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ABSTRACT 

There is much research into how design as a strategy builds strong brands, but 

the existing research is not specific for any industry. The fashion industry is a 

complex business environment with constantly changing market conditions. 

This requires that fashion companies working with effective strategies, where 

the brand is seen as a tool, differentiate themselves from the competition.  

 

The purpose of this paper is to study three fashion companies’ design processes 

and how they can use design as a tool to convey their brand identity to 

consumers as a brand experience. 

 

This study is qualitative in nature and consists of three individual interviews 

with key persons from selected companies (Mayla, Minna Palmqvist and 

Whyred), as well as individual interviews and group interviews with 

consumers. Collected data was analyzed using a modified model of the 

Corporate Branding Model and the Brand Design Management Model. By using 

the model, the brand identity of each fashion company was identified, and their 

design processes were analyzed. Then the study explored in which way the 

design process forms the brand experience of consumers and creates a brand 

image. 

 

The result is that the internal perception of the brand and the brand image are 

assumed to be similar, thereby each company succeeds to communicate their 

brand identity through their design process. This study complements the 

existing general and non-industry specific design research by charting how 

design expertise of the fashion industry can be used for brand building. 

 

 

Keywords: branding, brand identity, image, brand experience, design management, 

fashion industry 

  



 

SAMMANFATTNING 

Det finns mycket forskning om hur design bygger starka varumärken, men den är 

inte branschspecifik.  Modebranschen är en komplex företagsmiljö med ständigt 

förändrade marknadsvillkor. Detta kräver att modeföretag arbetar med effektiva 

strategier för att kunna differentiera sig mot konkurrenterna, där varumärket ses 

som ett verktyg.  

 

Avsikten med denna uppsats är att studera tre modeföretags designprocess och 

hur man, med hjälp av design som verktyg, kan förmedla sin varumärkesidentitet 

till konsumenterna i form av en varumärkesupplevelse. 

 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och består av tre individuella intervjuer 

med centrala personer från valda företag (Mayla, Minna Palmqvist och Whyred), 

samt individuella intervjuer och gruppintervjuer med konsumenter. Insamlad 

data har analyserats med hjälp av en modifierad modell av The Corporate 

Branding Model och The Brand Design Management Model. Med hjälp av modellen 

identifierades modeföretagens varumärkesidentitet och deras designprocess 

kartlades. Sedan studerades hur designarbetet formar varumärkesupplevelsen 

hos konsummeterna och skapar en varumärkesimage. 

 

Studien visade att den interna synen på varumärket och varumärkesimagen är 

likartad, därmed lyckas alla tre företag kommunicera sin varumärkesidentitet 

genom sin designprocess. Denna studie kompletterar den befintliga 

designforskningen, som är generell och inte branschspecifik, genom att kartlägga 

hur designkompetens kan nyttjas för varumärkesuppbyggnad specifikt inom 

modebranschen.  

 

 

Nyckelord: branding, varumärkesidentitet, image, varumärkesupplevelse, design 

management, modebranschen 
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1. INLEDNING 

I följande kapitel presenteras problembakgrunden följt av en problemdiskussion 

som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Problematiken ligger i 

modebranschens komplexa företagsmiljö samt designforskningens bristfälliga fokus 

på modedesigners yrkeskunnande. 

 

1.1 BAKGRUND 

Idag präglas västvärlden av det moderna samhällets masskonsumtion (Hultén, 

Broweus & Van Dijk, 2008, s. 35-37). Hultén et al. talar om den hyperkonkurrens 

som idag formar allt fler marknader, och menar att det blir av allt större betydelse 

för företag att utveckla nya konkurrensfördelar i marknadsföringen. 

 

1.1.1 MODEBRANSCHEN 

Konsumtionskulturen hänger ihop med utvecklingen av modesystemet som 

karaktäriseras av ständig förändring, begär och längtan efter nytt (Falk, 2011, s. 

16-17). Den globala modeindustrin har snabbt växt till en viktig del av 

världsekonomin, och konkurrensen inom modebranschen har således ökat 

intensivt (Bowon, 2013).  Modebranschen karaktäriseras av ett komplext och 

ovisst företagsklimat med ständigt förändrade marknadsvillkor (Nixon & Blakley, 

2012; Christopher et al., 2004; Masson et al., 2007). Klädmodet förändras i en 

större eller mindre omfattning, dels på grund av skiftande ideal och dels på grund 

av att samhällets värderingar och villkor förändras (Svendsen, 2004, s.31). 

Svendsen talar om att tempot har ökat och menar att det som för tillfället är ”inne” 

ständigt ersätts med något nytt.  

 

Inom modebranschen kan man identifiera fem särskiljande egenskaper hos 

aktörerna på marknaden; deras engagemang i (1) tidsmässiga, (2) rumsliga och 

(3) socialt diskursiva dimensioner, samt deras (4) prioritering av estetik och att 
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samtidigt (5) balansera affärsmässiga mål med konstnärliga innovationer (Nixon 

& Blakley, 2012). 

 

1. Tidsmässig dimension – Att designers känner sig tvungna att hela tiden skapa 

något nytt har gjort att man tittar tillbaka på vad som tidigare har gjorts 

(Svendsen, 2004, s. 31). Nixon och Blakley (2012) talar om modedesignerns 

arbete med att integrera dåtid, nutid och framtid i en designmetodik, denna 

tredelade metodik är en balansgång inom modebranschen. Det handlar om att 

mode per definition måste vara närvarande i ”nuet” för att förbli aktuellt på 

den föränderliga marknaden och samtidigt kunna förutse vad som kommer 

härnäst (Nixon & Blakley, 2012). 

 
2. Rumslig dimension – Inom modebranschen existerar en global marknad och 

det är vanligt förekommande att företag och kunder kan befinna sig på olika 

geografiska platser. Nationella gränser hindrar inte trender inom modet att 

spridas (Nixon & Blakley, 2012). Nixon och Blakley menar att detta är en sorts 

kulturell diplomati som karaktäriserar få andra branscher i samma grad. 

 
3. Social dimension - Kawamura (2005, s. 1-3, 54) talar om mode som en 

symbolisk snarare än en materiell produkt. Hon skiljer mellan mode och 

kläder och menar att dessa inte alltid behöver hänga samman. Mode kan 

betyda olika saker medan kläder är det råmaterial en person har på sig. Mode 

uppstår först när kläder blir uppskattade i interaktionen mellan människor i 

ett socialt sammanhang, där mode sprids kulturellt via konsumtion 

(Kawamura, 2005, s. 1-3, 54). Kommunikationen mellan modeproducenter 

och konsumenter har tidigare skett via traditionell media. Utvecklingen av 

sociala medier har förändrat denna kommunikation då modeföretagen idag 

kan ha en interaktiv och tidsenlig kommunikation (Nixon & Blakley, 2012). 

 

4. Estetik - Modeproducenter arbetar i en estetisk dimension där de använder sin 

intuition och sina insikter för att hävda sin distinkta estetik på marknaden 

(Nixon & Blakley, 2012).  
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5. Kommersiella mål - Mode har en innovativ agenda då modedesigners måste 

ligga steget före i att utveckla och producera innovativa och kreativa tjänster 

och varor. Ingen i dagens västerländska samhälle behöver ytterligare en T-

shirt eller ett par jeans (Nixon & Blakley, 2012). Idag lever vi i en service- och 

kreativitetsorienterad ekonomi där innovation är beroende av dimensionen 

för identitetsskapandet och emotionella kopplingar, menar Nixon och Blakley. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mode handlar om social status, identitet, 

konsumtion, ekonomi, tid och det sociala, samt en konstant förändring (Holmberg, 

2004, s 19-20). För att ett modeföretag idag ska vara framgångsrikt på denna 

marknad krävs effektiva strategier och en lyhördhet inför de ständigt förändrade 

marknadsvillkoren (Christopher et al., 2004; Masson et al., 2007). Hultén et al. 

(2008) menar att en produkt bör bidra till att forma en upplevelse. 

 

1.1.2 DESIGN BERIKAR VARUMÄRKESUPPLEVELSEN 

Enligt Montaña, Guzmán och Moll (2007) handlar det idag om att skapa en 

upplevelse av varumärket med hjälp av design. När alla varumärkeselement 

överensstämmer kan konsumenter få en bättre förståelse för vad ett varumärke 

står för och vad det kan tillföra dem. Denna överensstämmelse kan uppnås genom 

design menar Montaña et al. Deras syn är att det har ägnats för lite 

uppmärksamhet på hur design kan berika varumärkesuppbyggnadsprocessen 

(Montaña et al., 2007). Även Lockwood (2009) har denna syn då han anser att det 

inte finns några andra affärsverktyg som kan ge så mycket värde som design gör, 

och att detta kan vara en stor fördel i de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

sammanhangen.  

 

Tidigare forskning som finns inom området för design som strategi handlar 

generellt om att designers med sitt yrkeskunnande ska matcha människors behov 

(Brown, 2009, s. 4). Lockwood (2009) ser design som ett ”vetande” som innefattar 

både att tänka och att göra, allt från att forma idéer till att förverkliga den. Design 

har således fått en allt mer dramatiskt skiftande roll i näringslivet. Det ses som 

både ett viktigt affärsverktyg och som en process – en tillgång som kan ge ett 
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betydande värde. Lockwood menar att design är en kärnkomponent i 

organisationer och menar att det är ett sätt att integrera resultat och resurser. Det 

finns dock en klyfta mellan design och kommersiella visioner, i synnerhet då det 

inte går att mäta design på samma sätt som ekonomi (Lockwood, 2009).  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Modebranschen, som är en komplex företagsmiljö med ständigt förändrade 

marknadsvillkor, kräver effektiva strategier hos aktörerna (Christopher et al., 

2004; Masson et al., 2007). Det krävs att företagen differentierar sig mot 

konkurrenterna, och enligt Kapferer (2012, s. 244) fungerar varumärken som 

verktyg för detta. Han menar att varumärket är ett verktyg för samstämmighet 

inom företaget, då det handlar om att föra samman en rad produkter under 

varumärkesidentitetens centrala värderingar. Dessa värderingar bör, enligt 

Kapferer, genomsyra alla företagets produkter och hjälper på så vis företaget 

internt att skapa en bild av varumärket. Hur företagen lyckas kommunicera ut 

varumärkesidentiteten, den interna bilden, och deras unika uttryck påverkar 

varumärkets image (Abratt & Kleyn, 2012). 

 

Enligt Borja de Mozota (2003, s. 82) är varumärkesuppbyggnad den mest 

förekommande processen av differentiering inom marknadsföring. Hon menar att 

varumärkesdifferentiering och brand management är en del av design 

management. Marknadsförare och designers jobbar båda med att skapa en 

produktstrategi för att differentiera sig från konkurrenter. I teorin delar design 

och marknadsföring samma tankesätt att utveckla en förståelse för konsumenters 

behov, och de faktorer som påverkar dessa, med syfte att kunna etablera 

hälsosamma kundrelationer (Borja de Mozota, 2003, s. 82). Design är enligt Borja 

de Mozota (2003, s. 97-98) avgörande för att skapa enhetlighet inom ett 

varumärke, och hon menar att man med design kan knyta samman alla 

marknadsföringens viktiga element. 
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Vi har observerat att forskningen inom designområdet är generell och inte 

branschspecifik, samt att det finns en bristfällig fokus på modedesignerns 

yrkeskunnande och hur detta kan användas som konkurrensfördel. Men till följd 

av all forskning och diskussion gällande design har det dock blivit möjligt att 

studera modeföretagens affärsmodeller i ett nytt ljus (Nixon & Blakley, 2012). 

Problematiken för denna studie ligger även i modebranschens hårda 

företagsklimat (Christopher et al., 2004; Masson et al., 2007) där det finns en 

ständig balansgång i att integrera affärsmässiga mål med modedesignerns 

kreativa visioner (Nixon & Blakley, 2012). Vi menar att modeföretagen kan 

använda sin kompetens inom designområdet, som både estetiskt och strategiskt 

verktyg, för att bygga starka varumärken. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att studera tre mindre modeföretags arbete, att med 

design som verktyg, förmedla sin varumärkesidentitet till konsumenterna i form 

av en varumärkesupplevelse. 

  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

I studien kommer vi beakta följande frågeställningar: 

 Hur kan  modeföretag genom sin designprocess skapa en 

varumärkesupplevelse? 

 Lyckas  modeföretag kommunicera sin  varumärkesidentitet  till 

konsumenterna? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

I denna studie har vi valt att studera den svenska modemarknaden. På senare år 

har den svenska modeexporten ökat kraftigt och satt Sverige på den 

internationella modekartan (Hauge et al. 2009). Begrepp som bärbart och 

funktion är idag nyckelord för det svenska modet (Falk, 2011, s. 27-31), vilket 

innebär att kläderna ska vara lätta att bära (Nationalencyklopedin, 2014). Utöver 
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det användarvänliga modet finns det en mer konstnärlig och konceptuell 

inriktning som driver det svenska modet framåt och detta är en viktig komponent 

i det svenska modet (Falk, 2011, s. 27-31).  Det som främst har fastnat på den 

internationella modemarknaden är det skandinaviska ljusa, det minimalistiska 

och den rena designen. I tidningar lyfter man fram bilden av Sverige och 

Stockholm som stilrent, trendigt och framåtblickande (Falk, 2011, s. 31). På grund 

av det ökade internationella intresset tror vi att det kan vara en intressant 

marknad att studera.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till mindre företag, det vill säga vi kommer inte att 

studera de stora svenska modekedjorna som till exempel H&M, så kallad ”fast 

fashion” (Byun & Sternquist, 2011). Detta på grund av att de, enligt oss, snarare 

kopierar trender som sätts av de ledande modeskaparna. I vårt urval av 

studieobjekt har vi således valt ut tre svenska företag som visar sina kollektioner 

under Mercedes-Benz Fashion Week som är det största eventet för press och 

branschfolk inom den nationella och internationella modebranschen (se bilaga 1). 

Där samlas modebranschen och manifesterar svenskt mode som industriell kraft 

och kulturellt fenomen. Under denna vecka visar ett trettiotal varumärken sina 

kollektioner för svensk och internationell press. Detta event visas två gånger per 

år (Association of Swedish Fashion Brands, 2013). 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som innefattar teorier från 

områdena branding och design management. Modellerna inom dessa områden är 

The Corporate Branding Model och The Brand Design Management Model. I den 

teoretiska syntesen redogörs för hur dessa kommer användas i studien i form av en 

modifierad version av modellerna. 

 

2.1 THE CORPORATE BRANDING MODEL 

The Corporate Branding Model är en modell som visar hur varumärkets identitet 

och image hänger samman. Detta används som ett kommunikationsmedel mellan 

företag och konsumenter. Modellen har utvecklats och modifierats under flera år 

och av olika forskare (Stuart, 1999).  

 

Företagsidentitet är grunden för en kommunikationsmekanism, där 

företagsidentiteten är en sammansättning av visuella och beteendemässiga 

faktorer. Detta är ett sätt att få konsumenterna att känna igen ett företag och 

kunna skilja dem från konkurrenterna, samt används för att representera eller 

symbolisera företag (Abratt, 1989, p. 68). Abratt identifierade skillnaderna mellan 

företagets identitet och image eftersom de ofta förväxlas. Han påstod att det fanns 

tre aspekter till företagets varumärke: personlighet, identitet och image. 

Företagets personlighet ansågs vara företagets filosofier, värden och strategier 

som influerade identiteten. Företagspersonlighet och företagsidentitet kan enligt 

Stuart (1999) ses som företagsstrategi, där företagets identitet avsiktligt är en 

presentation av företagets personlighet utåt, image.  

 

Tidigare modeller fokuserar på skapandet av företagets image och använda inte 

begreppet företagsidentitet, de senare modellerna betonar företagsidentitets 

förvaltningsprocess.  I och med att modellens komplexitet har ökat, har behovet 

av att ta ett större antal variabler i beaktande vid utveckling av företagets profil 

ökat (Stuart, 1999). 
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Figur 1. The Corporate Branding Model (Abratt & Kleyn, 2012, s. 1050) Varumärkesidentiteten 

kommuniceras till konsumenterna och skapar en varumärkesupplevelse.  

 

VARUMÄRKESIDENTITET  

Varumärkesidentitet uttrycker företagets personlighet i beteende, symbolik, 

kommunikation, samt visuell identitet (Stuart, 1999; Abratt & Kleyn, 2012).  

 

VARUMÄRKESSTRATEGI 

Företagets mission, vision, värderingar, kultur, strategiska- avsikter, utformning 

och genomförande, måste företagsledningen besluta om för att kunna fastställa 

vad företagets uttryck är och som innefattar konceptualisering, kommunikation 

av visuell identitet, varumärkeslöfte och varumärkespersonlighet (Abratt & Kleyn, 

2012). 

   

VARUMÄRKESUTTRYCK 

Varumärkesuttryck innebär ett företags identitet och varumärkesstrategier det 

vill säga arbetet med visuell identitet, varumärkeslöfte och 

varumärkespersonlighet samt varumärkeskommunikationen (Abratt & Kleyn, 

2012). Företagets varumärkesuttryck är en medveten presentation av dess 

personlighet utifrån deras strategier. Baserat på ledningens kommunikation där 

man ska införliva företagets visioner, produkter, tjänster, organisationsstruktur 

och företagsidentitet (Stuart, 1999). 
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VARUMÄRKESIMAGE  

Varumärkesimage är hur konsumenter tolkar företagens interna bild av 

varumärket, detta inkluderar även varumärkesrelationer och 

varumärkesgemenskap (Abratt & Kleyn, 2012). Sedan går det fort över till ett 

företags rykte, vilket leder till ett ekonomiskt resultat (Stuart, 1999).  

 

VARUMÄRKESUPPLEVELSE 

Varumärkesidentiteten är en viktig del i företagets varumärkesupplevelse och det 

förändras ständigt, inte enbart av beslut som fattas genom företagsuttryck utan 

även av att skapa en medvetenhet hos konsumenterna om företagets image 

(Abratt & Kleyn, 2012). 

 

2.2 THE BRAND DESIGN MANAGEMENT MODEL 

Modellen handlar om att integrera design med marknadsförings- och 

varumärkesprocesser. Enligt Montaña et al. (2007) bör design fungera som en del 

av ett företags affärsstrategi, som inkluderar de första stegen i NPD-processen 

(New Product Development), och det ultimata borde vara att ha en design som 

återspeglar företagsfilosofin inom en organisation. Modellen har utvecklats 

utifrån dessa koncept och då design kan ses som en form av innovation är 

modellen baserad på Tidd, Bessant och Pavitts (1997) Innovation management 

model. Montaña et al. (2007) menar att design är ett system av olika metoder eller 

delprocesser inom innovationsprocesser hos ett företag. Det påverkar 

innovationen både på en strategisk och en operationell nivå. Innovationsstrategin 

baseras på fyra huvudaktiviteter: 1) konceptgenerering, som innehåller en samling 

av intern och extern information för att kunna utveckla ett potentiellt erbjudande; 

2) designstrategi, här vill man definiera den verksamhet som krävs för att fullända 

det potentiella erbjudandet; 3) resurser, under denna del försöker man samla in 

alla externa och interna resurser som krävs för att realisera designprocessen; 4) 

implementering, genomförandet av strategin (Montaña et al. 2007).  
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Figur 2. The Brand Design Management Model (Montaña et al. 2007, s. 831). Hur man skapar en 

varumärkesupplevelse genom en designprocess. 

 
KONCEPTGENERERING 

Början av en designprocess består av att analysera de sätt som design kan 

involveras i uppkomsten av nya idéer, definition av nya produktkoncept, 

marknadsföringsprocessen, samt med andra organisatoriska funktioner och 

avdelningar. När idéer ska omvandlas till en slags förståelse spelar designers en 

avgörande roll i att definiera dessa begrepp och klargöra dem för hela 

organisationen (Montaña et al. 2007). 

 
DESIGNSTRATEGI 

Designstrategin består av att analysera designens roll inom verksamheten, 

utvecklingen av nya produkter, samt att fungera som strategier för branding 

(Montaña et al. 2007). Design som strategi kan ha tre nivåer av engagemang inom 

affärsstrategi. (1) Det kan spela en mindre roll i NPD-processen genom att agera 

som en separat funktion underordnad marknadsavdelningen. Under detta första 

scenario är designen begränsat till typiska designaktiviteter såsom att utveckla de 

visuella, estetiska och tekniska aspekter av utbudet. (2) Det kan också vara en del 

av ett multifunktionellt team och spela en mer central roll i innovationsprocessen, 

i detta andra scenario är designen involverad genom hela NPD-processen och 

designers spelar en viktig roll eftersom de bidrar till att etablera relationer med 

andra aktörer som deltar i processen. (3) Slutligen kan design leda hela NPD-

processen. Under detta tredje scenario, som är typiskt hos designorienterade 
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företag, ses designen som den främsta drivkraften för innovation och designers 

styr hela utvecklingsprocessen av erbjudandet (Montaña et al. 2007). 

 
RESURSER 

Resurser syftar till att precisera hur designresurser förvaltas, hur interna och 

externa designteam används, hur de befintliga behoven hanteras inom företaget 

för att utveckla mänskliga resurser, samt hur kunskap skapas, används och 

skyddas (Montaña et al. 2007). 

