväxande 

företag. Helt nyligen köptes företagskoncernen Weekday ingår i, Fabric Scandinavien, upp av 

H&M för en rekordsumma. Företagets historia är av starkt symboliskt värde och är lite av en 

saga. Som vi tidigare beskrivit är det inte helt enkelt att se hur historien tillskrivits till märket. 

Enligt Aker skulle Weekday själva tillskrivit historien. Dock anser vi att det är mer troligt att 

historien har tillskrivits tillsammans med alla berörda aktörer på marknaden dvs. media, 

konsumenter och företaget självt.  

 

Märket Weekday kan även ses som en person då det ger möjlighet för konsumenten att 

uttrycka sig genom affären och de varor som tillhandahålls (”self-expressive benifits”). 
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Författaren menar att ett varumärke likt en person kan signalera en viss typ av personlighet, 

som exempelvis trovärdighet.140 

 

Om konsumenten känner en koppling så starkt till ett varumärke att detta kan hjälpa en att 

uttrycka ens person skapas lätt en relation till detta varumärke. Om denna relation blir 

varaktig och kundens behov täcks kan detta leda till lojalitet.  

Då vi intervjuade anställda på Weekday fick vi många svar som tydde på att det fanns kunder 

som mer eller mindre byggde hela sin garderob på kläder från företaget. De kläder vi bär 

signalerar ordlöst vilka vi är, kläder signalerar ut vilka vi är eller vilka vi vill vara. Även om 

tanken inte finns där signalerar kläderna vi då tagit på oss att vi exempelvis gillar att klä oss 

bekvämt. Vad vi tycker och tänker kan vara svårare att signalera ut genom klädval men det 

ger i alla fall en bild. I intervjuerna med personalen fick vi även en bild av att det finns en 

slags samhörighet med återkommande kunder.  

 

6.11 Analys H&M-affären 

Fabric Scandinavien accepterade att bli uppköpta, efter vad man får tro, efter många 

förfrågningar och bud.141 Uppköpet var överraskande, enligt flera marknadsanalytiker, 

eftersom Weekday sänt ut signaler att de inte tänkte ge efter för finansiella intressen.  

 

Vi tolkar att det som låg till grund till affären var Weekdays vilja till utlandsetablering. Svante 

Andersson skriver (utifrån Ansoffs matris) att produktföretag i stor utsträckning (i större än 

tjänsteföretag) väljer att gå till nya marknader. Andersson påpekar också att Sverige är en 

liten marknad och trots de nio miljoner människor som bor här är företag som tillväxer snart 

ofta tvungna att gå in på nya marknader.142 Anderson menar att små hemmamarknader ofta 

kräver en internationalisering för tillväxtföretag.  Marknadens storlek avgör om ett företag 

direkt kan göra allvar av tanken på en internationalisering.  

 

Svante Anderson beskriver vidare att den svenska företagsstrukturen karaktäriseras av att det 

finns en övervägande del mindre och större företag. Det är svårt att växa sig medelstor.143 

                                                
140 Aaker, David ”Building strong brands” s.84 
141 Christoffe Melin, intervju 2008-04-22  
142Andersson, Svante s.64 
143 Andersson, Svante s.12 
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Weekday har inga planer på att öppna fler butiker i Sverige.144 Dagens sex ”svenska” butiker 

kan knappast ses som en stor etablering. Weekday är ett storstadskoncept vilket gör den 

svenska marknaden trång då antalet storstäder är få inom Sveriges gränser.   

I vår empiriavsnitt presenterade vi hur tillväxten av den svenska modebranschen har 

beskrivits som rekordartad de senaste åren. Det är framförallt de små aktörerna som orsakat 

den rekordartade tillväxten genom kraftig export. Det är dock viktigt att notera att det inte 

handlar om fysiska etableringar. Andersson visar i sin utläggning att varor dels är enklare att 

internationalisera samt att en internationalisering kräver kapital. För att en satsning skall 

lyckas krävs engagemang och ekonomiska förutsättningar. 145 

  

Weekday var tidigt ute med att distribuera sina jeans av märket Cheap Monday till utländska 

återförsäljare. Dock känner de nu att en fysisk internationalisering är den rätta vägen att gå. I 

pressreleasen som kom i samband med H&Ms uppköp meddelade Weekday  att ”H&Ms 

muskler” möjliggör den internationella satsningen företaget vill se. Christofer Melin menar att 

H&Ms uppköp var noga övervägt. Det största motivet, enligt Christoffer, var att få tillgång till 

de strategiska kunskaper samt erfarenheter H&M hade gällande fysiska utlandsetableringar. 

Detta motiv från Weekdays sida vittnar till att de har stött på svårigheter gällande 

utlandsetableringar. Melin menar att det kan låta lätt i teorin men visa sig svårt i praktiken att 

etablera sig i utlandet för ett en liten organisation. H&Ms organisation återfinns många länder 

i världen och har goda kunskaper om de olika länders lagar, formaliter och regler vilket 

Weekday kan ha stor nytta av. 

 

H&M meddelade samtidigt att de ser potentialen i företaget och tror sig kunna erbjuda det 

som Weekday söker av en partner. Svante Andersson menar:  

 ”En viktig slutsats är att företags internationella utveckling inte bör diskuteras utan att ta 

hänsyn tas till företaget som helhet. Den internationella utvecklingen är en konsekvens för 

företagets övergripande tillväxtstrategi. Avgörande för att en internationalisering skall 

genomföras är att ledande aktörer anser att det är en riktig strategi och att resurser avsätts för 

att genomföras strategin.”146 

 

                                                
144 http://ekonominyheterna.se/nyheter/six/2008/03/06/hm_fabric_ser_5060_monkibutiker_i_sverige/  / 2008-03-
31 
 
145 Andersson, Svante s. 100 
146 Andersson, Svante s. 97 
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Anderson sammanfattar de gemensamma dragen för tillväxande företag med att handling 

krävs. Individerna och gruppen är viktig, liksom ledningen. Ledningen måste kunna formulera 

och genomföra vald strategi. Författaren skriver också att för att vald och genomförd strategi 

ska bli lyckad, så krävs det att denna accepteras av kundsegmentet.  

   ”Dessutom krävs att tillväxtstrategin ”godkänns” av omgivningen. D.v.s. att det finns 

kunder som vill betala för företagets erbjudanden, finansiärer som kan bidra till expansionen 

samt att den institutionella miljön inte hindrar tillväxten”147 

 

Som vi tidigare nämnde kom uppköpet som en chock i mediavärlden. Hur konsumenterna 

uppfattade uppköpet kan vi dock inget säga. Däremot hade Weekdays anställda blandade 

känslor då meddelandet kom. Vi kunde notera en stor oro från Weekdays ledning i 

pressmeddelandet, över hur Weekdays och dess varumärke skulle uppfattas framöver. 

Weekday var mycket noga med att säkerställa att inget skulle förändras i och med uppköpet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
147 Andersson, Svante s. 134 
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7. Slutsats 

Innan vi presenterar våra slutsatser vill vi åter igen presentera vår forskningsfråga för att 

friska upp minnet hos er läsare. Vad har gjort Weekday till ett starkt varumärke? 

