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Ett meningsfullt citat

”Ett framgångsrikt varumärke är en som skapar äkta lojalitet och tillgivenhet eftersom det ger 

en nivå av kvalitet, förtroende, bekvämlighet, säkerhet och lockelse som kunderna är villiga 

att betala en premie för.”

www.landor.com
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Sammanfattning

Att lyckas, ett ord som kan tolkas på många olika sätt. I denna uppsats har författarna belyst ordet lyckas 

med framgång. Det har gjorts en fallstudie på två företag, som lyckats penetrera en konkurrenskraftig 

marknad och som fortfarande är under expansion. Dessa varumärken uppskattas och håller en hög 

standard. Boomerang och Vagabond är två svenska företag som inte bara lyckats penetrera en svensk 

marknad utan även en internationell. Två svenska företag som började från noll som vilket annat företag 

som helst men efter en viss tid bevisade sina kvalitéer och lyckas stå ut från mängden. Dessa företag 

lyckas med en stark konkurrerande effekt slå ut andra företag, genom en passionerad tro och en stark 

vilja att lyckas, bygga ett varumärke som är efterfrågad efter en önskvärd publik. Uppsatsen kom fram 

till att främst kundlojalitet, att vara tidigt ute på marknaden, att framför allt bygga en stark relation till 

sina kunder och ett ständigt uppdaterande gällande kollektionsutbud var faktorer som var viktigast. 

Synen på ett varumärke ändras konstant och för ett företag gäller det att hela tiden kunna anpassa sig

efter nya önskemål.  Byggandet av ett varumärke kommer inte gratis utan genom hårt slit, bra timing 

och en unik idé. Intressant är att köpen idag inte sker under samma premisser som det gjorde förr, det 

köps inte en produkt eller tjänst för dess praktiska egenskap. Det köps ett varumärke, en symbol som 

står för något, som skall spegla och utstråla ett värde. Detta är en viktig faktor för företagen att ta till och 

anpassa sig efter. De varumärken som lyckas fånga ett stort intresse och lyckas kommunicera med 

konsumenterna är oftast de företag som lyckas generera en lojal kundkrets. 
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Abstract

To succeed, a word that can be interpreted in many different ways. In this thesis the authors 

have highlighted the word succeed with success. There has been a case study of two 

companies, which managed to penetrate a competitive market which is still under expansion. 

These brands are popular and maintain a high standard. Boomerang and Vagabond are two 

Swedish companies which not only managed to penetrate the Swedish market, but also an 

international market. These are two Swedish companies which started from scratch as any 

other company.  Two companies which after a time proven their qualities and successful 

standout from the crowd. These companies succeed with a strong competitive effect of 

eliminating other companies, by a passionate faith and a strong desire to succeed, build brands 

that are in demand after a desirable audience. The thesis concluded that the main customer 

loyalty, being early on the market, building a strong relationship with their clients and a 

constantly updating existing collection range were factors that were most important. The 

perception of the brand change constantly and for a company is to always be able to adapt to 

new requirements. The construction of a brand will not be for free, but it needs hard slog, 

good timing and a unique idea. Interestingly, buying process today is not done under the same 

premise as it did before. A product is no longer purchased for its practical capacity. Nowadays 

people purchase a brand, a symbol that stands for something, which must reflect the person 

and personality. This is an important factor for companies to recognize and adapt to. Those 

brands that succeed in capturing interest and communicate values to consumers are those 

surviving brands.
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1. Inledning

Konsumtionen i dagens samhälle har ökat. Det konsumeras inte bara mer, utan även 

konsumtionen av dyra varumärken och produkter har ökat.1 Samhället idag speglas av ett mer 

varumärkesinriktat samhälle, intresset är större och vårt attribut speglar en eftertänksamhet.

Det innebär att familjer, jobb och karriärer alla påverkas av varumärken som köps och säljs. 

Varumärken kretsar kring allt, de förföljer dig genom din vardag. De träder fram i form av 

kaffe som dricks, mat som konsumeras, elektronik och färdmedel som brukas, kläder som 

används och till och med design som besmyckar våra hem.2 Men vad är det egentligen som 

styr valet av ett specifikt varumärke?

Utbudet av varumärken inom en och samma bransch är väldigt brett. Det sortiment som 

marknader serverar är brett och det ger konsumenter breda valmöjligheter. Redan här vill 

företag, med sina varumärken, erövra intresset hos konsumenterna. Människor omges av ett 

hav av varumärken där vissa konsumeras flitigare än andra. Att konsumera ett visst 

varumärke har för många blivit fråga om en ”identitet”, som visar vem personen är. Med 

andledning av detta har det blivit viktigt för företag att kunna knyta bra kontakter med 

konsumenter och vinna deras förtroende. Företag letar ständigt efter nya sätt att till 

konsumenter förmedla ett budskap som är kopplade till deras varumärke. Det gäller även att 

vara uppmärksam och veta när budskapet ska omformuleras eller om det till och med behövs 

ett nytt budskap. Den centrala frågan i dessa dagar är hur man bygger mervärde kring de 

produkter och tjänster som säljs i och med en växande produktverifiering, snabbare 

innovation, ökad konkurrens och mer krävande kunder. Dagens kunder är mycket 

sofistikerade och säkra i sin egen förmåga att välja mellan produkter och leverantörer. I de 

flesta marknader, kan kunden välja mellan ett stort antal högkvalitativa produkter från 

välkända företag.3 Varumärkeskoder blir allt mer påtagliga då man sluter sig till vissa 

grupper. Olika grupper ger ifrån sig vissa signaler, signaler som kommer från just de

varumärken som gruppen konsumerar. Bakom val av varumärke finns en medvetenhet som 

skall bygga upp ett attribut som hos vissa vill utvecklas till något positivt. Intressant är också 

hur behoven uppstår, varför de uppstår och vilka behov som företag lyckas anamma. 

                                               
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=635450
2 Stiff Dan, (2006), Sell the Brand First: How to Sell Your Brand and Create Lasting Customer Loyalty
3 Knox Simon, (2004), “Positioning and branding your organisation”, Journal of Product & Brand Management 
Volume 13 Number 2, sid. 105-115



Allt fler startar egna företag och försöker slå sig fram i en tuff konkurrerande marknad. 

Starten är för många lika och premisserna är de samma. Dock är det inte alla som lyckas 

upprätthålla samma livslängd som ett annat företag. Många försöker, många har viljan och 

arbetsförmågan att åstadkomma något stort men något bromsar dem. Vissa kan ta genvägar 

förbi dessa hinder och lyckas nå ut till den kundgrupp som har legat inom företagets linje. 

Det är inte alla som klarar av att skapa ett mervärde samt en god image kring sitt varumärke, 

och nå en marknad på nationell och/eller internationell nivå. Allt mynnar ut till ett antal 

frågor, frågor som denna uppsats vill ta upp och bearbeta. Frågorna är upp till företaget att ta 

om hand på bästa möjliga sätt, de behöver inte behandlas på ett och samma sätt eller gå mot 

en och samma riktning. Tvärtom, bygger konkurrensen på att företag försöker hitta olika 

lösningar och unika produkter som ska skilja sig från mängden.

1.1 Problembakgrund

Vad är det egentligen som gör att två varumärken med samma typ av bakgrund och 

utvecklingsmöjligheter inte når samma resultat? Att ett företag lyckas nå ut till en skara 

konsumenter samtidigt som det andra varumärket har en betydligt kortare livslängd? Vilka 

faktorer är det som styr ett vinnande koncept? Vad är det som skiljer ett varumärke från ett 

annat och vad är nyckeln till framgång gällande varumärkesbyggande? Idag finns

möjligheten att se olika typer av klädspråk i olika länder och olika stadsdelar. Människor är 

flockdjur och inspireras och kopierar av andra. Därför kan det finnas ett gemensamt 

klädspråk bland olika typer av folkgrupper. Tonårs tjejer, bankirer och pensionärer är 

exempel där klädstilar genast kan dras till en viss grupp. 

Företagande är något som Sverige är känt för. Sverige har välutvecklade företagsstrukturer 

och globala varumärken världen över. Stora företag som IKEA och H&M är två sådana 

exempel. Trots detta är svenskar försiktiga och vågar inte ta ut svängarna som företagare i 

andra länder. Det finns de som vågar ta ett extra steg ut på marknaden som idag är fylld av 

konkurrens och hot. De når den punkten där man till slut lyckas implementera en global 

marknad med ett vinnande koncept.4 Samtidigt misslyckas många och överlever inte. 

Företagskonkurserna steg i september med hela 20 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Kreditupplysningsföretagets statistik visar att 407 svenska företag gick omkull den senaste 

                                               
4 http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_item=4751



månaden, jämfört med 340 i september i fjol. Den sammanlagda konkursuppgången är hittills 

i år 5 procent.5

Det finns ett växande intresse för modebranschen och det ligger allt mer fokus kring mode 

genom bloggar, massmedia etcetera.6  Det finns många varumärken inom denna bransch 

vilket i sin tur kan leda till stor konkurrens och svårare överlevnad. Det krävs ett antal 

överlevnadsstrategier för att kunna ta sig fram i en konkurrenskraftig marknad, där man 

ständigt möter medvetna konsumenter. Alla klarar inte av att hitta de fungerande 

överlevnadsstrategier som krävs för just deras bransch eller företag. Att starta ett eget 

varumärke och sedan skapa legitimitet och erkännande kring det har kommit att bli drömmen 

för många. Intressant att belysa är även hur media sätter upp hinder för företag samt det 

mediebrus som existerar ute på marknaden.  Förr i tiden var det enbart tryckt reklam som 

användes, affischering etc. Idag finns ett oändligt utbud av olika sorters reklam. Det finns ett 

”World Wide Web” i form av TV, radio, Internet etcetera som strömmar ut ett oändligt utbud 

av budskap och reklam. Samtidigt som det ger företag chansen att synas och 

uppmärksammas mer, blir konkurrensen betydligt högre. Resultatet av detta mediebrus sätter 

betydligt högre krav på ett varumärke att utmärka sig och bli synligt bland andra varumärken. 

Även detta gör det intressant och se varför människor väljer att anamma ett visst varumärke 

bland många, vad är den gemensamma nämnaren? Varumärken handlar mycket om identitet 

och de attribut som individer visar upp är den självbild som sedan omgivningen kommer att 

bedöma en efter. 

1.1.1 Frågeställning

Hur bygger ett företag ett värde kring sitt varumärke?

Hur lyckas ett företag penetrera en marknad med sitt varumärke?

Förtydligande: Med hjälp denna frågeställning hoppas författarna kunna ta ställning till vilka 

faktorer som ligger bakom byggandet av ett värde kring ett varumärke. Vad har hos 

fallföretagen som behandlas varit de allra viktigaste och hur har de arbetats fram. Kring 

byggandet av ett varumärke kommer det naturligt att ett företag med tiden försöker penetrera 

en marknad, att hitta sin kundgrupp och genom sökandet finna ett intresse hos dem. Därför 

valdes det att även belysa detta, eftersom författarna tycker att frågorna ligger hand i hand.

                                               
5 http://www.metro.se/se/article/2008/10/07/10/0400-45/index.xml
6 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1066067.svd



1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera faktorer som kan ha betydelse för uppbyggandet av ett 

varumärke.

1.3 Avgränsningar

Detta undersökningsarbete avgränsar sig endast till företag och inte konsumenter. Arbetet 

ämnar inte heller att jämföra olika företag med varandra vad det gäller till exempel utbud, 

målgrupp, företagens ålder, omsättning, vinst etcetera. Det tas även ingen hänsyn till vilken 

befattning den intervjuade personen i frågan har inom företaget. I uppsatsen belyser 

författarna endast företag som lyckats nå ut till en bred publik, skapat ett starkt varumärke 

och idag lyckats bygga den kundlojalitet som önskats. Dessa företag jämförs inte med företag 

som har varit mindre framgångsrika ur författarnas synvinkel. 

2. Metod

För att få ett kvalitativt resultat har man använt sig av två intervjuer. Författarna har valt att 

intervjua marknadschefen på klädesföretaget Boomerang, Stig Johnsson och marknadschefen 

på sko företaget Vagabond, Anna Fahle. Dessa är två svenska företag som författarna anser 

ha lyckats att skapa starka varumärken och penetrera en marknad på både nationell samt 

internationell nivå. 

Intervjuerna vänder sig enbart till företag då författarna ämnar analysera eventuella 

marknadsföringsstrategier, som företag använder sig av för skapandet av ett mervärde kring 

en produkt.  Eftersom marknadscheferna på nämnda företag inte hade möjligheter att träffa 

författarna har en E-post samt en telefonintervju använts. Intervjuerna har kretsat kring 14 

frågor. I det fall intervjun har genomförts genom telefon har samtalet spelats in. Författarna 

har använt sig av litteratur, egna kunskaper från tidigare högskolekurser där dessa teorier 

kunnat appliceras på denna uppsats. 



2.1 Val av bransch och fallföretag

Boomerang och Vagabond har valts eftersom författarna ville bearbeta ett starkt varumärke på 

en svensk marknad och inriktade sig därför enbart på varumärken som har visats uppskattas 

från en bredare population och som lyckas behålla en lojal skara kunder.7

Bakgrunden till valet av fallföretag har varit dessa, svenska företag som lyckats bygga ett 

varumärke och lyckats erhålla en standard som gjort dessa långvariga på marknaden. Båda 

författarna är intresserade av mode och finner mode som ett intressant ämne att skriva om. 