 
IMPLEMENTERING 

Implementering avser utförande och höjdpunkten av designprocessen. Det gör 

det möjligt att mäta graden av nyhet och innovation som design har inom 

företaget, att förstå hur olika designprocesser samordnas och utvärdera design 

och dess resultat för företaget.  Oväntade tekniska och marknadsmässiga problem 

kan uppstå under implementeringsfasen, vilket kan bli både dyrt och 

tidskrävande. Därför ses det som viktigt att design är ordentligt involverat i NPD-

processen i syfte att minska effekterna av dessa omständigheter. Framgången för 

denna verksamhet beror främst på att integrera alla organisatoriska funktioner 

(Montaña et al. 2007). 
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2.3 TERORETISK SYNTES 

 
Figur 3. Modifierad modell av Corporate Branding Model och Brand Design Management Model.  Hur 

man skapar en varumärkesupplevelse genom en designprocess samt hur upplevelsen stämmer 

överens med företagets identitet (internt) och företagets image (externt).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag inom modebranschen med 

hjälp av design lyckas förmedla sin varumärkesidentitet till konsumenterna. The 

Corporate Branding Model har således använts för att förklara hur företagen 

genom strategi och uttryck lyckas kommunicera sin identitet i form av en 

varumärkesupplevelse hos konsumenterna. Detta skapar även företagets image. 

Då studien ämnar undersöka hur denna kommunikation sker med hjälp av 

designarbete har modellen således utvecklats och kompletterats med The Brand 

Design Management Model. Detta för att kunna kartlägga ett designstyrt företags 

arbetsprocess och visa hur detta arbete formar en varumärkesupplevelse hos 

konsumenterna.  Arbetsprocessen innefattar ett stadium för konceptgenerering, 

ett stadium för designstrategi gällande produktutveckling, ett stadium för 

användandet av designresurser samt ett stadium för implementeringen. Genom 

detta arbete kan företagen strategiskt forma ett uttryck genom produktdesign, 

kommunikationsdesign, varumärkesdesign och en rumslig design. Tillsammans 

formar dessa uttryck konsumentens upplevelse av varumärket. Således kommer 

The Brand Design Management Model, som antas hamna inom ramen för design 

VARUMÄRKES
IDENTITET 

VARUMÄRKES
IMAGE 
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management, att användas. Detta för att kartlägga och visa hur design och 

designerns arbete kan fungera som ett lämpligt kommunikationsmedel i 

formandet av en varumärkesupplevelse och i att förmedla företagets identitet.  

 

Utifrån detta teoretiska ramverk har det skapats en modell med The Corporate 

Branding Model som utgångsläge och The Brand Design Management Model som 

kommunikationsmedel i formandet av en varumärkesupplevelse. Denna 

modifierade modell ska fungera som ett teoretiskt hjälpmedel för att förstå och 

tolka designstyrda företags strategiska arbete, och se hur dessa lyckas 

kommunicera sin företagsidentitet och skapa en varumärkesupplevelse. Modellen 

kommer att användas som ett hjälpmedel för att kategorisera 

undersökningsobjekten och strukturera data på ett lämpligt sätt som passar 

denna studie.  
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3. METOD 

 I detta kapitel framgår studiens tillvägagångssätt för framtagning av data och 

argument för metodvalet. I studien som är av kvalitativ art, har tre modeföretag 

samt arton konsumenter intervjuats för att kartlägga empirin och ställa den i 

relation mot det teoretiska ramverket. 

 

3.1 FORSKNINGSDESIGN 

I studien har huvudsakligen tre mindre företag och förekomsten av deras arbete 

med designstrategier och varumärkesuppbyggnad studerats och analyserats. 

Således kan uppsatsens struktur liknas vid en fallstudie. Det råder dock en 

osäkerhet kring denna jämförelse och det finns en medvetenhet om att en 

fallstudie är en mer detaljerad och ingående studie av ett specifikt fall, och kan 

grunda sig på en viss organisation, plats, person eller en specifik händelse. En 

fallstudie lämpar sig bäst på studier som forskar kring processer och relationer 

(Bryman & Bell, 2005, s.71; Denscombe, 2009, s.62). Istället kan det antas att 

studien är en multipel fallstudie, det vill säga en flerfallsstudie, där två eller flera 

fall studeras för att ge en bättre utgångspunkt för teoriutvecklingen. Detta är en 

sorts komparativ design där de faktorer som är gemensamma för de studerade 

enheterna kan vara lika intressanta som de som skiljer dem åt. En flerfallsstudie 

kan i kvalitativ forskning ses som en förlängning av en fallstudiedesign (Bryman 

& Bell, 2005, s. 78).  Att denna studie antas vara en form av fallstudie grundar sig 

på Bryman och Bells definition där de bland annat menar att ”forskarens mål är 

att på ett ingående sätt belysa detta fall” (Bryman & Bell, 2005, s. 72) och att 

”forskaren oftast är intresserad av att belysa unika drag för ett specifikt fall” 

(Bryman & Bell, 2005, s. 72). I denna studie är avsikten att belysa de tre företagens 

unika drag och specifika arbetsprocess i syfte att studera relationen mellan teori 

och praktik (Bryman & Bell, s. 73).  
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3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

Studien har en kvalitativ forskningsansats som enligt Bryman och Bell (2005, s. 

297-298) är tolkande till sin art. Med det menas att forskningen avser ställa 

praktiken i relation mot teorin, samt ha en kunskapsteoretisk ståndpunkt där 

tyngden ligger på att få en förståelse för och tolka den sociala kontext som 

studeras (Bryman & Bell, 2005, s. 297-298). I studien var det relevant att kartlägga 

och tolka de valda företagens arbetsprocesser samt deras upplevda 

varumärkesidentitet, för att sedan ställa detta i relation till det teoretiska ramverk 

som använts samt konsumenternas upplevelse av varumärket. Då studien ämnade 

mäta värdet av designarbete genom informanternas egna uppfattningar och 

synsätt lämpade sig en kvalitativ strategi där fokus ligger på ord framför siffror 

(Bryman & Bell, 2005, s. 297).  

 

3.3 FORSKNINGSMETOD 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder där 

information har hämtats från intervjuer och skriftliga källor. Nedan presenteras 

studiens metodval för insamling av data. 

 

3.3.1 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Den information som utgör studiens primärdata har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer. Detta tillvägagångssätt ger utrymme för flexibilitet då det vanligtvis 

består av mindre strukturerade frågor. Syftet är att lägga tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och tolkningar (Bryman & Bell, 2005, s. 

361-362). I studien användes således semi-strukturerade intervjufrågor med en 

önskan om öppna diskussioner kring de specifika teman som låg till grund för 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2005, s. 363).  Detta för att få en uppfattning av och 

kunna kartlägga den sociala verklighet som existerar.  

 

De teman som utgjorde fokusområden under intervjuerna grundade sig på 

studiens centrala frågeställningar. Utifrån dessa formulerades frågor i en 
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intervjuguide inför respektive intervjutillfälle. Frågorna checkades av mot 

studiens teoretiska ramverk som användes som hjälpmedel för att koda den 

insamlade data, så att denna lättare kunde organiseras och verifieras. Med 

kodning kan förståelsen för den insamlade data öka och genom detta bidra till det 

teoretiska urvalet (Bryman & Bell, 2005, s. 457). Intervjuer gjordes med tre 

modeföretag vars arbetsprocesser var centrala för studiens syfte, samt med arton 

konsumenter vars upplevelse av de studerade företagens varumärken var av 

intresse. Inför respektive intervjutillfälle skickades information om studien samt 

intervjuguider till informanterna.  

 

Intervjuerna med de tre företagen ägde rum i deras egna miljöer och 

informanterna fick tala relativt fritt om de olika teman som intervjuguiden tog 

upp. Det ställdes även följdfrågor och övriga frågor som dök upp under intervjuns 

gång. Fokus låg på att få kunskap om hur designerns arbetsprocess såg ut, hur man 

arbetade med varumärket, hur varumärket uppfattades internt samt synen och 

visionen kring varumärkesupplevelsen hos konsumenterna. Det genomfördes en 

intervju med respektive företag, dessa ägde rum mellan 2013-11-19 och 2013-12-

13 och pågick under 30-60 minuter.  Samtliga intervjuer spelades in till följd av 

informantens medtycke, dock medförde de öppna diskussionerna vissa 

svårigheter vid transkriberingen.  

 

Intervjuer med de arton konsumenterna har gjorts för få en samlad bild av deras 

upplevelse av de specifika varumärkena. Fokus låg på konsumenternas kännedom 

om varumärket, uppfattning av varumärkets identitet, varumärkets image och de 

värden som tillskrivs varumärket. Detta utgjorde tema för intervjuguiden. 

Metoden som användes vid dessa intervjuer gick ut på att introducera 

konsumenterna för de undersökta varumärkena. Detta gjordes genom att visa 

bilder på respektive varumärke, där urvalet av bilder ämnade spegla den del av 

den teoretiska syntesen som behandlar varumärkesupplevelsen, det vill säga 

produktdesign, kommunikationsdesign, varumärkesdesign och rumslig design. 

Innan introduktionen undersöktes konsumenternas varumärkeskännedom, 

därefter visades introduktionen och sedan fick konsumenterna diskutera och 

reflektera relativt öppet kring sina upplevelser av varumärket. Intervjuerna 
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kretsade dock kring temafrågorna i intervjuguiden. Intervjuerna skedde både 

individuellt och som gruppintervjuer (se bilaga 6) då det ansågs intressant att 

både undersöka den enskilda konsumentens varumärkesupplevelse, samt 

varumärkesupplevelsen av en grupp konsumenter. Detta med syfte att spegla 

verkligheten i största möjliga mån, då det inom modekonsumtion ofta handlar om 

både konsumentens individuella upplevelse och erfarenheter samt interaktionen 

i en social kontext.  

 

3.3.2 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata i form av tidigare forskningslitteratur inom design, branding och 

mode har utgjort grunden för denna studie. Detta för att få större inblick och 

kunskap i de ämnesområden som är relevanta för studiens syfte. Utifrån denna 

data har en problembakgrund och ett teoretiskt ramverk kunnat formuleras. Även 

litteratur och Internet har använts som komplement för att få en bredare 

förståelse för respektive område. Internet har även fungerat som en källa till 

kompletterande data gällande de studerade företagen.  

 

3.4 TOLKNING OCH ANALYS AV DATA 

En kodning har gjorts utifrån de valda teorierna för att kunna sålla ut relevant data 

och kartlägga modeföretagens arbetsprocess. Utifrån dessa kodningar var det 

möjligt att studera, jämföra och kategorisera företagens arbete och 

konsumenternas upplevelser. Därefter har man kunnat länka ihop dessa 

kategorier och detta gör man för att få en helbild av samspelsmönster, orsaker och 

konsekvenser (Bryman & Bell, 2005, s. 450). 

 

3.5 URVALSMETOD OCH URVAL 

Populationen för denna studie, det vill säga de enheter som urvalet baseras på, 

består av de mindre och medelstora företag som är ledande på den svenska 

modebranschen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Urvalet gjordes utifrån 

populationen i form av ett icke-sannolikhetsurval, där urvalsramen bestod av de 
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företag som deltog i eventet Mercedes-Benz Fashion Week i Stockholm, hösten 

2013. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att vissa enheter i populationen har 

större chans än andra att komma med i urvalet. De trettiotal företag som hamnar 

inom urvalsramen har större chans än övriga företag inom populationen (Bryman 

& Bell, 2005, s. 111). Utifrån detta gjordes ett bekvämlighetsurval, det vill säga de 

företag som representerar urvalet är de som för tillfället var tillgängliga (Bryman 

& Bell, 2005, s. 124). Dessa företag är Mayla, Minna Palmqvist och Whyred (se 

bilaga 1). 

 

Populationen till konsumentintervjuerna utgjordes av personer som antogs vara 

inom ramen för de undersökta företagens kundsegment, baserat på deras egna 

uttalanden. I Mayla och Minna Palmqvists fall var det kvinnor i alla åldrar, och i 

Whyreds fall var det kvinnor och män i alla åldrar. På grund av begränsade 

resurser gjordes ett bekvämlighetsurval baserat på personer i författarnas sociala 

omgivning. Antalet intervjuade konsumenter baserades på idén om teoretisk 

mättnad. Med detta menas att urvalet pågår tills det att en kategori mättats med 

data, det vill säga att ingen ny eller relevant information framkommer (Bryman & 

Bell, 2005, s. 351). Efter att arton konsumenter hade intervjuats bedömdes 

datainsamlingen nå en punkt där inga nya relevanta upplevelser framkom (se 

bilaga 3).  

 

3.6 METODKRITIK 

3.6.1 RELIABILITET 

Med detta menas att resultatet blir detsamma vid genomförandet av en likartad 

undersökning och inte påverkas av till exempel slumpmässiga eller tillfälliga 

premisser (Bryman & Bell, 2005, s. 48; Denscombe, 2009, s. 378). Stabilitet 

handlar om huruvida resultatet är stabilt över tid och inte skiftar (Bryman & Bell, 

2005, s. 94). Inom kvalitativ forskning kan reliabilitet jämföras med pålitlighet. 

Pålitlighet innebär att man fullständigt redogör för alla faser av en 

forskningsprocess, vilket avgör om teoretiska slutsatser är berättigade. Bryman 

och Bell menar att kollegor kan fungera som granskare under forskningens gång 
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och bedöma kvalitéten på arbetet (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307). I denna 

uppsats har en opponeringsgrupp och handledare granskat arbetet genom hela 

studien. 

 

3.6.2 VALIDITET 

Validitet handlar om att bedöma hur undersökningen och slutsatser hänger ihop 

eller inte. Det handlar i grunden om i vilken mån undersökningsmetoden 

verkligen speglar studiens avsikt (Bryman & Bell, 2005, s. 48). ”Är data av rätt typ 

för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” (Denscombe, 

2009, s. 378). Validiteten kan i denna studie, som är av kvalitativ art, minska då 

kvalitativa intervjuer har använts som metod, där intervjufrågorna kan avvika 

från intervjuguiden. Således riskeras de standardiserade elementen, som är 

viktiga i kvantitativ forskning, att försummas (Bryman & Bell, 2005, s. 361). 

Insamlingen av data baserades på studiens centrala frågeställningar och 

kontrollerades mot det teoretiska ramverket för att lättare kunna organisera och 

verifiera informationen. Således anses studien bli mer valid, då den insamlade 

data bedöms kunna svara på studiens frågeställningar och syfte. I kvalitativ 

forskning svarar validitet mot tillförlitlighet där beskrivningen av den sociala 

verkligheten som har studerats blir mer trovärdig till följd av deltagarvalidering. 

Detta innebär enligt Bryman och Bell att man rapporterar resultaten till de 

personer som deltagit för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat 

verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Efter att empirin för 

denna studie sammanställts, skickades utkastet till respektive informant från 

vartdera företaget för att verifiera den insamlade data. 

 

3.6.3 GENERALISERBARHET 

Generaliserbarhet är enligt Bryman och Bell (2005, s. 306) den kvalitativa 

forskningens motsvarighet på extern validitet. Det innebär att studies resultat kan 

generaliseras till andra miljöer och situationer. Det kan vara svårt att generalisera 

resultatet i denna kvalitativa studie, då det enbart var tre företag som 

undersöktes. Fokus låg på det unika hos den sociala verklighet som studerades 

och det handlade snarare om djup än om bredd. Lincoln och Guba menar att det 
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är en empirisk fråga huruvida resultatet ”håller streck även i någon annan kontext 

eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt” (Lincoln & Guba, 

1985, s. 316). Således uppmanas kvalitativa forskare att redogöra för kontexten 

på ett djupare plan där läsarna själva får bedöma resultatets överförbarhet och 

försöka applicera detta i en annan kontext (Lincoln & Guba, 1985, s. 316). Det kan 

även vara svårt att dra en generell slutsats i denna studie då det var förhållandevis 

få konsumenter som intervjuades. Dock ansågs datainsamlingen från dessa 

intervjuer uppnå en teoretisk mättnad då ingen ny information framkom.  

 

3.6.4 OBJETIVITET 

Forskare bör vara objektiva och neutrala för att kunna samla in data och analysera 

resultatet på ett så rättvist och ärligt sätt som möjligt (Denscombe, 2009, s. 379). 

I kvalitativa undersökningar kan intervjuerna röra sig i olika riktningar beroende 

på informanternas svar och fokus anpassas efter viktiga frågor hos respektive 

informant (Bryman & Bell, 2005, s. 361). I denna studie kunde således 

informanterna påverkas av författarna då följdfrågorna ibland kunde vara 

ledande.  

 

En svårighet med konsumentintervjuerna var att få kände till de varumärken som 

intervjuerna fokuserade på. Därför användes bilder som skulle representera varje 

varumärke och forma en upplevelse. Detta innebar eventuellt att vissa delar av 

varumärkesupplevelsen försummades och vissa kanske förstärktes, således kan 

metoden ses som ledande. Dock var detta något som beaktades när bilderna 

valdes ut och avsikten var att hitta representativa bilder med den teoretiska 

syntesen som stöd. Således plockades bilder ut som ansågs hamna under 

produktdesign, kommunikationsdesign, varumärkesdesign och rumslig design, 

vilket enligt teorin formar varumärkesupplevelsen. Bilder togs från respektive 

företags hemsida samt sökfunktionen Google. Därefter fördes öppna diskussioner 

och reflektioner kring bilderna, då författarna avsåg att inte vara ledande.  
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3.6.5 ETIK 

Samhällsforskare bör vara etiska i deras sätt att arbeta. Vid insamling av data, i 

analys och vid publicering bör man ta hänsyn till deltagarna. Med detta menas att 

man respekterar deltagarnas rättigheter och värdigheter, till exempel om de 

önskar vara anonyma i studien. Under studiens gång bör man undvika att någon 

far illa när deltagarna medverkar i studien och att som forskare arbeta på ett ärligt 

sätt och respektera deltagarnas integritet (Bryman & Bell, 2005, s. 356; 

Denscombe, 2009, s. 193). De personer som har deltagit i studien, har tillfrågats 

om de vill vara anonyma eller inte och de har godkänt att intervjusessionerna har 

spelats in och använts i studien.  

 

3.6.5 KÄLLKRITIK 

Källkritik betyder att man kontrollerar om innehållet i en källa är sann eller inte 

(Nationalencyklopedin, 2013). Med detta i åtanke har en kritisk granskning gjorts 

angående urvalet av både företag och konsumenter, och om det skulle vara 

tillräckligt representativt för studiens syfte. Information från respektive företags 

informanter anses vara representativ då alla tre företag var relativt små. Två av 

de intervjuade personerna är företagsgrundare och anses då ha bra inblick i det 

område som studien är ämnad att undersöka. Även den tredje personen ansågs ha 

en bra inblick i området då denna arbetar nära inpå grundaren. Eftersom 

konsumenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval, tenderar urvalet att vara 

mindre representativt för populationen. Då populationen utgjordes av respektive 

företags kundsegment kan resultatet bli missvisande, då majoriteten av urvalet 

kom att utgöras av studenter med begränsad ekonomi samt att företagen ligger i 

ett högre prissegment. 

 

Vid val av sekundärkällor har vi främst använt litteratur och vetenskapligt 

granskade artiklar från Södertörns högskolebibliotek och Konstfack. De artiklar 

som använts är inte äldre än tio år, då informationen inom detta område anses 

ändras snabbt. 
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4. EMPIRI 

I nedanstående kapitel presenteras insamlad data från intervjuerna med 

modeföretagen Mayla, Minna Palmqvist och Whyred, samt data från 

konsumentintervjuerna. 

 

4.1 MAYLA 

Marlene Abraham, som har en bakgrund som grafisk designer och inom 

marknadsföring, grundade år 2010 det svenska modeföretaget Mayla (se bilaga 

2). Marlene, som även är huvuddesigner på Mayla, inleder intervjun med att 

förklara att det är ganska svårt att få ner hela designprocessen då det är ganska 

mycket och det är många deadlines hela tiden. Hon menar att allt inte sker på rad, 

utan många processer sker parallellt och tar aldrig slut. Då man är klar med en 

säsong ska man genast ha börjat på den nya säsongen, allt går omlott. 

 

Marlene designar till vissa nyckelpersoner men hon inspireras också av personer 

i hennes omgivning. Hon menar att det blir mer verklighetstroget om hon 

föreställer sig sin design på personer hon känner eller tycker borde passa i hennes 

kläder, detta gäller försäljningsmässigt och på visningar. Marlene har alltid varit 

intresserad av mode och modehistoria, allt från 20- till 70-tal. Inspiration kommer 

främst från hennes magkänsla, medger hon. Hon tittar även mycket i fotoböcker, 

på gamla filmer och hon har alltid varit inspirerad av modeikonerna Audrey 

Hepburn och Greta Garbo. . Marlene förklarar att tanken är att hennes plagg skulle 

kunna bäras av ikonerna om de levde idag. Hon medger att det kan vara lite tråkigt 

att hela tiden göra samma saker, men att när hon väl hittar en speciell stil, som till 

exempel då hon inspirerades av Hitchcock, motiverar det henne att fortsätta. Att 

Hitchcock-stilen råkade vara trendigt just då var ren tur och hon kunde inte ha 

föreställt sig att det skulle bli en så stor trend som det blev.  