 

Vad som gjort Weekday till ett starkt varumärke, går inte att förklara till några få 

ensamstående orsaker. I vår analys kunde vi hitta flera faktorer som bidragit till varumärkets 

bärkraftighet. Dessa faktorer har tillsammans påverkat och varvat varandra vilket gör dessa 

hänger ihop. De främsta förklarande orsaker vi kunde få fram i vår analys var (1) en 

grundläggande och mytomspunnen företagshistoria, (2) Estetiskt tilltalande produkter, (3) 

Rätt produkter  i rätt tid, (4) Passande sociala omständigheter i omvärlden, (5) effektiv och 

icketraditionell marknadsföring (6) effektiv organisationen och dess personal.  

 

7.1 En grundläggande och mytomspunnen företagshistoria 

Historien kring hur Weekday startades lade grunden till märkets mening. Örjan Anderson 

arbetade, med sitt brinnande intresse samt stora kunskap om jeans, på kvällar och helger 

tillsammans med sitt lilla kollektiv. Man kan tycka att historien utgör ren fakta över faktiska 

händelser, men det innefattar även mer. Detta är en berättelse som också bidrar med ett 

kulturellt värde som signalerar något genuint och äkta. Historien berättar för konsumenterna 

att det finns kulturella intressen som anses viktiga inom företaget, många gånger kanske 

viktigare än det finansiella. Det handlade mer om att bidra till marknaden med tidigare 

saknade produkter än att skapa pengar. Dessa intressen blev ännu tydligare då Cheap 

Monday-jeansen introducerades då prissättningen var låg. Den låga prissättning var mycket 

effektfull och kunde ses som en bekräftelse av företagets historia. Weekday signalerade att de 

tog konsumenternas parti mot de konkurrerande aktörernas höga prissättningar.  

 

Genom åren har historien, Weekdays tidiga år, hängt med och smält samman med Örjan 

Andersson. Han har blivit ikonen för företaget trots det fanns flera grundare bakom företaget. 

Detta är inget medvetet drag från Weekdays sida, enligt Christofer Melin, som menar att det 

blivit så på grund av slumpen. Förmodligen har Örjan blivit en ikon för företaget då ryktet 

förenklats via ryktesspridningen. Ett rykte tenderar att förändras då de passerar många 

individer. Faktumet att historien har förenklats har gjort det lättare för folk att komma ihåg 

och sprida ryktesspridningen. Vi menar att detta har gjort det lättare för individer att skapa en 

relation till varumärket då de kan gestalta det med en person.  
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7.2 Passande omständigheter i omvärlden  

Cheap Monday logga, dvs. den tecknade dödskallen, hade ett rebelliskt intryck på 

konsumenterna. Detta framgår i flera av de artiklar som vi analyserat. Detta vittnar om att det 

kan ha funnits ett missnöje bland tilltalade konsumenter över det tidigare utbudet på 

marknaden. I modebranschen växlar produkter snabbt mellan att vara omoderna och moderna. 

Konsumenter söker ständigt efter något nytt. Mycket tyder på att den dåvarande markanden 

kan ha varit mer eller mindre homogen bestående av välkända inhemska och globala 

varumärken som de tilltalade konsumenterna tröttnat på. Därför låg Weekdays framfart 

mycket rätt i tiden. De kunde erbjuda produkter som medförde kulturella värden vilket gjorde 

att deras produkter blev mycket eftertraktade. Produkterna och Weekdays bakgrund lade 

grunden till märkesmeningen.  

 

7.3 Blandningen av varor 

De interna varumärkena har alltså haft en stor betydelse. När det gäller de externa 

varumärkena har även de haft en stor del i framgången. De externa varumärkena väljs med 

omsorg utifrån trendfaktor och att de går i linje med Weekdays grundläggande profil. Bland 

de externa varumärkena kan exempelvis Acne nämnas. Få större kedjor har idag ett brett 

utbud av externa varumärken. Ofta handlar det om att dessa enbart använder sig av interna. På 

detta sätt arbetar exempelvis H&M. Samtidigt har många av de trendiga varumärkena egna 

konceptaffärer där endast det egna varumärket säljs. Exempelvis har de två svenska 

klädmärkena Acne och Filippa K egna konceptaffärer i centrala Stockholm.  

 

Genom att erbjuda ett brett spann när det gäller egna varumärken och externa samt då det 

gäller prisklass (detta spann gäller även inom de interna varumärkena) har en bred målgrupp 

lockats till Weekday.  Dessutom har Weekdays produkters värde höjts i och med de externa 

märkenas närvaro. 

 

7.4 Effektiv marknadsföring 

Weekdays icketraditionella marknadsföring har varit mycket effektiv. Marknadsföringen har 

varit framgångsrik eftersom de dels har använt sig av metoder som överensstämt med det 

brandingparadigm som varit dominerande i Sverige. De har också haft hög trovärdighet 

knuten till varumärket.  
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7.5 Trovärdighet 

Trovärdigheten bottnar i att Weekday på alla plan knyter an till sin historia. De arbetar med en 

avsaknad av mallar för hur de ska/bör arbeta. Arbetsgången präglas av metoder där lust och 

effektivitet har valts framför en mer vanligt förekommande metoder hos andra företag. Därför 

framstår Weekday som ett ungdomligt avantgard i jämförelse med många av sina 

konkurrenter. 

 

Trovärdigheten ligger även i att de förmedlar bilden av hur de vill framstå i alla lägen. Trots 

att det handlar om en kommersiell verksamhet utstrålar organisationen enbart kulturella 

världen. Det handlar alltså även om att förmedla bilden utanför verksamhetens gränser. 

Exempelvis anordnas ofta de arrangemang Weekday håller utifrån lust. Självframställning 

sker vanligen genom att företag strävar efter att tilltala sina målsegment. Det som vi funnit 

intressant hos Weekday är att deras självframställning sker med utgångspunkt ifrån vad 

organisationens medlemmar brinner för. Exempelvis anordnas många av de klubbar och fester 

Weekday har utan att de meddelar att det är Weekday som står bakom arrangemanget. Vi 

tolkar det som att trovärdigheten höjs om den som erbjuder något inte skriver konsumenterna 

på näsan.  

 

Weekday har inte definierat sin målgrupp eller sin vision. Det betyder att det inte har funnits 

någon idealbild på marknaden över vem som är deras tänkta kund. Detta har resulterat till att 

konsumenterna själva har fått ta ställning om det passar in, vilket med Bengtssons och 

Östbergs syn skulle kunna ses som att konsumenterna är delaktiga i märkesförfattandet. 

Weekday har alltså lämnat dörren öppen och på så sätt inte stängt ute någon.  

 

Till exempel existerar inga skyltdockor över hur ett plagg skall bäras och kombineras. Detta 

ansvar bär istället personalen. På så sätt blir idealbilden mindre tydlig och konsumenterna kan 

istället bli inspirerade på ett mer mänskligt sätt. Personalen är alltså viktig med denna roll, 

dels som bärare av produkter, dels som bärare av kulturella värden.  