Det finns ett behov kring mode idag som det inte fanns förr, man skriver om mode mer än 

någonsin i bloggar, modemagasin etc.
8
  Det har alltmer skapats en centrering och en 

medvetenhet kring ämnet och därför väcktes intresset. Författarna valde bland många företag, 

andel lämnade återbud men till slut fick de äran att göra en fallstudie på två företag, 

Boomerang och Vagabond. Två varumärken författarna själva har använt och det gjorde 

studien betydligt mer intressant. Tidigt i arbetes gång fanns en avsikt att studera tre företag 

men ett hoppade dessvärre av.  Fallföretagen har varit öppna och författarna kände den access

som behövdes och kunde därför arbeta fram en bra dialog även om en av dialogerna var via E-

post. Det fanns ett erbjudande att få återkomma med frågor om problem eller missförstånd 

skulle dyka upp under arbetets gång. En gemensam faktor är att båda företagen vänder sig till 

både tjejer och killar i alla åldrar och anpassar sig därför helt och hållet till en vidöppen 

marknad vilket författarna finner intressant.

                                               
7 http://www.vagabond.com/vagabond_the_company.aspx
8 http://blogg.aftonbladet.se/22226, http://www.stureplan.se/frame.php?main=http://blogg.stureplan.se/kling/



3. Teorier

3.1 Märkets olika författare 

De aktörer som ger märket dess betydelse kallas för märkets författare. Dessa indelas i fyra 

kategorier: märkesinnehavaren, konsumenterna, populärkulturen samt andra viktiga 

intressenter. 

Figur 1 Figur som visar märkets olika författare9

Märkesinnehavarens uppgift är att göra den kommersiella symbolen tillgänglig på marknaden 

och med hjälp av marknadsföringsmixen – produkt, pris, påverkan och plats – förmedla 

historier om produkten och märket. Märkesinnehavarens historier accepteras inte direkt av 

konsumenterna som om de vore viljelösa och passiva. Genom daglig konsumtion lägger 

konsumenterna till sina egna historier som de i sin tur delar med sig till sin omgivning. På så 

sätt samlas kulturell mening. En annan viktig grupp av författare är populärkulturen, det vill 

säga böcker, tv, film, musik, Internet med mera. Även denna grupp bidrar med historier kring 

märkets kulturella mening. I böcker kan till exempel skrivas om vissa klädmärken som en 

person bär för att lyfta fram hur utseendefixerad och förmögen personen i frågan är. På 

samma sätt kan filmer skapa mening för olika märken genom att låta huvudpersonerna bära 

ett specifikt märke. Forskningen om populärkulturens användande av märken visar att antalet 

                                               
9 Bengtsson Anders, Östberg Jacob (2006), Märken och människor – Om marknadssymboler som kulturella 
resurser, sid. 34

Historier

Historier

Historier

Historier



märken som blir representerade i film och böcker är stigande. Sist men inte minst i gruppen 

författare som fyller ett märke med mening är andra viktiga intressenter. Gruppen består av 

försäljare, experter, konkurrenter och så vidare. Denna författargrupp har en tendens att 

berätta historier som står i motstridighet med märkesinnehavarens historier. Det kan till 

exempel vara andra företag som på olika sätt försöker få sina konkurrenter i ett dåligt ljus.10

3.2 Hur påverkar märket individen (Symbols for sale) 

Redan 1959 publicerade Harvard Business Review en artikel med namnet ”Symbols for 

Sale”. Den handlade om idén om att folk köper och använder saker för värden som överstiger 

de fysiska egenskaperna. Artikelns författare Sidney Levy förklarade att märkeskonsumtion 

är i allra högsta grad symbolisk. Levy studerade de symboliska aspekterna genom att

analysera hur konsumenter talar om sina ägodelar, saker de köper och hur de använder dem. 

Han kunde då visa hur de symboliska aspekterna blev en del av individens självuppfattning. 

Han hävdar att individer inte bara köper produkter för dess egenskaper utan också för vad de 

betyder. Med det menar Levy att en person till exempel väljer att klä sig i vissa märkesplagg

för att skicka signaler till andra som ska tyda på att han eller hon tillhör en särskild grupp. 

Det finns alltså en medvetenhet hos vissa när de väljer ett visst varumärke att det 

faktiska/ursprungliga intresset faller och det är nu andra faktorer som tar över ditt val vissa 

varumärken. Intressant är det och hur det blivit som det är just idag bland ungdomar som 

känner starkt tryck att se ut på ett visst sätt.11

3.3 The World of Goods 

Mary Douglas och Baron Isherwoods är två andra som spinner vidare på Sidney Levys idéer. 

I sin bok ”The World of Goods” förklarar de att en varas värde inte kan begränsas till dess 

förmåga att utföra en viss funktion, utan man måste också ta hänsyn till en varas möjlighet att 

skapa och underhålla sociala relationer. Ett par jeans är mer än bara ett par jeans, då de också 

står för andra idéer eller känslor. Här blir varor lite av en universal typ av vara då den går att 

använda i olika typer av sammanhang och den förmedlar olika typer av budskap. Exempelvis

kan designjeans både förmedla att du har en stark ekonomi samt att du är modemedveten 

vilket i sin tur kan ge ut signaler på att du är framåt som person, du är benägen att hålla dig 

                                               
10 Bengtsson Anders, Östberg Jacob (2006), Märken och människor – Om marknadssymboler som kulturella 
resurser
11 Ibid. 



uppdaterad, kanske inte bara fokuserat på kläder utan även andra saker, så idag är inte ett 

klädesplagg bara ett klädesplagg utan den speglar din person och det är väl just därför det har 

blivit så pass viktigt att marknadsföra dig själv genom sitt attribut.12

3.4 Possessions and the Extended Self

Det är svårt att förstå individens konsumtionsbeteende i de fall det inte finns en förståelse för 

ägodelars betydelse för varje individ menar Russell Belk. I artikeln ”Possessions and the 

Extended Self” utvecklar han en teori om ägodelars betydelse för uppfattning av ”jaget” samt 

konsumtionens betydelse för individens identitetskonstruktion. Denna teoris grundtanke är att 

de saker som en individ samlar kring sig är en viktig del av personens identitet, då de ingår i 

vad Belk kallar för det utvidgade ”jaget”. Teorin är baserad på en analys av 

identitetsbegreppet inom filosofi, psykologi och sociologi. Han menar att ägodelar är viktiga 

för människors självbildsbyggande och kan med tiden komma att ses som en del av dem 

själva. En man som Belk hade intervjuat berättade att han ägde två bilar, en fin sportig 

Porsche samt en gammal skrotig Peugeot. Han kände sig gammal, tråkig och oattraktiv då 

han körde sin skrotiga Peugeot, medan han upplevde sig själv som en attraktiv, sportig, ung 

och fräsch kille som alla tjejer trånade efter när han brukade köra sin fina Porsche. Belk 

menar att alla identifierar sig på samma sätt med vissa av sina ägodelar. Slutsatser kan därför 

klargöras, att exklusivitet skapar självkänsla. Det uppfattas även olika ur andra människors 

perspektiv. En person som åker i en Porsche kommer garanterat bli placerad i ett visst 

karaktärsfack likaså blir en person placerad i ett annat fack när han/hon kommer körandes i 

en gammal Peugeot-bil. Att blir placerad i ”rätt” fack är viktigare för vissa men nonchaleras 

av andra. Värt att nämna är att rätt klädspråk under rätt tillfälle kan generera i något positivt. 

Det är därför folk rekommenderas att gå klädd på ett visst sätt när de ska gå på en 

anställningsintervju då de förmedlar ett budskap, ett helhetsintryck.13
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3.5 Brand Community

Muniz och O´Guinn är två forskare som introducerade begreppet ”brand community”, vilket 

betyder på ett ungefärlig svensk översättning varumärkesgemenskap. Författarna i frågan

förklarar begreppet som en gemenskap som inte är geografiskt bunden. Märkes gemenskap är 

baserat på ett strukturerat antal sociala relationer mellan märkes användare. Grunden för en 

gemenskap är att medlemmarna har gemensamt intresse. Varumärket knyter en grupp 

människor samman genom att locka fram ett intresse hos människor.  Det är även viktigt att 

konstatera att dessa individer känner sig knutna till andra användare som är medlemmar i 

gemenskapen. Förhållandet till varumärket är ett triangulärt socialt fenomen. 

Konsumentforskaren Bernard Cova uttrycker det som att ”the link is more important than the 

thing”.14

Figur 2 Ett triangulärt förhållande till märken15

Konsumtionen av ett visst varumärke skapar en social relation mellan konsumenter som är 

viktigare än relationen mellan konsument och varumärket. Medlemmarna av en gemenskap 

stänger ofta ut användare av andra varumärken. För att ses som en värdig medlem i en 

varumärkesgemenskap gäller det att använda varumärket av rätt anledning och inte bara för 

att de som man ser som förebilder använder det. Som en värdig medlem måste man uppskatta 

varumärkets historia, kultur samt de traditioner och ritualer som finns knutna till 

konsumtionen av det. Genom konsumtionen av vissa varumärken identifierar och jämför sig 
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individen med andra grupper av likasinnade konsumenter. Individer konsumerar de 

varumärken som stödjer det sätt på vilken man vill se sig själv. Vissa väljer att konsumera 

ekologiska produkter för att det förstärker bilden av en person som tar ett extra socialt ansvar, 

medan andra väljer att ha en relation till Gucci för att bygga upp bilden av en person som är 

trendig och förmögen. Varumärken ska även hjälpa individen att sticka ut från mängden.16

Idag lever vi i en konsumtionskultur där symbolisk varumärkeskonsumtion är något som 

värdesätts högt. Detta gör det svårt att förhålla sig likgiltig till varumärken. 

Varumärkeskunnighet har kommit att bli en viktig och respekterad färdighet då märken utgör 

centrala symboler för social interaktion. Det finns tre nivåer av varumärkeskunnighet. I den 

första nivån känner konsumenten till ett visst varumärke och har kanske köpt något plagg för 

att han eller hon tycker att det är snyggt. Konsumenten känner till varumärkets namn och de 

symboler som är förknippade med namnet. Däremot är kunskapen om varumärkets kulturella 

mening begränsad i just denna nivå, det vill säga att man inte vet hur folk uppfattar 

varumärket till exempel om de har en negativ bild av varumärket. Konsumenter som finns i 

den andra nivån av varumärkeskunnighet följer regelbundet med i varumärkets 

marknadskommunikation och produktlanseringar. Man är ständig medveten om företagets 

utbud och värderingar. Man har även kunskaper om var och när det lämpar sig att använda 

varumärket, med andra ord vet konsumenterna hur de ska konsumera varumärket på ”rätt” 

och ”stilrent” sätt. Samtidigt har man en viss kunskap om varumärkets kulturella mening. 

Den tredje och sista nivån av varumärkeskunnighet har konsumenter med förmågan att aktivt 

leda utvecklingen av varumärkets kulturella mening. Man är dessutom medveten om hur 

olika grupper av konsumenter relaterar till varumärket och kan anpassa sin konsumtion av 

det på ett sätt som når önskat effekt i en given konsumtionssituation. Man har till exempel 

kunskap om hur ett par jeans från ett specifikt varumärke kan kombineras med accessoarer 

från andra varumärken så att det uppfattas trendsättande av andra konsumenter. Här talas det 

om individer som är trendsättande för andra. Kändisar och andra personer med hög kulturell 

status har en förmåga att besitta denna varumärkesutvecklande roll. Bland en grupp studenter 

kan man hitta en eller flera personer som behärskar konsumtionen av vissa varumärken. 

Dessa individer kommer att bli trendsättande.17
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3.6 Varumärkens dolda budskap 

Tider då det ansågs att en bra produkt talar för sig själv är förbi.  I samband med överflödet 

av produkter i västvärlden, har det blivit en utmaning att skilja liknande produkter för att 

skapa en känsla av att vara unik. Det hävdas att vem som helst kan tillverka en produkt 

samtidigt som den riktiga vägen till kommersiell framgång verkar nås genom listig skapande 

av bilder och varumärken. Att ingjuta mening i form av produkter och att omvandla råvaror 

till begrepp och livsstil har blivit en central del av ett varumärkesbyggande process. 