 

Under framtagning av en kollektion börjar Marlene tänka på idéer och vad hon vill 

ha för inspiration till sin nästa kollektion. Hon kan redan i huvudet ha en bild på 

vad för plagg hon vill göra. Detta gäller även för material, då det är en viktig aspekt 



23 
 

i hennes framtagning av kläder. Marlene antecknar eller gör snabba skisser så fort 

hon får en idé eller ser något som inspirerar henne. Hon har alltid med sig ett block 

och hon köper nytt block för varje säsong. Idén får sedan ligga och gro medan hon 

jobbar på den aktuella kollektionen. Ju längre tiden går desto fler 

inspirationskällor kan tillkomma. När hon sedan ska börja designprocessen av en 

ny kollektion tar hon fram blocket och blir påmind om hur hon tänkte. När hon väl 

har bestämt sig för en inspirationskälla börjar hon maniskt att leta bilder, färger 

och material för att kunna skapa sin grundidé. Hon försöker att jobba ganska 

strukturerat men menar att det är svårt då det är en sådan kreativ process. Det är 

många faktorer som påverkar kollektionen, såsom tidsram, budget och 

kollektionsplan, att man vet hur många av varje plagg man ska göra. Allt eftersom 

så bygger Marlene successivt på sina idéer.  

 

Efter idé- och inspirationsgenereringen börjar Marlene rita förhand och sedan 

hjälper hennes designassistent till med att rita plaggskisser i dataprogrammet 

Illustratior. Assistenten försöka då tyda Marlenes skisser och sedan går både 

Marlenes skisser och assistentens skisser vidare till mönsterkonstruktören. 

Mönsterkonstruktören vill ha Marlenes skisser för att på bästa sätt förstå vilken 

känsla Marlene vill ha. Därefter görs mönster som sedan skickas till en fabrik i 

Kina och där de tar fram en prototyp. Hon flyttade produktionen från Indonesien 

till Kina eftersom hon då kunde börja göra egna mönster på tygerna. Det var mer 

komplicerat att trycka egna mönster i Indonesien berättade hon. Hon berättade 

även om att det kan vara svårt att hitta rätt tillverkare då många har stora 

minimum, vilket begränsar utbudet. 

 

När prototyperna är klara skickas de tillbaka till Sverige, där Marlene och hennes 

team granskar plaggen för första gången. Det spelar ingen roll vilket material 

prototyperna är i men helst ska det vara snarlikt det materialet som kommer 

användas på produkterna. Detaljer justeras oftast av Marlenes 

mönsterkonstruktör. Prototyperna skickas då fram och tillbaka tills Marlene är 

nöjd. Marlene förklarar att det inte alltid går att göra allt från början i en liten 

verksamhet, ”... vissa grejer får man bara uppdatera och det brukar funka”. 
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Alla plagg som syns på en visning går inte vidare till produktion. Till exempel var 

det i höstkollektionen 2013 många plagg som inte gick till produktion, medan 

nästan allt i vårkollektionen 2014 går i produktion. Efter visningen ser Marlene 

vad kunder lägger beställningar på och detta styr vad som går i produktion. Hon 

gör även en analys på säsongen som gått så att hon får en inblick i vad som har sålt 

bra och mindre bra samt ifrågasätta orsakerna. Därefter går Mayla in i en 

försäljningsperiod. 

 

Enligt Marlene är Mayla inte speciellt svenskt i stilen men eftersom varumärket är 

svenskt får det mycket uppmärksamhet. Marlene anser att svenskar är bra på att 

göra ”mellan-märken” till en viss prisklass, vilket hon nämner som ”mellan-

prisklassen”. Hon tycker att hennes märke ligger lite över mellan-prisklassen. 

Detta gör det svårt för Marlene att slå sig in i hela Sverige och hon menar att det 

är få som klarar den prisgruppen i och med att billigare varianter finns. Därför 

anser Marlene att hon passar ganska bra på den internationella marknaden, men 

hon vill ändå bli större i Sverige. Detta gör att Marlene måste bredda sin kollektion, 

eftersom hon menar att hon idag designar kläder utifrån sin egen kroppsfigur. Hon 

förklarar även att hon bör fundera på andra material utöver siden för att kunna 

erbjuda kunderna ett lägre pris. 

 

Marlene är väldigt noga med hur varumärkets helhet framställs, det vill säga, vad 

det uttrycker, varumärkets image och detaljer på plaggen. Några viktiga nyckelord 

som hon ofta använder sig av är bärbart, exklusivt och det ska vara speciellt för 

användaren. Hon har alltid gjort kläder som ska användas och att hennes plagg 

ska ha en självklar plats i garderoben när de lämnar hennes butik. Eftersom 

processen är så pressad med många deadlines hela tiden blir det svårt att alltid ta 

fram nya plagg. Vissa plagg blir hon mindre nöjd med och vill plocka bort och hon 

rådfrågar då ofta sitt team, men i slutändan är det Marlenes åsikt och syn som 

avgör. Hon jobbar mycket själv till en början då hon tycker om att bestämma och 

därför vill hon inte ha för mycket input förrän hon känner att hon behöver hjälp.  

 

Namnet Mayla är en sammanslagning av Marlene och hennes dotter Kayla 

berättade Marlene. Loggan med de tre ringarna ska stå för Marlenes familj och det 
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står även för The Holy Trinity. Varumärket Mayla står för att, det ska vara 

användarvänligt, lättburet, kännas exklusivt och speciellt, hon tror Effortlessly 

Chic sammanfattar det ganska bra. Mayla vänder sig till moderna kvinnor mitt i 

livet, med eller utan barn och som har höga befattningar inom jobbet. Hon 

förklarar att man ska kunna gå från jobbmöte till lunchmöte, till dagishämtning 

till tennis och vidare ut på en drink och man ska även kunna packa lätt för att åka 

iväg en helg. 

 

Marlene tycker att det är viktigt med innovation och att det finns olika typer av 

designers och ger Bea Schnezfelt som exempel. Bea Schnezfelt är åt det artistiska 

hållet och gjorde en papperskollektion som visades under Mercedes-Benz Fashion 

Week, ”det är bara ren konst, vilket är fantastiskt och kul att se”, enligt Marlene. 

Eftersom Marlene gör konstnärliga plagg som är användarvänliga är det alltid 

roligt för designers att se något annorlunda. Det gäller att hålla en balans mellan 

det konstnärliga och det kommersiella. ”Men det är också om man vill ha det som 

en verksamhet, och ha det som företag som man försörjer sig på, då måste plaggen 

gå att sälja, men vill man göra det som en hobby och bara göra utställningar och 

kanske inte tjäna så mycket pengar på det, då är det en annan sak”, tillägger 

Marlene.  

 

Trots att Mayla har expanderat väldigt snabbt och blivit ett internationellt 

varumärke är Sverige fortfarande den största marknaden. Marlene hoppas även 

på att den japanska marknaden ska bli stor. I Skandinavien är Mayla inte så stort 

då hon endast har butiker i Sverige (MOOD gallerian och på Nordiska Kompaniet) 

och Finland. I Skandinavien är Stockholm det bästa stället att visa sin kollektion 

på, eftersom det är Stockholm som får alla internationella journalister. Men för 

inköpare så är det Danmark. Varumärket Mayla har blivit uppmärksammat i Japan 

då hon har en stil som många japaner tycker om. Hon menar att de är vågade men 

samtidigt väldigt konservativa, de tycker om höghalsat och är väldigt propra i sin 

stil. 

 

Marlene använder sig av vissa sociala medier till exempel Facebook, Instagram, 

och en blogg och jobbar med dessa kontinuerligt. Men hon favoriserar Instagram 
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eftersom det är snabba nyhetsflöden och där kan hon följa alla hon är intresserad 

av. Sociala medier är viktigt för varumärket eftersom hon kan berätta om 

varumärket och vad Mayla står för och vad de inspireras av. Marlene tror inte på 

ren och skär annonsering och det är för dyrt när man är ett så pass litet företag. 

Men hon tror mycket på att jobba med ambassadörer och att synas i 

modereportage och bloggar etcetera. Eftersom Marlene tidigare har jobbat som 

inköpare hade hon en fördel då hon visste var hon skulle marknadsföra 

varumärket internationellt, på så sätt fick Marlene ganska snabbt sina utländska 

kunder. Marlene har inte några bloggsamarbeten men det är något som kan ske i 

framtiden menar hon. Hon tycker att det är oerhört viktigt att man hänger med 

online, annars är det väldigt gammalmodigt. 

 

Mode går ju ofta hand i hand med konjunkturen men det är inget som Marlene 

tänker på i designprocessen. Dock märker hon av detta inför och under 

försäljningsperioden, då kunder blir mer priskänsliga. Då menar hon att man 

måste försöka göra plagg till ett lägre pris, men samtidigt kan det inte vara för lågt 

för då hamnar man utanför själva konceptet. Marlene jobbar väldigt strategiskt på 

grund av sina tidigare erfarenheter inom marknadsföring. Hon menar att stora 

etablerade företag måste jobba strategiskt och tänka mer kommersiellt då de har 

en försäljning varje säsong. Därför har vissa företag en huvudkollektion och sedan 

en visningskollektion. Allt i visningskollektionen går inte i produktion utan det 

finns plagg som har ett mer konstnärligt värde. Då Marlene är självfinansierad, 

måste varje kollektion betala för nästa kollektion, därför kan hon inte göra något 

som är för riskabelt eller svårt då det påverkar hennes framtid. Hon menar att det 

är en utmaning att hela tiden ha en balans mellan estetiska visioner och det 

ekonomiska. 
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4.1.1 INTERVJU MED KONSUMENTER 

VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

Majoriteten av de intervjuade 

konsumenterna (se bilaga 3) hade ingen 

kännedom om Mayla sedan innan (C, D, E, 

G, H, I, J, K, L, Q). En tredjedel kände igen 

varumärket, vissa menade att de kände 

igen logotypen och vissa tyckte att namnet 

lät bekant, men ingen kunde redogöra för 

vad varumärket säljer för typ av kläder (A, 

B, F, M, N) (Se figur 4).  

 

REFLEKTIONER KRING PRODUKTERNA 

Efter att konsumenterna blivit visade representativa bilder på Maylas kläder, dels 

bilder från webbshopen och dels bilder från catwalken, beskrev majoriteten 

plaggen som eleganta (C, B, M, N) och stilrena (A, E, J, N, Q). Klassiskt var det mest 

återkommande ordet som nästan hälften av de intervjuade konsumenterna 

använde (C, B, A, E, F, K, M). Andra ord som användes var bland annat sofistikerat 

(B), minimalistiskt (D, Q), lyxigt (L), väldressat (H, M), business (K, Q), propert (N) 

och feminint (K, N). Två konsumenter ansåg att kläderna delvis påminner om 

modehuset Chanels klassiska stil (F, N). ”50–60-tal, jag tänker på Jackie Kennedy”, 

förklarade informant N och syftade på den amerikanska presidenthustrun och 

modeikonen som ofta bar plagg från varumärket Chanel. Vissa konsumenter 

menade att det var svårt att beskriva plaggen med en stil, då de ansåg att det var 

olika stilar på de kläderna som visades. ”Vissa plagg sticker ut”, förklarade 

informant K, vilket även de andra informanterna (J, M, N, H) upplevde och syftade 

främst på en T-shirt med tryck som ingick i kollektionen som det visades bilder 

från. Flera konsumenter förhöll sig positivt till Maylas kläder och menade att 

plaggen såg fina ut (A, J, K, N, Q), medan vissa hade en mer negativ ton och tyckte 

att kläderna var tråkiga (D, F). En del konsumenter påpekade att plaggen påminde 

om det man kan hitta hos budgetkedjor som Zara och H&M (C, B, D). 

 

Figur 4: 67 % av informanterna hade ingen 
kännedom om Mayla, 33 % kände igen 
varumärket, 0 % hade god kännedom och 0 
% hade köpte något från varumärket.  
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SAMMANFATTAD VARUMÄRKESUPPLEVELSE 

Efter att konsumenterna hade sett resten av introduktionen med bilder på Maylas 

butiksmiljö, hemsida, Facebook-sida samt bilder på personer som synts i 

varumärket sammanfattades varumärkesupplevelsen. Varumärket upplevdes, 

liksom plaggen, som klassiskt (B), stilrent (Q), exklusivt (C, I, J, K, M, Q), elegant 

(M), propert (M, N), business (Q) och lyxigt (L, M). Dock menade vissa 

konsumenter att varumärkesupplevelse baserat på plaggen ändrades då de hade 

sett hela introduktionen. En del menade att de fick en bättre bild av varumärket, 

”mer exklusivt” (J, K). Andra fick en sämre upplevelse och syftade på att 

personerna som synts i plaggen, kronprinsessan Victoria och bloggaren Isabella 

”Blondinbella” Löwengrip, inte tilltalade dem stilmässigt (G, H, M, N). 

Varumärkesupplevelsen påverkades även av bilderna på butiksmiljön och flera av 

de intervjuade konsumenterna upplevde varumärket som dyrt (C, B, E, I, G, H).  

”Det ligger i NK-huset, det här är inte billigt”, konstaterade informant I i likhet med 

några av de andra konsumenterna (G, H). ”Man förstår att det är ett dyrt 

varumärke när man ser vem som bär plaggen”, menar informant E. Informant G 

kallade det för ”överklassmärke” efter att ha sett hela introduktionen, och 

informant H fyllde i med ”det hänger väl ihop med det väldressade” och syftade på 

att kronprinsessan och Isabella har en sådan stil.  Flera upplevde även varumärket 

som tråkigt och ”inget speciellt”, och något som går att hitta hos budgetkedjorna 

(D, B, C, F). ”Det känns väldigt säkert och inte utmanande på något vis. Det känns 

som att man sett det förr”, förklarade informant F.   

 

Flera konsumenter upplevde att Mayla bärs av två olika sorters personer, dels en 

yngre kundgrupp som investerar i plaggen och dels en mer välbärgad kundgrupp 

(G, H, N). Konsumenterna menade att varumärket köps av personer som vill ha 

kvalitet (A, N) och som vill och har möjlighet att lägga ner mer pengar på sina 

kläder (D, J, K). De flesta menade att den stereotypa Mayla-kunden var i åldern 25-

40 (B, C, D, F), och flera syftade på kvinnor i karriären (G, J, K, M, N). ”Det känns ju 

verkligen som att det är en power woman som använder det här varumärket”, 

konstaterade informant G. Flera konsumenter beskrev även de stereotypa Mayla-

kunderna som ”Östermalm-personer” eller ”Stureplan-folk” och syftade på 

stadsdelen Östermalm i Stockholm som ofta karaktäriseras av en lyxig och dyr 



29 
 

överklass-stil (G, I, L).  Några konsumenter menade att varumärket bärs av 

modemedvetna människor (A, J). 

 

KÖP AV VARUMÄRKET 

På frågan om de skulle kunna köpa någon av 

Maylas produkter svarade de flesta ja (A, G, H, J, 

K, L, M, N, Q) och majoriteten av de resterande 

svarade nej på grund av prisklassen (B, C, D, E, I). 

Det var endast en konsument som svarade nej på 

grund av stilen (F). De flesta av de som svarade 

ja menade att de skulle kunna tänka sig att 

investera i plaggen på grund av kvaliteten (A, G, 

H, J, K, M, N) (Se figur 5).  

 

4.2 MINNA PALMQVIST  

Minna Palmqvist är en skandinavisk designer med finskt ursprung, men som idag 

är verksam i Sverige. Efter en kandidat inom formgivning och beklädnad samt en 

master från Konstfacks textilprogram lanserade Minna Palmqvist år 2009 sitt 

varumärke under samma namn (se bilaga 2). Detta som en uppföljning på hennes 

masterexamensarbete Intimately Social, där designen är ett långsiktigt koncept 

som förenar sociala fenomen med mode och konst. Under intervjun talade Minna 

om sitt sätt att arbeta i modebranschen, redogjorde för sin arbetsprocess, 

berättade om sina tankar och värderingar och hur hon ser på jobbet som 

modedesigner i denna hektiska bransch och i dagens konsumtionssamhälle.  

 

Minna berättade att hon hela tiden varit intresserad av olika sociala och 

samhälleliga frågeställningar, och att hon under sin tid på Konstfack förstod att 

hon, genom sitt arbete som designer, ville lyfta fram dessa och jobba med 

”konflikten mellan verkligheten och önskedrömmen”. Hon syftar på hur man 

genom mode upprätthåller normer och lyfter upp ett visst ideal. Hon ställer sig 

framförallt kritisk till det kvinnliga kroppsidealet och förklarar att hennes idéer 

bakom plaggen alltid är relaterade till kvinnokroppen. Minna menar att hennes 

Figur 5: 60 % av informanterna kunde 
tänka sig att köpa produkter från 
Mayla, 33 % svarade nej pga. priset och 
7 % svarade nej pga. stilen. 
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kund är tjejer och kvinnor som ”klär sig för sig själva”, det vill säga inte för att följa 

de stereotypa kroppsnormer som existerar och inte för att få uppmärksamhet av 

det manliga könet.  Hon talade även om att hennes kunder nog har en viss 

självdistans och kan bära kläder som inte alltid är smickrande utan fokus ligger på 

att det ska kännas skönt och bekvämt. Hon utmanar nämligen ofta 

skönhetsidealen genom att leka med former och siluetter och vissa av hennes 

plagg har till exempel inbyggda hängbröst. Således menar Minna att hennes 

kundsegment inte är bundet till någon specifik åldersgrupp, ”det kan vara tjejer 

från 18 år upp till kvinnor som är 70-80 år, som tycker att det finns något 

spännande med det jag gör”. Utöver det vänder hon sig även till kunder som 

uppskattar långsiktighet och kvalitet framför kvantitet., ”som kanske inte shoppar 

på samma sätt, utan verkligen investerar”, förklarar hon. ”Och som också i övrigt 

är konst- och designintresserad”, tillägger hon.  

 

Minna förklarade att hon ser på mode som en typ av kommunikation. En 

kommunikation både för de som bär kläderna, då hon syftar på att samhället idag 

är väldigt styrt av mode och dess symboliska värde, men även för henne som 

designer. ”Jag är oerhört formdriven och älskar det tredimensionella, så jag tror 

att det är därför jag har börjat skapa kläder”, menar Minna och tillägger att hon 

tycker att det är synd att mode hamnar i ett fack som inte anses vara ’fin’ design, 

utan som anses vara ytligt och handla mest om shopping. Idéer till kläderna 

kommer ofta från samhällsfenomen, bilder och texter som triggar henne till att 

kontra genom sitt formspråk. ”Jag går igång väldigt mycket på när folk säger saker 

som är oerhört motsägelsefulla, så att man nästan skrattar till när man läser och 

sen fastnar skrattet i halsen och man undrar ’Va? Tänker vi så där?´ ”, sade hon 

och gav ett exempel på ett citat som handlade om att stora bröst blivit omodernt. 

Sådant menar hon att lägger grunden för hennes skapandeprocess.  

 

Minna jobbar väldigt lite med skisser under själva idéstadiet, utan skriver ner så 

att hon ska minnas vad det var hon tänkte. Sedan testar hon lite former på dockan, 

draperar, får nya idéer och utvecklar den ursprungliga idén. Dock menar hon att 

alla steg i processen går ihop som en hel tankeprocess, och det är därför svårt för 

henne att redogöra för ett exakt tillvägagångssätt i början av designprocessen. 
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Utöver kläder har Minna även andra konstprojekt såsom formtester. Ett projekt 

gick ut på att låta en provdocka gjord i smör smälta ner under tio timmar, ”då 

hittar jag roliga former som man egentligen inte kan hitta annars”, menar hon.  

 

Efter detta stadie av idéer och testande kommer Minna till ett skede då hon 

bestämmer sig för vilka former hon ska använda, vilka plagg som känns viktiga 

och hur många plagg hon klarar av att göra. ”Ibland har mina kollektioner blivit 

mer av en ’capsule collection’ och mer ’show pieces’ med en konstnärlig 

framtoning”, menar Minna och syftar på att hennes plagg ibland blir mer konst 

vars syfte snarare är att fånga intresse framför att nå kommersiella mål. Sedan kan 

hon ur detta arbete plocka former och förenkla dem för att sedan applicera dem 

på sina mer kommersiella plagg, ”så att den fortfarande är bärbar, men ändå 

spännande”, förklarar hon. Ambitionen är alltid att plaggen ska vara långsiktiga 

och inte gå ur tiden. Således jobbar Minna från tre olika perspektiv, hon förklarar; 

”det är konst, ’show pieces’ och det bärbara”. Hon menar dock att det inte finns 

någon logisk ordningsföljd i denna skapandeprocess, utan att de olika delarna 

föder varandra. ”Vilket jag tycker att är väldigt skönt och hoppas att jag skulle 

kunna fortsätta med, men det är också det som gör det väldigt rörigt när jag är en 

person.”, fyller hon i.  