 

7.6 Ryktesspridning 

Det framgår tydligt att ryktesspridningen har gynnat Weekdays varumärke. En gynnsam 

ryktesspridning förutsätter att man har ett bra rykte att sprida vilket Weekday haft. Dessutom 
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har metoden i sig skapat stor uppmärksamhet hos media, populärkulturer och bland 

konsumenter. Denna uppmärksamhet har gjort metoden än mer effektiv.  

 

7.7 Organisationen 

Organisationens värderingar och uppbyggnad har spelat stor roll för organisationens 

varumärken och verksamhet. Weekday sänder ut ett budskap att de är ett glatt kompisgäng 

som är duktiga på mode och design samt att de tillhör avantgardet inom populärkulturen. 

 

Organisationen är organisk, dynamisk och öppen. Det är en familjär stämning inom 

organisationen vilken uppfattas av kunderna. Vi kan inte med hel säkerhet säga att det råder 

en märkesgemenskap kring Weekday då vi saknar underlag för detta. Genom vårt empiriska 

material har vi dock fått en bild som tyder på att det existerar en sådan inom organisationen. 

En viktig faktor är att personalen tror på Weekday som företag, som varumärke och på de 

varor som säljs. Tron på varorna gäller de interna såväl som de externa.  

 

Vi tror även att känslan för företaget, från personalens sida, blir starkare då internrekrytering 

och med det möjlighet att avancera inom företaget finns. Detta har gjort att personalen stannar 

inom organisationen vilket sänder ut signaler till konsumenterna att Weekday är ett 

ansvarsfull företag och en attraktiv arbetsplats. Som vi nämnde tidigare ligger Weekdays 

trovärdighet i helheten. Även Weekdays personalpolitik är en del av deras marknadsföring för 

att vinna konkurrenskraft.  

 

7.8 Avslutande ord 

Vi har funnit att Weekday vuxit till ett starkt varumärke bland annat genom en dynamisk 

organisation som uppmuntrar kreativitet.  Framgången går även att spåra till produkterna och 

produktbredden. Slutligen ligger en stor del av framgången i Weekdays initiativtagande att 

utveckla populärkulturen.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Weekday står, idag, i centrum i modebranschen gällande tillväxt. Den svenska finanspressen 

förknippar Weekday med stark tillväxt.    

 

Det finns intressanta problem rörande tillväxt. Då ett varumärke växer och tenderar till att bli 

överetablerat inom modebranschen finns det tendenser till växande motstånd och avstånd hos 

konsumenterna. Som vi tidigare nämnt har Bengtsson och Östberg teoretiserat kring 

fenomenet märkesmotstånd. Detta omfattar troligen även Weekday. I och med att H&M köpt 

upp företaget förväntas en accelererande tillväxt. Detta skulle vara mycket intressant att få 

reda på hur detta påverkar Weekday och dess underliggande varumärken. Hur kan man som 

företag tillväxa samtidigt som man kan behålla kulturella värden och kundlojalitet? 

 

Vi har i denna uppsats avsiktligt koncentrerat oss till att studera Weekdays varumärke ur ett 

företagsperspektiv.  Detta har gett oss en bild över hur företaget uppfattar sig själva. 

Dessutom har vi tagit reda på hur mediebilden sett ut över företaget. Tillsammans med dessa 

två har vi kunnat kartlägga en begränsad bild över hur konsumenterna ser på företaget. Det 

skulle även vara intressant att få en ämnet belyst ur ett kundperspektiv. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

9. Källor 

9.1 Litteratur 

Aaker, David ”Building strong brands” (2002) 

Aaker, David ”Strategic Market Management” (2005) 

Andersson, Svante ”Det växande företaget” (2001) Studentlitteratut 

Apéria, Tony ”Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen” / 

Doktoravhandling Stockholms universitet 2001 

Bengtsson, Anders & Östberg, Jacob “Märken och människor – om marknadssymboler som 

kulturella resurser” (2006) 

Nilsson, Sven ”Kulturens nya vägar” (2003) 

Uggla, Henrik ”Organisation av varumärken” (2003) Liber Ekonomi 

 

9.2 Vetenskaplig artiklar 

 “Consumer shopping value, satisfaction, and loyalty for retail apparel brands”, Journal of 

Fashion Marketing and Management, Vol. 9, No. 3 (2005), pp 256-269 

 

9.3 Internetkällor  

http://www.ad.se  / affärsdata 2008-05-26 2008-03-30, 2008-05-18, 2008-05-26 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article234423.ece  / 2008-05-25 

http://www.alltomstockholm.se/StockholmsArtikel.aspx?bid=897894&ct=9&kid=6  / 2008-

05-25 

http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=526&term=E&limit=500  / 2008-05-23 

www.di.se  / 2007-02-02 / 2008-03-03 / 2008-04-01  

www.dn.se  / 2008-03-07   

www.dagensps.se  / 2008-04-16 

www.ekonominyheterna.se  / 2008-03-31 

www.e24.se  / 2008-04-09 

www.hm.com/se  / 2008-03-06  

http://www.monkigirl.se/#/stores/  / 2008-05-26 

www.renaklader.org  / 2008-04-29 

www.svd.se  / 2008-03-07 

http://www.va.se/blog/2008/04/03/guldagg-men-ar-det-de-rikt/ / 2008-04-04 

www.weekday.se  / 2008-03-06 



 80 

Bilagor empiri 

 

Intervjuer Weekday 2008-04-11 

Intervjuperson ett. Butiksanställd. 

 

01. Hur kom det sig att du sökte jobbet? 

- Hade nyss kommit till Sverige och såg att det gällde att hänga på eller att start eget. 

Arbetade i butik och sålde bland annat Cheap Monday. Hade kontakt med Lasse och Adam i 

samband med inköp. Märkte att Weekday växte, såg att det gick bra, tyckte de var intressanta, 

att varumärket Weekday var coolt, och att det var en fin idé med billiga designjeans. Sökte 

jobb i samband med att de öppnade på Götgatan.  

 

02. Vad tror du avgjorde att du fick jobbet? 

- Jag var mån om att få det samtidigt som jag fyllde en lucka då de saknade en duktig 

jeanskille.  

 

03. Hur upplever du organisationen? 

- Weekday är ett expanderande företag. Gemytligt och det finns en samhörighet på ett privat 

plan. Det finns en stark gemenskap bland de anställda. Det finns en familjär stämning och folk 

är måna om gemenskapen. Det finns även många släktband inom organisationen, vilket 

förstärker denna känsla. Det fanns till och med en rädsla förr att ta tag i problem med risken 

att det skulle bli för privat och känsligt.  

Jag tror däremot att det familjära inom organisationen kommer att gå förlorad nu när företaget 

kommer att växa, vilket kanske är oundvikligt. Dock kan den familjära stämningen leva 

vidare inom varje butik. 

 

04. Upplever du att det finns en kulturell gemenskap?  

- Cheap Monday föddes ju i Indiepopen och där finns ju en sorts kulturell gemenskap även 

om jag aldrig känt mig som en del av den. Det jag kan identifiera mig med och som ger en 

stark gemenskap är grundarnas (Örjan, Lasse, Adam) engagemang och företagsamhet. De kör 

hundra procent jämt, utan bromsar.   
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05. Upplever du det som att du kan göra dig hörd? Upplever du det som att det finns 

möjligheter att påverka organisationen?  

