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Sammanfattning  

Uppsatsens titel: När vår ledstjärna försvinner – En netnografisk studie kring förändringen av 
ett personifierat varumärke 
      
Ämne/kurs: KSKK01, Examensarbete för kandidatexamen 15hp 
      
Författare: Elin Ingvarsson och Malou Lundqvist  
      
Handledare: Britt Aronsson  
      
Nyckelord: Varumärkespersonlighet, varumärkespersonifiering, förändringsprocess, 
netnografi, varumärkesbyggande, identitet 
  
    

Syfte: Uppsatsen kommer att behandla vilka förändringar, sett ur konsumentens synvinkel 
som uppstår när ledaren som personifierat ett varumärke försvinner. Syftet är att förstå hur 
hängivna konsumenter upplever denna förändring och belysa de skillnader som finns mellan 
de olika personlighetskategorierna som varumärkena tillhör.  
      
Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där två olika varumärkens 
konsumentgrupper har studerats. Insamlingen av empiri har genomförts med netnografi där 
två olika nätforum, ett för varje konsumentgrupp har studerats.   
 

Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som tillämpas i studien är teorier kring 
varumärkesbyggande där varumärkespersonlighet och varumärkespersonifiering utgör de 
största delarna. Även teorier om varumärket som identitetsskapare samt modeller och teorier 
omkring interna förändringsprocesser i företag har tillämpats.  
      
Empiri: Det empiriska materialet är insamlat via två olika internetforum där konsumenter 
diskuterade varumärkena och dess ledare. Sammanlagt transkriberades och analyserades 50 
trådar med 1749 olika användare.  
 

Slutsats: Resultaten visar att båda företagens personlighet förändrades i och med att de båda 
ledarna försvann från varumärkena men att den upplevdes olika beroende på vilken 
personlighetskategori företaget tillhörde. Vidare visade undersökningen att 
varumärkespersonligheten och konsumenternas identifieringsprocess är beroende av varandra 
där ändringar hos ena faktorn kommer att påverka den andra. 
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Abstract 

Title: When our loadstar disappears - A netnographic study addressing the changes of a 
personified brand  
 
Subject/Course: KSKK01, Degree Project Undergraduate Level 15 credits  
 
Authors: Elin Ingvarsson and Malou Lundqvist  
 
Advisor: Britt Aronsson  
 
Keywords: Brand personality, brand personification, internal change, netnographic, branding, 
identity 
 
      

Objective: This paper will address which changes, from a customer’s perspective that occurs 
when the leader who has personified a brand leaves it. The purpose is to understand how 
dedicated consumers experience this change and to illustrate the differences between the 
different brand personality categories that the brands belong to.  
      
Method: A qualitative approach was chosen to study two different companies and their 
consumers. The study is made with netnography. Two different internet forums, one for each 
brand where chosen and studied.  
 
Theoretical perspectives: Different theories about branding has been used, where brand 
personality and brand personification constitute the biggest parts. Theories about the brand 
as a creator of identity and theories about the internal change process have also been used.  
 
Empirical: The empirical foundation was collected from two different internet forums where 
consumers from the two chosen companies discussed the brands and the leaders. Altogether 
50 threads from 1749 users where transcribed and analysed.  
      
Results: The results shows that the brand personality of both chosen companies change as a 
result of the death of their leaders but that the experience of the change was different as a 
result of the different brand personality categories. It also appeared that the change of the 
brand personality affected consumers’ identification towards the brand and vice versa. In 
other words, the brand personality and consumers identification with the brand will affect one 
another.  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund till fenomenet varumärkespersonifiering följt av en 

problemdiskussion. Ytterligare presenterar vi undersökningens syfte och frågeställningar. Till 

sist följer en disposition vilken förklarar uppsatsens olika delar.   

 

1.1 Bakgrund 

“Det är viktigt att varumärkena är olika/---/Ett varumärke idag är ju mycket mer än 

produkterna” (Värvet 2015). Detta citat är hämtat från podcasten Värvet där modeskaparen 

Johan Lindeberg intervjuas av programledaren Kristoffer Triumf. Han diskuterar hur 

varumärken idag måste arbeta för att differentiera sig gentemot andra. För att kunna bygga 

upp ett starkt varumärke menar han att det är viktigt att personifiera märket och att kunna ha 

en röst där andra engageras genom det. Till följd av personifieringen skapas en själ som 

genomsyrar hela varumärket (Värvet 2015). 