 

När Minna sedan kommer till produktionsstadiet har hon redan sett till att söka 

material hos olika tygagenturer i Stockholm och Uppsala. Det sker ofta ganska 

nära inpå själva produktionen och Minna förklarar att då hon endast är en person 

så är det ofta svårt att ligga i fas. En annan svårighet med att vara ett litet företag 

är att få den begränsade budgeten att räcka till de material hon vill ha. ”Jag vill ju 

jobba så hållbart som möjligt i alla led. Men i en så liten skala som jag jobbar så är 

det väldigt svårt att bara kunna välja och vraka, för man behöver så stora 

minimum hela tiden”, förklarar Minna. Därför har hon valt att jobba med tyger 

som finns i lager och som ingen använt upp. ”Då kan jag använda upp det så 

behöver jag i alla fall inte göra nytt, plus att då kan jag få köpa mina femtio meter 

istället för femhundra eller tusen”, fyller hon i.  
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I detta skede har Minna samtidigt kontaktat sin fabrik i Tallinn. Mönstren, 

graderingen samt prover görs i ateljén på Liljeholmen och skickas sedan, 

tillsammans med materialen, till fabriken för produktion. Hon skickar även med 

tekniska skisser och bilder för att visa hur hon vill att de ska sy vissa detaljer. Små 

detaljer, såsom knappar, kan sys på i efterhand då de uppsydda plaggen skickats 

tillbaka till ateljén. Mönstren vill Minna ha full kontroll på, därför görs dem i 

ateljén. Proverna och graderingen vill hon i framtiden slippa göra i ateljén då det 

är väldigt tidskrävande, dock är det dyrt att gradera på fabriken. Således trycker 

Minna på ytterligare en svårighet med att vara ett litet företag utan anställda, ”jag 

har ju innan jobbat på till exempel Filippa K och jag har ju sett hur man ska göra, 

men det lustiga är att jag försöker göra något som sextio personer gjorde på 

Filippa K”.  

 

Minna har hittills gjort två kollektioner som gått till produktion. Tiden för 

designprocesserna, från idéstadiet till implementeringsfasen, har varierat. Minna 

ger sin första kollektion från hösten 2012 som exempel. Idén presenterades då på 

en mässa i Paris under januari 2011. Under våren och in på sommaren arbetade 

Minna med mönster och gradering, sedan drog produktionen igång under 

juni/juli. De uppsydda plaggen kom tillbaka i slutet av augusti och började då 

säljas i Minnas egen webbshop samt hos återförsäljare. Implementeringen av den 

färdiga kollektionen skedde i detta fall då produkterna gick till försäljning. Den 

andra kollektionen fick hon däremot möjlighet att visa under Mercedes-Benz 

Fashion Week, ett event för press och branschfolk, i Stockholm hösten 2013. 

Denna kollektion kommer att gå till försäljning under kommande vår- och 

sommarsäsong 2014. Att ha en visning under modeveckan är dock en dyr 

tillställning, men Minna fick bidrag från föreningen Svensk Form som varje år 

stöder några mindre märken. ”Men det är ju mycket annat som kostar, så jag 

kommer inte klara av att göra det nu igen, det är för dyrt”, säger Minna.  

 

Dock krockar modebranschens traditionella tendenser ofta med hennes egna 

värderingar. Hon talar om att mode är ett bra sätt att föra fram åsikter på. 

Samtidigt handlar det i hennes fall, då designen kretsar kring kvinnokroppen, om 

att agera i en bransch som enligt henne ofta upplevs som kvinnofientlig plats. ”Jag 
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tycker inte alls att den behöver vara det”, säger Minna och menar att det blir någon 

slags krock. ”Jag tycker att branschen är väldigt ful och väldigt obehaglig på många 

sätt, men jag kan ändå inte hålla mig borta för det finns så mycket som jag tycker 

är härligt”. Hon menar dock att mycket av det dåliga borde gå att förändra.  

 

Utöver sitt engagemang i det kvinnliga idealet, utmanar Minna även 

modebranschens traditionella arbetssätt genom att arbeta med långsiktig 

kläddesign, i motsats till det säsongsbaserade modet som vanligtvis existerar. ”Jag 

har sagt från början att jag inte vill jobba i en viss säsong”, säger Minna och 

förklarar att det både är stressigt och strider mot hennes principer gällande 

hållbarhet. ”Att låta plagg komma in och sen åka ut… jag kan inte förstå den grejen. 

Jag gör inga trendplagg utan strävar efter en form som ska kunna leva länge”, 

förklarar Minna. Dock har hon börjat försöka följa hur till exempel färgtrender går, 

men utan att helt haka på. Hon menar att det kan vara svårt att hitta en balans 

mellan det kommersiellt gångbara och hennes estetiska uttryck. ”Det handlar ju 

om att jag vill börja sälja mer. Och då behöver jag ju börja titta mer på vad min 

kund kanske egentligen är ute efter”, fyller hon i. Men i det stora hela anser Minna 

att det krävs nytänkande inom modebranschen, både vad gäller företagande och 

hållbarhetsfrågor. ”Jag är faktiskt jätteless på den här branschen, att alla springer 

runt och ler och sen när man börjar skaka på dem så visar det sig att det går 

jättedåligt, men det är inget man ska visa i den här branschen. Jag har börjat säga 

att det går jättebra uppmärksamhetsmässigt, men det går skitdåligt ekonomiskt.” 

 

Dock är det, som ny aktör på marknaden, svårt att helt ta avstånd från det 

traditionella, och därför blir hon tvungen att delvis anpassa sig till de rådande 

branschvillkoren. Men hon talar om att hon skulle vilja hitta ett bättre flöde och 

ett arbetssätt som är hållbart framåt. Som litet företag är det svårt att hänga med 

i tempot och att hela tiden jobba i en tidsmässig dimension där framtidens 

användare står i centrum. ”Jag kan ha en idé som jag kanske hellre skulle ge ut 

nästnästa månad än om ett år”, förklarar hon. Planen är att omstrukturera sitt 

arbete till att ha en baskollektion som alltid finns, som sedan kan uppdateras och 

byggas på vartefter. ”Utöver det så skulle jag kunna droppa lite ’special editons’ 

och nyheter”, fyller hon i men poängterar att det inte alltid måste hänga ihop med 
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modeveckan. ”Samtidigt tror jag att det är viktigt att synas på modeveckan, för det 

är ju mode jag jobbar med och jag vill visa att man kan presentera på olika sätt.”  

 

Genom att synas på modeveckan har Minna upplevt att uppmärksamheten har 

ökat. ”Jag fick ju jättebra recensioner och jättemycket uppmärksamhet. Och jag 

skulle säga att det märks väl aningens på försäljningen i alla fall”, säger Minna och 

konstaterar att det framförallt märks via sociala medier. Minnas design har även 

figurerat på medieprofiler såsom programledarna Gina Dirawi och Karin ”Kakan” 

Hermansson. Även detta har bidragit till uppmärksamhet genom sociala medier. 

”Jag kan ju känna att när jag har haft mina saker på Kakan i Idol… ja men det blir 

en större uppmärksamhet”, säger Minna och förklarar att det har bidragit till flera 

följare på bland annat Instagram och Facebook. Minna sammanfattar vikten av att 

som designer finnas på Internet samt att promota sina kläder på kända personer, 

”jag tror att det är kombinationen att folk syns i grejerna och att man finns på 

sociala medier idag, det känns faktiskt som att det är det som gäller”.  

 

Utöver sociala medier som kommunikationsplattform har Minna även sin egen 

hemsida. Hon berättar att hela hennes grafiska profil nyligen har blivit uppdaterad 

med hjälp av en grafisk byrå. De har tagit fram ett typsnitt och en symbol som 

liknar ett kors, ”den får bara vara med om det finns någon typ av cirkel, för då blir 

det kvinnotecknet”, förklarar Minna. Linjerna kommer dessutom från provdockan 

där de visar mitt fram och midja och tecknet har samma typsnitt som logotypen 

och kan ställas i relation till T-et i Minna Palmqvist. Enhetlighet inom varumärket 

är något Minna tycker att är jätteviktigt.  

 

När det gäller produkterna vill Minna att hennes kläder ska uttrycka en lekfull 

självsäkerhet. Samtidigt är hon ute efter att skapa en form som kan vara subtil 

men som får folk att reagera. Hon menar att det ”handlar mer om känsla än om 

den förväntade siluetten”, och att plaggen ska kännas sköna men ändå skräddade 

och välsittande, ”fast ändå lite off”, tillägger hon. Hon menar att hon oftast utgår 

från klassiska plagg, såsom kappan, den svarta klänningen och t-shirten, eftersom 

hon anser att det är dessa plagg som folk köper. ”Och sen kan jag göra en 

avstickare, men grunden är de här”, förklarar hon och tillägger ”det kanske inte är 
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precis det man hade förväntat sig, men samtidigt så känner man sig hemma i 

plagget”.  

 

Sedan vill hon även att plaggen ska utstråla kvalitet på material och produktion, 

och att varumärket ska utstråla hållbarhet. Gällande den aspekten är hon dock 

fortfarande inte nöjd, och hon ser inte sitt varumärke som så pass hållbart som 

hon skulle önska. Hennes ambition om att jobba hållbart har dock 

uppmärksammats och hon har ibland listats som hållbart varumärke på grund av 

det. Hon tänker även på att informera kunderna om material och produktion, 

genom att till exempel skriva att det är ull från England eller naturgarvat renskinn 

från Pajala. Hon berättar att hon i förlängningen skulle vilja utveckla det ännu mer 

så att det blir en fullständig rapport; ”jag skulle vilja ha en hel lapp där det står allt 

som har hänt med det här plagget”.  Gällande produktionen förklarar hon att hon 

vill hålla det så nära som möjligt och därför valde hon en fabrik i Estland. En 

framtidsdröm är att ha produktionen under samma tak som den övriga 

verksamheten, och på så vis kunna kontrollera allting.  

 

Minna förklarar vidare att det kan vara svårt att jobba med hållbarhet på den 

svenska modemarknaden. ”Konsumenten har ingen aning om vad det kostar att 

göra ett plagg om man gör det på ett korrekt sätt, utan att någon far illa”, säger hon 

och menar att det både kostar och tar tid, ”det är inte folk villiga att betala för”. 

Hon menar att H&M har skämt bort den svenska konsumenten och att det alltid 

sker en prisjämförelse med deras prisklass som utgångsläge. ”Har man en gång 

vant sig vid att köpa jackor för 399 kronor så tror jag att det är svårt att förstå att 

man ska betala mer”, menar hon. Samtidigt tycker hon att det är lustigt att folk blir 

bestörta då det rasar fabriker i Bangladesh och då kaniner plockas levande. Hon 

förklarar att det är svårt att nå ut med vikten av bra producerat mode, då folk inte 

tycker om att bli tillrättavisade.  ”Men på något sätt så borde man mer, mycket mer 

tycker jag, också prata med konsumenten. För nu är det väldigt många 

producenter och designers som börjar tänka om, men folk förstår inte vad man 

gör och varför”.   
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Internationellt sett upplever Minna att det finns intresse av hennes prissegment 

och typ av design, ”sådant som är kanske lite mer konceptuellt och lite dyrare”, 

förklarar hon. Hon pratar om att svenska och skandinaviska varumärken har fått 

ett väldigt bra rykte på den utländska modemarknaden. Minna, som både är 

svensk och finsk medborgare, brukar kalla sitt varumärke för skandinaviskt, och 

hon menar att det har blivit ett sorts värdeord idag. På den internationella 

marknaden kan hon således uppleva en annan sorts potential än på den svenska. 

Konsumenter i Sverige uttrycker ofta uppskattning men tar inte steget till att 

faktiskt köpa ett plagg. Minna förklarar att även hon, på ett personligt plan, kan 

uppskatta sina egna plagg, men inte alltid vilja bära dem. Hon menar att det 

handlar om hennes personliga självbild och förklarar vidare ”jag tror att jag 

skapar för den jag vill vara”. Dock har hon börjat försöka tänka in sig själv i plaggen 

lite mer och fråga sig själv om det är något hon skulle bära och hur hon skulle bära 

det. ”För att annars blir det lätt, märker jag, att det blir produkter som är fina när 

de hänger på galgen”, tillägger hon.  

 

Minna berättar avslutningsvis om sin framtidsvision och sammanfattar delvis det 

som sagts. Målet är att få igång någon slags lönsamhet, ”att jag verkligen kan leva 

på det här”, säger hon. Hon menar att det i dagsläget kommer in lite pengar som 

genast går ut igen och sedan tar det för lång tid 

innan det kommer in pengar på nytt. Först och 

främst menar Minna att hon vill hitta en 

businesspartner och en framtidsvision är att 

kunna ha flera medarbetare, så att hon själv ska 

kunna fokusera mer på den kreativa biten.  

 

4.2.1 INTERVJU MED KONSUMENTER 

VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

Majoriteten av de intervjuade konsumenterna 

(se bilaga 3) hade ingen kännedom om Minna 

Palmqvist sedan innan (B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, 

Figur 6: 73 % av informanterna 
hade ingen kännedom om Minna 
Palmqvist, 27 % kände igen 
varumärket, 0 % hade god 
kännedom och 0 % hade köpt något 
från varumärket.  
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Q). En del kände igen varumärket, men ingen av dessa kände till stilen eller 

designen på kläderna särskilt väl (A, E, F, N) (Se figur 6).  

 
REFLEKTIONER KRING PRODUKTERNA 

Efter att konsumenterna hade blivit visade representativa bilder på Minna 

Palmqvists kläder, dels bilder från webbshopen och dels bilder från catwalken, 

beskrev majoriteten plaggen som estetiska (B, E, N) och bohemiska (B, N, M). ”Jag 

tänker mig konstfacksmänniskor”, menade informant B och syftade på studenter 

på konst- och designuniversitetet Konstfack. Även informant N var inne på det 

spåret; ”Det är en speciell person som bär dessa plagg, det här är mer nischat. Jag 

tänker någon som är lite konst- och designintresserad, lite mer Söder-stil.” Även 

informant I upplevde plaggen som nischade; ”Folk som köper de här kläderna vill 

ju uttrycka sig lite mer än en vanlig Svensson, det är ju helt klart. Man köper de ju 

för att stå ut på något sätt eller inte vara som alla andra känns det som.”  

 

Utöver det användes ord som hippster (D, M), tantigt (B, C, D), futuristiskt (K) och 

genomtänkt (F). Informant F motiverade; ” det känns som att hon har en tydlig 

tanke bakom varje plagg”. Det var även flera konsumenter som upplevde plaggen 

som ovanliga (J), konstiga (I) och lite galna (B). ”Grejer man ser men som folk typ 

inte vågar ha riktigt”, förklarar informant J. ”Inte så bärbart”, menar 

informanterna K och N. ”Ganska märkliga kläder. Jag ser inte riktigt när man ska 

ha sådana…” funderar informant I. ”Inte kommersiella plagg”, menar informant F. 

Samtidigt var det en konsument som upplevde plaggen som svenska, stilrena och 

enkela (G). ”Sådär typiskt svenskt där man liksom försöker hitta på roliga 

lösningar på den enkla svarta dressen”, förklarar informant G. Ytterligare en 

konsument upplevde plaggen som dyra ”eftersom hon kan slösa med tyg och 

diverse grejer” (L). 

 

SAMMANFATTAD VARUMÄRKESUPPLEVELSE 

Varumärkesupplevelsen sammanfattades efter att konsumenterna hade sett 

resten av introduktionen med bilder på Minna Palmqvists konstprojekt, 

formprover, butiksmiljö, hemsida, Facebook-sida samt bilder på personer som 

synts i varumärket. Varumärket upplevdes, liksom plaggen, som konstnärligt (A, 
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D, E, I, K, J, N, G), konst (G, H, I, E) estetiskt (I, Q), annorlunda (A, I), konstigt (B, I), 

flummigt (M, N, I), kreativt (N), experimentellt (G), abstrakt (I), alternativt (N), 

nischat (G) och inte kommersiellt (E, N, I). Bland annat menade informant E; ”Det 

är mer konst än funktionsdugliga kläder” vilket även informant G konstaterade; 

”Hon är alltså konstnär egentligen. Alltså hon skapar konst”. Informant I menade 

att varumärket verkar ”mer konstnärligt än kommersiellt” och förklarade; 

”Designern verkar lite flummig, som konstnärer är, svävar ut och gör sin grej. Hon 

kanske inte bryr sig så mycket om någon fattar eller inte”. Informanten förklarade 

även att varumärket kommunicerar ”var dig själv och skit i andra, gå din egen väg” 

(I). Det var även flera konsumenter som uttryckte att varumärket och plaggen 

signalerade att det fanns en tanke bakom arbetet (L, F, N).  

 

På frågan hur konsumenterna upplevde den stereotypa Minna Palmqvist-kunden 

svarade majoriteten personer som är konst- och designintresserade (A, Q, H, G, M, 

N, B, D), ”det skulle kunna vara typ en Konstfack-student”, förklarar bland annat 

informant G och B, och informant N nämner ”kulturmänniskor”. Vissa svarade 

”modeintresserade personer” (F, N, C). Flera konsumenter menade även att 

personer som vill synas och sticka ut bär plaggen (A, F, I, G, J, N, M, B, C, D). 

Informant I förklarade; ”Folk som vill gå sin egen väg, sticka ut, inte vara som alla 

andra. Trött på H&M:s kommersiella norm”. En vanlig association bland de 

intervjuade konsumenterna var ”söder”-stilen, den stil som karaktäriserar 

stadsdelen Södermalm i Stockholm (I, L, G, H, N, J, K, N, M, B). Några beskrev stilen 

som ”hippster” (D, G, H), alternativ (K, N) och vissa menade att kläderna gav en 

känsla av ”retro” (D, C). Två konsumenter upplevde även märket som feministiskt 

(N, M) och förklarade ”det känns som det drar åt det hållet, att det inte ska vara 

smala midjor och stora bröst” (N, M). 

 

Vissa konsumenter ansåg att varumärket signalerade kvalitet (G), hållbart (H), bra 

material och bättre produktionsvillkor (F, N), lyxigt (L), designat (F) och dyrt (L, 

E, N). ”Det känns mer som konstverk och det signalerar att det är dyrt. Plus att det 

nog inte är någon massproduktion och då är det ju dyrt”, menar informant E. 

Utöver det beskrevs varumärket med ord som bekvämt (C), enkelt (H, Q, M), 

klassiskt (H) och svenskt (G, Q). 
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KÖP AV VARUMÄRKET 

På frågan om de intervjuade konsumenterna 

skulle kunna tänka sig att köpa kläder från 

Minna Palmqvist svarade majoriteten nej på 

grund av stilen (A, I, L, Q, E, J, K, M, N, B, C, D). 

”Det var för flummigt, jag är för tråkig, för 

Svensson och för standard. Tyvärr”, svarade 

informant I. En del uttryckte dock uppskattning 

för plaggen, men menade att det inte var deras 

stil (J, K, M, N). Några konsumenter kunde tänka 

sig att köpa kläder från varumärket (F, G, H). 

”Jag tycker hon har många fina plagg som 

tilltalar. Jag skulle kunna tänka mig att betala lite 

mer för ett sådant plagg som är mer designat och 

bättre produktionsvillkor”, svarade informant F. Även informanterna G och H 

menade att de gillade kläderna och att de signalerade ut bra kvalitet och 

hållbarhet, ”det kopplas till kvalitet och man vill investera i kläder som håller och 

som man vill ha under en längre tid” förklarade informant G (Se figur 7).  

 

4.3 WHYRED  

Det svenska företaget Whyred startades år 1999 av Lena Patriksson, Jonas Clason 

samt Roland Hjort som är huvuddesigner för damkläderna. Jonas Bladmo 

ansvarar för herrkläderna och började på företaget i augusti 2012 (se bilaga 2). 

 

Under intervjun med Jonas Bladmo berättade han att Whyred arbetar efter en 

förutfattad bild av hur personen ska se ut och vara som bär deras kläder. Jonas 

beskriver sina huvudkunder som, ”allt från unga till gamla, men att det ändå är 

folk som har ett intresse i konst och musik och uppskattar fina plagg”. 

Grundlooken som Jonas beskriver det är inspirerat från ”det brittiska 60-

talslooken med en skräddad kostym och en parkas för att skydda, som skal, och 

kontrasterna mellan det nerklädda och det uppklädda”. Jonas beskriver Whyreds 

uttryck som, ”Smutsigt elegant. Vi vill ju att det ska vara välskräddat och snyggt 

Figur 7: 20 % av informanterna 
kunde tänka sig att köpa produkter 
från Minna Palmqvist, 0 % svarade 
nej pga. priset och 80 % svarade nej 
pga. stilen. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lena_Patriksson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonas_Clason&action=edit&redlink=1
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men det måste ändå finnas någon råhet och någon attityd i det hela. Någon typ av 

kontrast. Välklädd dekadens”.  Jonas tycker att det är viktigt med nyskapande och 

innovation, han försöker att hitta en unika touch, en ny utveckling så att det inte 

blir tråkigt och för basic, han pratar om att ”skapa klassiker för framtiden”.  