- Jag känner att jag har stora möjligheter att påverka det som direkt rör mig, dock ej 

organisationen i stort. Dock tänker folk lika här och det diskuteras mycket, vilket kan göra det 

svårt att se vad man påverkat och vad som man bara tänkt lika.  

 

06. Tro du att H&Ms uppköp kommer att påverka hur organisationen leds? 

- den operativa verksamheten kommer att påverkas i den meningen att koncernen Fabric 

Scandinavien kommer att växa och i och med det företaget. Detta kommer att leda till att fler 

kommer att anställas och den familjära känslan inom företaget kommer att gå förlorad. Detta 

då det inte kommer att vara möjligt att lära känna allt nytt folk. Möjligen kommer den att leva 

kvar per butik. De förändringar som kommer av uppköpet kommer att komma på grund av att 

vi kommer att växa, inte på grund av H&M.  

 

07. Vad har du för bild av Weekday? Hur tror du Weekday uppfattas? 

- All verksamhet gick in under Fabric Scandinavien precis innan uppköpet. Så idag är det 

snarare ett företag istället för en koncern. Min bild av Fabrics och av Weekday är att det står 

för frihet och valfrihet. Valfrihet i klädsel, folk som identifierar sig med företaget är allt från 

hårdrockare till electrokids. Det finns samtidigt en del som är fashionistas dock är nog den 

tydligaste bilden att Fabrics och Weekday erbjuder ett brett modeutbud som är stilmedvetet 

och billigt.  

Samtidigt säljer vi externa märken, butikerna är multibrandbutiker och det påverkar. 

Konsumenternas bild av Weekday beror till stor del på vem som svarar. Bilden varierar 

antagligen kraftigt mellan konsumenterna. Variabler som ålder och stil spelar nog in. En del 

kanske upplever butikerna som billiga medan andra ser oss som svindyra.  

Eftersom Weekday attraherar en mängd olika kundsegment finns det kunder som kombinerar 

oss med inköp på H&M, de som gör samma sak med JC och Carlings och de som gör det med 

exempelvis Solo och acne. Weekday fångar upp en stor målgrupp.  

 

08. Vem anser du är Weekdays målgrupp? Vem tror du är den tänkta målgruppen?  

- Jag ser Weekdays målgrupp som bestående av unga modeintresserade i åldrarna femton till 

trettiofem år. Samtidigt har Weekdays mest tydliga varumärke Cheap Monday en lite yngre 

publik, säg i åldrarna femton till tjugo år. De olika varumärkena gör att målgruppen är stor. 

Varumärkena styr vilka som blir målgruppen. Sammantaget återfinns Weekdays målgrupp i 
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åldrarna femton till trettiofem år samt att det finns en hel del yngre som dras till det vi säljer 

genom att de ser upp till de äldre.  

 

09. Hur viktig tror du bilden av Örjan är för företaget?  

- Jag tror den är oerhört viktig. Han är lite av en maskot eller ett eget varumärke för företaget. 

Han är alltid med, är alltid ansiktet utåt. De andra ägarna, Adam och Lasse, har aldrig varit 

ansiktena utåt. Örjan startade upp den första butiken på Lilla Essingen, var den som skötte 

verksamheten i den första riktiga Weekdaybutiken på Olofsgatan. Allt detta gör att många 

förknippar Weekday med just Örjan. Det har varit bra för företaget, dock var det inte planerat 

det har nog snarare bara blivit så. 

 

10. Känner du någon sorts gemenskap med Weekdays kunder?  

- Absolut! Svårt att säga något konkret bara. Men vi har en stor mängd återkommande kunder, 

kunder som köper en stor del av eller hela sin garderob hos oss.  

 

11. Vad anser du, om det finns någon, är Weekdays själ? 

- Själen återfinns hos ägarna Adam, Lasse och Örjan. Försvinner de försvinner en stor del av 

företagets själ och image.  

 

12. Vad tror du Weekdays framgång bygger på? 

- Djärvhet! Företaget bygger på samlat intryck och entreprenörskap. Företaget har alltid varit 

djärvt och offensivt. Framgången beror även på ägarnas långa erfarenhet inom sina speciella 

ansvarsområden. Örjan har ett stort kunnande och en lång erfarenhet inom jeansområdet. 

Adam har samma erfarenhet inom produktion och Lasse inom logistik och ekonomi i 

allmänhet. De har gett allt och ger allt, de håller inte igen någonstans.  

 

13. Hur tror du att Weekday kommer att påverkas av H&Ms uppköp? 

- Uppköpet kommer att bli en turbo för nyetableringen utomlands, precis som Lasse sa på 

presskonferensen.  

För närvarande är det mest välkända märket inom företaget Cheap Monday. Weekday 

kommer i och med H&Ms möjligheter och Cheap Mondays goda namn ha upplöjd mark att då 

på.  
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14. Hur ser du på möjligheterna för er som anställda att följa med och starta upp butiker 

utomlands?  

- Jag tror vi har stora möjligheter till det. Det gäller att visa en positiv attityd och att arbeta 

hårt. Personliga relationer är också viktiga samt att om man har varit på företaget länge.  

 

 

Intervjuer Weekday 2008-04-11 

Intervjuperson två och tre. Butiksanställda  

 

01. Hur kom det sig att du sökte jobbet? 

- Vi sökte jobb när Weekday skulle öppna upp den nya butiken på Drottninggatan. Vi hade 

tidigare praktiserat på kontoret och gillade företaget. 

 

02. Hur upplever ni organisationen? Finns det gemensamma värderingar, uttalade eller 

outtalade?  

- Ja! Alla jobbar hårt för att de vill det. Det finns ingen piska utan alla är drivna och älskar sitt 

jobb. Alla har intresset för mode samt andra kulturella uttryck gemensamt. Dock har alla, de 

flesta, en egen stil.  

 

03. Skulle ni beskriva stämningen som familjär? 

- Gud ja! Det är lite ”vi mot dem känsla”. Weekday är en platt organisation och när man 

träffar ägarna kan man verkligen vara sig själv och snacka med dem. 

 

04. Skulle ni beskriva klimatet som öppet? 

- Ja. Det är antagligen en del av framgångsreceptet. Det tillsammans med de evenemang som 

görs. Exempelvis får alla som vill vara med och tycka och vara delaktiga vis de 

modevisningar som görs. Sedanumgås vi privat inom företaget. Det är nog unikt. Inom 

exempelvis H&M så umgås man nog mer enbart med dem runt omkring en. Här på Weekday 

finns inga höga hästar.  

 

05. Upplever ni det som att ni kan göra dig hörd? Upplever ni det som att det finns 

möjligheter att påverka organisationen?  

- idéer tas emot bra. Ägarna är inte rädda för förändring, de vågar testa nya saker.  
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06. Vad anser ni om H&Ms uppköp? 

- Först kände vi piss och skit!  

Nu känns det bra eller till och med grymt! Uppköpet innebär sannolikt möjligheter att 

utvecklas.  