 

1.1.1 Personifieringens betydelse för varumärket 

Det var intervjun med Johan Lindeberg som introducerade oss till begreppet 

varumärkespersonifiering och som gjorde att vi ville fördjupa oss inom ämnet. Begreppet är 

taget ur engelskans brand personification och vi har valt att benämna det med den svenska 

översättningen varumärkespersonifiering. Dess betydelse för märket är något som flera 

forskare inom konsumtion och marknadsföring belyser. Till grund för forskningen har Aakers 

(1997) modell kring varumärkespersonlighet spelat stor roll. Modellen presenterar hur 

varumärken besitter olika människoliknande drag och på så sätt också får en personlighet. 

Varumärket blir då en egen person som likt en människa kan kategoriseras. Huang och 

Mitchell (2014) betonar att benägenheten hos konsumenten att tillskriva människoliv i 

märken gör att varumärkespersonifiering är nära besläktat med Aakers modell kring 

varumärkespersonlighet.  

 

Varumärkespersonifiering som fenomen har kommit att spela en allt viktigare roll vid 

differentieringen av varumärket (Keller och Richey 2006). Enligt Cohen (2014) refereras 

begreppet till hur företag använder mänskliga attribut i sin marknadskommunikation. Det 

bidrar till att konsumenten identifierar sig med märket och ser det som en potentiell relation. 
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Ett sätt att personifiera märket är genom att använda en varumärkeskaraktär vilken fungerar 

som en symbol för märket (Mathews 2015). Denna karaktär kan enligt Cohen (2014) kopplas 

till varumärket genom fem olika strategier. Oavsett angreppsätt handlar det om att ge märket 

ett mänskligt attribut. Ytterligare diskuterar Mathews (2015) hur varumärken genom 

personifieringen söker förenlighet mellan karaktären och konsumenten. Den personlighet som 

stödjer karaktären blir då något som påverkar konsumentens egen personlighet.  

 

1.1.2 Exempel inom varumärkespersonifiering 

Ett väl utforskat område inom varumärkespersonifiering är celebrity endorsement. Det 

innebär att kända personer fungerar som talespersoner för märket och sänder ett budskap av 

självförtroende och acceptans till konsumenten (Hung 2014). Ett exempel på celebrity 

endorsement är företaget Nespresso som under en tid har använt skådespelaren George 

Clooney som representant för deras varumärke (Nespresso Commercial - George Clooney - 

What Else 2006). Förutom att använda kända personer kan varumärken också använda 

skapade varumärkeskaraktärer. Skapade varumärkeskaraktärer kan vara riktiga personer som 

spelar en roll eller så kan de vara påhittade (Tom, Clark, Elmer, Grech, Masetti och Sandhar 

1992). Ett exempel på en riktig person som spelar en roll är ICA-Stig som länge varit ansiktet 

utåt för ICA (ICA Reklamfilm v.6 - Välkommen ICA-Stig! 2015). Boxer-Robert som 

cirkulerar i företaget Boxers reklamfilmer är istället en påhittad karaktär och fungerar som en 

maskot för varumärket. När Robert försvann från bolagets reklamfilmer uppstod en saknad 

hos konsumenterna vilket gjorde att de valde att ta tillbaka honom (Dunér 2016).  Att 

konsumenterna kände denna saknad visar på hur starkt varumärket personifierats av den 

påhittade karaktären Robert. Marknadschefen på Boxer uttryckte sig såhär i en artikel från 

Dagens Industri: ”/---/Boxer var också så starkt förknippat med Robert att när han plockades 

bort uppfattades det av vissa som att även Boxer hade försvunnit” (Dunér 2016).  
 