 

Jonas börjar intervjun med att berätta om hur idé- och inspirationsinsamlingen 

går till. Att till en början arbetar Joans och Roland med att samla ihop idé och 

tankar i form av bilder och stödord tillexempel fri och lekfull. ”Musik och konst är 

ju en viktig del i hela DNA:et på Whyred och det är väl där vi hittar väldigt mycket 

inspiration på något sätt.”. Joans talar även om skrädderiet som en annan viktig 

del i Whyreds DNA och som han sammanfattar med ”Vi gör genuint schyssta plagg, 

som vi säger, hållbara plagg som håller över tid och som folk gillar. Han talade 

även om att arbeta med det hållbara i formgivningen och att man hela tiden 

arbetar för att det inte ska kännas daterat. Välskräddade plagg i schyssta 

kvaliteter”. Jonas berättar även att materialinspirationen kommer samtidigt som 

idé- och inspirationsinsamlingen eftersom tygmässorna ligger runt när de ska 

börja. På tygmässor kollar man på vilka tyger som man kan inspireras av och 

träffar även tygvävare och distributörer. Jonas förklarar även det här med 

kontrast i det transparanta materialet, en ljushet, en lätthet och de naturliga 

materialen som linne och bomull och ull.  Han försöker blanda sportiga och teknisk 

nylon för att få inspiration, tyger blir som sagt ett material som vi senare 

presenterar. 

 

Även en omvärldsanalys görs tidigt i processen eftersom där väver de in trender, 

vad branschen är på väg någonstans och även blandar in sin egen försäljning för 

att se vilka plagg som sålts bra och vilka de borde ha kvar samt mönster som har 

varit populära. Jonas berättade även att ”det handlar ju mycket om tajming, när 

produkterna kommer ut. Det kan vara världens finaste plagg, men just den 

säsongen så vill folk ha något helt annat”. Det handlar om att ha en känsla för vad 

som komma skall, ”vi vill ju ändå på något sätt leda en utveckling och inte efterapa 

för mycket, och på något sätt vill vi slutas i vår egen värld och skapa något som vi 

tycker att är Whyred och varumärket”. Jonas tittar mycket tillbaka på vad som har 

gjorts och försöker få inspiration eftersom det har gjorts mycket bra, ”det är ändå 
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intressant på något sätt att hitta saker som är vi och fortsätta utveckla det”. Till 

exempel har de vissa plagg som en parka som heter Highborn på herr och Star på 

dam, en nylonparka som har funnits med i tio år ungefär. Jonas menar på att som 

designer och formgivare så vill man gärna göra nya saker men det är även roligt 

och tillfredsställande när man gör saker som håller och att de fortfarande känns 

modernt fast den gjordes för tio år sen. I dagsläget jobbar de med vår- och 

sommarkollektionen för 2015 och samtidigt arbetar de med att färdigställa 

höstkollektionen 2014. 

 

Joans beskriver att själva processen till en början är ganska ostrukturerad, men 

efter att man fått ner idégenereringen och inspirationen till något mer konkret blir 

det mer strukturerat och strategiskt. Joans och Roland brainstormar och skapar 

moodboards som sedan ska sammanfatta temat för säsongen och detta ska vara 

inspiration för både dam- och herrkollektionen. Jonas säger ”Men vi försöker ju 

också använda androgyna element från herr på dam och vissa mer tjejiga 

kvaliteter på herr, för det blir också ett intressant spel”. Även om Jonas och Roland 

har sina ansvarområden stämmer de av med varandra och kommer med input till 

varandra och det slutar med att de sitter tillsammans och bestämmer sig för 

någonting utifrån deras idé- och informationsinsamling. Det kan vara allt från 

”vara en stad, det kan vara en bok, det kan vara en film, en artist, whatever. Men 

oftast har vi någonting vi knyter det till och landar ner i” berättar Jonas. De 

försöker få ner inspirationen från moodboard till text där de sedan kan addera 

vilka kvaliteter de vill jobba med, vilka print, vilken grafik, vilka skärningar, 

formgivningen på plaggen, siluetter med mera. När de har ett inspirationsmaterial 

och en inriktning för säsongen som de presenterar på ett uppkörsmöte för ledning 

och inköpsteam. Detta är viktigt berättar Jonas eftersom Jonas menar på att ”alla 

ska få en feeling över vart vi är på väg med kommande kollektion” 

 

Efter att man presenterat inspirationen för ledningen och inköpsteamet börjar 

arbetet med själva produkten. Till en början görs bara handskisser, tyger och idéer 

därefter görs dataskisser för att kunna bearbeta skisserna och tygerna ytterligare. 

Detta för att få en mer visuell och konkret bild om hur det kan se ut. Därefter 

lämnas arbetet vidare till deras mönsterkonstruktör som då fixar till skärningar, 
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detaljer och mönster. Därefter när mönsterkonstruktören är klar med sitt arbete, 

kollar Jonas och Roland till kollektionen innan de lämnar över det till 

inköpsteamet. Ett överlämningsmöte sker innan där de går igenom skisser, 

instruktionsskiss som säger vilken knapp eller vilken dragkedja det ska vara. 

Beskrivningar på plaggen i detalj så som tyg, färg och även säsongens färgkarta. 

Vissa av tygerna köper de direkt från en tygvävare som redan är färdiga och vissa 

tyger färgar de själva efter deras egna färger. Sedan lämnas arbetet över till inköp 

och produktion och där startar hela processen med att få hem prover, prototyper 

samt provar av med mönsterkonstruktörer.  

 

Whyreds har sin produktion främst i Portugal, Italien, Turkiet och Kina. I Portugal 

produceras främst det som är mer skräddat så som kavajer, kostymer, mer 

skräddade ytterplagg, rockar, byxor och sen görs det en del skor i Portugal. Skor, 

väskor och accessoarer produceras i Italien och i Turkiet produceras trikå och 

denim och skjortor. Det mesta som är stickat är producerade i Kina samt vissa 

typer av vardagliga ytterplagg, som en tvättad parkas eller i bomull som är mindre 

konstruerade plagg, lite skjortor, lite trikå och siden grejer för dam, klänningar 

och toppar. Men det mesta är nog ändå ifrån Europa. När plaggen kommer tillbaka 

från produktionen.  

 

När prototyperna och säljkollektionen är klara har Jonas och Roland ett möte som 

involverar säljteamet i processen för att presentera kollektionen och här kan de 

även komma in med egna reflektioner och input. Oftast finns det vissa önskemål 

som säljteamet vill att Jonas och Roland ska beakta vilka delar som har varit 

populära och sålts bra och vad kunderna förväntar sig att det kommer nya 

utvecklingar eller nya tyger av ett visst sorts plagg. 

 

De har en ’line release’ för alla distributörer och agenter som ansvarar för 

försäljningen på de andra marknaderna. Distributörerna och agenterna kommer 

hit till Sverige för en kickoff och där även Jonas och hans team presenterar 

inspirationen och kollektionen.  
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Inför själva visningen blir det alltid några extra ’show pieces’ som enbart är till för 

catwalken. Det kan hända att vissa av ’show pieces’ plaggen går till produktion 

men dock i en mindre upplaga för sina egna retail och även vissa kunder, båda 

nationellt och internationellt. Jonas berättar att ’show pieces’ oftast behövs för att 

krydda till kollektionen och för att förstärka inspirationen eller inriktningen och 

han menar även på att man vill få den där lilla extra ”wow”-känslan när det väl ska 

upp på catwalken. Jonas berättade att många modeföretag ofta delar upp dam- och 

herrvisningen men på Whyred visas de samtidigt. Således menar Jonas på att de 

är fortfarande ett ganska litet varumärke och därför vill de förtydliga och göra 

varumärket mer enhetligt. Joans berättade att de på Whyred har alltid två 

huvudkollektioner, en vår- och en höstkollektion, och sen har vi två 

mellankollektioner (pre Spring/Summer; pre Autumn/Winter) som blir lite 

mindre, en försmak på vad som komma skall.  

 

Till exempel inför våren 2014 (som visades på hösten (2013) var temat Fårö. 

Kollektionen hette ”Through A Glass Darkly” och detta är en översättning av en 

Ingmar Bergman-film, ”Så som en spegel”. Det som inspirerades till denna 

kollektion var ljuset och känslan med det naturliga och det bleka på Fårö berättade 

Jonas. Sedan talade han om hur de hade fastnat mycket för en holländsk arkitekt 

som heter Rem Koolhaas. Han har gjort ganska skulpturala byggnader, lite 

futuristiska.  

 

Whyred jobbar mycket med artister som ambassadörer till exempel som Dennis 

Lyxzén, sångare i Refused. De letar upp personer och artister som de tycker 

speglar Whyreds varumärke. Jonas berättade under sin intervju att de inte skickar 

iväg sina plagg till vem som helst för att sponsra, bara för att få ut det. Dock är det 

roligt om bloggare och andra gillar att köpa plaggen. Dock kan vissa offentliga 

personer bli involverade även fast deras personlighet, enligt oss inte speglar 

Whyreds stilmässiga uttryck.  

 

Enligt Jonas är modebranschen stressig och han både hatar och älskar den. Han 

hatar den för att den är så ytlig och att det hela tiden ska vara nytt och att det hela 

tiden är det nya och senaste som räknas. Men samtidigt så finns faktumet att vi 
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människor idag lever lite i ett slit och slängsamhälle där produkternas livslängd 

förkortas men man vill fortfarande skapa hållbara produkter och det är här som 

Jonas anser att modebranschen blir lite ointressant för att man ”springer ifrån sig 

själv i modebranschen” som Jonas uttrycker det. Eftersom det finns så mycket 

lågprisalternativ, där försöker Whyred hitta mer kvalitet i sina plagg, där man inte 

ska köpa en ny topp varje fredag utan hellre köpa färre och använda dem längre. 

Till exempel H&M, de är ju duktiga på det där med sälja nya toppar varje fredag. 

Enligt Jonas så har många små varumärken gjort att Sverige nu är mer än bara 

H&M och att det finns mer som Sverige är förknippat med inom mode.  

 

Enligt Jonas är en stor del av den svenska befolkningen ganska prismedvetna och 

det finns mycket lågprisalternativ, som blir svåra att konkurrera med. Whyred 

försöker att sticka ut med bra kvalitet istället. Jonas menade på att, ”man inte ska 

köpa en ny topp varje fredag utan hellre köpa färre och använda dem längre”. Han 

tycker att det som H&M är bra på, det här med slit och släng kulturen. Jonas hävdar 

att det faktum att det finns många små varumärken i Sverige förutom H&M är det 

som gör att Sverige förknippas med mode. Han tar Acne som ett exempel, att de 

har gjort stora framsteg på den internationella marknaden. 

 

Whyreds största marknad är idag Sverige och det är även där de lagt mest fokus. 

Jonas menar att eftersom Whyred är ett svenskt märke, är det viktigt att det finns 

en bra grund på den nationella marknaden innan de går ut på den internationella 

marknaden. Det finns tre butiker i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö, dock 

har de fler återförsäljare. På den internationella marknaden finns Whyred i cirka 

sex till åtta länder. I Skandinavien finns de i alla länder, i Europa finns de bland 

annat i Tyskland, Beneluxländer och i England och Asien finns de i Korea och 

Japan. 

 

Jonas tycker att svensk design är, ”rent och enkelt och minimalistiskt”, men ibland 

upplever han den som tråkig också eftersom den inte är så extravagant alltid. 

Jonas anser att ”det är det som också har gjort att det har varit framgångsrikt”. Det 

finns ett ganska tydligt skandinaviskt formspråk enligt Jonas när man tittar på 

möbler och kläder. Jonas skulle gärna vilja skapa fritt om han kunde men i 
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slutändan handlar det om försäljning och att det måste balanseras för att man sak 

kunna överleva inom modebranschen. Han menar att de försöker behålla sin 

integritet på det estetiska planet i den mån det går, han hävdar att detta måste alla 

göra. 

 

Jonas berättade att de jobbar efter en ganska klassisk triangelform och syftar på 

segmenten i tre steg. Där är deras ”core business” som är basen, där de mer enkla 

produkter alltid finns med och som kommer i nya säsongsfärger och lite nya 

säsongsanpassade kvaliteter. Dessa är verkligen kärnprodukterna. Sedan kommer 

mellansegmentet som de kallar för ”progress” och detta handlar om att utveckla 

core-produkterna, men även hitta nya typer av produkter som sedan kan bli 

framtidens core-produkter. Sedan berättade Jonas att toppen på triangeln 

(segmentet) som är mer imagebyggande och där kan man ta ut inspirationen fullt 

ut och det kan vara både mer exklusiva material och dyrare plagg men det kan 

också vara mer formmässigt. Där kommer ju även vissa typer av pressplagg och 

show pieces. 

 

 4.3.1 INTERVJU MED KONSUMENTER 

VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

Majoriteten av de intervjuade konsumenterna 

(se bilaga 3) kände igen varumärket Whyred (L, 

Q, H, K, B, D). De flesta kände igen namnet och 

vissa hade besökt butikerna, men de kunde inte 

riktigt beskriva varumärket eller redogöra för 

vilken stil det är på produkterna. Två 

konsumenter hade ingen kännedom om 

varumärket sedan tidigare. Några av de 

intervjuade konsumenterna hade dock god 

kännedom om Whyred och kunde redogöra för 

stilen på produkterna och andra drag hos varumärket (G, M, N). ”Man vet vem 

grundaren, Roland Hjort, är. Han ser ut såhär, har en sådan här mössa”, förklarade 

informant G och pekade på sin egen mössa, en så kallad ”sotarmössa”. Hon tillade 

Figur 8: 14 % av informanterna 
hade ingen kännedom om Whyred, 
43 % kände igen varumärket, 22 % 
hade god kännedom och 21 % hade 
köpt något från varumärket.  
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”det är inte experimentellt, men de har ändå lite annorlunda snitt tycker jag, men 

ändå väldigt genuint” (G). Informant N förklarade; ”Jag tänker den här söderstilen, 

det är Whyred för mig, alltså parkas, södermössa och så här snyggt, dressat 

liksom” och tillade ”och mycket bas som stickade tröjor”. Några hade även 

konsumerat varumärket (J, P, C). ”Det är ett mer allmänt varumärke, ett man 

känner till. Jag tänker på min kappa som jag köpte från Whyred, den stilen. Men 

jag tror det är ett lite bredare varumärke med blandad stil”, menar informant J. 

Informant C berättar att hon har köpt en klänning från Whyred, ”jag har inte sett 

en sådan klänning innan, den hade jättefin rygg och var helt enkelt annorlunda, 

det var därför jag köpte den” (Se figur 8).  

  

REFLEKTIONER KRING PRODUKTERNA  

Då konsumenterna hade blivit visade representativa bilder på Whyreds kläder, 

dels bilder från webbshopen och dels bilder från catwalken, blev de ombedda att 

redogöra för sin upplevelse av produktdesignen. Flera upplevde att det var en 

blandad kollektion (R, J, M, N) av kläder där det fanns både fina plagg (Q, R, J, N) 

och sådant som upplevdes som märkligt och alternativt (R, K, N). Informant M 

menar att ”de passar verkligen många, det är ju inte bara till en typ av person”. 

”Det är väldigt olika stilar, det är inte bara en stil, det är ju allt möjligt känns det 

som. Vissa plagg är mer söder och vissa är mer byrå”, förklarade informant R. Även 

informant O var inne på samma spår; ”lite street-inspirerat men ändå ganska 

uppklätt”. Det var även flera som upplevde att kläderna kändes unisex (K, O, P, D) 

och bland annat informant O menade att ”herrkläderna ser ganska feminina ut” 

medan informant D konstaterade att damkläderna såg androgyna ut. Hon tillade 

även ”det är ingen större skillnad mellan dam och herrkläderna, de smälter ihop” 

(D). Informant K konstaterade att hon tyckte vissa plagg på herravdelningen var 

snygga ”de skulle jag vilja ha.” 

 

Övriga reflektioner kring produkterna var enkelt (Q, B), rakt/inte figursytt (J, B), 

lite tråkigt (D, B), minimalistiskt (D), väldigt svenskt/skandinaviskt (G, J), liknar 

Acne (H, J), modernt (Q, P) och ”söder” (Q, R, K, N). Plaggen upplevdes även ha bra 

passform (N), kännas uppklätt (P), samt klassiskt (G, B) och stilrent (O, B) men 
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ändå med lite roliga snitt och detaljer (G, N, P). ”Perfekta basplagg”, menade 

informanterna N och M, ”som man kan använda om och om igen” (M).  

   

SAMMANFATTAD VARUMÄRKESUPPLEVELSE 

Efter att konsumenterna hade sett resten av introduktionen med bilder på 

Whyreds butiksmiljö, hemsida, Facebook-sida samt bilder på personer som synts 

i varumärket sammanfattades varumärkesupplevelsen. Varumärket upplevdes, i 

likhet med produkterna, som snyggt (L, G, N), stilrent (Q, R, H, G, J, K) och klassiskt 

(B). Flera menade att det signalerade kvalitet (Q, N), hållbart (N, M), välskräddat 

(N) och en genomarbetad design med snitt och detaljer (Q, G, N, M). Andra 

beskrivningar var svenskt/skandinaviskt (Q, G, J, N), avskalat (J), enkelt (L, G), 

”safe” (H, G), bärbart (G), lite tråkigt (G, D), ”söder” (R, N) och trendigt (D). ”Det är 

bra basplagg i kvalitet, och sen har de vissa utstickare som kan vara coola”, 

förklarar informant N. Att varumärket upplevdes ha en blandad stil stod 

konsumenterna fast vid (R, H, N). ”Det är säkra kort typ, sen så kommer det 

blommiga skjortor och sånt där”, förklarar informant H medan informant N menar 

”uppklädd söder, dressat men ändå avslappnat på något sätt”. Utöver det 

upplevdes Whyred som dyrt och exklusivt (R, O, P, C) av vissa konsumenter. 

”Miljöerna gör att jag tänker exklusivt”, menar informant O och får medhåll av 

informant P. Även informant R är inne på samma spår och förklarar; ”jätteflashiga 

affärer, jätteluftiga och moderna lokaler där det hänger typ ett plagg på varje 

kvadratmeter”.  

 

Flera informanter upplevde att det var svårt att beskriva den typiska Whyred-

kunden som en person då stilen upplevdes så blandad (R, M, B). ”Det kan ju vara 

lite vem som helst”, förklarar informant R. De flesta nämnde dock modemedvetna 

människor (K, J, Q, N, O, P, B, D, C) i yngre medelåldern (Q, B, D, J, C). Men flera 

menade att det fanns två sorters kunder, ”sen kanske en morsa i 40-årsåldern som 

köper en kappa, men det är inte huvudkunden”, menar informant B. ”20-åringar 

kan inte bli stammisar”, förklarar informant C som har köpt en klänning från 

Whyred, ”jag var desperat och behövde köpa en klänning men det var dyrt för mig 

just då” (C). Flertalet menar att ”folk som har pengar” köper Whyred (Q, O, P, D). 
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Utöver det beskrivs den stereotypa kunden som söder-folk (G, N), medie- och 

designfolk (G, H) och musikintresserade (N).  

 

KÖP AV VARUMÄRKET 

På frågan om de skulle kunna köpa någon av 

Whyreds produkter svarade de flesta 

konsumenterna ja (L, Q, G, H, J, K, M, N, P). En 

del av dessa syftade på att de skulle kunna 

tänka sig att spara ihop pengar och investera i 

ett plagg (G, H, M, N). ”Just nu skulle jag inte ha 

råd att köpa en kappa, jag tror inte de är något 

jag skulle köpa hos dem. Men just tröjor och 

basplagg som T-shirts”, förklarar informant N. 

Av de som svarade nej menade de flesta att det 

var på grund av priset (R, O, C, D) medan en 

konsument svarade nej på grund av stilen (B). 

Flera menade att de kunde hitta billigare varianter av kläderna (C, D). ”Jag skulle 

nog gå till Zara eller nåt, där har dom ju typ likadana kläder fast billigare. Då kan 

man köpa flera saker”, menade informant D (Se figur 9).  

  

Figur 9: 64 % av informanterna 
kunde tänka sig att köpa produkter 
från Whyred, 29 % svarade nej pga. 
priset och 7 % svarade nej pga. stilen. 
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5. TOLKNING OCH ANALYS 

I detta kapitel tolkas och analyseras empirin mot det teoretiska ramverket och den 

modifierade modellen av Corporate Branding Model och Brand Design Management 

Model. Den insamlade data från modeföretagens intervjuer jämförs mot 

konsumenternas data samt egna tolkningar och reflektioner. På så vis analyseras 

företagens sätt att kommunicera sin varumärkesidentitet till konsumenterna i form 

av en varumärkesupplevelse och image. 

 

5.1 MAYLA 

5.1.1 VARUMÄRKESIDENTITET 

Marlene talade om att hennes varumärke grundar sig på en inspiration från 

tidigare tidsepoker, allt från 20-tal till 70-tal. Men de huvudsakliga influenserna 

kommer från modeikonerna Audrey Hepburn och Greta Garbo, vilka genomsyrar 

hela varumärkets uttryck. Företagets personlighet, som Marlene uttrycker det, är 

att det ska vara exklusivt och symbolisera lyx. Varumärket Mayla står för att det 

ska vara användarvänligt, lättburet, kännas exklusivt och speciellt. Således kan 

man enligt Marlene sammanfatta företagets identitet med två ord, effortlessly chic, 

vilket vi översätter till enkelt och elegant.  