Marknadsföring, reklam och varumärke är inte längre betecknade som stödjande funktioner, 

utan snarare kärnan i ett företag.  Det ligger allt större fokus på att skapa en företagskultur 

som är kraftfull nog att ingjuta mening i råa föremål genom att bara skriva under sitt 

varumärkes namn. Från att ha varit enbart en markering som identifierar producenten eller 

ursprunget för en produkt, har varumärket blivit ett tecken som konsumeras. Varumärket är 

inte bara en markör för identifiering, utan också en produkt i sig på en marknad som i allt 

högre grad handlar om produktion och konsumtion av tecken. I en marknad där konsumenter 

blir allt mer kraftfulla och varumärken förvandlas till ikoner som ökar i betydelse, blir 

varumärkesbyggande en viktig verksamhet. Varumärkesbyggande har blivit en verksamhet 

med syfte att skilja ett visst varumärke genom att bygga upp en relation mellan varumärke 

och köpare eller konsumenter. Varumärken har blivit tillgångar som måste hanteras för att 

inte sjunka i värde. Dessa tillgångar kan delas i fyra kategorier, nämligen:

1. Varumärkesmedvetenhet

2. Märkeslojalitet

3. Upplevd kvalitet

4. Varumärkesföreningar18

Dessa kategorier skapar värde, inte bara för varumärkesinnehavaren, men även för 

konsumenten. Ett välkänt varumärke hjälper konsumenten att tolka och förstå information, 

samt bidrar till upplevelsen av tillfredsställelse både när konsumenten köper och använder 

varumärket. Det handlar inte enbart om hur konsumenter socialt påverkas av varumärket utan 

även hur varumärket erövrar konsumenternas uppfattning. Det vill säga hur konsumenter 

minns och erkänner varumärket, hur varumärket upplevs kvalitets- och prismässig och vilka 

typer av föreningar varumärket skapar. Varumärkesbyggande är en parallell process som 

berör både varumärkesinnehavaren och konsumenten. Ett varumärkets kärnvärde bör vara 
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värdefullt och möjligt att kommunicera med tanke på konsumenten, och svårt att imitera med 

tanke på konkurrenterna. Varumärken är historier om företaget och har ett budskap om 

centrala värden i organisationen eller produkten. Ur dessa perspektiv ses Varumärkets ägare 

som en ”berättare” och marknaden som en ”publik”. Företag försöker ständig berätta 

trovärdiga och hållbara berättelser, det vill säga, företagsaktörerna försöker uttrycka önskade 

egenskaper och identiteter.19

Kvalitet har varit en viktig faktor för konsumenter, långt tillbaka i tiden. Kvaliteten är 

fortfarande en stor faktor som påverkar konsumenten, men under de senaste 25 åren har 

många andra faktorer kommit att påverka köpbeslutet, varav vissa avser livsstil och dess 

relation till varumärken. Under de senaste decennierna har folk börjat identifiera sig mer med 

de produkter som de köper med de värden de hyllar. Till exempel de som är intresserade av 

miljöfrågor kommer att vara mer benägna att köpa en miljöbil. Dagens kultur främjar 

varumärkesimagen av produkter och hur de utgör en livsstil på ett hållbart sätt, genom kläder 

folk bär och även de aktörer de beundrar.  Många aktörer verkar vara blinda för den inverkan 

och betydelse som varumärken har för konsumenters dagliga liv och de känslomässiga 

kopplingar som görs med dem. Säljare, företagare med flera är inte tillräckligt medvetna om 

de känslor som ett varumärke skapar. Denna känslomässiga del kan vara avgörande för en 

framgångsrik försäljning. För att fullt ut förstå effekterna av varumärken är det viktigt att ha 

en medvetenhet om de känslor som följer dem. Det är viktigt att förstå den känslomässiga 

delen av varumärken för att skapa en kommunikation med konsumenter och kunna nå ut till 

många. Det är av stor betydelse att skapa värden kring ett varumärke som i sig kan leda till 

att konsumenten hittar kopplingar mellan sig och varumärket i fråga. Det är viktigt att säljare, 

företagare, ledare med flera iakttar och vet hur man använder den kunskap om vilka känslor 

ett varumärke framkallar hos konsumenter. De bör även iaktta och veta hur känslor kan 

uppväga intellektuella faktorer (logik) för att göra ett köp beslut.20

De varumärken som individer väljer kan ofta vara ett uttryck för den personliga identiteten. I 

detta avseende finns det en möjlighet att använda varumärken som en process för att skapa 

och upprätthålla en ömsesidigt givande relation med kunder. Hur kan varumärket "X" göras 

för att sticka ut från varumärket "Y" i en homogen marknad? Ett sätt är genom kreativ 
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reklam. Annonser kan användas för att kommunicera budskap om ett varumärke för 

målgruppen. Exempel, Stella Artois öl har byggt ett exklusivt varumärke i Europa med hjälp 

av reklamkampanjer som deklarerade att det är "hyggligt dyrt". Även det namn som väljs för 

en produkt eller tjänst kan vara av stor betydelse då en produkt eller en tjänsts namn är den 

första dialog som uppkommer Namnet kan alltså direkt påverka hur konsumenterna uppfattar 

en produkt eller tjänst. Ett tydligt exempel är när General Motor inför en 

marknadsföringskampanj av sin Chevrolet Nova, upptäckte att namnet bokstavligen 

översattes till ”går inte” på spanska. Ett annat exempel på hur stor betydelse namnet kan ha 

är en brittisk bil program som lät några förare testköra två bilar utan att veta något om vilket 

varumärke det var de körde. Deltagarna i testet var förvånade när de fick reda på att de hade 

satt ett lika högt betyg på en Volkswagen och en Skoda, ett märke som har drabbats av 

försämring i det förflutna men ändå är tillverkad av Volkswagen. Om testare hade vetat i 

förväg att den bil de körde var i själva verket en Skoda, kunde deras omdöme kanske 

påverkas av Skodas relativt fattiga märkesimage jämfört med Volkswagens starka image.21

3.7 Fem steg mot uppbyggandet av ett starkt varumärke

Konkurrenskraft är viktig för ett framgångsrikt och starkt varumärke. Väl laddade 

varumärken kan utgöra skillnaden mellan att vinna eller förlora på marknaden.  Varumärket 

är en symbol för ett företag eller produkt/tjänst och ett redskap för att bygga och 

kommunicera dess förtroende och rykte.  Dessa symboler kan uttryckas på många olika sätt, 

de kan representera många olika värdedimensioner och de kan vara något som företagen 

vårdar, bygger, exploaterar eller negligerar. Oberoende av hur man laddar varumärket blir det 

en symbol för ett företag som till exempel British Airways, en produktgrupp som BMW: s 5-

serie, enstaka produkt som en Mars chokladbit, en individ som sångerskan Madonna, en 

grupp människor som konsultföretaget McKinsey, ett antal servicetjänster som exempelvis 

Hertz biluthyrning eller till och om en kombination av flera eller alla dessa uttryck.22

Processen kring skapandet och byggandet av ett varumärke, omfattar i ett företag alla de 

aktiviteter som medverkar till att etablera det rykte och de värden som varumärket 

symboliserar. Att bygga ett varumärke är en angelägenhet för varje företag i alla branscher. 
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För att skaffa sig distinkta fördelar måste företag jobba aktivt med sitt varumärke, istället för 

att låta kunderna själva fundera ut vad de ska tycka om företaget. Ett starkt varumärke gör 

det svårare för andra företag att attackera marknaden. Ju starkare ett varumärke är, ju bättre 

rykte företaget får vilket leder till starkare förtroende för företaget som i sin tur blir ännu 

svårare att slå ut. Med ett starkt varumärke blir det även lättare att kommunicera värden 

mycket snabbare och effektivare än någon dyrbar reklamfilm.23

Varumärket är ett strategiskt verktyg och att utveckla och ladda varumärket är en strategisk 

aktivitet. Som ett första steg är det viktigt att definiera produktkategorin på rätt sätt. Ju 

klarare en kategori har definierats desto enklare är det att positionera och bygga 

värdedimensioner. En snävt definierad kategori kan komma att verka hämmande på 

tillväxtmöjligheten. Till exempel, finns Coca-Cola på colamarknaden, läskedrycksmarknaden 

eller på marknaden för icke-alkoholhaltiga drycker?24

Nästa steg blir att se till att positioneringen är det rätta, det vill säga att varumärket har en 

definierad position i kundernas medvetande. Låt ta en titt på Ries-Trouts princip om den 

mentala rangordningsstegen, ”Ladder of the mind”. Idén bakom denna princip är kunderna 

för varje produktkategori har en preferensstege. Ett märke som sitter på toppen av stegen har 

den starkaste positionen på marknaden, till exempel Coca-Cola för läskedrycker. Efter

ledaren kommer det andra märket som till exempel är Pepsi. Det är svårt att slå ut ett märke 

som är nummer ett eftersom det märket alltid är främst i medvetandet. För att ett märke ska 

kunna dominera den mentala stegen måste först och främst en kategori definieras på rätt sätt. 

Framgångsrik positionering handlar inte bara om att hitta rätt ord eller uttryck för märket, 

utan också om att kunna koppla uttrycket till en mental stege som är relevant för kunderna 

och som märket har en chans att dominera. Värt att nämna är att en positionering måste vara 

distinkt, annars är det inte en position. Den ska helst vara möjlig att bevisa och demonstrera 

positionen och kunderna måste uppfatta det som ett trovärdigt uttalande. Genom att ett 

företag positionerar sitt varumärke på ett klart och tydligt sätt, kommer konkurrenter att 

repositioneras. Det tar tid och kreativitet att komma fram till en riktig positionering och det 

krävs en total förståelse för varumärket, företaget, konkurrenterna, markanden, kunderna och 

så vidare. Ett företag kan förmedla intryck som kunderna sedan använder för att skapa en 
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position i sina medvetanden. Ju klarare ett företag agerar och kommunicerar desto troligare är 

det att kunderna kommer att dela företagets tänkta positionering.25

Det tredje steget är att se till att varumärkespersonligheten är den rätta. Ett varumärkes 

personlighet ändras med tanke på vad som är populärt och trendigt samt hur marknaden 

utvecklas. Varumärkespersonligheten är en reflektion av abstrakta värdedimensioner och bör 

definitivt vara samordnade med dem. Om någon har till exempel trovärdighet som ett viktigt 

värde, måste personligheten vara sådan att det går att känna att detta är någon som går att lita 

på. När varumärkespersonlighet definieras och utvecklas inom exempelvis en bilbransch kan 

faktorer som känsla för detaljer och ekonomisk beaktas. Allt som har med varumärket att 

göra påverkar dess personlighet.26

Ett annat viktigt steg är att se till att konceptet är det rätta. Att få konceptet väldefinierat är 

den sista stenen i själva varumärkesgrunden. Vad nyckelbudskapet är, hur miljön ser ut kring 

märket, vilka visuella uttryck och formuleringar är lämpliga och så vidare. 

Konceptutveckling är en kreativ process och det är en fördel att utveckla så många olika 

inriktningar som möjligt. Ju fler olika alternativ som undersöks desto troligare blir det att en 

bra lösning hittas. Även konceptet kan ändras under märkets livstid men dock inte så ofta 

som varje år. För att olika koncept ska vara effektiva och fungera krävs det att de kopplas 

direkt till positioneringen. Koncepten ska inte bara passa ihop med positioneringen utan även 

med värdedimensionerna. Koncept kan dessutom användas till att utveckla nya 

värdedimensioner som ökar varumärkets attraktionskraft. Det är viktigt att se till att det finns 

ett koncept som följs under en längre tid. Det ger fördelar till exempel när det gäller 

kundkommunikationen då kunderna känner igen sig.27

Sist men inte minst bör företaget se till att målgruppen och segmenteringen är den rätta. Det 

är viktigt att hitta den rätta målgruppen, inte minst för en kostnadseffektiv marknadsföring, 

för att utveckla rätt produkt och rätt budskap, men också för att se till att det kommuniceras 

till rätt människor. Om målgruppen är oklar tappar varumärket sin profil och fungerar inte 
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som ett kommunikationsredskap. Genom att välja en målgrupp och en produktkategori, har 

företaget definierat sitt marknadssegment.28

Dessa steg är bara ytan vad det gäller varumärkesbyggnad och varumärkesutvecklingens 

grunder. Ett företag som arbetar sig igenom dessa olika steg kommer att vara på god väg att 

utveckla bra kompetens för att informera och vägleda olika avdelningar och leverantörer om 

vad som krävs för att ladda varumärket. Görs detta, å andra sidan, inte ordentligt kommer 

företaget att slösa bort tid, kraft och pengar.29

3.8 Lojalitetsmatrisen

Att fånga uppmärksamhet med hjälp av en produkt är ett steg i rätt riktning, att skapa ett 

intresse och skapa ett förtroende hos dem som konsumerar en produkt. Många företag vill 

uppnå det ovannämnda men också att intresset och behovet som skapas genererar till en 

kundlojalitet. När ett företag har lyckats med det är det viktigt att hålla kunderna kvar men 

också att inte ”ödsla” allt för mycket kraft på kunder som är ett annat märke trogna. 

Lojalitetsprincipen handlar om att man helhjärtat ska lägga störst vikt på sina mest lojala 

kunder och lägga minst kraft på kunder som är ett annat varumärke trogna. Det är viktigt att 

filtrera ut de trogna kunderna samt försöka vinna nya kunder som det fortfarande finns en 

möjlighet att knyta an.30

Låg Medium Hög

Kund Medium Hög Högst

Ej Kund Låg till 
medium

Högst Noll 

Figur 3 Egen bearbetning av kundens lojalitetsgrad mot företaget och konkurrenten
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3.9 Lånsiktiga Vinster

Figur 4 Egen bearbetning av modellen som beskriver faktorer bakom långsiktiga vinster

Modellen visar ett antal sammansatta faktorer som smälts samman till en vinnande 

kombination, i det här fallet gällande långsiktiga vinster. Tidigare har liknande faktorer stötts 

på men i andra sammanhang vilket bevisar att ovanstående faktorer också är gemensamt för 

olika mål och faser i byggandet av ett varumärke. Startfas, mål för den penetrerade 

marknaden som i det här fallet är lånsiktiga mål, lojalitet som det tidigare diskutterats kring, 

associationer som också är den faktorn som bevisat sin tyngd, relativa kostnader och nya 

produkter. Det bör även finns en variation i ett sortiment vilket leder till att ingen hinner 

uppleva en tristess.31

3.10 Brand equity

Det talas mycket om, att man genom ett konsistentt budskap skapar en trovärdighet hos en 

människa. Liksom om en person ändrar skepnad och personlighet hela tiden kommer denne

säkerligen uppfattas som illojal av sina vänner. En person som inte alltid är sig själv utan 

ändrar skepnad i det här fallet personlighet kommer aldrig uppfattas som tillräckligt pålitlig 

utav sin omgivning dådet inte finns en trovärdig grund att stå på. Därför är det viktigt att man 
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har en utstakad linje framför sig så man genom sitt varumärke kan leverera ett bestämt 

budskap. 

Figur 5 Modell för brand equity

Modellen handlar om hur ett företag kan genom dessa fyra verktyg bygga ett värde kring ett 

varumärke. Genom att tänka hur man utefter ett namn, lojalitet, förväntad kvalité och 

associationer kan nå ut till sina konsumenter. Relevansen kring denna modell är om inte den 

viktigaste modellen gällande marknadsföring av sitt varumärke.  