Ett ytterligare, men inte lika utforskat, sätt av hur mänsklig varumärkespersonifiering kan 

uppstå är när varumärket blir personifierat av en person med särskild koppling till företaget 

(Cohen 2014). Kända personer har använts till att nå ut med ett ideal kring varumärket medan 

vanliga människor istället effektivt används för att humanisera märket (Fleck, Michel och 

Zeitoun 2013). Det är vanligt att ledare inom företaget agerar identitetsbärare (Hinn och 

Rossling 1994) och ett exempel på en sådan ledare är Mark Zuckerberg som har personifierat 
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sitt eget varumärke i Facebook (Crunchbase Inc 2016). Ledare är ofta karismatiska personer 

som också har en speciell relation till varumärket och att använda ledare som identitetsbärare 

innebär således flera fördelar för företaget (Hinn och Rossling 1994). Ledare och grundare av 

varumärken har en speciell fördel när det kommer till att övertyga konsumenten. Den största 

anledningen är just att de är vad konsumenten anser vara vanliga personer vilka har blivit 

framgångsrika. De har dessutom en större vilja att representera och vara ansvariga för 

varumärket vilket innebär att konsumenten känner sig sammankopplad med personen (Fleck 

et al. 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att en ledare svarar för identiteten innebär alltså stora fördelar för hur konsumenter i sin tur 

identifierar sig med varumärket. Således vill vi i vår undersökning fokusera på mänsklig 

varumärkespersonifiering vilket tar sig uttryck genom att ledare har fungerat som en symbol 

för märket. Tom et al. (1992) understryker att en nackdel med just mänskliga 

varumärkeskaraktärer är att de, till skillnad från påhittade, inte är lika enkla att kontrollera. En 

ledare kan antingen avlida eller plötsligt lämna företaget (Hinn och Rossling 1994), till 

skillnad mot en påhittad karaktär som alltid kan finnas kvar (Tom et al. 1992). Om vi återgår 

till exemplet med Boxer-Robert så kunde företaget ta tillbaka karaktären när konsumenterna 

ville det. Detta är dock inte lika enkelt vid användandet av en mänsklig varumärkeskaraktär.  

 

Ytterligare framhåller Fleck et al. (2014) samt Cohen (2014) att varumärken som 

personifieras av en människa som är sjuk kommer att möta nya utmaningar vilka är relaterade 

till varumärkespersonifiering. En del märken har blivit väldigt lidande när de förlorat 

varumärkeskaraktären medan andra behåller sin image och fortsätter att vara framgångsrika. 

Befintlig forskning kan emellertid inte svara på vad som ligger till grund för den framgång en 

del märken har haft med att behålla sin identitet. Inte heller resonerar tidigare forskning kring 

hur företag strategiskt kan hantera förlusten av varumärkeskaraktären (Cohen 2014). 

Ytterligare menar Aaker (1997) att varumärkets personlighet tenderar att vara bestående. Men 

denna personlighet bör också påverkas av de utmaningar som Fleck et al. (2014) samt Cohen 

(2014) belyser. Detta som en följd av att begreppen varumärkespersonifiering och 

varumärkespersonlighet är sammankopplade (Huang och Mitchell 2014). Således avser vi att 

fördjupa oss i hur märkets personlighet påverkas av förlusten av varumärkeskaraktären. 
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Ytterligare vill vi adressera om de typer av varumärken vilka lyckas med att behålla sin 

identitet, kan höra samman med vilken personlighetskategori ur Aakers (1997) modell som 

märket tillhör.  

 

Mot bakgrund av detta kommer vi att lokalisera den utmaning som följer för varumärkets 

personlighet när det förlorar sin varumärkeskaraktär. Aaker (1997) menar att personligheten 

av varumärket skapas i samspel med konsumenten och ytterligare belyser Cohen (2014) att 

varumärkespersonifieringen är en bidragande faktor till att konsumenten ingår i en relation 

med märket. Alltså bör även förändringen och dess påverkan på märket ses ur konsumentens 

perspektiv. Följaktligen vill vi fokusera på hur förändringen att varumärkeskaraktären 

försvinner påverkar konsumenternas identifiering till märket. Vi tar utgångspunkt i två 

varumärken som båda har haft starka ledare vilka har personifierat märkena, men där ledarna 

har försvunnit. Våra varumärken är hämtade från olika personlighetskategorier ur Aakers 

(1997) modell för att undersöka om kategorierna spelar roll i hur konsumenterna upplever 

förändringen, samt huruvida det finns likheter eller skillnader i hur märkena lyckats 

upprätthålla sin varumärkespersonlighet.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studien kommer att analysera vilka förändringar, sett ur konsumentens synvinkel, som 

uppstår för varumärken när dess varumärkeskaraktär försvinner. Syftet är att förstå hur 

konsumenter som ingått i en relation med märket upplever denna förändringsprocess, samt 

hur det skiljer sig mellan de olika personlighetskategorierna som varumärkena tillhör.  