 

5.1.2 DESIGN SOM KOMMUNIKATION 

5.1.2.1 KONCEPTGENERERING 

AUDREY HEPBURN OCH GRETA GARBO 

För att få inspiration bläddrar Marlene i gamla fotoböcker och tittar på gamla 

filmer. Nyckelpersonerna Audrey Hepburn och Greta Garbo står för den största 

inspirationen och genomsyrar alltid varumärket. Marlene förklarar att tanken är 

att hennes plagg skulle kunna bäras av ikonerna om de levde idag. Det vill säga en 

modern version av Audrey Hepburn och Greta Garbo. Dessa två framgångsrika 

kvinnliga ikoner karaktäriseras båda av en stil som kan uppfattas som elegant, 

exklusiv och lyxig. Således tolkar vi det som att Marlenes ambitioner speglar den 
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upplevelse som de intervjuade konsumenterna återgav. De flest beskrev nämligen 

Mayla, både varumärket och produktdesignen, med ord som klassiskt, elegant, 

exklusivt, sofistikerat, lyxigt, väldressat, propert och feminint.  

 

EFFORTLESSLY CHIC 

Designers jobbar ofta utifrån så kallade personas, det vill säga nyckelpersoner 

som representerar en viss stil och personlighet. Marlene förklarar att hon ofta 

tänker sig en persona i from av en karriärkvinna med många bollar i luften. Hon 

menar att plaggen ska vara eleganta och exklusiva och andas Audrey Hepburn och 

Greta Garbo, men samtidigt enkla och användarvänliga på det sättet att man ska 

kunna bära samma kläder vid mer formella tillfällen såväl som vid festligare 

tillfällen. Som Marlene uttrycker det, effortlessly chic. Varumärkets nyckelord, 

såsom elegant, exklusivt, lyxigt, användarvänligt, lättburet och enkelt, genomsyrar 

alltid arbetet med en ny kollektion. Ofta har hon redan en tanke på vad för sorts 

plagg och material hon vill jobba med, och sedan får idén ligga och gro tills det blir 

aktuellt att aktivt börja jobba med den. Hon köper nytt block för varje säsong där 

hon antecknar och skissar ner sina idéer. När det blir aktuellt att aktivt börja jobba 

med en ny kollektion samlar Marlene ihop alla inspirationskällor från 

konceptgenereringen. När hon sedan har bestämt sig för en inspirationskälla letar 

hon bilder, färger och material för att skapa en grund att utgå från. 

 

Vi tolkar det som att Marlene strategiskt jobbar med att implementera element 

från den inspiration och de nyckelord som genomsyrar varumärket och skapar 

Maylas unika uttryck. Baserat på den data som vi samlat in från 

konsumentintervjuerna lyckas Marlene kommunicera ut detta uttryck genom sin 

produkt- och varumärkesdesign. Majoriteten av de intervjuade konsumenterna 

beskrev Mayla med ord som stilrent, elegant, sofistikerat, exklusivt och lyxigt. 

Under intervjuerna lät vi först konsumenterna berätta hur de upplevde 

varumärket efter att endast ha sett plaggen, och sedan visade vi bilder på 

butiksmiljöerna och offentliga personer iklädda plaggen. Upplevelserna av 

produktdesignen förändrades inte avsevärt efter att ha sett den rumsliga och 

kommunikationsmässiga designen. Men i och med att Mayla säljs i lyxiga miljöer, 

NK-huset och Mood-gallerian, förstärks känslan av lyx och exklusivitet ytterligare 



51 
 

på grund av konsumenternas egna erfarenheter och associationer. Vi visade även 

bilder på bland annat Kronprinsessan Victoria samt bloggerskan och 

entreprenören Isabella ”Blondinbella” Löwengrip iklädda Mayla, vilket fick 

konsumenterna att dra paralleller till beskrivande ord som dyrt och kvalitet. 

Således lyckas Marlene kommunicera ut de uttryck som genomsyrar varumärkets 

identitet. Dessutom var det även flera konsumenter som beskrev varumärket med 

ord som business och förklarade att de upplevde den stereotypa 

varumärkeskunden som kvinnor i karriären. Detta stämmer således in på 

Marlenes eget arbete utifrån sina personas.  

 

5.1.2.2 DESIGNSTRATEGI 

Efter idé- och inspirationsgenreringen börjar Marlene skissa för hand och får 

sedan hjälp av sin designassistent att rita plaggskisser i programmet Illustrator. 

Ungefär här involveras resten av designteamet. Sedan går skisserna vidare till 

mönsterkonstruktören, som både vill ha Marlenes handskisser och de från 

designassistenten för att hon på bästa sätt ska förstå vilken känsla plaggen ska ha. 

Därefter görs mönster som sedan skickas till produktionsfabriken där det tas fram 

prototyper. Vid detta stadie läggs det ingen vikt vid material, men prototyperna 

bör vara snarlika den slutliga kollektionen. När prototyperna kommer tillbaka till 

Maylas kontor jobbar hela designteamet med detaljer som sedan justeras av 

mönsterkonstruktören. Sedan skickas prototyperna fram och tillbaka för justering 

och uppdatering tills Marlene känner sig nöjd. Detaljarbete verkar vara viktigt 

inom Mayla för att förmedla varumärkesidentiteten. Vi tolkar det som att Marlene 

lägger vikt vid detaljarbete och materialval för att skapa en känsla av 

genomarbetade kvalitetsplagg. Detta förstärker troligtvis känslan av lyx och 

exklusivitet, och detta kan bekräftas genom den insamlade data från 

konsumentintervjuerna.  

 

5.1.2.3 RESURSER 

Idag är det cirka femton anställda på Mayla. Där ingår Marlene, som vi tidigare 

nämnt är hon designer och grundare för Mayla. Sedan har hon en designassistent, 

en mönsterkonstruktör, en försäljningschef och butikspersonal. Marlene är med i 
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hela arbetsprocessen från start till slut. Tidigare har hon haft sin produktion i 

Indonesien men eftersom hon inte har kunnat trycka sina egna mönster flyttade 

hon produktionen till Kina. Eftersom Marlene är noga med detaljer är mönster en 

viktig del i hennes skapande av kollektionen och för att kunna förmedla rätt 

känsla. En annan anledning till att Marlene flyttade sin produktion till Kina var att 

hon inte behövde köpa in lika stor minimum som tidigare. Detta tolkar vi det som 

att den ekonomiska delen är väldigt viktigt under hela processen. Marlene 

berättade under intervjun att hon jobbar strategiskt och kommersiellt eftersom 

hon är självförsörjande, och varje kollektion måste betala för den kommande 

kollektionen. Därför kan Marlene inte göra något som är för riskabelt och hon 

måste hela tiden hitta en balans mellan estetiska visioner och kommersiella mål. 

Detta kan vara en anledning till att vissa konsumenter tycker att Maylas plagg är 

lite tråkiga och inte så vågade, och många av konsumenterna jämför ofta med 

budgetkedjorna H&M och Zara. 

 

5.1.2.4 IMPLEMENTERING 

MODEVISNING OCH PROMOTING  

Implementeringen av en ny kollektion sker i Maylas fall i två steg. Först visar 

Marlene sin kollektion på modeveckan, Mercedes-Benz Fashion Week, som 

arrangeras för branschfolk inför varje säsong. Efter visningen går Mayla in i en 

försäljningsperiod där kollektionerna släpps i butik och alla kan köpa plaggen från 

butik eller hemsida. Marlene, som menar att traditionell marknadsföring är för 

dyrt för ett så litet företag som Mayla, arbetar istället mycket med ambassadörer 

som promotar varumärket. Bland annat jobbar hon med kronprinsessan Victorias 

stylist och får på så vis en del publicitet. Detta påverkar varumärkesimagen på 

olika sätt. Vissa av de intervjuade konsumenterna upplevde att varumärket 

ändrade uttryck och kändes mindre modernt efter att de hade sett bilder på 

Victoria iklädd plaggen, och vissa uppfattade varumärket som desto exklusivare.  

 

SOCIALA MEDIER 

Marlene använder sig mycket av sociala medier, främst Instagram, Facebook och 

så har hon en blogg. Hon påpekar att Instagram är ett bra medel att hålla sig 
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uppdaterad då det är snabba nyhetsflöden och man kan följa alla som man är 

intresserade av. Hon menar även att det är viktigt att synas i sociala medier och 

berätta om varumärket och vad varumärket står för. Dock hade de intervjuade 

konsumenterna inte så stor kännedom om varumärket Mayla, vissa kände igen 

varumärket men inget mer. Detta kan dock bero på att de flesta av de tillfrågade 

konsumenterna var studenter med begränsad ekonomi, och har således inte 

intresserat sig för det höga prissegment som Mayla befinner sig i.  

 

5.1.3 IDENTITET KONTRA IMAGE 

Som vi tidigare har nämnt vill Marlene uttrycka exklusivitet och lyx med sitt 

varumärke. Varumärket Mayla står för att det ska vara användarvänligt, lättburet 

och kännas speciellt. Marlene sammanfattar företagets identitet med två ord, 

effortlessly chic - enkelt och elegant. Jämför vi identiteten, den interna bilden av 

varumärket, med hur konsumenterna upplevde Maylas image, den externa bilden, 

kan vi se att Maylas identitet och image stämmer bra överens. Konsumenternas 

sammanfattade bild av Maylas image är klassiskt, stilrent, exklusivt, elegant och 

sofistikerat. Konsumenterna tyckte även att kläderna och varumärket passar 

karriärkvinnor eller överklassmänniskor, vilket speglar Marlenes ambition om att 

uttrycka lyx och exklusivitet.  

 

5.2 MINNA PALMQVIST 

5.2.1 VARUMÄRKESIDENTITET 

Minna Palmqvist talar mycket om sin syn på varumärket och vad hon önskar 

uttrycka. Hon ser sitt varumärke som ett sätt att kommunicera och ifrågasätta 

sociala och samhällsenliga fenomen. Bland annat vill hon att varumärket ska 

utstråla en ”lekfull självsäkerhet” och symbolisera en självdistans där man frångår 

stereotypa normer och förutfattade meningar. Utöver det är kvaliteten på 

materialen och produktionen ett viktigt drag hos varumärket. Den konstnärliga 

framtoningen verkar också vara en viktig del av varumärket, och Minna förklarar 

att hon jobbar en del med formprover och ’show pieces’. Således tolkar vi 
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företagets sammanfattade identitet som Minna själv uttrycker det; ett ”långsiktigt 

koncept som förenar sociala fenomen med mode och konst”. 

 

5.2.2 DESIGN SOM KOMMUNIKATION 

5.2.2.1 KONCEPTGENERERING 

Minna menar att idéerna till plaggen ofta kommer från samhällsfenomen, bilder 

och texter som triggar henne till att kontra genom sitt formspråk. Vi tolkar det 

som att det handlar om en komplex och abstrakt tankeprocess, där hon både aktivt 

söker inspiration samtidigt som idéer kan växa fram till följd av att något i hennes 

sociala kontext provocerar henne. Minna förklarar att hon under 

konceptgenereringen jobbar väldigt lite med skisser. Istället antecknar hon 

vartefter att hon ser eller läser något för att hon ska komma ihåg vad hon tänkte. 

När hon har en idé testar hon lite former på provdockan, draperar och utvecklar 

idén eller får nya idéer. Hon jobbar även med andra konstprojekt såsom 

formtester, installationer samt modekonstruktioner som har en mer konstnärlig 

framtoning än en kommersiell. Från dessa kan hon sedan inspireras och plocka 

former, förenkla dem och applicera dem på sina mer kommersiella plagg. Således 

integreras både konst och mode i hennes designprocess. Detta är även något 

Minna själv talar om och förklarar att hon jobbar utifrån tre perspektiv – konst, 

mode och det bärbara.  

 

Majoriteten av de intervjuade konsumenterna beskrev Minna Palmqvist med ord 

som konst, konstnärligt och estetiskt. Det var även många som konstaterade att 

det fanns en tanke och ett djup bakom designen. Enligt data som har samlats in i 

empirin, lyckas Minna således kommunicera ut sin estetiska vision om att 

integrera konst i sitt varumärkesuttryck. Däremot upplevde de intervjuade 

konsumenterna generellt designen som abstrakt och det var få som menade att de 

förstod vad tanken bakom designen var. Detta tolkar vi som att Minna lyckas 

förmedla att det finns en tanke bakom sin design, men det är inte tydligt ur ett 

konsumentperspektiv vad denna tanke är. Således når hon inte hela vägen fram 

med sin kommunikation och de värderingar hon önskar uttrycka genom sitt 

formspråk. Samtidigt fick vi en känsla av att Minna kanske inte vill förmedla sina 
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bakomliggande tankar på ett konkret plan. Hon förklarar att hon delvis vänder sig 

till kunder som är konst- och designintresserade, och flera av konsumenterna 

konstaterar att hennes design känns nischad och inte så allmängiltig. Således 

tolkar vi det som att Minnas abstrakta uttryck på ett medvetet sätt lämnar 

utrymme för tolkning och förståelse hos den som är intresserad och insatt.  

 

5.2.2.2 DESIGNSTRATEGI 

KONST OCH MODE 

Minna förklarar att hon ibland har gjort mer konstnärliga kollektioner, så kallade 

”capsule collections” eller ”show pieces”, där syftet snarare är att fånga intresse 

och uttrycka sin stil än att nå kommersiella mål. Vi tolkar det som att Minna på ett 

strategiskt plan väver in konsten i sin designprocess och lyckas på så vis skapa ett 

uttryck som genomsyrar både varumärket och produkterna i sig.  

 

Förutom att konsumenterna som intervjuats beskriver varumärket och kläderna 

som konstnärliga, uppfattar många det specifika uttrycket som eget ur ett 

intressant perspektiv såväl som egendomligt och annorlunda. Många 

konsumenter ansåg att plaggen bärs av personer som vill sticka ut. När vi frågade 

konsumenterna om hur de uppfattade den stereotypa varumärkeskunden, 

beskrev majoriteten denna som konstnärlig, estetisk, samt konst- och 

designintresserad. Flera nämnde konst- och designstudenter eller personer som 

jobbar med konst eller design som exempel. ”Söder-folk” var även en vanligt 

förekommande förklaring. Konsumenterna syftade då på stadsdelen Södermalm i 

Stockholm, där stilen enligt oss ofta karaktäriseras som lite mer alternativ och 

estetisk. Den sammanfattade upplevelsen av Minna Palmqvists varumärke och 

produkter tenderar således att sammanfalla med hennes egen ambition om att 

integrera konsten i sitt uttryck.  

 

Minna ser mode som ett medel för kommunikation och syftar på att samhället idag 

är väldigt styrt av mode och dess symboliska värde. När Minna skapar sina mer 

kommersiella klädkollektioner vill hon att plaggen ska kännas spännande och hon 

förklarar att hennes design ska uttrycka en ”lekfull självsäkerhet”. Hon är ute efter 
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att skapa en form som kan vara subtil men som får folk att reagera. Istället för att 

skapa siluetter som är stereotypa för det kvinnliga skönhetsidealet fokuserar hon 

på att skapa bekväma kläder med former som inte är förväntade. Detta ser vi som 

ett sätt att kommunicera ut vad hon själv och varumärket står för. Minnas tanke 

är, såsom vi uppfattar det, att produkterna ska uttrycka en lättsamhet och en del 

humor. Hon talade om att hennes kunder har en viss självdistans och kan bära 

plagg som inte alltid är så smickrande för siluetten.  

 

Att Minna väljer att frångå normer och stereotypa ideal kan vara en anledning till 

att varumärket enligt de intervjuade konsumenterna upplevs som nischat, snävt 

och lite egendomligt. När vi ställer frågan om de skulle kunna köpa ett plagg från 

Minna Palmqvist svarar majoriteten nej. De förklarar att de inte identifierar sig 

med klädstilen och kläderna verkar generellt uppfattas som svårburna, vågade 

och annorlunda.  

 

DET BÄRBARA 

Minna förklarar dock att det är viktigt för henne att kläderna blir bärbara. Det vill 

säga, hon utgår ifrån de former som tagits fram genom konstprojekt och förenklar 

dem på ett sätt så att de kan appliceras på de mer kommersiella plaggen. Även om 

hon vill frångå den stereotypa siluetten menar hon att det är viktigt att plaggen 

känns skräddade och välsittande. För att plaggen ska bli mer bärbara utgår hon 

ofta från klassiska plagg, såsom kappan, den svarta klänningen och T-shirten. På 

så sätt menar Minna att det inte blir det förväntade, men samtidigt kan 

användaren känna sig hemma i plagget. Minna talar dock om att konsumenter, 

speciellt på den svenska marknaden, ofta uttrycker uppskattning men inte tar 

steget till att faktiskt köpa och bära ett plagg. Av de konsumenter som vi 

intervjuade uttryckte flera ett intresse för designen och formspråket, men 

förklarade sedan att det inte var något de skulle vilja köpa och bära. Således tolkar 

vi det som att vår insamlade data stämmer överens med hennes egna 

observationer.  
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HÅLLBARHET 

När det kommer till produktionen förklarar Minna att hon vill jobba så hållbart 

som möjligt i alla led. Hon väljer således material med eftertanke. Dock är det svårt 

för Minna, som producerar småskaliga kollektioner, att välja fritt bland 

materialen. Därför har hon valt att jobba med tyger som finns i lager och som ingen 

använt upp. På så vis får hon köpa material i lämplig skala samtidigt som hon 

menar att hon använder upp sådant som finns istället för att producera nytt. 

Under intervjun pratade hon mycket om sin ambition om att jobba hållbart, och vi 

tolkar det som en grundläggande värdering för varumärket. Förutom att Minna 

försöker ta material- och produktionsvillkor i beaktande, har hon även en 

ambition om att skapa hållbara produkter såväl gällande kvalitet som på ett 

känslomässigt plan. Hon förklarar att hon inte jobbar speciellt mycket efter 

trender utan vill skapa plagg som ska leva länge. Således menar hon att hon vänder 

hon sig till kunder som förstår vikten av kvalitet framför kvantitet och som ser 

klädinköpen som investeringar. Även denna aspekt pekar på att Minna nischar sitt 

varumärke något.  

 

Under konsumentintervjuerna har diskussionen emellanåt riktat sig mot 

hållbarhets- och kvalitetsfrågor. Flera ifrågasatte det prissegment som Minna 

befinner sig i, då de jämförde med budgetkedjornas låga priser. Således upplevde 

vi generellt att kvantitet prioriterades framför kvalitet.  En del av de intervjuade 

konsumenterna tryckte dock på vikten av kvalitet. På frågan om de skulle kunna 

köpa Minna Palmqvist svarade de ja, och motiverade med att varumärket 

signalerade kvalitet och att de skulle se det som en investering. Således tolkar vi 

det som att Minna når ut till de konsumenter som utgår ifrån samma 

värderingsgrund som hon själv. Återigen handlar det om att hon vänder sig till en 

grupp konsumenter som är insatta och intresserade av ett specifikt område. 

Baserat på de här konsumenternas varumärkesupplevelse lyckas hon 

kommunicera ut denna hållbarhetsaspekt genom sitt estetiska uttryck.  
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5.2.2.3 RESURSER 

Minna Palmqvist är ett litet företag utan anställda och därför kan det vara svårt 

för Minna att arbeta strukturerat och tidsenligt genom hela designprocessen. Hon 

menar att hon som ensam person i dagsläget försöker jobba med det som sextio 

personer gör på ett större modeföretag. Hon talar om att hennes framtidsvision är 

att kunna ha flera medarbetare, så att hon själv ska kunna fokusera mer på den 

kreativa biten  

 

Svårigheterna med att vara ett litet företag utan anställda är något som Minna ofta 

återkommer till under intervjun. Hon förklarar att det även handlar om hennes 

begränsade ekonomiska resurser. Att hennes produkter anses vara nischade mot 

en snäv målgrupp verkar, enligt vår uppfattning, försvåra de kommersiella 

aspekterna. Hon menar att det i dagsläget kommer in lite pengar som genast går 

ut igen, och sedan tar det lång tid innan det kommer in pengar på nytt. Detta 

verkar dock vara något som Minna försöker hitta en lösning på. De ekonomiska 

aspekterna är även en anledning till att hon vill ta avstånd från modebranschens 

säsongsarbete och försöka omstrukturera sitt arbetssätt. Minna förklarar att 

hennes fokus nu ligger på att hitta en businesspartner och att få igång någon slags 

lönsamhet. Hon förklarar att hon vill börja sälja mer och därför försöker hon väva 

in trender mer. Som vi tolkar det är det svårt för Minna att hitta en balans mellan 

det kommersiellt gångbara och hennes estetiska uttryck.  

 

5.2.2.4 IMPLEMENTERING 

VISNING OCH KOLLEKTIONSSLÄPP 

Minna har hittills gjort två kollektioner som gått till produktion. 

Implementeringen av den färdiga kollektionen skedde i det första fallet då 

produkterna gick till försäljning. Den andra kollektionen fick hon däremot 

möjlighet att visa under Mercedes-Benz Fashion Week, ett event för press och 

branschfolk, i Stockholm hösten 2013. Således skedde implementeringen av den 

senare kollektionen i två steg, först introducerades den för branschen och sedan 

för konsumenterna.  
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Minna, som talar om att hon vill frångå modebranschens säsongsbaserade 

arbetssätt, förklarar att det är svårt att helt ta avstånd från det traditionella inom 

branschen. Hon menar att hon som ny aktör blir tvungen att delvis anpassa sig till 

de rådande förhållandena, då det är viktigt att synas för att bli uppmärksammad 

på marknaden. Således kan det tolkas som att Minna tar en risk då hon väljer att 

frångå säsongsbaserat mode, då detta verkar vara ett kriterium för att få synas på 

modeveckan.  Dock är det både dyrt och tidskrävande att ha en visning och Minnas 

resurser räcker inte till i dagsläget. Detta kan enligt Brand Design Management 

teorin (Montaña et al. 2007) ses som ett marknadsmässigt problem som i Minnas 

fall uppstår under implementeringsfasen. Vi tolkar det som att Minna inte lyckas 

integrera den kommersiella aspekten tillräckligt under designprocessen.  