Mycket handlar om psykologi, ett varumärke ska kunna levereras och finnas tillgängligt utan 

att kunden egentligen behöver tänka. Företag måste ha vetskap kring en konsuments 

varumärkesassociationer. Coca Cola är till exempel en läskedryck som ligger top of mind när 

törsten tar över. Keller nämner bland annat i sin artikel att ”name-awareness” är något han 

lägger stor vikt kring. Namngivandet bör ej underskattas.32

En medvetenhet bör skapas hos konsumenten och detta kan göras genom reklam, genom att 

tillfredställa konsumenters behov, genom ett unikt namn eller ett unikt budskap. Det är det 

unika i en produkt som gör att företag sticker ut. Det är det unika som kommer att hålla ett 

varumärke på banan och stå emot det enorma mediebrus och konkurrensen bland 

varumärken. Produkten bör även upprätthålla en god kvalité. När företag väl skapar en 

medvetenhet kring produkten är det god tid för ett karaktärsbyggande och inte minst ett 
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kvalitetsbyggande. Det är också viktigt att företag försöker implementera behov hos 

konsumenter och genom diverse undersökningar komma åt inre tankar hos kunden. 

Förundersökningar är viktiga innan varumärkesbyggande, då det är viktig för företag att 

komma i kontakt med sin målgrupp för att veta vad denna målgrupp efterfrågar. Värt att 

nämna är att ett varumärke som lyckats nå ut till en bred publik får en del gratis genom att 

den grupp människor som konsumerar detta varumärke marknadsför även varumärket. 

Samtidigt bör företag se upp med att lova för mycket. Lovar företag något som de inte kan 

stå för till exempel god kvalité och levererar kvalitetsmässigt en dålig produkt, kommer det 

bli svårt att övervinna ett nytt förtroende hos kunden. Även reklam som levereras är viktig då 

den skall spegla en rättvis bild av ett varumärke, och det är av stor vikt att reklamen inte 

vilseleder. Sist men inte minst bör priset vara rätt och rättviss för produkten. Det skall tas 

hänsyn till faktorer som till exempel kvalité och målgrupp innan en prissättning.33
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Figur 6 Modell för brand equity34

Även denna modell beskriver användbara verktyg och även vad de finns för risker med 

marknadsföring, vilka risker ett företag eventuellt kan stöta på. Ett förlopp från grundidé och 

informations stadium där man informerar och sänder ut ett budskap och en idé om sin 

produkt till kunden till hur konsumenten uppfattar det som sänts ut och hur detta anammas. 

Trovärdighet och förväntad nytta kommer hand i hand då trovärdigheten står till svars för den 

förväntade nyttan. 
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4. Analys och Resultat

4.1 Boomerang

Boomerang är ett välkänt Skandinaviskt varumärke med distribution i sex länder, nämligen 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien och Holland. Företaget har 30 egna butiker och 

drygt 200 särskilt utvalda återförsäljare. Varje säsong tillverkas nya kollektioner bestående 

och uppdelat av Man och Woman, kläder och accessoarer för alla tillfällen.

Verksamheten startades år 1976 av Kenneth Andram och Peter Wilton. Dock dröjde 

öppningen av första butiken till slutet av 80-talet. Grundarna hade som målsättning att skapa 

ett skandinaviskt klädmärke med casual-kläder av hög kvalitet. De vill göra kläder som håller 

länge, är sköna att bära och är tidlöst moderna.

Den första vårkollektionen innehöll bomullströjor, oxfordskjortor, byxor i manchester och 

canvas. Det är kläder som än idag utgör basen i Boomerangs utbud och en stil som av 

Boomerang kallas för Scandinavian Preppy, vilket enligt företaget innebär att kläderna är 

anpassade i material och skärningar efter Skandinavisk klimat och livsstil. Det är kläder som 

varken är för formella eller för sportiga, utan något där mitt i mellan. Företaget släppte sin 

första damkollektionen år 1999, vilket snabbt blev en succé. Idag står Boomerang Women 

för 50 procent av den totala försäljningen. 

Företaget formulerar sin vision som följande: ”Boomerang ska vara det självklara valet för 

”preppies” över hela världen som söker en skandinavisk livsstil.” 

Boomerang har de senaste sju åren fördubblat sin omsättning vilket var på drygt 200 miljoner 

kronor år 2007. Verksamheten har visat vinstresultat varje år sedan starten år 1976.35

4.2 Vagabond

Vagabond är ett svenskt familjeägt företag som grundades i slutet av 60-talet av Mats 

Nilsson. Verksamheten hade sin fokus på herrskor. Företaget hade sitt huvudkontor i Italien 

fram till 1994 då det flyttades till Sverige. Idag tillverkar Vagabond både herr och damskor 

och distribuerar cirka två miljoner par skor per år i 30 länder. Vagabonds egna tekniker finns 

på plats i verkstäderna i Asien och Portugal för att se till att skorna tillverkas enligt företagets 

filosofi vad det gäller form, design och kvalitet. ”Shoes to trust” är det ledord som följs av 

företaget. På huvudkontoret finns även en komplett workshop för prototyper, unikt i sitt slag i 
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norra Europa. Denna gör det möjligt att utveckla en sko från idé till färdig prototyp inom 

några få timmar.36

4.3 Intervju med Vagabond

1. Vad gör Vagabond unikt som varumärke?

Svar: Att vi styr över hela processen: från idé till kommunikation mot konsument. I 

detta ingår även en unik prototyp verkstad där en skiss kan bli till en färdig sko på 

bara ett par timmar. Därför kan vi skapa ett brett sortiment och ständigt hålla oss 

uppdaterade. Vi jobbar med ett varumärke som distribueras både via enskilda 

återförsäljare och våra konceptbutiker och kan också där hålla vårt budskap på en 

bred nivå.

2. Vilka faktorer har varit viktiga för Vagabonds framgång när företaget startade? 

Är det fortfarande samma faktorer som spelar en avgörande roll i dagens läge? 

(Kanske någon faktor som har varit viktig då men inte relevant idag eller vice 

versa)

Svar: Vår expertis inom produkten skor, vi går lång tid tillbaka där expertis och 

kvalité ligger bakom vårt starka varumärke vi lyckats bygga. Vi har en bra mix 

mellan volym, kvalitet och value for money. Blir antingen volym eller pris 

obalanserat så spricker hela konceptet. Du måste skapa en trygg tillvaro för kunden 

och detta gör du genom att anförtro dig till kunden, du måste därför locka kunden 

med antingen en god kvalité eller ett bra pris. Visst finns det andra faktorer som du 

kan styrka din produkt med eller det faktiska varumärket men det är inget som är 

direkt synligt för kunden.

3. Man kan notera att det finns många olika företag som producerar skor som är 

populära bland konsumenter. Det leder till hård konkurrens inom en och 

samma bransch. Trots den hårda konkurrensen har ni ändå lyckats att få 

konsumenter att konsumera just era skor. Hur skiljer sig er 

marknadsföringsstrategi från andra företag som producerar ”samma” typ av 

skor till ”samma” prisnivå?
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Svar: Genom att våra skor har sålt bra i de flesta lägen har vi jobbat upp bra 

relationer till de enskilda butikerna i Sverige och får bra platser i butiken. Genom att 

hålla en jämn och hög nivå på produkter och kommunikation, litar kunderna på oss 

och avsätter budget för inköp av våra produkter. Så i de flesta fall handlar det om 

trygghetsbyggande, inte bara till kund utan andra kanaler, som i det här fallet är 

återförsäljare, de måste tänka på alla du är beroende av, många stirrar sig blinda på 

slutkunden men det är viktiga medlemmar som måste behandlas innan slutkunden. 

4. Vilka faktorer har motiverat/påverkat konsumenter att välja Vagabond enligt er 

uppfattning och varför tror ni att era kunder fortsätter konsumtionen av ert 

varumärke?

Svar: Mixen mellan mode, kvalitet och value for money (dvs. man får mycket för 

pengarna, det kostar inte femhundra extra för att det står Vagabond i skon!). I vår 

design kan vi väva in värderingar och detaljer med stor respekt för den som skall 

bära produkten. Varumärket ska stå för sig och med varumärket ska inte 

nödvändigtvis ett högre pris läggas på utan varumärket ska värderas högt.

5. Lägger ni fokus på ett speciellt kundsegment och i detta fall varför? (I detta fall 

innefattar kundsegment till exempel demografiska, geografiska, kulturella ”till 

exempel subkulturer” samt ekonomiska faktorer)

Svar: Mode är det som förenar. Vi är dessutom väldigt skandinaviska i vår look. I vår 

PR håller vi oss också inom mode, design och ibland musik. Vi vill hålla en hög 

standard och en bred kunskap gällande andra branscher, sinnena inspirerar och det 

sinnet vi tillfredställer är främst synen, men de gäller att kunna kontrollera de andra 

vilket vi vill göra och därför utsätter oss för den typ av kunskapsutbildning som krävs. 

6. Vilka faktorer anser ni (baserad på er erfarenhet) vara viktiga för 

uppbyggandet av ett starkt varumärke? (Kan inkludera allt från 

marknadsföringsstrategier, ekonomiska situationen, ledartypen bakom företaget 

etcetera)

Svar: I början av nittiotalet hade vi ett fåtal väldigt starka produkter som tog för sig 

bra i Skandinavien. Vi gjorde dessutom flera uppmärksammade kampanjer i oväntade 

medier. Motsvarande är svårt att göra så som marknaden och vår struktur ser ut 

idag, men vi lade grunden då. Ett tidigt inträde gav oss mycket gratis och är inte lika 



beroende idag som andra företag, vetskapen finns redan där och den behöver 

”endast” påminnas om.

7. Hur stor roll har de ekonomiska resurserna spelat vid uppbyggandet av ert 

varumärke?

Svar: Vi har alltid haft en organisation anpassad efter våra volymer. Företaget är 

familjeägt och uppbyggt genom stort engagemang och mycket jobb. Den 

gemensamma tankegången har gjort oss till ett samarbetsvilligt företag och därför 

har en klar bild från start till där vi är idag alltid lyckats hamna på ett gemensamt 

plan. 

8. Olika länder innebär olika kulturer. Vagabond är ett varumärke med 

distribution i cirka 30 länder. Vilka faktorer/metoder har ni utgått från/tagit 

hjälp av för att kunna skapa ett mervärde kring era produkter samt bli legitima 

inom er bransch i olika länder? 

Svar: Vår filosofi är en kollektion, ett budskap, ”take it or leave it”. Vi har egentligen 

aldrig tryckt på att vi är från Sverige, vi har låtit skorna och vår modetolkning tala 

för sig själva eftersom vi anser att stil är globalt. Men det är möjligt att vi kommer att 

ta hjälp av den skandinaviska touchen lite mer i etableringsstrategin för vissa nya 

marknader. Vi låter kunden bestämma och skapa intryck istället för att varumärket i 

sig ska pressa fram eventuella föraningar. Kunden är den som har sista ordet och det 

vill vi att varumärket skall spegla. 

En stark och tydlig vision, företagskultur samt image krävs i många fall för att kunna skapa 

en företagsidentitet.37

9. Hur skulle ni formulera er vision och image och hur mycket tror ni att dessa har 

påverkat konsumenter i valet av Vagabond?

Svar: ”We shall be the most exciting shoe brand in the world!” Det är vår vision.

Med exciting menar vi nyfiken, kreativ och med ett öppet sinne. Internt brukar vi 

säga: ”Skall man resa iväg en weekend till en storstad och bara får plats med ett par 

skor skall det vara Vagabond”. Känslan ska komma utan att den påverkas av något 

annat, den ska komma helt naturligt och bara inspireras genom att tänka och 
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associera kring vårt varumärke, då känner vi att vi lyckas skapa den bild som vi vill 

ska ”poppa” upp i våra kunders huvuden.

10. På vilket/vilka sätt förmedlar ni er vision och image till nuvarande och framtida 

konsumenter?

Svar: Traditionellt POS (point of sale) och annonser. Vi har samma kvalitetskrav på 

AD, fotografer etcetera som vi har på våra skotekniker och modellörer. 1. PR. Mycket 

utlåning av skor och bearbetning av pressen. Allt med fokus på mode och design (vi 

gör även egna modevisningar och samarbeten med t ex kläddesigners). 2. vår 

hemsida är vår chans att kommunicera ett och samma budskap globalt. Mycket film 

där vi presenterar mode på olika platser i världen varje säsong. 3. sist men inte minst 

våra Vagabond Store. Konceptbutikerna som är 100 % Vagabond. Signifikant är en 

Catwalk i mitten (=mode…). Här visar sig vår utspridda jämna kunskap och den 

jämna ribba vi lägger på olika håll och kanter. Vi har ingen kollektionsdel som är

”bättre” eller mer genomarbetat än någon annan del och vi gör detsamma gällande 

marknadsföring och reklam.

Självklart finns alltid risken att man ”växer upp” med sina lojala kunder och får 

svårt att vinna nya. Men med att alltid hålla en bred kollektion med stort nyhetsvärde 

från år till år, så tror jag vi kan hålla i längden. Vi är troligtvis det skoföretaget i 

Skandinavien som vet mest om skor, vilket ger en positiv bild för både nya och gamla 

konsumenter. För tjejer funkar hypotesen ovan bra. För killar, som kanske styrs mer 

av subkulturer och grupptillhörighet än rådande mode, är utmaningen en annan.

Läs  även svaret på fråga 2 och 6.

11. Vi tror inte på slumpen. Det finns många företag som börjar från samma 

startpunkt med relativt lika resurser och förutsättningar. Dock är det få som 

lyckas att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke. Ni är en av dem. Vad 

beror det på? 

Svar: Vi gör relativt mycket reklam i tidningar som står för mode. Där har vi en bra 

närvaro, men den blir ju väldigt nischad. Den är dessutom inte året runt utan i 

augusti-oktober för hösten och i februari-april för våren. Mycket av vår 



kommunikation bygger på starkt POS material (slaget står i butik!), samt inte att 

förglömma den kommunikation som lyckas (eller inte lyckas) bygga in i vår design.