 

- Vilka förändringar för varumärkespersonligheten kan uppkomma när personen som 

personifierat varumärket försvinner?  

- Vilken påverkan har förändringen på konsumenternas identifiering med varumärket?  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1: I det inledande kapitlet introducerar vi bakgrund och tidigare forskning inom 

fenomenet varumärkespersonifiering. Utifrån bakgrunden problematiserar vi ämnet och 

presenterar vårt syfte samt våra frågeställningar.  
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Kapitel 2: I teorikapitlet presenteras de valda teorier och modeller som ligger till grund för 

analysen. Kapitlet inleds med ett avsnitt om varumärkesbyggande där begreppen 

varumärkespersonlighet och varumärkespersonifiering är centrala. Därefter presenteras teorier 

som behandlar varumärket som identitetsskapare samt teorier och modeller om 

förändringsprocessen inom företag.   

 

Kapitel 3: I metodkapitlet presenterar vi angreppsätt, kunskapssyn och valet av en kvalitativ 

ansats. Ytterligare introducerar vi vår metod netnografi och de argument som legat till grund 

för valet av denna metod. Vi förklarar även vårt tillvägagångssätt och hur studien utformats. I 

slutet av kapitlet följer en diskussion kring de etiska aspekterna av vår studie samt en kritisk 

utvärdering av studiens tillförlitlighet. 

 

Kapitel 4: Efter teorikapitlet följer en diskussion där vi motiverar våra valda teoriers koppling 

till studien.  

 

Kapitel 5: Efter teorins koppling till studien följer vår analys. Här presenterar vi vår empiriska 

data samt analyserar och tolkar empirin med hjälp av våra teoretiska grund. Analysen inleds 

med att vi fastlägger varumärkenas personlighet när ledaren fanns och personifierade det. I 

det avsnittet analyserar vi också konsumenternas känslor inför märket innan förändringen. 

Därefter följer förändringsavsnittet där vi analyserar konsumenternas känslor i och med 

förändringen. Sedan avslutar vi med en analys kring hur förändringen har påverkat 

varumärkets personlighet och konsumenternas identifiering med märkena.  

 

Kapitel 6: Efter analysen presenterar vi våra resultat vilket återkopplas till vårt ursprungliga 

syfte och frågeställningar.  

 

Kapitel 7: I det sista kapitlet reflekterar vi över vår studie och ämnesområdet i stort. Här 

kommer vi även att ge förslag på vidare forskning inom ämnet varumärkespersonifiering.    
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2. Teori 

I teoriavsnittet kommer vi att presentera de teorier som vi haft som grund vid vår utformning 

av studien. Inledningsvis presenterar vi teorier kring varumärkesbyggande där 

varumärkespersonlighet och varumärkespersonifiering ingår. Ytterligare introducerar vi 

teorier kring hur varumärket fungerar som identitetsskapare för att slutligen presentera 

modeller och teorier som behandlar förändringsprocessen inom företag. 

 

2.1 Varumärkesbyggande  

2.1.1 Att bygga och förändra ett varumärke  

För att bygga upp ett starkt varumärke behöver företag fastställa vilka de är, men också vilka 

de vill vara i framtiden. Det är viktigt att företaget tar hänsyn till både vad anställda och 

kunder har för syn på företaget. Målet är att dessa ska stämma överens med varandra. Det 

innebär att när en ny form av identitet skapas och utvecklas måste det i de flesta fall även 

införas på ett nytt sätt gentemot konsumenten. Företag måste då se över hur varumärket 

presenteras och exponeras gentemot kunderna och att det anpassas så att vad företaget gör 

också hänger ihop med den image varumärket vill visa. Alltså måste företag anpassa sin 

struktur både internt och externt så att den stämmer överens kundernas upplevelse av 

varumärket (Schultz, Antorini och Csaba 2005).  