 

SOCIALA MEDIER OCH KÄNDISAR 

Genom att synas på modeveckan har Minna upplevt att uppmärksamheten har 

ökat, och det har även synts en aning på försäljningen. Hon menar att det främst 

har märkts via sociala medier. Hennes plagg har även figurerat på allmänt kända 

medieprofiler och har även synts i TV. Även detta har bidragit till att varumärket 

uppmärksammats såväl i sociala som traditionella medier. Hon har fått flera 

följare på bland annat sociala medier som Facebook och Instagram. Själv tror 

Minna att kombinationen av att designen syns på kända profiler och på sociala 

medier är en viktig komponent för att marknadsföra sig i dagens samhälle. 

Eftersom Minna verkar ha ett snävt kundsegment tror vi att detta kan vara ett sätt 

att nå ut till dessa med den begränsade budget som verkar existera. Då få av de 

konsumenter som vi intervjuade kände till Minna Palmqvist anser vi att 

varumärket behöver promotas mer.  

 

5.2.3 IDENTITET KONTRA IMAGE 

Minnas företagsidentitet är att hon vill utstråla en lekfull självsäkerhet och 

symbolisera en självdistans där man frångår stereotypa normer och förutfattade 

meningar. Minna vill även att varumärket ska uttrycka långsiktighet och förena 

sociala fenomen med mode och konst. Kvalitet och den konstnärliga framtoningen 

är viktiga delar i varumärket. Jämför vi Minnas interna bild av varumärket, 
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identiteten, med hur konsumenterna uppfattar imagen, finns det enligt oss stora 

likheter. Konsumenternas sammanfattade upplevelse av Minna Palmqvist 

beskrevs med ord som konst, konstnärligt, estetiskt och inte kommersiellt. 

Generellt var de intervjuade konsumenterna eniga om att Minna Palmqvist bärs 

av personer som är konst- och designintresserade samt personer som vill synas 

och sticka ut. Detta anser vi att speglar Minnas ambition om att utstråla ”en lekfull 

självsäkerhet” och att frångå stereotypa normer. Majoriteten av konsumenterna 

beskrev dessutom stilen som ”söder” och syftade på den stil som karaktäriserar 

stadsdelen Södermalm i Stockholm. Enligt oss handlar det om en alternativ stil 

med konstnärliga inslag, det vill säga en stil som enligt oss beskriver Minna 

Palmqvists identitet ganska bra. Utöver det upplevde även en del av 

konsumenterna att varumärket och plaggen signalerade ut kvalitet och hållbarhet, 

vilket kan kopplas till Minnas ambitioner om att implementera långsiktighet i 

företagsidentiteten.  

 

5.3 WHYRED 

5.3.1 VARUMÄRKESIDENTITET 

Jonas Bladmo talar om Whyreds DNA och syftar på att musik, konst och skrädderi 

är viktiga drag i företagets identitet. De vill göra ”genuint schysta plagg” och med 

detta syftar han på plagg som ska hålla över en längre tid både emotionellt och 

kvalitetsmässigt. Influenserna kommer främst från en brittisk 60-talslook med en 

skräddad kostym och en parkas över. Han talar om att kontraster mellan det 

nerklädda och det uppklädda är viktigt för Whyred och menar att varumärket ska 

utstråla ”välskräddat och snyggt”, men samtidigt ska det finnas en råhet och 

attityd i det hela. ”Smutsigt, elegant” och ”välklädd dekadens” är ord som Jonas 

använder för att beskriva varumärkets uttryck. Detta, tillsammans med det som 

Jonas kallar för ”Whyreds DNA”, tolkar vi således som Whyreds identitet. 
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5.3.2 DESIGN SOM KOMMUNIKATION 

5.3.2.1 KONCEPTGENERERING 

WHYREDS DNA 

Vi tolkar det som att allt har sin grund i Whyreds DNA, det vill säga konst, musik 

och skrädderi, och att detta genomsyrar hela varumärkes- och produktdesignen. 

Jonas tryckte även på arbetet med kontraster och förklarade att det handlar om 

mötet mellan det oväntade och det väntade, med någon slags nonchalant elegans. 

Således tolkar vi det som att det är viktigt för Whyred med ett snyggt och 

välskräddat uttryck, där elegans är ett lika viktigt drag som varumärkets estetiska 

uttryck. Detta stämmer även bra överens med bilden som en del av de intervjuade 

konsumenternas fick av varumärket. En konsument beskrev stilen som lite street-

inspirerat men ändå ganska uppklätt. 

 

INSPIRATION  

Under konceptgenereringen arbetar Jonas och Roland med att samla ihop 

inspiration och tankar i form av bilder och stödord. Jonas berättar att de 

tillsammans skapar moodboards som sammanfattar temat för säsongen.  

Inspirationen kommer ofta från konst- och musikvärlden, och ett gemensamt 

tema tas fram för både dam- och herrkollektionen. På så vis får de ett gemensamt 

och tydligt uttryck samt en enhetlighet inom varumärket. De jobbar även med att 

använda androgyna element på damkläderna och tvärtom, detta för att det ska bli 

ett intressant spel. Enligt våra konsumentintervjuer är detta arbete något som 

speglas i klädkollektionerna då det var många konsumenter som upplevde att det 

fanns androgyna drag i damkläderna, och att det inte var någon större skillnad 

mellan dam och herrkollektionerna. Flera konsumenter upplevde kläderna som 

unisex.  

 

OMVÄRLDSANALYS OCH TRIANGELSEGMENT 

Parallellt med inspirationsarbetet gör Jonas och Roland en omvärldsanalys för att 

se hur marknaden ser ut för den specifika säsongen, samt vad kunderna är ute 

efter. Genom att göra en omvärldsanalys ser de var de befinner sig nu och åt vilket 

håll modemarknaden är på väg. Trender är något som Whyred tänker mycket på 
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och detta vägs in genom hela arbetet under konceptgenereringen. Baserat på de 

intervjuade konsumenternas reflektioner kring varumärket upplevs Whyred som 

trendigt och modernt. Samtidigt var det var flera som menade att plaggen kändes 

”safe” och lite tråkiga. Således var upplevelsen hos konsumenterna spridd och 

vissa upplevde varumärket som en blandning av olika stilar och uttryck. Detta kan 

bero på att Whyred enligt Jonas jobbar utifrån tre olika segment, i form av en 

triangel, där de dels har sin ”core business”, det vill säga kärnprodukter såsom 

basplagg. Sedan har de ett segment som de kallar för ”progress” som innebär både 

en utveckling av befintliga kärnprodukter samt att hitta nya. Det sista segmentet 

är imagebyggande produkter där det aktuella kollektionstemat kan integreras 

fullt ut. 

 

5.3.2.2 DESIGNSTRATEGI 

PRODUKTUTVECKLING 

Whyreds produktutveckling tolkar vi som en strategisk och konkret process där 

man aktivt arbetar för att väva samman inspiration och estetiska uttryck med 

kommersiella mål. Huruvida produktdesignen speglar företagets identitet, eller 

DNA som de själva uttrycker det, är dock oklart ur ett konsumentperspektiv. Få av 

de intervjuade konsumenterna uttryckte en varumärkesupplevelse som speglade 

Whyreds konst- och musikinfluenser i varumärkesuttrycket. Däremot 

uppmärksammade desto fler skrädderiet. 

 

KONST, MUSIK OCH SKRÄDDERI 

Gällande konsten i Whyreds DNA handlar det enligt Jonas om att de inspireras av 

olika konstformer såsom film, litteratur och arkitektur. Oftast bestämmer de sig 

för en inspirationskälla som sedan utgör temat för en viss kollektion. Till exempel 

hette deras senaste vår- och sommarkollektion ”Through A Glass Darkly” och 

inspirationen kom från Ingmar Bergmans film ”Så som en spegel”. Främst 

inspirerades de av ljuset, känslan och färgerna som finns i naturen på Fårö där 

filmen utspelar sig, och således jobbade de med ljusa, transparanta och lätta tyger 

och naturmaterial såsom linne, bomull och ull. Detta i kontrast till den 

inspirationen som kom från den holländske arkitekten Rem Koolhaas och hans 
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skulpturala och futuristiska byggnader. Således försöker Whyred både väva in 

sina konstnärliga influenser och kontraster i arbetet med nya kollektioner. Detta 

tolkar vi även som ett sätt att arbeta innovativt och nyskapande, vilket Jonas 

förklarar att också är viktigt för Whyred. Han menar att det är viktigt att hitta nya 

utvecklingar och unika uttryck och för Whyreds del handlar det till stor del om att 

experimentera just med kontraster i form av material, detaljer, skärningar och 

siluetter.  

 

Musikdelen av Whyreds DNA verkar till stor del handla om hur Whyred föreställer 

sig sin stereotypa kund och de som bär varumärket. Under intervjun frågade vi 

om de arbetar med personas, vilket designers ofta gör. Jonas menade att de har en 

bild av hur de vill att kunden ska se ut och hur denna ska vara, allt från vad de 

lyssnar på för musik till vad de har för intressen. Han förklarar att det också verkar 

vara denna stereotypa person som faktiskt till stor del utgör deras kundkrets, 

baserat på information från deras butikspersonal. Jonas berättar även att de 

försöker hitta ambassadörer som speglar Whyred och att de aktivt jobbar med till 

exempel olika artister som promotar varumärket. Vi tolkar detta som att Whyred 

strategiskt försöker kommunicera ut sin varumärkesidentitet på ett sådant sätt 

som de önskar att konsumenterna ska uppfatta dem. Detta tror vi att kan skapa en 

relation till kunderna då varumärket blir mer personligt och dessutom kan detta 

påverka varumärkets helhet på ett positivt sätt.  

 

Då skrädderiet är en viktig del av företagets DNA och något som genomsyrar hela 

varumärket tror vi att även materialvalet är viktigt. Jonas förklarar att 

tygmässorna ligger tidigt i designprocessen och således har de redan valt material 

och vägt in denna aspekt under konceptgenereringen. Han talade om att Whyred 

gör ”genuint schyssta plagg” och syftade på plagg som ska hålla länge. Han 

förklarar att de jobbar mot ett hållbarhetsperspektiv där plaggen ska hålla hög 

kvalitet, han menar att det handlar om att investera i ett bra plagg snarare än att 

köpa flera lågprisalternativ. Flera av de intervjuade konsumenterna har även 

antytt på att kläderna signalerar bra kvalitet och att plaggen såg välskräddade och 

genomarbetade ut, och de betonade designarbetet med snitt och detaljer. Således 

verkar Whyred lyckas signalera ut det skräddade i varumärkets DNA.  
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Enligt våra konsumentintervjuer finns det dock en svårighet i att nå ut med 

kvalitets- och hållbarhetstänk på modemarknaden. Några av de intervjuade 

konsumenterna ansåg att priset var för högt och de jämförde Whyred med 

budgetkedjor som H&M och Zara. Detta var dock inte unikt för just Whyred, utan 

gäller även för de två andra modeföretagen som har studerats, då dessa ligger i 

ungefär samma prisklass. Å andra sidan upplevde vi att det hos konsumenterna 

fanns en positivare köpattityd mot Whyred än de andra varumärkena. Flera kunde 

tänka sig att köpa Whyred om ekonomin tillät, och det var även några av de 

intervjuade konsumenterna som hade köpt kläder från varumärket tidigare.  

 

5.3.2.3 RESURSER 

Till skillnad från de tidigare företagen så är Whyred mycket mer uppdelat gällande 

de olika arbetsområdena, de har ett designteam, säljteam och inköpsteam. Dock 

tolkar vi det som att alla blir involverade i processen och att alla får komma in med 

sin input och påverka kollektionen. Säljteamet kommer med input om vilka plagg 

eller mönster som har sålts bra och som Whyred borde behålla. Även 

inköpsteamet får komma med input då de kanske har en begränsad budget att 

hålla sig till. En annan viktigt del verkar vara enhetligheten inom företaget, att hela 

företaget ska ha samma värderingar. 

 

Whyred har sin produktion främst i Portugal, Italien, Turkiet och Kina. Vi tolkar 

denna uppdelning som att de väljer sin produktion med omsorg, baserat på 

respektive fabriks kompetensområde för att maximera kvaliteten på produkterna. 

 

5.3.2.4 IMPLEMENTERING  

VISNING OCH KOLLEKTIONSSLÄPP 

Implementeringen sker i Whyreds fall i olika skeden. Första skedet är då den nya 

kollektionen visas för press och branschfolk på modeeventet Mercedes-Benz 

Fashion Week i Stockholm. Utöver sina huvudkollektioner har Whyred mindre pre 

kollektioner, som fungerar som ett smakprov på vad som komma skall. Dessa visas 

några månader innan respektive huvudkollektion. Efter att de har visat sin 

kollektion på modeveckan tar det ungefär ett halvår innan den kommer in i en 
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försäljningsperiod och når butikerna. Detta blir det andra skedet i 

implementeringen.  

 

Jonas talade om att vissa plagg i kollektionen blir så kallade ”show pieces” som 

kryddar kollektionen och förstärker inspirationen och temat ytterligare. Han 

menar att de under visningen vill ge en extra ”wow”-känsla. Detta tolkar vi det 

som att de vill dra åt sig uppmärksamhet under visningarna, samtidigt som de inte 

vill göra något som inte är inom Whyreds koncept. Dock upplevde vissa 

konsumenter plaggen som lite tråkiga och enkla. Eftersom Whyred är ett ganska 

litet företag, har de dam- och herrvisningen tillsammans. Vi tror att detta ger en 

bättre helhetsbild av hela Whyred som varumärke.  

 

AMBASSADÖRER OCH KÄNDA PROFILER 

Whyred är ett relativt välkänt varumärke och de flesta av de intervjuade 

konsumenterna hade varumärkeskännedom. Detta kan delvis bero på att 

varumärket har funnits ett tag på marknaden, men också att de figurerat i sociala 

medier och på kända profiler. Detta sker för Whyred både strategiskt, då de aktivt 

jobbar med ambassadörer, och på ett mer passivt sätt då de bland annat har fått 

mycket uppmärksamhet på bloggar och har figurerat på kända medieprofiler. 

Jonas berättar att de bland annat aktivt samarbetar med musiker och artister som 

promotar deras kläder. Han förklarar att de väljer personer som de vill omge sig 

med och som speglar vad varumärket står för. Vi tolkar detta som ett aktivt arbete 

för att styra varumärkets personlighet och profil. Utöver det samarbetar Whyred 

med bloggare, stylister och medieprofiler på så vis att de har ett pressrum med 

kläder för utlåning. På så vis promotar Whyred sitt varumärke aktivt genom att 

synas och spridas via såväl traditionell media som sociala medier.  

 

5.3.3 IDENTITET KONTRA IMAGE 

På Whyred är det deras DNA konst, musik och skrädderi som genomsyrar i hela 

varumärket. De vill göra ”genuint schyssta plagg” som ska hålla över en längre tid 

både emotionellt och kvalitetsmässigt. Kontraster mellan det nedklädda och det 

uppklädda är viktigt för Whyred, eftersom varumärket ska utstråla välskräddat 
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och snyggt men samtidigt ska det finnas en råhet och attityd i det hela. ”Smutsigt, 

elegant” och ”välklädd dekadens” är ord som Jonas använder för att beskriva 

varumärkets uttryck. Detta, tillsammans med det som är Whyreds DNA bildar 

enligt oss identiteten. Vid en jämförelse av denna interna bild på varumärket och 

konsumenternas externa upplevelser, varumärkets image, är dessa två till en viss 

del lika. Konsumenternas sammanfattade upplevelser av Whyred är snyggt, 

stilrent och klassiskt, samt välskräddat och en genomarbetad design med 

betoning på snitt och detaljer. Detta speglar, enligt oss, Whyreds ambition om att 

låta skrädderiet genomsyra varumärket, och är den del av DNA:et som i största 

mån uppfattas av konsumenterna. Endast ett fåtal konsumenter nämnde konst 

och musik under intervjun och således verkar inte dessa delar av DNA:et nå ut. 

Däremot nämnde majoriteten av informanterna att varumärket attraherar 

modemedvetna människor. Konsumenterna verkar även ha uppfattat kontrasten 

som varumärket står för stilmässigt. Flera menade att varumärket verkade ha en 

blandad stil och det beskrevs bland annat som dressat men ändå avslappnat.  

 

5.4 JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRETAGEN 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att alla tre modeföretagen arbetar relativt 

lika. De har sina specifika utgångspunkter som grundar sig i varumärkets 

identitet, men utöver det är alla tre öppna och mottagliga för inspiration utifrån. 

De har olika metoder för att sammanställa sin inspiration, såsom skisser, stödord 

och bilder. Detta kan ses som designprocessens början, konceptgenereringen, ett 

stadie av idégenerering och brainstorming på en bred och abstrakt nivå som sedan 

smalnas ner till mer eller mindre konkreta teman och ett strategiskt designarbete.  

 

KONCEPTGENERERING 

Vi har dock upplevt vissa skillnader mellan företagens sätt att arbeta på en 

konkret nivå. I Minna Palmqvists fall verkar arbetet under konceptgenereringen 

var desto mer abstrakt än för Mayla och Whyred. Som vi uppfattar det arbetar 

Minna utifrån mer konstnärliga utgångspunkter, och enligt vår tolkning handlar 

det om mer nischade produkter. Mayla och Whyred arbetar, i kontrast till Minna 

Palmqvist, med mer kommersiellt gångbara produkter som vi uppfattar att går 
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hem hos en relativt bred kundgrupp. Således sker deras konceptgenerering under 

mer strategiska former. 

 

DESIGNSTRATEGI OCH RESURSER 

Enligt Nixon och Blakely (2012) arbetar modedesigners i en komplex 

företagsmiljö där det handlar om att balansera kommersiella mål med estetiska 

visioner. Som vi ser det kan modeföretag ha olika utgångslägen, antingen kan de 

vara mer estetiskt styrda eller så kan de vara med ekonomiskt styrda. Vi upplever 

att de undersökta företagen drar åt olika håll. Minna Palmqvist drar enligt oss mer 

åt det estetiska hållet och Mayla drar mer åt det ekonomiska hållet, medan 

Whyred verkar hamnar någonstans mittemellan. Jonas förklarade att Whyred 

arbetar utifrån tre segment, ”core business”, ”progress” samt ett imagebyggande 

segment, där det finns utrymme för både kommersiellt gångbara plagg och mer 

konstnärligt utsvävande kreationer. Även Mayla arbetar mycket med 

kommersiellt gångbara plagg då hon berättade att hon inte vågar göra något som 

är för riskabelt. Hon förklarar att varje kollektion betalar för den kommande 

kollektionen och därför arbetar hon kontinuerligt med att arbeta in kommersiella 

aspekter i sin design. Enligt konsumentintervjuerna skulle majoriteten köpa 

produkter från Malya och Whyred (se figur 5 & 9). I Minna Palmqvists fall menade 

80 % (se figur 7) av konsumenterna att de inte skulle köpa hennes produkter på 

grund av stilen. Trots att ambitionen är att få igång en försäljning verkar inte 

Minna Palmqvist i dagsläget lyckas balansera kommersiella mål med sina kreativa 

visioner. Som vi tidigare nämnt verkar hennes produkter vara mer nischade, vilket 

försvårar de kommersiella aspekterna. Således verkar alla tre företag arbeta med 

att hitta en balans mellan estetiken och ekonomin men de lyckas olika bra i 

praktiken. 

 

Enligt Montaña et al. (2007) kan designens roll inom företagen ha olika nivåer. Vår 

uppfattning är alla tre företag är designorienterade, där design styr hela 

utvecklingsprocessen av nya produkter samt fungerar som strategier för 

branding. Strategierna för produktutveckling sker relativt lika för alla tre 

företagen. Skillnaderna ligger i företagens varierande storlek och tillgång på 

resurser. Arbetet under designstrategistadiet och produktutvecklingen ser dock 
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relativt lika ut då alla tre företag jobbar med tekniska skisser, 

mönsterkonstruktioner, detaljer, prover och prototyper. I alla tre fall sker 

produktionen på fabriker utomlands.  

 

IMPLEMENTERING 

Implementeringen sker för alla företag i flera faser. Men vi har även märkt 

skillnader hos företagen i detta stadie. Alla tre företag visade sina kollektioner för 

press och branschfolk under den senaste modeveckan, Mercedes-Benz Fashion 

Week, i Stockholm. Dock uttryckte Minna Palmqvist en tydlig ambition att frångå 

denna för modebranschen traditionsenliga praxis, medan det verkade vara en 

naturlig del av implementeringen hos Mayla och Whyred. Detta verkar delvis 

handla om att Minna Palmqvist är ett litet och nischat företag som inte har 

tillräckliga resurser, samt att säsongsarbetet frångår hennes egna principer. I 

Mayals fall handlar det om en huvudkollektion medan Whyreds delar upp 

kollektionerna i pre-kollektioner och huvudkollektioner. Sedan sker 

implementeringen för allmänheten och kunder, gällande alla tre företag, då 

kollektionerna går in i försäljningsperioder och når butikerna.  