12. Ett varumärke som har varit länge på marknaden har många trogna kunder 

vilket är positivt. Samtidigt kan sedan länge etablerade varumärken riskera att 

kunderna tråkas ut och går över till nya konkurrenter. Därför behöver man 

kämpa hård för att inte förlora sina kunder till nya konkurrenter. Hur har ni 

lyckats hålla en jämn nivå och behålla era kunder och samtidigt vinna fler med 

tanke på detta?

Svar: Läs punkt 7. Vår VD kan vi mycket väl ställa vid lästsvarven om han kan de 

språk som behövs för att prata med våra samarbetspartners i Kina, Portugal och 

Italien… Men det gäller även att anpassa sig efter de tider som råder. Idag är det 

oerhört svårt att slå igenom bara med hjälp av originalitet och oväntade 

mediekanaler. Bruset är helt enkelt mycket högre nu! Men utgå från hur man vill att 

andra skall uppfatta en och gör en plan för hur man gör för att uppfattas precis så… 

dvs. inte självförverkligande utan med stor respekt för mottagaren!  

13. Ni använder inte er av särskild mycket reklam genom massmedia (möjligtvis lite 

i tidningar ibland). Har vi rätt? Hur lyckas ni då nå framtida kunder och 

förmedla er budskap? (Ni producerar ju cirka 20 miljoner par skor/år)

Svar: Med gedigen kunskap och ett bra samarbete. Har man också en klar bild på 

hur man ska uppfylla de mål man vill nå blir processen betydligt enklare. Slumpen är 

också en faktor som styr ett vinnande koncept. Du ska tillhandahålla en sko som vid 

rätt plats och vid rätt tid, vilket Vagabond lyckats med. Vi erbjuder också ett brett 

sortiment och bjuder därför in alla typer av kunder. Vi har inte skapat för stora 

förväntningar på vårt varumärke utan lagt över det ansvar på kunden så hon/han 

själva får uppfatta skon på det sätt som hon/han vill. Tvinga inte på varumärket utan 

låt varumärket inspirera.

14. Vilka råd ger Vagabond till nyföretagare som drömmer om att bygga ett starkt 

varumärke som kan överleva minst lika mycket och länge som Vagabond?

Svar: Vår VD kan vi mycket väl ställa vid lästsvarven om han kan de språk som 

behövs för att prata med våra samarbetspartners i Kina, Portugal och Italien… Men 

det gäller även att anpassa sig efter de tider som råder. Idag är det oerhört svårt att 

slå igenom bara med hjälp av originalitet och oväntade mediekanaler. Bruset är helt 



enkelt mycket högre nu! Men utgå från hur man vill att andra skall uppfatta en och 

gör en plan för hur man gör för att uppfattas precis så… dvs. inte självförverkligande 

utan med stor respekt för mottagaren!  

Läs även svaret på fråga 7.

4.3.1 Författarnas analys av intervjun med Vagabond 

Efter en genomförd E-post intervju med marknadschefen på vagabond har följande analys 

lyckats framställas. Det som framgår utifrån intervjun och Vagabonds sätt att bygga ett starkt 

varumärke är att de genom kombinationen, stor volym och god kvalité försöker upprätthålla 

en balans genomgående i deras utbud, då ingen sko är sämre kvalitetsmässigt än någon 

annan. I många fall brukar företag kategorisera sina produkter. De kan antingen kategoriseras 

i förhållande till pris och kvalité eller att en extern designer kommer in och designar en 

upplaga kläder. Värt att nämna är att deras process från en ursprunglig ritning utav en sko till 

en färdig produkt som går att sälja går väldigt snabbt och de kan därför hålla sig ”a jour” och 

få ut skor som täcker deras konsumenters behov och önskemål. Då processen inte tar en 

väsentligt lång tid kan man ”överproducera” kollektionen och hela tiden testa sig fram till 

vad som är mest omtyckt på marknaden och anpassa sig efter dessa önskemål. Det som också 

varit en bidragande faktor till vagabonds lukrativa försäljning är att de med sitt pris kan nå ut 

till en bred skara kunder och matcha deras konsumenters plånböcker. 

Det som vagabond också nämner är att deras skandinaviska ”edge” på deras sko har visats 

uppskattas och därför har de nu helt och hållet satsat på en design byggd på detta synsätt. ”vi 

har i Skandinavien en mer stilren stil” säger Anna Fahle och människor visar ständigt sin 

uppskattning genom att besmycka sig med skor och kläder av denna stil. Vagabonds tillväxt 

vill aldrig tillta. De går under mottot att de ska bli ”the most exciting shoe ever”. Med det 

menar de att varumärket skall ligga top of mind. Om en kund står i valet och kvalet gällande 

ett sko val när han eller hon exempelvis skall bege sig iväg på en weekend och endast får ta 

med sig ett par skor, ska vagabond ligga högst upp i kundens preferensstege och vara ett 

självklart val. Deras historia om skor går långt tillbaka och de vill även påstå att deras 

kunskap om skor är väldigt bra och kan därför genom kunskap tillhandahålla en sko som 

ligger bra i tiden. Ett attribut är betydligt koncentrerat kring hur en individ vill att folk ska 

uppfatta honom eller henne, det talas mycket kring klädkoder och till vilken grupp människor 



vill passa in i38. Därför är det viktigt med en bred kollektion. Viktigt är också pris, att priset 

kan betalas av ett brett segment men samtidigt upprätthålla samma känsla hos en kund som 

om hon eller han köpte en produkt som kostar 2000 kronor mer. Ett dyrt pris skapar 

förtroende och det skapar en viss känsla hos en kund. De kunder som kan tänkas ”svika” 

vagabond är de kunder som inte känner det förtroende för produkten då exempelvis priset 

inte är tillräckligt tilltalande. Därför väljer vissa att bortse från detta då pris är den lojala 

faktorn för dem. 

Det Anna Fahle belyser är att konkurrensen är hög och det är inte lätt att bara genom 

originalitet och speciella media kanaler nå fram till en bestämd kundgrupp. Utan det finns 

otroligt mycket mediebrus som stoppar en eventuell framgång till ett starkt varumärke. 

Företag ska istället utgå ifrån hur folk vill uppfatta deras varumärke och bygga en strategi 

kring det, ett försäljningskoncept. 

4.4 Intervju med Boomerang

1. Vad gör Boomerang unikt som varumärke?

Svar: Kvaliteten och den klassiska skandinaviska stilen som når ut till en bred 

målgrupp. 

2. Vilka faktorer har varit viktiga för Boomerangs framgång när företaget 

startade? Är det fortfarande samma faktorer som spelar en avgörande roll i 

dagens läge? (Kanske någon faktor som har varit viktig då men inte relevant 

idag eller vice versa)

Svar: Jag har inte varit med från starten men jag kan historien väl och känner de som 

grundade företaget. Fundamental är det samma ambition som för 30 år sen. Ambition 

var från början att göra kvalitativa herr kläder. Mottot var hellre kvalitet än 

kvantitet. Detta motto har varit väldigt tillämpbart. Mycket har hänt sen starten men 

ambition att jobba med en kvalité som ligger på bra nivåer har varit huvudled 

stjärnan. Sen är det lite mer komplext idag är vad det var för 30 år sedan, men

värdena är fortfarande detsamma. Fokus ligger på produkten och kvalitet i relationen 

till leverantörer, tyg leverantörer, andra samarbetspartners och återförsäljare. I 

marknadsundersökningar som vi gör kommer ofta mycket av denna kvalitetskänsla 
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upp. Kvalitén är det som uppskattas och känns igen av konsumenten. Det som hör 

ihop med kvalité är det som gör nyttan för konsumenten. Longlasting är det engelska 

ord som jag skulle vilja använda. Våra produkter är inga trendiga plagg, utan plagg 

med klassisk form. Boomerang ska inte vara inaktuell efter en längre period.

3. Man kan notera att det finns många olika företag som producerar kläder som är 

populära bland konsumenter. Det leder till hård konkurrens inom en och 

samma bransch. Trots den hårda konkurrensen har ni ändå lyckats att få 

konsumenter att konsumera just era kläder. Hur skiljer sig er 

marknadsföringsstrategi från andra företag som producerar ”samma” typ av 

kläder till ”samma” prisnivå?

Svar: Det är svårt att kommentera andra. Det som var starkt från början är inte 

starkt senare. I vårt fall har vi kunnat kommunicera grundtanken väl lika mycket 

inom själva företaget och mellan medarbetarna som med konsumenter. Att det finns 

en kontinuitet och att ambitionsnivån alltid ligger på samma plan, från start till slut.

4. Vilka faktorer har motiverat/påverkat konsumenter att välja Boomerang enligt 

er uppfattning och varför tror ni att era kunder fortsätter konsumtionen av ert 

varumärke?

Svar: Läs svaret på fråga 2. 

5. Lägger ni fokus på ett speciellt kundsegment och i detta fall varför? (I detta fall 

innefattar kundsegment till exempel demografiska, geografiska, kulturella 

”exempelvis subkulturer” samt ekonomiska faktorer)

Svar: Läs på svaret fråga 12.

6. Vilka faktorer anser ni (baserad på er erfarenhet) vara viktiga för 

uppbyggandet av ett starkt varumärke? (Kan inkludera allt från 

marknadsföringsstrategier, ekonomiska situationen, ledartypen bakom företaget 

etcetera) En stark passion och ett brinnande intresse för din produkt. Att skaffa dig 

information om den marknad du ger dig ut på och vilka intressenter som finns.   

7. Hur stor roll har de ekonomiska resurserna spelat vid uppbyggandet av ert 

varumärke?



Svar: Ekonomiska resurser behövs både ja och nej. Självklart behöver man det men 

målet är ändå inte att alla i Sverige ska kunna känna oss. Det räcker att de som delar 

våra värderingar känner igen oss och hittar oss.

8. Olika länder innebär olika kulturer. Boomerang är ett varumärke med 

distribution i sex länder. Vilka faktorer/metoder har ni utgått från/tagit hjälp av 

för att kunna skapa ett mervärde kring era produkter samt bli legitima inom er 

bransch i olika länder? 

Svar: Vi är absolut störst i Sverige, 80 procent av aktierna är i Sverige. 

Företagskultur finns ju här och det var det som jag pratade om tidigare. Ambitionen 

att göra kläder av viss kvalité och stil har lyckats kommuniceras både externt och 

internt. Det har skapat image på markanden och i kund och konsumentrelationen. Det 

är inte direkt en strategisk stil utan ett resultat av vår uppträdande. 

En stark och tydlig vision, företagskultur samt image krävs i många fall för att kunna skapa 

en företagsidentitet.39

9. Boomerang formulerar sin vision enligt följande: ”Boomerang ska vara det 

självklara valet för ”preppies” över hela världen som söker en skandinavisk 

livsstil” Hur mycket tror ni att denna vision har påverkat konsumenter i valet av 

Boomerang? (På något sätt måste man ju skapa ett mervärde kring en 

skandinavisk livsstil för dem som inte vet vad det innebär, eller?)  

10. På vilket/vilka sätt förmedlar ni er (ovannämnda) vision till nuvarande och 

framtida konsumenter?

Sammansatt svar på fråga 9 och 10: Vår vision har vi formulerat nyligen och vi är 

halv nöjda med den eftersom den är lång fram i tiden, kanske 10 år framåt. Att vi ska 

vara det självklara valet över hela världen är väldigt långsiktig nästan på gränsen till 

abstrakt. Vi behöver nog en ny vision som man kan nå om kanske fem år, och kanske 

inte är lika osäker. ”Hela världen” är ett stort begrepp och det har jag väldigt 

respekt för.

                                               
39 Hatch Mary Jo, Schultz Majken, (2008), Taking Brand Initiative – How Companies Can Align Strategy, 
Culture, and Identity Through Corporate Branding



11. Vi tror inte på slumpen. Det finns många företag som börjar från samma 

startpunkt med relativt lika resurser och förutsättningar. Dock är det få som 

lyckas att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke. Ni är en av dem. Vad 

beror det på? 

Svar: (Saknas svar)

12. Ett varumärke som har varit länge på marknaden har många trogna kunder 

vilket är positivt. Samtidigt kan sedan länge etablerade varumärken riskera att 

kunderna tråkas ut och går över till nya konkurrenter. Därför behöver man 

kämpa hårt för att inte förlora sina kunder till nya konkurrenter. Hur har ni 

lyckats hålla en jämn nivå och behålla era kunder och samtidigt vinna fler med 

tanke på detta?

Svar: Det är en balansfråga. Man vill självklart inte tappa sina kunder som man 

redan har. Efter 15-20 år måste man även fylla på nya kunder. Det handlar om att 

balansera det. I vårt fall handlar det inte om ålder. Vi strävar inte efter unga och 

trendiga. Man kan vara 18 eller 60, Boomerang är en stil som man ska gilla. 

Boomerang handlar om en stil som är gammalsvensk. Det handlar att balansera det 

som kan tilltala gamla och unga. Däremot har vi olika passform som passar till olika 

åldrar. Vi har en passform som passar en äldre och en passform som passar en 

yngre. I vårt fall handlar det inte mycket om ålder. 

13. Ni använder inte er av reklam genom massmedia. Har vi rätt? Hur lyckas ni då 

nå framtida kunder och förmedla er budskap? (Ni visar ju ett vinstresultat varje 

år sedan starten)

Svar: Vi är en liten aktör på marknaden, en pygmé, i jämförelse med till exempel 

H&M och har inte lika stor media budget. Egna och köpta medier som man kan 

hantera på olika sätt, våra butiker, personal, produkter. Självklart kan inte en skjorta 

prata men den kan förmedla en känsla. Vi har kataloger som vi skickar till dem som 

vill och vi har en hemsida man kan besöka. Priset gör att alla inte kan köpa lika 

mycket. H&M är till exempel mer tillgänglig. Vårt högre pris gör oss mer 

eftersträvansvärt, en skjorta på H&M är mer tillgängligt och de ligger i människans

natur att sträva efter något som är lite dyrare. 