 

07. Hur ser ni på möjligheterna för er som anställda att följa med och starta upp butiker 

utomlands?  

- Det finns en stark tilltro till personalen så det finns antagligen stora möjligheter för oss att 

följa med utomlands och starta upp nya butiker. Dels för att behålla andan, dels för att finna 

”rätt folk”.  

 

08. Vad har ni för bild av Weekday? Hur tror ni Weekday uppfattas? 

- Originellt och egentänkande. Weekday har ett unikt koncept. Det startades utifrån en 

efterfrågan men gick dock sin egen väg. Det finns inget liknande.  

 

09. Känner ni en stolthet? 

- Ja! Det finns en viss prestige i arbetet. Weekday är ett coolt ställe och bekanta upplever det 

som en bra arbetsplats. Det gör andra också, Weekday får en stor mängd ansökningar.  

 

10. Hur viktig tror ni bilden av Örjan är för företaget?  

- Örjan är mr Cheap Monday! Han är ansiktet utåt, vilket antagligen är ett medvetet val ägarna 

gjort. Troligen för att undvika att folk ska känna förvirring.  

 

11. Känner ni någon sorts gemenskap med Weekdays kunder? 

- Det är ju ofta en viss typ av person. Fast samtidigt köper alla kläder här. Det är möjligt att 

det förr fanns en gemenskap när Weekday var mindre.  

 

12. Vem anser ni är Weekdays målgrupp? Vem tror ni är den tänkta målgruppen? 

- Målgruppen som helhet är stor. Om man ser till Cheap Monday så är målgruppen rätt ung, 

möjligen från elva till tjugo år. Märket Weekday är riktat till något äldre publik. Som helhet är 

Weekdays målgrupp rätt ung, de äldre som kommer in förstår inte riktigt. Förstår inte 

estetiken i butik eller mode.  
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13. Vad anser ni om Weekdays obefintliga marknadsföring? 

- Asbra! Företaget sparar pengar samtidigt som det är trovärdigt. Weekday kan rida lite på att 

de inte använder sig av traditionell marknadsföring vilket ofta nämns i artiklar om företaget. 

Det blir ju i sin tur en sots marknadsföring, indirekt.  

 

14. Hur tror ni att Weekday kommer att påverkas av H&Ms uppköp? 

- Det kommer att ge en snabb expandering av företaget. Företaget kommer att expandera 

utomlands. Weekdays varumärke kommer att förstärkas samtidigt som en bredare målgrupp 

kommer att fås. Det kommer inte att var möjligt att behålla en liten krets då företaget kommer 

att växa.  

 

 

Intervjuer Weekday 2008-04-11 

Intervjuperson fyra och fem. Butiksanställda. 

 

01. Hur kom det sig att ni sökte jobbet? 

- Kände till företaget innan och upplevde det som familjärt. Ville vara en del av det. Har 

arbetet i butik tidigare men aldrig upplevt stämningen där som familjär. Stämningen här är 

helt klart annorlunda. Hade aningar om att det inte var så hierarkiskt.  

 

02. Hur upplever ni organisationen? 

- Friare! Det är en platt organisation, vi kan gå till direkt till Örjan med vad vi tycker. Detta då 

ägarna absolut vill veta vad vi tycker.   

 

03. Upplever du att det finns en kulturell gemenskap?  

- En stor variation av folk. Vet inte riktigt hur de ”castar” folk men det känns som en bra 

blandning. Folk kommer från hela Sverige. Alla har någon typ av gemensam grundläggande 

värdering. Vi passar bra ihop, har samma tankesätt.  

På tidigare arbeten har det alltid funnits någon man fungerat med, här finns det inte någon 

som man inte fungerar med.  

 

04. Vad har ni för bild av Weekday? Hur tror ni Weekday uppfattas? 
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- Tänker direkt på Cheap Monday. Weekday är ett företag som erbjuder modekläder till ett 

billigt pris. Weekday är jävligt trendigt, fast inte catwalk-trendigt. Det är inte så att du köper 

hela din stil här. Weekdays kollektion erbjuder dig att välja själv.   

 

05. Tror ni att ni i personalen ses som modeförebilder?  

- Man är en levande skyltdocka. Alla vi i personalen har något, alla är olika. Alla kunder kan 

hitta inspiration från någon i personalen. 

 

06. Hur viktig tror ni bilden av Örjan är för företaget?  

- Han är viktigt då man inte lägger pengar på marknadsföring. Han representerar företaget och 

många kan nog se det som att om han skulle försvinna så skulle ”själen” i Weekday försvinna.  

 

07. Vem anser ni är Weekdays målgrupp? Vem tror ni är den tänkta målgruppen? 

- Tanken är väl att målgruppen är folk i åldrarna sexton till trettio år. Unga och 

modemedvetna mestadels, dock funkar det som säljs för alla. Det händer ju även att det 

kommer in småbarnsföräldrar som ska ha något med Cheap Mondays logga på till sina barn.   

 

08. Hur tror ni att Weekday kommer att påverkas av H&Ms uppköp? 

- H&Ms uppköp kommer att möjliggöra att företaget kommer att kunna expandera utomlands. 

Gemenskapen som finns idag kommer troligen att gå förlorad. Dock kommer det troligen inte 

påverka läget i Sverige särskilt då H&M sagt att de inte ska påverka verksamheten här och att 

Fabric Scandinavien inte tänker öppna några fler Weekday-butiker i Sverige. Det är vad som 

är sagt. H&M äger ju oss nu så man vet inte men man måste ju tro på det som sagts.  

 

09. Känner ni en stolthet? 

- Ja! Vi är på riktigt stolta över arbetet och kan stå för allt Weekday står för. Har tidigare inte 

riktigt kunnat vara stolt över företag jag arbetat för, då jag inte gillar stora företag. Ofta på 

grund av alla regler som brukar finnas. Här på Weekday finns utrymme för personligheter.  

De som varit med länge kanske tycker att mycket av gemenskapen och det familjära gott 

förlorat men jag tycker fortfarande att Weekday står för det. Alla är välkomna och det är det 

som förenar, att alla är olika och att det välkomnas.  

Den väntade expanderingen gör att det familjära troligen oundvikligt kommer att försvinna. 
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Intervju Weekday 2008-04-28 

 

Intervju med marknadsansvarige, på Fabric Scandinavien, Christoffer Melin genomförd 

måndagen den 28 april 2008.  Intervjun genomfördes på informantens kontor på Götgatan i 

Stockholm.  

 

CM) En del av våra idéer behåller vi för oss själva. Vad är nästa steg, att hela tiden blicka 

framåt. En del av det vi tänker behåller vi för oss själva för annars så skulle vi ge facit för 

många andra om hur man ska göra. Sen kan man ju inte veta att man gör rätt, hittills har det ju 

varit rätt.  

 

JJ) Vi kör frågorna så får du se om du vill svara eller ej.  

 

CM) Jag kanske inte ens kan svara.  

 

JJ) Till en början är vi intresserade av om det finns en Community-tanke. För det står 

ingenstans om er affärsidé.  