 

Inget av de tre företagen verkar använda sig av traditionell marknadsföring i 

någon större grad. Istället samarbetar de med kända profiler och ambassadörer 

som promotar kläderna och varumärket. Alla verkar vara måna om att personerna 

ska speglar varumärkets identitet, och på så vis försöker de enligt oss styra sin 

varumärkesupplevelse och image. Genom att kända profiler figurerar i deras 

design uppmärksammas varumärket i såväl traditionella som sociala medier. 

Framförallt Mayla och Minna Palmqvist verkar se värdet i att synas på sociala 

medier, och är själva aktiva för att på så vis synas och nå ut.  

 

I det stora hela tycker vi att alla tre företag förmedlar sina identiteter relativt bra. 

Genom sin produktdesign, varumärkesdesign, kommunikationsdesign och sin 

rumsliga design lyckas de, enligt vår studie, även förmedla sina identiteter till de 

som inte kände till respektive varumärke innan. Konsumenterna som inte hade 

varumärkeskännedom fick generellt likartade varumärkesupplevelser som de 

konsumenter som sedan innan kände till varumärkena.   
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6. SLUTDISKUSSION 

Detta kapitel kommer skildra slutsatsen baserat på den analys som gjorts av empirin 

och svara på studiens syfte och frågeställningar. Resultaten kommer därefter sättas 

i relation till tidigare forskning för att påvisa studiens bidrag. Avslutningsvis 

diskuteras förslag på vidare forskning.  

 

6.1 SLUTSATS 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen, att mindre modeföretag kan nyttja sitt 

yrkeskunnande och genom sin designprocess skapa en varumärkesupplevelse och 

på så vis kommunicera sin varumärkesidentitet till konsumenterna.  

 

Vi har under studiens gång fått bekräftat den problematik som låg till grund för 

uppsatsen. Modebranschen karaktäriseras av ett komplext och ovisst 

företagsklimat (Nixon & Blakley, 2012; Christopher et al., 2004; Masson et al., 

2007). Så som vi uppfattar våra informanter från företagen, tenderar branschen 

vara komplex då det ständigt handlar om att uppnå kommersiella mål. Samtidigt 

verkar det hela tiden finnas en strävan hos modeskapare att utmärka sig estetiskt 

och skapa ett unikt uttryck för varumärket.  

 

En annan problematik är att modebranschen traditionsenligt har ett 

säsongsbaserat arbetssätt där de ständigt skapar produkter för framtidens 

användare. Således är de tvungna att anpassa sina produkter till kommande 

trender för att inte föråldras, samtidigt som varumärket måste vara modernt idag 

(Nixon & Blakley, 2012). Även detta är något som vi har lagt märke till under 

studiens gång. De intervjuade företagen förklarade alla att designprocesserna för 

de olika kollektionerna överlappar varandra och sker parallellt. Arbetet med varje 

kollektion startar ungefär ett och ett halvt år innan de färdiga plaggen går in i en 

försäljningsperiod och når butikerna. Dessutom vill modeföretagen hålla sig inom 

ramen för sin varumärkesidentitet och skapa sina egna trender. Således handlar 

det om en marknad där det gäller att hela tiden hänga med i tempot och kunna 

förutspå vilka produkter som är kommersiellt gångbara i framtiden, samtidigt 
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som man måste utmärka sin estetik för att kunna differentiera sig och bygga ett 

starkt varumärke.  

 

Avsikten med uppsatsen var att studera hur mindre företag på modemarknaden 

kan använda varumärkesuppbyggnad för att differentiera sig. Efter att ha studerat 

och analyserat de tre modeföretagen såg vi en tendens som tyder på att det finns 

begränsade ekonomiska resurser hos mindre företag. Således verkar traditionell 

marknadsföring inte vara ett alternativ. Kapferer (2012, s. 244) talar om 

varumärken som verktyg för att integrera och differentiera sig på marknaden. 

Utifrån vår studie anser vi att detta är relevant för mindre företag i 

modebranschen då det är mer kostnadseffektivt.  

 

Baserat på vårt resultat kan vi besvara våra frågeställningar som lyder: “hur kan 

modeföretag genom sin designprocess skapa en varumärkesupplevelse?” och 

“lyckas modeföretag kommunicera sin varumärkesidentitet till konsumenterna?”. 

Enligt The Brand Design Management Model (Montaña et al. 2007) formas 

varumärkesupplevelsen hos konsumenterna till följd av arbetet med att skapa en 

produktdesign, varumärkesdesign, kommunikationsdesign och rumslig design. 

Allt detta sker genom designprocessens olika stadier konceptgenerering, 

designstrategi, resurser och implementering. Efter att ha kartlagt de studerade 

modeföretagens arbetsprocess enligt denna modell, kan vi se att alla tre företag 

strategiskt jobbar med att genom sin design forma en upplevelse av varumärket 

och styra sin image. Denna varumärkesupplevelse har enligt den insamlade data 

från de intervjuade konsumenterna stämt bra överens med företagens egen 

självbild och med hur de vill uppfattas. Det vill säga den interna synen på 

varumärket och den externa varumärkesimagen är likartade, därmed lyckas alla 

tre företag kommunicera sin varumärkesidentitet. 
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6.2 UPPSATSENS BIDRAG 

Med denna studie har vi bidragit till en ökad förståelse för hur design kan 

användas för att berika varumärken. Tidigare forskning inom designområdet 

koncentrerar sig inte specifikt på modebranschen utan är generell för alla 

branscher. I och med att modebranschen är komplex till sin art och att det finns en 

ständig balansgång mellan kommersiella mål och estetiska visioner (Nixon & 

Blakley, 2012; Christopher et al., 2004; Masson et al., 2007), ser vi det som lämpligt 

att applicera designforskningen på denna bransch. Denna marknad kräver 

effektiva strategier för att bygga starka varumärken och differentiera sig från 

konkurrenterna. Detta kan man enligt den tidigare forskningen göra genom 

designarbete (Montaña et al. 2007; Lockwood, 2009, Borja de Mozota, 2003). 

Eftersom denna kompetens redan finns inom modeföretagen är avsikten med 

denna studie att kartlägga hur företagen kan använda design som 

kommunikationsmedel mot konsumenterna. Således kompletterar denna studie 

den befintliga designforskningen, som är generell och inte branschspecifik, genom 

att kartlägga hur designkompetens kan nyttjas för varumärkesuppbyggnad 

specifikt inom modebranschen.  

 

6.3 VIDARE FORSKNING 

Tidigare forskning visar hur designerns sätt att tänka och arbeta kan användas 

som varumärkesstrategi inom andra branscher (Montaña et al. 2007; Lockwood, 

2009, Borja de Mozota, 2003). Vidare forskning skulle kunna handla om hur 

modeföretagens designkompetens och strategier, det vill säga hur modedesignern 

tänker och arbetar, kan appliceras på andra branscher. Det som är särskiljande för 

modeföretagen är den komplexa marknaden med det säsongsbaserade 

arbetssättet, som innebär att företagen har tvingats bli flexibla och lyhörda för 

snabba förändringar. Utöver det, hör det till modeföretagens tradition att 

kombinera kommersiella mål med estetiska visioner. Inom modebranschen 

verkar det vara viktigt att arbeta fram ett eget estetiskt uttryck både i sina 

produkter och i varumärket. Dessa kvalitéer kan även andra branscher dra nytta 

av i sin produkt- och varumärkesutveckling. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Urvalsram vid val av modeföretag baserat på Mercedes-Benz Fashion 

Week:s deltagare. 

FÖRETAG: ORSAK: 

Stylein Kunde inte på grund av tidsbrist 

Filippa K Inte intresserade av att delta 

Tiger of Sweden Fick inget svar 

Carin Wester Kunde inte på grund av tidsbrist 

Whyred Fick inget svar till en början, men 
kontaktades senare av Jonas Bladmo 

Ida Sjöstedt Inte intresserade av att delta 

House of Dagmar Fick inget svar 

Hunkydory Intresserade men kunde inte på grund av 
tidsbrist 

Mayla Svarade ja direkt 

Acne Fick inget svar 

Minna Palmqvist Svarade ja direkt 

The Local Firm Inte intresserade av att delta 

Hope Fick inget svar 

Minimarket Inte intresserade av att delta 

J. Lindeberg Fick inget svar 

Alice Fine Kontaktades inte* 

Back Kontaktades inte* 

Bea Szenfeld Kontaktades inte* 

By Malina Kontaktades inte* 

Cheap Monday Kontaktades inte* 

Cornelia Webb Kontaktades inte* 

Erïk Bjerkersjö Kontaktades inte* 

Isabelle Yalda Hellysaz Kontaktades inte* 

Johanna Pihl Kontaktades inte* 

Maria Nilsdotter Kontaktades inte* 

Menckel Kontaktades inte* 

Mimi Plange Kontaktades inte* 

Reschia Kontaktades inte* 

Uniforms for the Dedicated Kontaktades inte* 

Odd Molly Kontaktades inte* 
 
* kontaktades inte på grund av att vi redan hade fått informanter till studien. 
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Bilaga 2: Information om de valda företagen 

 

MAYLA 

Det svenska modeföretaget Mayla startades 2010 av Marlene Abraham. Idag är de 

cirka 15 anställda på företaget. Mayla har två koncept butiker, en i Mood gallerian 

och en inne på Nordiska Kompaniet. Marlene har alltid varit modeintresserad och 

hon har främst fått sin inspiration ifrån modeikonerna Greta Garbo och Audrey 

Hepburn. Marlenes kollektioner är klassiska med inslag av en retrokänsla. Hon är 

mest känd för sina lättburna sidenklänningar och blusar, det har lett till att 

populariteten av varumärket Mayla har snabbt kunnat expandera till ytterkläder, 

badkläder, kostymer, väskor och skor (Mayla, 2013).   

 

Marlene kom in på modebranschen redan när hon var 16 år. Hon jobbade som 

modell för bland annat Kenzo, Hervé Leger och Céline. Under dessa år som modell 

fick hon en bra inblick i utvecklingsprocessen av en ny kollektion. Efter sina år 

som modell utbildade Marlene sig inom marknadsföring på IHM och hon gick även 

på en grafisk form utbildning på Berghs School of Communications. Sedan jobbade 

hon några år som grafisk formgivare samtidigt som hon drev en butik med 

internationella designers, där fick hon bland annat fick lära sig en hel del om inköp 

och försäljning. Sedan flyttade Marlene och hennes familj till Indonesien och dr 

startade hon varumärket Mayla. 

 

MINNA PALMQVIST 

Minna Palmqvist är en skandinavisk designer med finskt ursprung, men som idag 

är verksam i Sverige. Efter en kandidat inom formgivning och beklädnad samt en 

master från Konstfacks textilprogram lanserade Minna Palmqvist år 2009 sitt 

varumärke under samma namn. Detta som en uppföljning på hennes 

masterexamensarbete Intimately Social, där designen är ett långsiktigt koncept 

som förenar sociala fenomen med mode och konst. Ambitionen är att utmana den 

traditionella modebranschen och dess säsongsbaserade arbetssätt, samt att 

utforska den kvinnliga kroppen och hur denna framställs (minnapalmqvist.com).  



76 
 

 

Minna Palmqvist är ett litet företag utan anställda, men har under de senaste åren 

börjat etablera sig på marknaden. 2011 nominerades varumärket till Mercedes-

Benz Young Fashion Industry Awards i Stockholm som anordnas i samband med 

modeveckan. Senare samma år blev Minna Palmqvist även vinnare i tävlingen 

Who’s Next Young Designer Contest i Paris och 2012 vann hon bland annat 

Nöjesguidens Stockholmspriset inom kategorin mode (minnapalmqvist.com). 

Inför hösten 2013 visade Minna Palmqvist för första gången sin design under 

Mercedez-Benz Fashion Week i Stockholm, tillsammans med ett trettiotal andra 

ledande svenska modeskapare. Detta har medfört att varumärket har dragit till sig 

en del uppmärksamhet. Minna Palmqvist har allt mer börjat figurera såväl i 

traditionell media som sociala medier och har synts på flera kända medie-profiler.   

 

Minna Palmqvist säljer sina produkter via den egna webbshopen och finns utöver 

det hos två återförsäljare i Stockholm, butikerna Tjallamalla och Keen, samt på 

den internationella webbsajten Not Just A Label. 

 

WHYRED 

Det svenska företaget Whyred startades år 1999 av designern Roland Hjort, Lena 

Patriksson och Jonas Clason. Den allra första kollektionen lanserades våren 1999, 

en herrkollektion men året efter kom även damkollektionen. Deras första 

fristående butik öppnades 2001 i Stockholm och sedan dess har de butiker över 

hela världen. Whyred och Roland Hjort vann utmärkelsen ”Årets Designer” på 

Elle-galan 2006 och 2008 vann de Cafés stora modepris. Whyred handlar om 

kontraster som vitt och svart, hårt och mjukt och läder möter nylon (Whyred, 

2013). På Whyreds hemsida står det; “Whyred is all about: contrasts - where the 

expected meets the unexpected in a nonchalant elegance”, “Whyred is all about: 

fashion well made - inspired of classic garments with a historical heritage”, 

“Whyred is all about: art, music & tailoring - where a sophisticated mix of different 

art forms make up the brands true essence.” (Whyred, 2013). 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lena_Patriksson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lena_Patriksson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonas_Clason&action=edit&redlink=1
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Allt har sin utgångspunkt i Whyreds företagsidentitet som är musik, konst och 

skrädderi. Whyreds signatur är Parka över en kostym, då man vill skapa en mix av 

snygga sydda plagg men samtidigt ska det inte kännas allt för uppklätt. Whyreds 

hjältar syftar till de plagg som har hjälpt till att skapa varumärket Whyred och 

gjort dem större. En sofistikerad blandning av konst, musik och skrädderi utgör 

kärnan i varumärket, då detta har sin grund i konst och musik. Det kan man även 

se på de olika samarbeten Whyred har med olika artister. Varumärket Whyred har 

som ambition att attrahera alla sorters människor som delar Whyreds intresse för 

konst, musik och skrädderi, oavsett ålder och kön. 

 

Namnet Whyred kommer ursprungligen ifrån Roland Hjorts morfar/farfar, 

konstnären Sven "X" Erixon. Då han i en intervju 1950 blev frågad vilken hans 

favorit färg var och han svarade ”Red”, ”Why Red” frågade intervjuaren, ”Well Blue 

then” (Whyred, 2013). 

 

I intervjun med Jonas Bladmo berättade han att han till mestadels är självlärd. Han 

hade kommit in på konstskolor och var på väg att börja studera och tanken var till 

en början att studera och vidareutveckla och sedan söka in på modeskolor men så 

blev aldrig fallet då det dök upp ett jobb på JC på deras huvudkontor i Göteborg. 

Han fick börja som assistent och göra lite allt möjligt. Sen började han läsa kurser 

på textilhögskolan i Borås så som materiallära. Därefter hörde MQ av sig och ville 

att han skulle börja jobba där, han fick jobba främst med varumärket Bläck. Jonas 

blev kvar på MQ i cirka sex år, där kom han in som assistent och sedan tog han över 

varumärket. Därefter hörde Whyred av sig och erbjöd honom ett jobb och han har 

jobbat där sen augusti förra året (2012).  
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Bilaga 3: Intervjuade konsumenter 

 

INDIVIDUELLA INTERVJUER 

Informant A = kvinna, 64  

Informant I = kvinna, 26  

Informant L = kvinna, 32  

Informant Q = kvinna, 22  

Informant R = Man, 26  

 

GRUPPINTERVJUER OM TVÅ 

Informant E = kvinna, 55  

Informant F = kvinna, 24  

 

Informant G = kvinna, 26  

Informant H = kvinna, 27  

 

Informant J = kvinna, 23  

Informant K = kvinna, 25  

 

Informant M = kvinna, 23  

Informant N = kvinna, 24  

 

Informant O = man, 24  

Informant P = man, 21  

 

GRUPPINTERVJU OM TRE 

Informant B = kvinna, 24  

Informant C = kvinna, 26  

Informant D = kvinna, 25  
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Bilaga 4: Intervjuguide vid intervju med Marlene Abraham. 

INTERVJU 
 

MARLENE ABRAHAM – DESIGNER OCH GRUNDARE TILL MAYLA 
2013-11-19, kl. 15.00 

__________________________________________________________________ 
 

Hur ser skapandeprocessen ut från ide till färdig kollektion?  
 

Hur långt framåt i tiden jobbar du? 
 
Hur vet du vad som efterfrågas och vad som kommer att funka/inte funka när 
du skapar kollektioner inför en kommande säsong? 
 
Hur ser du på innovation/nyskapande inom modebranschen? 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna när du skapar en ny kollektion? Nyckelord du 
använder dig av? Inspiration? 
 
Har du en speciell tanke på vad för sorts person som ska bära din design?  
 
Tänker du mycket på helheten och hur hela kollektionen ska se ut? 
 
Hur jobbar du med att få din design att spegla varumärket och vad vill du att 
varumärket respektive din design ska uttrycka? 
 
Hur jobbar du för att nå ut med ditt varumärke?  
 
Hur ser du på sociala medier respektive traditionell marknadsföring? 
 
Vilken är din största marknad? 
 
Hur ser du på den svenska modemarknaden jämfört med den internationella? 
 
__________________________________________________________________ 
 

Tack för att du tar dig tid att träffa oss! 

 

  

Maria Tyréus 
070-7205077 

maria.tyreus@gmail.com 

Sofie Hagström 
070-4024961 

sofiehagstrom@hotmail.com 
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Bilaga 5: Intervjuguide vid intervju med Minna Palmqvist. 

INTERVJU 
 

MINNA PALMQVIST – DESIGNER OCH GRUNDARE TILL SITT EGET FÖRETAG 
2013-12-02, kl. 10.00 

__________________________________________________________________ 
 

 
Hur ser skapandeprocessen ut från idé till färdig kollektion? 
 
Hur långt framåt i tiden jobbar du? 
 
Hur mycket väger du in trender och efterfrågan i ditt arbete? 
 
Hur ser du på innovation/nyskapande inom modebranschen? 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna när du skapar en ny kollektion? Nyckelord du 
använder dig av? Inspiration?  
 
Har du en speciell tanke på vad för sorts person som ska bära din design?  
 
Tänker du mycket på helheten och hur hela kollektionen ska se ut? 
 
Hur jobbar du med att få din design att spegla varumärket och vad vill du att 
varumärket respektive din design ska uttrycka? 
 
Hur jobbar du för att nå ut med ditt varumärke?  
 
Hur ser du på sociala medier respektive traditionell marknadsföring? 
 
Vilken är din största marknad? 
 
Hur ser du på den svenska modemarknaden jämfört med den internationella? 

 
__________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tar dig tid att träffa oss! 

Maria Tyréus 
070-7205077 

maria.tyreus@gmail.com 

Sofie Hagström 
070-4024961 

sofiehagstrom@hotmail.com 
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Bilaga 6: Intervjuguide vid intervju med Jonas Bladmo. 

INTERVJU 
JONAS BLADMO – DESIGNER PÅ WHYRED 

2013-12-13, kl. 11.00 

__________________________________________________________________ 

 
Hur ser skapandeprocessen ut från idé till färdig kollektion? 
 
Hur långt framåt i tiden jobbar du? 
 
Tänker du mycket på helheten och hur hela kollektionen ska se ut?  
 
Hur mycket hänger dam- och herrkollektionerna ihop? Finns det gemensamma idéer, 
teman osv?  

 
Vilka är de viktigaste faktorerna när du skapar en ny kollektion? Nyckelord som du/ni 
använder dig/er av? Inspiration?  
 
Har du en tanke på vad för sorts person som ska bära kläderna?  
 
Hur mycket väger du in trender och efterfrågan i ditt arbete? 
 
Hur ser du på innovation/nyskapande inom modebranschen? 

 
Hur jobbar du med att få din design att spegla varumärket och vad vill ni att 
varumärket respektive designen ska uttrycka?  
 
Hur ser du på att balansera estetiska visioner med kommersiella mål? 
 
Vilka tror du att är Whyreds viktigaste medel för att nå ut med sitt varumärke?  

 
Vilken är Whyreds största marknad? 
 
Hur ser du på den svenska modemarknaden jämfört med den internationella? 

 
__________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tar dig tid att träffa oss! 

Maria Tyréus 
070-7205077 

maria.tyreus@gmail.com 

Sofie Hagström 
070-4024961 

sofiehagstrom@hotmail.com 
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Bilaga 7: Intervjuguide vid intervju med konsumenter. 

INTERVJU 
KONSUMENTER 

2013-12-06, kl. 10.00 

__________________________________________________________________ 

 

 

1. Har du någon kännedom om varumärket? 

 

2. Hur upplever du varumärket som helhet? 

 

3. Hur skulle ni beskriva personen som använder detta varumärke? 

 

4. Vad anser ni om priset? 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att köpa Maylas eller Minna Palmqvist kläder? 

 

6. Förhållandet mellan värdet på produkten och priset? 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tar dig tid att träffa oss! 

Maria Tyréus 
070-7205077 

maria.tyreus@gmail.com 

Sofie Hagström 
070-4024961 

sofiehagstrom@hotmail.com 