14. Vilka råd ger Boomearng till nyföretagare som drömmer om att bygga ett starkt 

varumärke som kan överleva minst lika mycket och länge som Boomerang?



Svar: För det första handlar det om någon slags övertygelse för att inte säga passion. 

Man ska ha en klar idé och ha klart för sig vad det är man tillför. Man kan inte bara 

komma in på en markand utan att tillföra något, att vara unik. Det är 20 procent av 

hela arbetet. De andra 80 procenten ligger i att man vet hur man går tillväga och att 

man ligger i och inte ger upp.

4.4.1 Författarnas analys av intervjun med Boomerang

Boomerang jobbar aktivt med sitt varumärke och dess profil. Det har resulterat i att 

företagets varumärke har vuxit starkt med tiden och associeras med en rad olika värden som 

kvalitet, tidlöshet och exklusivitet. Genom att ladda sitt varumärke med värden och 

kommunicera med de kunder som delar dessa. Boomerang har lyckats vinna kundernas 

förtroende och har klättrat i kundernas preferensstege.  Viktigt att notera är att företaget inte 

endast laddat sitt varumärke med värden utan även ”sett till” att dessa värden tydlig 

återspeglas i de produkter som erbjuds till kunderna, i form av högkvalitativa plagg som även 

är aktuella under en längre tid då de är klassiska. Klädbranschen handlar mycket om kvalité 

och aktualitet. Genom att beakta kvalité och aktualitet har Boomerang sett till att 

varumärkespersonligheten är den rätta. Företaget har lyckats att reflektera de abstrakta 

värdedimensionerna på ett bra sätt. De något högre priserna på varumärket har också skapat 

en känsla av exklusivitet då priset gör att plaggen blir ”mindre tillgängliga” och inte något 

som alla bär. Denna faktor uppskattas förmodligen av en del kunder då det är viktig för vissa 

att skapa sociala relationer med andra som konsumerar samma typ av varumärken. Den typ 

av kundskara fungerar på så sätt inte minst som ”reklampelare” för varumärket, då de 

fungerar som en av varumärkets författare och berättar historier om det till andra kunder och 

konsumenter. 

Populärkulturen är en annan märkesförfattare som Boomerang drar nytta av. Den 

populärkultur som berättar företagets historier är tidningar, kataloger och Internet. Sist men 

inte minst träder andra viktiga intressenter fram i form av bland annat försäljare som dagligen 

kommer i kontakt med varumärket. Ambitionen att göra kläder av viss kvalité och stil 

kommuniceras även internt till dessa försäljare, som senare kan föra det vidare externt till 

konsumenterna. Att även satsa på en intern värde kommunikation, så att personal, 

medarbetare och leverantörer (tyg leverantörer är viktiga för Boomerang) har god insikt i 



företagets värderingar och ambitioner kan leda till en stark företagskultur som i sin tur kan 

leda till en bättre image av företaget.  

Stig Johnsson förklarar flera gånger att företagets målgrupp inte är unga och trendiga. Han 

poängterar också att Boomerang är en stil. En stil som är klassik och lika aktuell idag som sex 

månader fram i tiden. Det kan även vara en av faktorer som har gjort företaget stark hos 

kunderna, och vunnit deras förtroende. Boomerang har nischat in sig till en kundgrupp som 

har just den stil som Stig Johnsson berättar om. Konkurrensen kan även bli ”svagare” 

gentemot ett sådant varumärke eftersom det inte kommer att jämföras med andra varumärken 

lika ofta, varumärken som riktar sitt utbud till en bredare population. De företag som strävar 

efter att följa det senaste modet jämförs möjligtvis oftare med varandra vad det gäller deras 

utbud. I och med att Boomerang följer en klassisk gammalsvensk stil är plaggen aktuella 

under en längre tid och företaget behöver inte lägga lika stora resurser på att ta fram nya 

modeller. Däremot behöver Boomerang jobba hårt för att de klassiska plaggen inte ska bli 

alltför tråkiga och ensidiga. Fräscha inslag behövs för att motivera kunderna från en tid till en 

annan och för att påminna kunderna att varumärket fortfarande ”hänger” med. Kunder 

behöver påminnas då och då om varför Boomerang ligger högt upp på deras preferensstege. 

Varumärkets budskap vad det gäller plagg som passar alla åldrar kommuniceras med 

kunderna genom plaggens passform. En 60 åring har möjligheten att exempelvis köpa lite mer 

lös sittande plagg samtidigt som en 18 åring har möjligheten att välja samma plagg fast i en 

mer figursydd modell. 

Boomerangs koncept vad det gäller högkvalitativa, exklusiva och tidlösa kläder med den 

specifika preppy stilen passar bra ihop med positioneringen och värdedimensionerna. Detta 

koncept har följts sedan starten och har bidragit till en stark kundkommunikation som i sin tur 

leder till lojala kunder. Som Stig Johnsson belyser måste det finnas en klar idé bakom varje 

varumärke. Det måste ha ett mervärde för att kunden ska konsumera det och även vara lojal 

till varumärket. 



4.5 Analys utifrån teorier

Att utgå ifrån faktorer som lojalitets byggande, bra kvalité och ett brett sortiment är tre 

faktorer teorier belyst och de tre faktorer som visat sig vara viktiga. Teorin ”Symbols of sale” 

tar upp hur ett värde byggs kring ett varumärke och att den fysiska egenskapen omvärderas 

och det är istället värdet kring produkten som visas vara viktigare.  Vagabond och 

Boomerang i det här fallet ger ut, med hjälp av sitt varumärke, vissa signaler om hur en 

person är. Människor vill med varumärket bygga ett attribut som signalerar en viss värdering 

och blir därför placerade i ett visst karaktärsfack av omgivningen.  Därför är det viktigt vad 

ett varumärke ger för typ av signal, vad för typ av associationer ett varumärke associeras 

med. Vagabond och Boomerang vill associeras med bland annat god kvalité, känslan av att 

ett brett sortiment erbjuds och att Vagabond skon ska i framtiden bli ”the most exciting shoe 

ever” eller att ”Boomerang är det självklara valet för alla preppies”. Ett varumärke bör ligga 

högst upp i det mentala rangordningssteget och vara det självklara valet i en ”krissituation”. 

Muniz och O´Guinn går in i sin teori ”Brand Community” på hur viktigt det är för människor 

att tillhöra en ”flock” och vad för typ av signaler flocken signalerar. Människan är ett 

flockdjur och känner sig ensam utan flocken, därför är det också viktigt för ett varumärke att 

intressera en bred grupp för att bygga en gemenskap. ”Vi” känslan motiverar kunden till att 

testa nya produkter och det citeras även i teorin att ”the link is more important than the 

thing”. Vagabond och Boomerang har med sina varumärken lyckas nå ut till en stor ”flock” 

och därför byggt den gemenskap som kunder vill ha. Dessa två företag stärker ”Vi” känslan 

och signalerar för konsumenten att han eller hon är långt ifrån ensam att konsumera deras 

varumärke. Vagabond och Boomerang för över värderingar som har funnits i deras grundidé 

till varumärket och senare till konsumenten. Värderingar som en mångfacetterad produkt 

med en skandinavisk ”edge” och kvalité som anpassas till vilken person som helst och i 

vilken ålder som helst designmässigt samt även prismässigt.  En annan teori, ”The World of 

Goods” går in på ett socialt interagerande mellan konsumenter och varumärket. Det 

varumärke som konsumeras står inte bara för den design märket avspeglar. Det står även för 

den karaktär som individen påvisar genom ett varumärke samt de värderingar som värderas 

högst. Dessa två ovannämnda teorier, det vill säga teorin om ”Brand Community” och teorin 

om ”The World of Goods” förklarar hur varumärket speglar individen som person genom 

produktens användande. Vagabond vill bli ”the most exciting shoe ever” och Boomerang ska 

vara ”det självklara valet för preppies”. Därför måste ett värde byggas kring varumärket och 

associationerna måste vara de ”rätta”. Företagskultur har visat sig vara viktigt då inte bara 



själva varumärket är viktig utan även dess historia. Vagabond och Boomerang har genom sin 

långa erfarenhet lyckats applicera sina kunskaper och producerat produkter som står för det 

företaget byggt upp. Dessa varumärken står inte bara för skor och kläder utan även en 

historia. Denna historia ska vara med bland de faktorer som gör att slutkunden bestämmer sig 

för att konsumera fallföretagens produkter. Detta belyses i teorin ”Silence of Brands” som 

förklarar att det inte bara är slutprodukten som är det vinnande konceptet. Ett vinnande 

koncept är även det som ligger dolt, det vill säga, en implicit kunskap som ingen kan ta del 

utav förutom Vagabond och Boomerang. Dessa företag har genom sitt breda utbud och sin 

kvalité lyckats erhålla en känsla av unikhet som i sin tur kan leda till fler lojala kunder.

Företagen har valt att vid få utvalda tillfällen gå ut med reklamkampanjer som ska väcka 

intresse. De har genom sin marknadsföring förmedlat sitt budskap och fungerat som märkets 

berättare som det nämns under ”Varumärkens dolda budskap”. Det talas även om hur 

varumärket värderas som en tillgång i form av fyra kategorier, varumärkesmedvetenhet, 

märkeslojalitet, upplevd kvalité, varumärkesföreningar. Med hjälp av faktorer som ”rätt” 

marknadsföring, bra kvalité, brett sortiment, stark företagskultur med mera, har Vagabond 

och Boomerang lyckats skapa en varumärkesmedvetenhet som i sin tur leder till 

märkeslojalitet och varumärkesföreningar. Dessa företag är medvetna om var de står idag och 

hur de ser på framtiden.

Aaker & Mcoughlin beskriver hur långsiktiga vinster kan nås på bästa möjliga sätt. 

Vagabond och Boomerang har med hjälp av en långsiktig modell lyckats erhålla en standard 

och följt de faktorer som vanligtvis resulterar i en bra balans långsiktigt. Det kan bland annat 

vara faktorer som, produkter med kvalité, bra medarbetare som går under samma vision, 

vilket är att bli en ledande aktör. Relativa kostnader, där företagen försöker upprätthålla en 

balans, prismässigt. Kundlojalitet, där kunderna uppfattas som lojala av företaget, 

återkommande kunder som känns trygga. Allt beror på hur Vagabond och Boomerang har 

lyckats bygga upp en trygg tillvaro för sina kunder. Företagen har lyckats ta fram produkter 

som erhåller en kvalitetskänsla och därför förstärks möjligheten av att kunder återkommer.



5. Slutsats 

Det som framträder genomgående under hela arbetets gång är medvetenheten gällande 

faktorer kring ett varumärke. Faktorer som pris, kvalité, lojalitet och utbud hos både företagen 

och kunderna verkar vara av stor betydelse. Detta medvetande från båda håll måste matchas 

för att genereras i något positivt. Företag skapar en medvetenhet utifrån hur konsumenter

tänker och kan därifrån bygga teorier kring hur de ska tillfredställas. Konsumenter är 

medvetna om hur de skall handla, var de ska handla och framförallt vad de ska handla. Det 

handlar inte om ett eget intresse längre utan istället om hur en individ vill att folk skall 

uppfatta honom eller henne. Därför har varumärken kommit att bli starka symboler som 

kommunicerar olika budskap och värden med konsumenter. 

Behovsskapande är en viktig kugge till en karriärlysten framgång. Idag tillfredsställs de flesta 

behov hos människan då det finns ett oändligt utbud av produkter som redan tillhandahåller 

det kunden vill ha och det är därför väldigt svårt för ett nytt inträdande företag att vinna 

kunder. Därför har det blivit alltmer viktigt att skapa ett behov och att försöka hitta en 

marknad som ännu inte blivit uppmärksammat. Detta är en svår uppgift men lyckas ett företag 

skapa behovet och framställa en produkt eller tjänst är marknaden öppen för ett oändligt utbud 

av möjligheter. Det är därför viktigt att jaga nya kunder och hitta nya marknader för att nya 

inträdande företag skall kunna ha en möjlighet att expandera på marknaden. 

Kvalité och associationer är ett psykologiskt spel som symboliserar en konkurrenskraftig 

marknad. Det är viktigt att försöka tillgodose en god kvalité men ändå bör företag vara 

försiktiga med att lova för mycket om de inte kan hålla vad de lovar. Det tar i de flesta fall en 

lång tid att bygga upp ett förtroende. Har man en gång tappat kundernas förtroende, är det 

väldigt svårt att bygga upp det igen. Viktigt är även hur kunder associerar till ett varumärke. 

Det ska associeras till något positivt som får kunden att placera varumärket högt i sin mentala 

preferensstege.

Att vara tidigt ute på marknaden med en produkt eller tjänst som tillhandahålls till en kund 

innan en konkurrent hunnit göra det är en annan viktig faktor att tänka på. Alla företag som 

belysts i uppsatsen har i tid nått ut med sin produkt och sedan byggt upp det förtroende. Har 

ett varumärke lyckats att bygga upp ett kundförtroende, har det även lyckats erhålla en 



kundlojalitet. Ett varumärke utan förtroende och lojala kunder har inte goda förutsättningar 

för att överleva på marknaden. 

Uppsatsen hade i syfte att analysera faktorer som kan ha betydelse för uppbyggandet av ett 

varumärke. Efter en hel termins sökande efter sådana faktorer har uppsatsens författare

kommit fram till att en djupgående förståelse för marknaden, produkten eller tjänsten samt 

dess budskap, kunden och inte minst konkurrenter är några faktorer som har en stor betydelse 

för uppbyggandet av ett varumärke. Ett företag som inte har djup förståelse för och stor 

kunskap om en markand kan inte ta fram en produkt eller tjänst som kan tillföra något till 

marknaden. En sådan produkt eller tjänst har väldigt små möjligheter att i sin tur tillföra något 

mervärde till kunden. Förstår ett företag inte sina konkurrenter och nonchalerar man de 

kommer företaget att slås ut enkelt då konkurrenten har tagits för givet. 