 

CM) Affärsidén är, har ju aldrig på något sätt varit, i o m att det började på Lilla Essingen, så 

från början fanns det inte pengar att marknadsföra sig med. Örjan hade det som ett projekt och 

han arbetade ensam i butiken på lördagar och söndagar. Alla goda vänner hjälpte till, fixade 

och donade. Jag var själv med och drog elen i den där lilla butiken. 

 

JJ) Ok! 

 

CM) Så har vi alla gjort saker emellan och så har vi möts igen. Han (Örjan) fick en sådan hajp 

från början, det skrevs om det i nöjesbilagorna här i Stockholm.  

 

JJ) Hur fick han det? 

 

CM) För att det var unikt, det fanns inte den typen av butiker då. Det plus att Örjan har under 

alla år stått på Drottninggatan och sålt jeans. Han har ju en otrolig kunskap om jeans. 
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Kontakter och folk som tyckte att det var väldigt intressant det han gjorde och då skrev de 

också om det.  

 

JJ) Så han hade ett litet kontaktnät redan då? 

 

CM) Mm med stammisar och andra som gillade den typen av butik.  

 

JJ) Vem ingår i er målgrupp? Har den förändrats? 

 

CM) Ja det har den gjort. Från Lilla Essingen då den var folk i åldrarna tjugo till tjugofem så 

är det idag ett otroligt brett spann. Jag skulle tro att vi har kunder i allt från kids runt tio år upp 

till min ålder runt fyrtio år. Men fortfarande är den stora gruppen femton till tjugofem. Det 

skulle jag tippa på. Vi har väl inte siktet på en viss ålder, däremot gör vi kanske produkter 

som tilltalar en viss åldersgrupp mer än andra. Men som modet är idag så kan man ju hitta 

folk som är som våra föräldrar som är trendiga. Modemedvetenheten och modebilden är idag 

sjukt bred.  

 

JJ) Anledningen till att vi frågar är att vi läste en artikel där Örjan säger att vi riktar in oss på 

kärnan. Vilken är den?  

 

CM) Om jag säger mellan femton och trettio. Tittar man på våra butiker, om man går ner på 

vår butik här på Götgatan så får man en ganska bra bild tror jag. Där har vi Cheap Monday 

och Weekday. Cheap Monday har ett prisspann från 400 hundra kronor, samtidigt har vi vissa 

externa märken där vi tar 30 000 kronor för en hel mundering. Men det säger sig själv, är du 

femton tjugo år och precis har börjat jobba lägger du ju inte 30 000 kronor på en sådan 

produkt.  De produkterna tilltalar ju de runt trettio som är mitt inne i karriären och lägger lite 

pengar på dyrare varumärken.  

 

JJ) Era externa varumärken, hur mycket betyder det att n arbetar med dem? 

 

CM) Jag tror inte att man ska överdriva deras betydelse. Jag tror att de kan betyda en del för 

de extremt modeintresserade. Vi har ju en del varumärken vi är ensamma om att ha men jag 

har hela tiden hävdat att vi har egna extremt starka varumärken och om vi ska gå ut och 

etablera oss utanför Sveriges gränser så kommer inte kunderna att springa benen av sig för att 
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vi har något externt varumärke. Som exempelvis Acne i Köpenhamn, de finns i flera andra 

butiker och i en enskild butik i Köpenhamn. Så när vi öppnade där för några veckor sedan, de 

är ju inte för Acne som kunderna kommer att springa till oss. Acne är ett bra och ett starkt 

varumärke, vi säljer mycket av dem och det är därför vi har dem. Det är dock inte för Acne 

som kunderna kommer springa till oss. Jag är helt övertygad om att kunderna kommer till oss 

p.g.a. Cheap Monday som har en otrolig bredd i våra butiker och för Weekday, ett annat 

internt märke. Så det är därför de kommer att komma till våra butiker, för att vi lyckats göra 

så extremt starka varumärken.  

 

JJ) Hur väljer ni de externa varumärkena? 

 

CM) Ellinor som är inköpsansvarig reser runt en hel del, på mässor. Jag kan inte riktigt svara 

på det. Men det är ett tydligt och aktivt val, absolut. 

 

JJ) Om organisationen, upplever du att det finns någon slags gemenskap, en kompisanda? 

 

CM) Absolut, innan ni kom idag satt jag här med två killar ifrån våra butiker och talade och 

bolade idéer om våra butiker, för att hitta en väg till. Att bygga vidare. Allt ifrån flyers och 

speciella kvällar till hur vi ska göra den butiken unik.  

 

JJ) Så alla butiker är unika?  

 

CM) Mm alla våra butiker är unika, du kan kolla på vår hemsida så ser du det. Det är 

ytterliggare en sådan sak. Det är ett sätt att få folk att tala om butiken. Du skulle enkelt kunna 

öppna en massa butiker. Du kan ju öppna en butik i morgon så lätt (knäpper med fingrarna). 

Men vad är det som kan skapa det unika? Idag tror jag att det är lika mycket handlar om 

upplevelser, om shoppingupplevelser som produkterna. Rätt produkt måste det självklart vara. 

Det måste vara en upplevelse att handla, det måste vara en upplevelse att gå och handla. Den 

här butiken har lutande väggar, den här har väggarna täckta med speglar. Du får en annan typ 

av upplevelse. Det tror jag är jätteviktigt.  

 

JJ) Många andra företag kör ju med att det ska vara samma upplevelse.  
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CM) Det är klart, våra butiker blir dyrare att bygga. Det får man ju ofta höra. Blir det inte 

extremt dyrt? Jo det blir det ju men det blir även om man har samma inredning inom en stor 

kedja. Efter fem år såå är den inredningen omodern. Vi kan ju uppdatera den som vi har.  

Senast nu gjorde vi det här på Götgatan. 

 

JJ) Är det en idé ni haft från början? 

 

CM) Det har nog växt fram, inte från början och Lilla Essingen men från och med Göteborg, 

andra butiken.  

 

JJ) Hur viktig är er personal? 

 

CM) De är det viktigaste vi har.  

 

JJ) Vi har observerat att ni använder er personal som modeller 

 

CM) Vår personal utstrålar det vi vill visa. Sedan kanske det uppfattas olika beroende på hur 

länge någon har jobbat här. Men som jag brukar säga, om du uppträder nongalant och 

otrevligt mot andra inom företaget så blir du inte långvarig här. Det är något vi eftersträvar 

ganska hårt. Alla har det inskrivet i sina kontrakt att det är butikstider som gäller. Våra butiker 

är vårt nummer ett.  

Jag tror de handlar om det jag sa nyss, vi är inte djävliga mot varandra här. Alla människor 

kan göra fel. Jag brukar säga så här, har man en inköpare som köper in fem plagg så kommer 

ett att vara fel och det vet vi redan. Det finns ingen anledning att jaga och stressa människor 

till nya misstag, låt folk lära av de gamla misstagen istället. Det finns många floskler men det 

finns en anledning till varför framrutan är större än bakrutan på en bil.  

 

JJ) Är det vanligt att folk stannar och avancerar inom företaget.  