 

Kundernas upplevelse av varumärket påverkar således företagets varumärkesbyggande. 

Beroende på hur involverade och aktiva kunderna är i företaget kan det ske på olika sätt. För 

att skapa ett lyckat varumärkesbyggande är länken mellan företaget och intressenter centralt. 

Det är genom denna kontakt som värde skapas (Schultz et al. 2005). Parment (2015) menar 

vidare att konsumenter är känsliga för att den som representerar varumärket inte gör det på ett 

sätt som är i linje med vad marknadskommunikationen utlovar. Konsten att bygga ett starkt 

varumärke handlar således om att också skapa lojalitet och engagemang i varumärkets alla 

delar. Följande görs bäst genom att ladda märket med positiva associationer och göra det 

attraktivt att representera och sälja varumärket. Ju mer engagemang 

varumärkesrepresentanten känner i varumärket, desto större samhörighet känner konsumenten 

med varumärket och det arbete som andra aktörer lägger ner för att rekrytera kunder. 
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2.1.2 Varumärkespersonlighet 

Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2011) menar att ett sätt att arbeta med 

varumärkesbyggande är att ge varumärket en mänsklig personlighet. Då använder företaget 

sig av människor vilka konsumenter sedan associerar med varumärket. Exempel på sådana 

personer kan vara varumärkets typkonsumenter, kända personer eller en ledare eller 

verkställande direktör. Syftet är att skapa en mänsklig personlighet för märket.  

 

Aaker (1997) förklarar att personligheten hos varumärket tenderar att, precis som för en 

människa, vara distinkt och bestående. Hos företag skapas varumärkespersonligheten i all 

indirekt och direkt kontakt som konsumenter har med märket. De personlighetsdrag företaget 

får kommer ifrån de personer som associeras med företaget och på så sätt blir de även 

representativa för märket. Exempel på sådana är ledare eller kända personer som gör reklam 

för varumärket.  Även prissättning, namn, logga och produktkategori påverkar uppfattningen 

av varumärkets personlighet, men detta sker på ett indirekt plan. 

 

Figur 1:2, Modell av varumärkespersonlighet. (Fritt efter Aaker 1997: 352) 
 

Ytterligare presenterar Aaker (1997) fem olika personlighetskategorier som varumärken kan 

falla inom. Kategorierna är Sincerity, Excitement, Competence, Sophistication och 

Ruggedness. Sincerity beskrivs som jordnära, ärlig och glad. Den andra personligheten 

Excitement beskrivs som modig, alert, fantasifull och trendig. Personligheten Competence 

förknippas med intelligens, framgång och pålitlighet. Sophistication som är den fjärde 

personligheten kopplas till charm och överklass och den femte personligheten Ruggedness 

beskrivs som tuff och utstickande men kan även kopplas till friluftsliv. Dessa 

personlighetskategorier kan återses i Figur 1:2 som visas ovan. Tre av personligheterna kan 

återkopplas till mänskliga personlighetskategorier som presenteras i The Big Five. Modellen 

The Big Five bygger på forskning som genom empirisk data kategoriserat olika 

personlighetsdrag till övergripande kategorier. Enligt McCrae och Costa (1989) är de fem 
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mänskliga personlighetskategorierna Neuroticism, Extroversion, Openness to Experience, 

Agreeableness och Conscientiousness. Kategorierna i The Big Five används för att förstå 

sociala roller, mellanmänskliga interaktioner och skillnader mellan olika människor. Där 

påverkar dessa fem faktorer människors uppfattning om varandra samt hur individer 

interagerar med varandra.  

 

Aaker (1997) menar att om kategorierna i varumärkespersonligheten kopplas till dem i The 

Big Five kan Sincerity kopplas till en känsla av värme och acceptans som återfinns i 

Agreeableness. Excitement har gemensamma drag med Extroversion där bägge kategorier ger 

en känsla av socialisering, energi och aktivitet. Competence kan kopplas till en känsla av 

ansvarstagande, pålitlighet och säkerhet och därför även till Conscientiousness. Två av 

personligheterna kan inte direkt kopplas till en mänsklig personlighetsdimension. Detta kan 

tyda på att dessa, Sophistication och Ruggedness är personlighetsdrag som människor strävar 

efter att utveckla eller besitta men inte nödvändigtvis har i sig.  