5.1 Avslutande diskussion 

Under uppsatsens gång har båda författarna inte bara fått svar på sina frågor gällande 

marknadsföring i ett brett perspektiv utan fått specifika spetskompetenser gällande byggandet 

av ett varumärke, spetskompetenser som speglat båda förarbetet och uppbyggandet. Vilka 

faktorer styrde uppbyggandet? Hur vill företag nå ut med sitt varumärke? Hur vill företag att de 

skall uppfattas? Dessa var några av frågorna som författarna lade störst vikt på. Har författarna 

utifrån arbetets innehåll lyckats erhålla ny information och har de fått möjligheten att dra nya 

slutsatser? Det författarna själva genomgående tycker är att de först och främst blivit väl 

informerade över de aspekter som efterfrågats och därmed lyckats få sitt problem formulering 

besvarad. Författarna har lärt sig hur marknaden ser ut och vad som krävs för att penetrera den. 

Vilka medel, genvägar och speciellt vilka taktiska strategier som krävs. För att penetrera en 

marknad gäller det inte bara att komma upp med medel som leder in ett företag på marknaden 

utan även eliminera ut medel som begränsar den. Det är viktigt att företag inte tar konsumenter 

för givet även om en produkt har lyckats ”fånga” en önskad målgrupp. Det är även av stor 

betydelse för företag att inte stagnerar utan successivt uppdatera sin kollektion och hålla den

uppdaterad och förnyad. Att penetrera en marknad är A och O, men att lyckas behålla den 

penetrerad är om inte ännu viktigare och framför allt svårare. Det är även värt att nämna den 

stora ansvarsskyldighet som ett varumärke har. Ett varumärke har ett ansvar gentemot 

konsumenter och desto större och ju mer välkänt det blir ju större ansvar medföljer. Lojala 



kunder är vinsten av en bra bearbetat produkt, men utan kunden finns inga starka varumärken 

och därför bör den ”lojala kunden” lyftas fram och alltid behandlas med ett högt värde och 

respekt. Intressanta med arbetet har också varit de dolda budskap som ett varumärke utstrålar 

och sänder ut och hur individuellt tolkningen av dessa kan vara. Ett varumärke kan exempelviss 

bara genom färg och form sända ut ett visst budskap och värderingar. Varumärkets budskap 

skall vara legitim och genomtänkt. Konsumenten skall bära vidare och sända ut de budskap ett 

företag utvecklat och detta gör konsumenten till en mycket viktig kugge i banan från en 

grundidé till en utvecklad produkt. Många stirrar sig blinda på ett varumärke men vad många 

inte tänker på är livsstilen som varumärken signalerar och på grund av detta har företag ett 

ansvar gällande sina varumärken, de skall aldrig missuppfattas eller uppfattas som negativa. 

Marknadsföring är inte bara ekonomi utan psykologi, ett spel mellan företag och övriga 

intressenter. Därför gäller det inte bara för ett företag att ha en bra grundidé utan även vara bra 

person kännare och veta vad som kan tillfredställa en konsument. Hur mycket än marknaden 

må ändras gäller det ändå samma grundregel det vill säga, att få kunden att känna sig ”ett” med 

företaget som levererar det som sedan av en kund konsumeras. Det är inte enbart företagen som 

sitter på makten utan även konsumenter har stor makt. Genomförda intervjuer bevisar att 

företag har stor respekt för konsumenter. Konsumenten är den part som sätter regler som sedan 

anpassas och anammas av företag. Vissa tror att markandsföring till en viss del går ut på att 

manipulera konsumenter, men efter att ha gjort intervjuer och efter att ha gjort denna uppsats 

inser författarna att det är mestadels konsumenterna som sätter reglerna. Som konsumenter har 

författarna själva många gånger tyckt att olika varumärken sätter stor press på dem. 

Varumärken skapar en bild hos omgivningen vilken författarna kanske har känt att de måste 

passa in i för att höra samman till en viss grupp. Efter att ha gjort intervjuer har författarna 

insett att företag känner på något sätt samma sak om inte till och med större press. Deras 

överlevnad hänger på konsumentens åsikt om dem. 

Det kan ibland och i vissa fall tros att vissa varumärken kan sätta vilka priser som helst enbart 

på grund av deras logo. Ett företag eller varumärke kan vara hur stor inom en bransch som helst 

men tappar det till exempel i kvalitet eller kanske har fel interna värderingar vad det gäller 

exempelviss barnarbetare, skulle inte konsumenter vara villiga att betala det summa de betalar. 

Marknadsföring och uppbyggandet av ett starkt varumärke går inte ut på att varje dag hitta på 

olika sätt att manipulera konsumenter, utan det går ut på att hålla konsumenterna nöjda. Det är 

nog även viktigt att hålla de som arbetar inom ett företag nöjda i och med att just dessa 



människor är de som kommer att överföra sin tro på företaget och varumärket till konsumenter 

genom bra produkter. Det som författarna efter arbetets slutförande har kommit fram till är att 

de redan befintliga teorier som använts under arbetets gång stämmer än idag och fortfarande är 

applicerbara år 2009. Uppsatsens författare kan även tillägga att det inte räcker med att vara en 

bra ”marknads analyser eller marknads kännare”, utan det är även viktig att vara en bra 

människokännare för att lyckas med att skapa och vid livs hålla ett framgångsrikt företag. Att 

vara en bra människokännare både vad det gäller konsumenter och anställda kan ha ett 

avgörande betydelse för ett företags framgång. 

Tyvärr har uppsatsens författare inte kunnat komma fram till ett enkelt recept som kan följas för 

att garanterar uppbyggandet av ett starkt varumärke. Det existerar heller inte någon nyckel till 

framgång. Ett framgångsrikt och starkt varumärke är inte något som kan byggas fram på en 

enstaka dag. Det krävs mycket stora ambitioner för att bygga upp ett varumärke och det gäller 

att jämt och ständigt vara på sin vakt och inte ta något för givet. Viktigt är även en stor sats 

ödmjukhet för att inte riskera att bli för stolt och därmed hemmablind. 

5.2 Källkritik

Det är viktigt att poängtera att en del av teorier som har tagits upp i denna uppsats är några år 

gamla och det kan innebära att de inte är lika applicerbara idag som då de publicerades. 

Markanden utsätts för ständiga förändringar och påverkningar från konsumenter. 

Varumärkespersonligheten, även den är under ständigt förändring och det kan förkasta en del 

av gamla teorier. Exempelvis förklarar en del teorier att ett varumärke måste vara nummer 1 

på marknaden för att definieras som starkt och även för en framtida överlevnad. Detta behöver 

inte stämma i dagens läge, då marknaden ser annorlunda ut och konsumenterna handlar 

annorlunda. Idag existerar ett brett sortiment av varumärken på markanden vilket lede till att 

konsumenter har en bredare acceptansnivå vad det gäller varumärkens utbud. 

Något annat värt att nämna är att de teorier som har behandlats i denna uppsats har varit bra 

applicerbara på de fallföretag som berörts i denna uppsats. Detta behöver inte betyda att de 

går att generalisera, då olika branscher kräver specifika teorier. Ett exempel är de företag som 

har nischat in sig in en speciell marknad. Exempelvis Porsche som med sitt exklusiva 

varumärke inte har som ambition att nåt ut till en bredare population.  



Det är även av stor vikt att nämna att en del källor bör räknas som sekundärkällor då de 

kanske inte har lika hög vetenskaplig värde. Tidningsartiklar är exempelvissa sekundärkällor 

då en artikel kan komma att uttrycka en journalists egna åsikter dock bygger vissa artiklar på 

undersökningar och statistik. Men även statistik bör studeras med en viss försiktighet då det 

många gånger kanske inte bygger på rättvisa grunder och siffror.
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7. Bilagor

7.1 Interna bilagor 

7.1.1 Intervjufrågor till Vagabond plus svar

1. Vad gör Vagabond unikt som varumärke?

Svar: Att vi styr över hela processen: från idé till kommunikation mot konsument. I 

detta ingår även en unik prototyp verkstad där en skiss kan bli till en färdig sko på 

bara ett par timmar. Därför kan vi skapa ett brett sortiment och ständigt hålla oss 

uppdaterade. Vi jobbar med ett varumärke som distribueras både via enskilda 

återförsäljare och våra konceptbutiker och kan också där hålla vårt budskap på en 

bred nivå.

2. Vilka faktorer har varit viktiga för Vagabonds framgång när företaget startade? Är det 

fortfarande samma faktorer som spelar en avgörande roll i dagens läge? (Kanske 

någon faktor som har varit viktig då men inte relevant idag eller vice versa)

Svar: Vår expertis inom produkten skor, vi går lång tid tillbaka där expertis och 

kvalité ligger bakom vårt starka varumärke vi lyckats bygga. Vi har en bra mix 

mellan volym, kvalitet och value for money. Blir antingen volym eller pris 

obalanserat så spricker hela konceptet. Du måste skapa en trygg tillvaro för kunden 

och detta gör du genom att anförtro dig till kunden, du måste därför locka kunden 

med antingen en god kvalité eller ett bra pris. Visst finns det andra faktorer som du 

kan styrka din produkt med eller det faktiska varumärket men det är inget som är 

direkt synligt för kunden.

3. Man kan notera att det finns många olika företag som producerar skor som är 

populära bland konsumenter. Det leder till hård konkurrens inom en och samma 

bransch. Trots den hårda konkurrensen har ni ändå lyckats att få konsumenter att 

konsumera just era skor. Hur skiljer sig er marknadsföringsstrategi från andra företag 

som producerar ”samma” typ av skor till ”samma” prisnivå?

Svar: Genom att våra skor har sålt bra i de flesta lägen har vi jobbat upp bra relationer 

till de enskilda butikerna i Sverige och får bra platser i butiken. Genom att hålla en 

jämn och hög nivå på produkter och kommunikation, litar kunderna på oss och 

avsätter budget för inköp av våra produkter. Så i de flesta fall handlar det om 



trygghetsbyggande, inte bara till kund utan andra kanaler, som i det här fallet är 

återförsäljare, de måste tänka på alla du är beroende av, många stirrar sig blinda på 

slutkunden men det är viktiga medlemmar som måste behandlas innan slutkunden. 

4. Vilka faktorer har motiverat/påverkat konsumenter att välja Vagabond enligt er 

uppfattning och varför tror ni att era kunder fortsätter konsumtionen av ert 

varumärke?

Svar: Mixen mellan mode, kvalitet och value for money (dvs. man får mycket för 

pengarna, det kostar inte femhundra extra för att det står Vagabond i skon!). I vår 

design kan vi väva in värderingar och detaljer med stor respekt för den som skall bära 

produkten. Varumärket ska stå för sig och med varumärket ska inte nödvändigtvis ett 

högre pris läggas på utan varumärket ska värderas högt.

5. Lägger ni fokus på ett speciellt kundsegment och i detta fall varför? (I detta fall 

innefattar kundsegment till exempel demografiska, geografiska, kulturella ”till 

exempel subkulturer” samt ekonomiska faktorer)

Svar: Mode är det som förenar. Vi är dessutom väldigt skandinaviska i vår look. I vår 

PR håller vi oss också inom mode, design och ibland musik. Vi vill hålla en hög 

standard och en bred kunskap gällande andra branscher, sinnena inspirerar och det 

sinnet vi tillfredställer är främst synen, men de gäller att kunna kontrollera de andra 

vilket vi vill göra och därför utsätter oss för den typ av kunskapsutbildning som 

krävs. 

6. Vilka faktorer anser ni (baserad på er erfarenhet) vara viktiga för uppbyggandet av ett 

starkt varumärke? (Kan inkludera allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska 

situationen, ledartypen bakom företaget etcetera)

Svar: I början av nittiotalet hade vi ett fåtal väldigt starka produkter som tog för sig 

bra i Skandinavien. Vi gjorde dessutom flera uppmärksammade kampanjer i oväntade 

medier. Motsvarande är svårt att göra så som marknaden och vår struktur ser ut idag, 

men vi lade grunden då. Ett tidigt inträde gav oss mycket gratis och är inte lika 

beroende idag som andra företag, vetskapen finns redan där och den behöver ”endast” 

påminnas om.

7. Hur stor roll har de ekonomiska resurserna spelat vid uppbyggandet av ert 

varumärke?



Svar: Vi har alltid haft en organisation anpassad efter våra volymer. Företaget är 

familjeägt och uppbyggt genom stort engagemang och mycket jobb. Den 

gemensamma tankegången har gjort oss till ett samarbetsvilligt företag och därför har 

en klar bild från start till där vi är idag alltid lyckats hamna på ett gemensamt plan. 

8. Olika länder innebär olika kulturer. Vagabond är ett varumärke med distribution i 

cirka 30 länder. Vilka faktorer/metoder har ni utgått från/tagit hjälp av för att kunna 

skapa ett mervärde kring era produkter samt bli legitima inom er bransch i olika 

länder? 

Svar: Vår filosofi är en kollektion, ett budskap, ”take it or leave it”. Vi har egentligen 

aldrig tryckt på att vi är från Sverige, vi har låtit skorna och vår modetolkning tala för 

sig själva eftersom vi anser att stil är globalt. Men det är möjligt att vi kommer att ta 

hjälp av den skandinaviska touchen lite mer i etableringsstrategin för vissa nya 

marknader. Vi låter kunden bestämma och skapa intryck istället för att varumärket i 

sig ska pressa fram eventuella föraningar. Kunden är den som har sista ordet och det 

vill vi att varumärket skall spegla. 

En stark och tydlig vision, företagskultur samt image krävs i många fall för att kunna skapa 

en företagsidentitet.

9. Hur skulle ni formulera er vision och image och hur mycket tror ni att dessa har 

påverkat konsumenter i valet av Vagabond?