 

CM) Ja, bara på det här kontoret finns det bara en person som kommer utifrån och det är en 

tjej som är ansvarig för inköp. Möjligheten att avancera är viktig, jag tror det är en superviktig 

morot idag. Istället för att gå och utbilda sig finns möjligheten. Nu finns det en massa 

människor ute i butikerna som har utbildat sig. Men de ser ändå möjligheterna. Så står du inne 

på golvet i en butik och samtidigt är jätteintresserad av inköp så ser du att det finns en 
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möjlighet att avancera. Du måste se en framtid inom företaget, annars tror jag det är jättesvårt. 

Det är samma sak som att vi kväver ju aldrig en människa som har idéer och tankar. Jag vet 

inte hur många företag det finns i våra butiker, hos våra anställda. Det handlar om allt från 

stylister till egna klädmärken till skivbolag. Vi ser det inte som ett hinder. Många andra 

företag ser det inte så, kommer du med sådana saker kan det vara tack för kaffet.  

 

JJ) Finns det plats för individen inom företaget? Får man vissa upp sig? 

 

CM) Absolut, jag vet inte om ni hört någonting om store-made? Vi har det här, på 

Drottninggatan, vi har i Göteborg, vi har det i Malmö. På Drottninggatan har vi tre 

symaskiner på övre planet. Här nere (på Götgatan) finns också en syhörna. Vi står för tyger 

och material, du syr på din arbetstid, du får chansen att sy eget designade kläder som vi sedan 

säljer i butik. En tjej började praktisera hos oss för ett och halvt år sedan, idag är hon ansvarig 

för Cheap Mondays tjejkollektion för överdelen. Hon sitter och designar och så. Jag tror 

absolut att folk ser möjligheter.  

 

JJ) Hur tror du att konsumenterna ser på företaget? 

 

CM) Jag tror att de ser positivt på företaget. Vi bjuder in till vernissage, det är inte 

klubbkvällar, det skulle jag absolut inte kallade, vi har inga medlemskort men vi har 

mailinglister, vi har fester. Vi har haft det i Göteborg, i Stockholm, vi hade det nu senast i 

Köpenhamn. Det känns otroligt tajt mellan kund och vi som jobbar här, så känner jag i alla 

fall.  

 

JJ) Använder ni er mycket av events i er marknadsföring? 

 

CM) Det är bara det vi använder oss av. Vi kommer ju aldrig, eller aldrig ska man ju aldrig 

säga. Vi har hittills inte lagt en spänn på reklam, ingen radio, ingen tv. 

 

JJ) Bara ryktesvägar? 

 

CM) Mm och den tror jag blir mycket mer trovärdig. Det tror jag är långsiktigt.  

 

JJ) När det gäller PR och den tekniken, har någon person som lobbar för er? 
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CM) Än så länge har vi inte behövt det, däremot får vi mycket förfrågningar. Vi får 

förfrågningar och bjuder in till modevisningar och sen har vi en kille som sköter presskontakt 

och bland annat lånar ut kläder till reportage i tidningar och så.  

 

JJ) Vi har gått igenom en hel del artiklar om er i tidningarna, och nu är det här en hypotes från 

vår sida men vi finner att Örjan målas upp som en symbol, en sorts maskot, för företaget. Att 

han är som en förebild för hela företaget, kan det stämma? Hur viktig är Örjan för företaget?  

 

CM) Mm, jag tror att han är jätteviktig. Och jag tror att Örjan har fått, om du tittar på de andra 

ägarna Adam och Lasse så har de inte förts fram på något sätt i tidningarna. Det har att göra 

med att Adam är en sådan person som trivs bra med att hålla sig i bakgrunden. Och det gäller 

även Lasse. Det har lite att göra med hur man är, jag är inte heller en sådan person. Jag har 

fått förfrågningar flera gånger om intervjuer som jag tackar nej till, speciellt när det gäller 

tidningar. För att jag känner att jag inte har något behov av att synas.  

 

JJ) Vår hypotes grundar sig bitvis på att även artiklar där Adam eller Lasse intervjuas så väljer 

tidningarna en bild på Örjan. 

 

CM) Det har mycket att göra med att det enbart finns en pressbild på Adam och den är typ 

fyra år gammal. Lasse blev mer offentlig nu i och med presskonferensen på Drottninggatan 

med H&M.  

 

JJ) Det finns teorier om att communities grundar sig mycket i identifikation. Kan det vara så 

att man som konsument identifierar sig med Örjan som person?  

 

CM) Absolut, jag tror att det finns mycket i det som du säger men jag tror inte att det är ett val 

man gjort när man lyft fram Örjan som symbol. Däremot är Lasse mer skygg, Adam är det 

och kanske många andra i det här företaget som är det. Folk som ej gärna står längst fram på 

scenen och slår sig för bröstet.  

 

JJ) När det gäller events, är det så att ni medvetet söker upp klubbar och ställen ni vill 

samarbeta med? 
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CM) Det kan vara så, med Debaser så var det så. Det är ju ett ställe som vi lånar ibland när vi 

har personalmöten och så. Det handlar ofta om ställen som vi vet att anställda hos oss gillar 

och går till.  

 

JJ) När det gäller musik som uttryck, ni har kopplingar dit med exempelvis DJ-bås i 

butikerna. 

 

CM) Jag kan inte så mycket om musik men i Köpenhamn hade vi en DJ som heter Trente 

Möller som var där och spelade på invigningen, det var tydligen riktigt bra, det kom mycket 

folk dit. Människor som handlar hos oss har ett musikintresse, antingen är det rockintresse 

eller techno. Modebilden finns ju där, du har det där svarta smala eller det färgglada, inte 

smile-gubben direkt men du har ändå rave där på något sätt. 

 

JJ) Har ni någonsin sponsrat band?  

 

CM) Nä, inte direkt sponsrat, det var något band där. Däremot har vi tackat nej till många. Jag 

tror vi har sponsrat något band, där någon hade jobbat hos oss och vi kände att det var rätt 

juste. Kalle på kontoret spelar i något band, vad heter de nu och så har vi killar nere i 

Göteborg som spelar i the Marrionettes, de hade någon hit för ett tag sedan, de ska ut och 

turnera i USA hela sommaren. Det finns många musiker inom företaget.  

 

JJ) Vi har i en artikel från Resumé läst om att JC kommer att börja använda sin personal som 

modeller. Tror du att många av era konkurrenter ser er som föregångare, att de sneglar på vad 

ni gör? 

 

CM) Ja det tror jag, det vore konstigt annars. Och med JC är det väl så att alla vi eller många 

av oss har jobbat där och har ett hjärta kvar i JC. Jag började arbeta på JC 1990, har varit 

regionchef i Norge och i Sverige och Lasse har varit försäljningschef på JC. Angående 

personal som modeller så använde JC det redan 1992-93 eller kanske runt 94, med folk från 

JC som modeller. Har inte MQ gjort så också? 

 

CM) Sen är det ju många som tittat och försökt göra det vi gör med jeansen. I vi får ju ibland, 

nu kommer inte frågan lika ofta men hur kan ni sälja jeans för bara 400 hundra kronor? Och 
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det är ju ett par designjeans men du kan gå in på Gina tricot, H&M eller Lindex så hittar du 

jeans från 400 hundra och neråt.  

 

JJ) Tror du H&Ms uppköp kommer att påverka den familjära känslan inom företaget? 

 

CM) Det tror jag inte, jag tror att H&M är ett otroligt familjärt företag de också. Dels känslan, 

sedan har de ju bara byt vd tre gånger på sextio år. GRUNDAREN är ju fortfarande den 

största ägaren. Sedan har jag många vänner som arbetar där och jag uppfattar H&M som ett 

otroligt juste företag. Jag tror inte vi kunde hitta en bättre partner att göra det här tillsammans 

med. Tidigare under våren var det andra företag, framförallt ett annat företag som ville ge 

väldigt mycket pengar men det hade inte givit oss någonting förutom en massa pengar. Det 

H&M har är en väldigt fin organisation och återfinns i stort sett alla länder i hela världen. Så 

om vi vill öppna i Tyskland så vet H&M hur det fungerar med tyska skatter, lagar, här finns 

det lokaler, här finns det osv. När vi öppnade i Danmark nyligen, det låter kanske simpelt att 

öppna en butik i Köpenhamn men det är mycket att tänka på, från kort avtal till allt.  

 

JJ) Vet inte om vi fick svar på det tidigare men hur tror du att Fabric Scandinavien uppfattas 

av konsumenterna?  

 

CM) Jag tror att deras bild är ganska god. Jag tror att de tycker att vi gör rätt för oss. Nu 

nyligen hade vi en liten tråkig incident förra veckan med t-shirt som hade för höga värden av 

ett sköljningsmedel. Men hur vi producerar är aldrig någonting vi försökt att dölja. Vi bjuder 

ner folk till de fabriker vi samarbetar med. Adam som är fantastiskt duktig med arbetet runt 

miljö och arbetsrätt ställer upp varje gång Rena kläder bjuder in till utfrågning.148 Där får folk 

ställa frågor om ursprung och villkor. Som ett litet företag som vi ändå är tycker jag att vi gör 

vad vi kan. Vi har en tjej, Irene Höglund som ser efter krav och förhållanden i fabriker så gott 

det går att kolla. Folk kan gömma saker och lura oss också, som de tydligen hade gjort med 

den här t-shirten. Vi har ju avtal med alla leverantörer och fabriker om vad som gäller men det 

har ju de missbrukat vad det gäller den här t-shirten. Nu har vi tagit bort den från butikerna 

och så kommer vi själva att testa den också.  

 

                                                
148 http://www.renaklader.org/om  / 2008-04-29 
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JJ) Kan det vara viktigt att gå ut direkt och erkänna at man kan ha gjort fel i en sån här 

situation? 

 

CM) Det var som jag sa tidigare, alla människor kan göra fel och att spring omkring och hetsa 

och jaga medarbetare att aldrig göra fel, då tror jag att du är riktigt farligt ute. Istället bör man 

ge en klapp på axeln, och säga, kör igen och det är klart att det kan bli fel igen men synd då 

kör vi igen.  

 

JJ) Det handlar väl mycket om trovärdighet på något sätt. 

 

CM) Alla vi har jobbat i olika typer av organisationer och på nått sätt bestämt oss för aldrig 

mer, jag har ingen lust att arbeta i en organisation där man varje möte ska visa upp tjugofem 

PowerPoint slides. Vi tycker inte att det är där man gör bra business, snabba beslut, korta 

vägar, jag vet att vi kanske borde ha fyra till runt mig men då har vi helt plötsligt alla dessa 

ledare och alla dess vägar besluten ska ta.  

 

JJ) Som en sorts kultur? 

 

CM) Ja det finns en sorts kultur, då vi inte sätter oss i en massa styrelserum och sitter och 

babblar i två dagar, då gör vi det hellre. Vi gör det hellre själva, vi går hellre ut till en butik på 

natten och gör det själva. Vi har väldigt många kreativa möten på nätterna, där vi kan sitta och 

bolla högt och lågt och ibland kan det finnas tre fyra företag på en natt som sedan läggs ner på 

morgonen sen men det är jävligt kreativt för hjärnan. Jag satt här och blev intervjuad av två 

killar från Handels som hade chefspositioner på företag och pluggade vid sidan av, jag tror 

inte de fattade någonting av det jag sa, de hade helt andra frågor och jag tror de tänkte att vi 

var helt sjuka i huvudet.  

 

JJ) Kan det finnas ett stort risktagande i de snabba besluten?  

 

CM) Nej, inte ekonomiskt, för vi är sjukt ekonomiska. Vi är inte killarna som åker omkring i 

de dyraste bilarna eller har den flashigaste klockorna. På pappret har ju Örjan och de andra 

tjänat en väldigt massa pengar men du skulle aldrig märka det på dem. Vi för ett litet företag 

som har haft en otrolig framgång, det är bara att titta på det här kontoret som det är nu, så är 

det inte dyra saker. Det bygger mycket på hur hemskt det skulle vara att satsa på dyra lokaler 
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med dyr inredning om det plötsligt skulle gå dåligt för företaget. Om du tittar på många nya 

företag, så saknar de ofta kunder men de har jävligt snygga bilar.  

 

JJ) Om vi återgår till medarbetarna, hur ser förutsättningarna ut för att göra sig hörd? 

  

CM) Framförallt folk som varit med länge, sen är det ju som barn, barn som hörs syns först 

också. Sen tror jag att du behöver jobba här ett tag för att riktigt komma in i det. Det räcker 

inte med att vara här två tre månader. Du behöver nog gå på några fester för att få den här 

riktiga Weekday-känslan. Du behöver nog träffa folk här på kontoret och ta en Ramlösa eller 

va du nu gör men, det finns ingen som kommer och stänger dörrarna för dig. Jag får 

telefonsamtal och i alla fall nåt mail i veckan där det är någon som behöver prata om nåt 

speciellt, det kan vara allt ifrån lunchtider till kreativa idéer.  

 

När vi sökte folk till Drottninggatan satte vi inte ut någon annons utan det spred sig genom 

folk som arbetade här och genom Facebook och andra kanaler. Och då sa jag till alla, de flesta 

tror jag att jag svarade personligen och det var en bit över hundra personer och jag sa till 

rekryteringspersonalen, att jag vill att vi ska träffa alla. För det är för mig viktig 

marknadsföring. För det här är folk som tagit sig tid att skicka en ansökan och det är folk som 

på ett eller annat sätt känner människor på det här företaget eller har en anknytning till nåt 

som vi är med och står för. Och då måste vi ta oss tid och träffa dem. Sen är det ju så att alla 

kan ju inte få jobb, det är ju helt omöjligt. För det är ju vanligt idag, om jag skulle gå ut idag 

och söka jobb så skulle jag kanske få svar av en utav tio. Och det är inte den bästa 

marknadsföringen för de företagen.  

 

Det är dels det vi signalerar. Det tror jag är superviktigt. Det och produkten, erbjuder du rätt 

sak till rätt pris så kommer du alltid att ha kunder. Du skulle ju kunna bombardera TV med 

reklam från ditt företag men tillslut faller ju sådant om företagen inte har det som kunden tror 

att de har. Mun till mun, där grannen berättar om den fina bilen han köpt osv, sånt kan inte 

misslyckas.  