Svar: ”We shall be the most exciting shoe brand in the world!” Det är vår vision. Med 

exciting menar vi nyfiken, kreativ och med ett öppet sinne. Internt brukar vi säga: 

”Skall man resa iväg en weekend till en storstad och bara får plats med ett par skor 

skall det vara Vagabond”. Känslan ska komma utan att den påverkas av något annat, 

den ska komma helt naturligt och bara inspireras genom att tänka och associera kring 

vårt varumärke, då känner vi att vi lyckas skapa den bild som vi vill ska ”poppa” upp 

i våra kunders huvuden.

10. På vilket/vilka sätt förmedlar ni er vision och image till nuvarande och framtida 

konsumenter?

Svar: Traditionellt POS (point of sale) och annonser. Vi har samma kvalitetskrav på 

AD, fotografer etcetera som vi har på våra skotekniker och modellörer. 1. PR. Mycket 



utlåning av skor och bearbetning av pressen. Allt med fokus på mode och design (vi 

gör även egna modevisningar och samarbeten med t ex kläddesigners). 2. vår hemsida 

är vår chans att kommunicera ett och samma budskap globalt. Mycket film där vi 

presenterar mode på olika platser i världen varje säsong. 3. sist men inte minst våra 

Vagabond Store. Konceptbutikerna som är 100 % Vagabond. Signifikant är en 

Catwalk i mitten (=mode…). Här visar sig vår utspridda jämna kunskap och den 

jämna ribba vi lägger på olika håll och kanter. Vi har ingen kollektionsdel som är 

”bättre” eller mer genomarbetat än någon annan del och vi gör detsamma gällande 

marknadsföring och reklam.

Självklart finns alltid risken att man ”växer upp” med sina lojala kunder och får svårt 

att vinna nya. Men med att alltid hålla en bred kollektion med stort nyhetsvärde från 

år till år, så tror jag vi kan hålla i längden. Vi är troligtvis det skoföretaget i 

Skandinavien som vet mest om skor, vilket ger en positiv bild för både nya och gamla 

konsumenter. För tjejer funkar hypotesen ovan bra. För killar, som kanske styrs mer 

av subkulturer och grupptillhörighet än rådande mode, är utmaningen en annan.

Läs  även svaret på fråga 2 och 6.

11. Vi tror inte på slumpen. Det finns många företag som börjar från samma startpunkt 

med relativt lika resurser och förutsättningar. Dock är det få som lyckas att skapa ett 

starkt och framgångsrikt varumärke. Ni är en av dem. Vad beror det på? 

Svar: Vi gör relativt mycket reklam i tidningar som står för mode. Där har vi en bra 

närvaro, men den blir ju väldigt nischad. Den är dessutom inte året runt utan i 

augusti-oktober för hösten och i februari-april för våren. Mycket av vår 

kommunikation bygger på starkt POS material (slaget står i butik!), samt inte att 

förglömma den kommunikation som lyckas (eller inte lyckas) bygga in i vår design.

12. Ett varumärke som har varit länge på marknaden har många trogna kunder vilket är 

positivt. Samtidigt kan sedan länge etablerade varumärken riskera att kunderna tråkas 

ut och går över till nya konkurrenter. Därför behöver man kämpa hård för att inte 

förlora sina kunder till nya konkurrenter. Hur har ni lyckats hålla en jämn nivå och 

behålla era kunder och samtidigt vinna fler med tanke på detta?



Svar: Läs punkt 7. Vår VD kan vi mycket väl ställa vid lästsvarven om han kan de 

språk som behövs för att prata med våra samarbetspartners i Kina, Portugal och 

Italien… Men det gäller även att anpassa sig efter de tider som råder. Idag är det 

oerhört svårt att slå igenom bara med hjälp av originalitet och oväntade mediekanaler. 

Bruset är helt enkelt mycket högre nu! Men utgå från hur man vill att andra skall 

uppfatta en och gör en plan för hur man gör för att uppfattas precis så… dvs. inte 

självförverkligande utan med stor respekt för mottagaren! 

13. Ni använder inte er av särskild mycket reklam genom massmedia (möjligtvis lite i 

tidningar ibland). Har vi rätt? Hur lyckas ni då nå framtida kunder och förmedla er 

budskap? (Ni producerar ju cirka 20 miljoner par skor/år)

Svar: Med gedigen kunskap och ett bra samarbete. Har man också en klar bild på hur 

man ska uppfylla de mål man vill nå blir processen betydligt enklare. Slumpen är 

också en faktor som styr ett vinnande koncept. Du ska tillhandahålla en sko som vid 

rätt plats och vid rätt tid, vilket Vagabond lyckats med. Vi erbjuder också ett brett 

sortiment och bjuder därför in alla typer av kunder. Vi har inte skapat för stora 

förväntningar på vårt varumärke utan lagt över det ansvar på kunden så hon/han 

själva får uppfatta skon på det sätt som hon/han vill. Tvinga inte på varumärket utan 

låt varumärket inspirera.

14. Vilka råd ger Vagabond till nyföretagare som drömmer om att bygga ett starkt 

varumärke som kan överleva minst lika mycket och länge som Vagabond?

Svar: Vår VD kan vi mycket väl ställa vid lästsvarven om han kan de språk som 

behövs för att prata med våra samarbetspartners i Kina, Portugal och Italien… Men 

det gäller även att anpassa sig efter de tider som råder. Idag är det oerhört svårt att slå 

igenom bara med hjälp av originalitet och oväntade mediekanaler. Bruset är helt 

enkelt mycket högre nu! Men utgå från hur man vill att andra skall uppfatta en och 

gör en plan för hur man gör för att uppfattas precis så… dvs. inte självförverkligande 

utan med stor respekt för mottagaren!  

Läs även svaret på fråga 7.

7.1.2 Intervjufrågor till Boomerang

1. Vad gör Boomerang unikt som varumärke?



Svar: Kvaliteten och den klassiska skandinaviska stilen som når ut till en bred 

målgrupp. 

2. Vilka faktorer har varit viktiga för Boomerangs framgång när företaget startade? Är 

det fortfarande samma faktorer som spelar en avgörande roll i dagens läge? (Kanske 

någon faktor som har varit viktig då men inte relevant idag eller vice versa)

Svar: Jag har inte varit med från starten men jag kan historien väl och känner de som 

grundade företaget. Fundamental är det samma ambition som för 30 år sen. Ambition 

var från början att göra kvalitativa herr kläder. Mottot var hellre kvalitet än kvantitet. 

Detta motto har varit väldigt tillämpbart. Mycket har hänt sen starten men ambition 

att jobba med en kvalité som ligger på bra nivåer har varit huvudled stjärnan. Sen är 

det lite mer komplext idag är vad det var för 30 år sedan, men värdena är fortfarande 

detsamma. Fokus ligger på produkten och kvalitet i relationen till leverantörer, tyg 

leverantörer, andra samarbetspartners och återförsäljare. I marknadsundersökningar 

som vi gör kommer ofta mycket av denna kvalitetskänsla upp. Kvalitén är det som 

uppskattas och känns igen av konsumenten. Det som hör ihop med kvalité är det som 

gör nyttan för konsumenten. Longlasting är det engelska ord som jag skulle vilja 

använda. Våra produkter är inga trendiga plagg, utan plagg med klassisk form. 

Boomerang ska inte vara inaktuell efter en längre period. 

3. Man kan notera att det finns många olika företag som producerar kläder som är 

populära bland konsumenter. Det leder till hård konkurrens inom en och samma 

bransch. Trots den hårda konkurrensen har ni ändå lyckats att få konsumenter att 

konsumera just era kläder. Hur skiljer sig er marknadsföringsstrategi från andra 

företag som producerar ”samma” typ av kläder till ”samma” prisnivå?

Svar: Det är svårt att kommentera andra. Det som var starkt från början är inte starkt

senare. I vårt fall har vi kunnat kommunicera grundtanken väl lika mycket inom 

själva företaget och mellan medarbetarna som med konsumenter. Att det finns en 

kontinuitet och att ambitionsnivån alltid ligger på samma plan, från start till slut.

4. Vilka faktorer har motiverat/påverkat konsumenter att välja Boomerang enligt er 

uppfattning och varför tror ni att era kunder fortsätter konsumtionen av ert 

varumärke?

Svar: Läs svaret på fråga 2. 



5. Lägger ni fokus på ett speciellt kundsegment och i detta fall varför? (I detta fall 

innefattar kundsegment till exempel demografiska, geografiska, kulturella 

”exempelvis subkulturer” samt ekonomiska faktorer)

Svar: Läs på svaret fråga 12.

6. Vilka faktorer anser ni (baserad på er erfarenhet) vara viktiga för uppbyggandet av ett 

starkt varumärke? (Kan inkludera allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska 

situationen, ledartypen bakom företaget etcetera) En stark passion och ett brinnande 

intresse för din produkt. Att skaffa dig information om den marknad du ger dig ut på 

och vilka intressenter som finns.   

7. Hur stor roll har de ekonomiska resurserna spelat vid uppbyggandet av ert 

varumärke?

Svar: Ekonomiska resurser behövs både ja och nej. Självklart behöver man det men 

målet är ändå inte att alla i Sverige ska kunna känna oss. Det räcker att de som delar 

våra värderingar känner igen oss och hittar oss.

8. Olika länder innebär olika kulturer. Boomerang är ett varumärke med distribution i 

sex länder. Vilka faktorer/metoder har ni utgått från/tagit hjälp av för att kunna skapa 

ett mervärde kring era produkter samt bli legitima inom er bransch i olika länder?

Svar: Vi är absolut störst i Sverige, 80 procent av aktierna är i Sverige. Företagskultur 

finns ju här och det var det som jag pratade om tidigare. Ambitionen att göra kläder 

av viss kvalité och stil har lyckats kommuniceras både externt och internt. Det har 

skapat image på markanden och i kund och konsumentrelationen. Det är inte direkt en 

strategisk stil utan ett resultat av vår uppträdande. 

En stark och tydlig vision, företagskultur samt image krävs i många fall för att kunna skapa 

en företagsidentitet.

9. Boomerang formulerar sin vision enligt följande: ”Boomerang ska vara det självklara 

valet för ”preppies” över hela världen som söker en skandinavisk livsstil” Hur mycket 

tror ni att denna vision har påverkat konsumenter i valet av Boomerang? (På något

sätt måste man ju skapa ett mervärde kring en skandinavisk livsstil för dem som inte 

vet vad det innebär, eller?)  



10. På vilket/vilka sätt förmedlar ni er (ovannämnda) vision till nuvarande och framtida 

konsumenter?

Sammansatt svar på fråga 9 och 10: Vår vision har vi formulerat nyligen och vi är 

halv nöjda med den eftersom den är lång fram i tiden, kanske 10 år framåt. Att vi ska 

vara det självklara valet över hela världen är väldigt långsiktig nästan på gränsen till 

abstrakt. Vi behöver nog en ny vision som man kan nå om kanske fem år, och kanske 

inte är lika osäker. ”Hela världen” är ett stort begrepp och det har jag väldigt respekt 

för.

11. Vi tror inte på slumpen. Det finns många företag som börjar från samma startpunkt 

med relativt lika resurser och förutsättningar. Dock är det få som lyckas att skapa ett 

starkt och framgångsrikt varumärke. Ni är en av dem. Vad beror det på? 

Svar: (Saknas svar)

12. Ett varumärke som har varit länge på marknaden har många trogna kunder vilket är 

positivt. Samtidigt kan sedan länge etablerade varumärken riskera att kunderna tråkas 

ut och går över till nya konkurrenter. Därför behöver man kämpa hårt för att inte 

förlora sina kunder till nya konkurrenter. Hur har ni lyckats hålla en jämn nivå och 

behålla era kunder och samtidigt vinna fler med tanke på detta?

Svar: Det är en balansfråga. Man vill självklart inte tappa sina kunder som man redan 

har. Efter 15-20 år måste man även fylla på nya kunder. Det handlar om att balansera 

det. I vårt fall handlar det inte om ålder. Vi strävar inte efter unga och trendiga. Man 

kan vara 18 eller 60, Boomerang är en stil som man ska gilla. Boomerang handlar om 

en stil som är gammalsvensk. Det handlar att balansera det som kan tilltala gamla och 

unga. Däremot har vi olika passform som passar till olika åldrar. Vi har en passform 

som passar en äldre och en passform som passar en yngre. I vårt fall handlar det inte 

mycket om ålder. 

13. Ni använder inte er av reklam genom massmedia. Har vi rätt? Hur lyckas ni då nå 

framtida kunder och förmedla er budskap? (Ni visar ju ett vinstresultat varje år sedan 

starten)

Svar: Vi är en liten aktör på marknaden, en pygmé, i jämförelse med till exempel 

H&M och har inte lika stor media budget. Egna och köpta medier som man kan 

hantera på olika sätt, våra butiker, personal, produkter. Självklart kan inte en skjorta 



prata men den kan förmedla en känsla. Vi har kataloger som vi skickar till dem som 

vill och vi har en hemsida man kan besöka. Priset gör att alla inte kan köpa lika 

mycket. H&M är till exempel mer tillgänglig. Vårt högre pris gör oss mer 

eftersträvansvärt, en skjorta på H&M är mer tillgängligt och de ligger i människans 

natur att sträva efter något som är lite dyrare. 

14. Vilka råd ger Boomearng till nyföretagare som drömmer om att bygga ett starkt 

varumärke som kan överleva minst lika mycket och länge som Boomerang?

Svar: För det första handlar det om någon slags övertygelse för att inte säga passion. 

Man ska ha en klar idé och ha klart för sig vad det är man tillför. Man kan inte bara 

komma in på en markand utan att tillföra något, att vara unik. Det är 20 procent av 

hela arbetet. De andra 80 procenten ligger i att man vet hur man går tillväga och att 

man ligger i och inte ger upp.