 

2.1.3 Varumärkespersonifiering 

Huang och Mitchell (2014) menar att relationen mellan varumärkespersonlighet och 

varumärkespersonifiering är nära besläktad. Följande på grund av att 

varumärkespersonifiering är baserat på konsumenters benägenhet att tillskriva människoliv i 

varumärken. Ytterligare förklarar Cohen (2014) att begreppet varumärkespersonifiering 

refererar till användandet av karaktärer med mänskliga attribut i ett företags 

marknadskommunikation. Varumärkespersonifieringen underlättar för människor att förstå 

märket då de attraheras lättare om märket har en personlighet. Syftet är att genom karaktären 

skapa igenkänning och lojalitet. Det gör att konsumenten identifierar sig och skapar en 

relation med varumärket.  

 

Vidare diskuterar Cohen (2014) fem överlappande strategier för på vilket sätt 

varumärkeskaraktären är relaterad till märket:  

  

1. Det är en karaktär som personifierar märket 

2. Det är en karaktär som är talesman för märket 

3. Det är en karaktär som fungerar som ambassadör för märket 
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4. Det är en karaktär som fungerar som maskot för märket 

5. Det är en karaktär som har någon annan relation med märket 

 

I det första fallet sker personifieringen med hjälp av en karaktär som ofta delar personlighet 

och liknande namn med varumärket. Karaktärens personlighet är då samstämmig med 

varumärkets karaktärsdrag, precis som att de båda var levande personer med likadant 

beteende. Som talesman förespråkar karaktären märket och gör det trovärdigt. Ambassadörer 

för märken är en officiell eller auktoritär representant som ger reklam och trovärdighet till 

märket och stärker märkets goodwill. I den fjärde kategorin används en maskot som stödjer 

varumärket. I detta fall verbaliserar oftast inte själva maskoten något budskap utan istället 

fungerar den som en symbol som ska ge positiva associationer till märket. Den sista kategorin 

utgörs av övriga personifieringar som inte passar in i de andra kategorierna.  

 

Cohen (2014) menar att om de olika kategorierna ska rankas uppfattas animerade figurer och 

liknande på den nedre skalan i personifieringsgrad. Bland de bästa personifieringsstrategierna 

hamnar riktiga människor vars namn är detsamma som märket. Dessa ses som kraften i 

märket och personerna som har skapat, influerat och fått märket att utvecklas och växa. Hinn 

och Rossling (1994) diskuterar vidare hur identitetsbärare blir allt mer viktiga i växande 

företag. Där en person svarar för identiteten är förklaringen ofta att ledaren är en karismatisk 

och stark person. Ledare som symbol för företaget innebär stora fördelar då det underlättar för 

varumärket att ha en mänsklig identitetsbärare. Följaktligen blir personen ansiktet utåt och en 

individ som människor lättare kan begripa och identifiera sig själva med. Vidare menar Cohen 

(2014) att en nackdel med denna typ av personifiering är att den åldras med tiden och bli 

gammaldags eller utdaterad och därför måste uppdateras för att hållas aktuell och nutida. 

Följande diskuteras även av Hinn och Rossling (1994) då de menar att det är viktigt att 

förbereda organisationen på att identitetsbärare och ledare kan avlida eller lämna företaget 

hastigt. 

 

I vår inledning nämnde vi fyra exempel på personer vilka har fungerat som symboler för sina 

varumärken. Dessa personer var George Clooney, ICA-Stig, Boxer-Robert och Mark 

Zuckerberg. Personerna kan kategoriseras utifrån Cohens (2014) överlappande strategier ovan 

där George Clooney fungerar som en talesman för varumärket Nespresso, ICA-Stig som en 

ambassadör för märket ICA och Boxer-Robert som en maskot för Boxer. Mark Zuckerberg är 
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istället en karaktär som har personifierat sitt eget varumärke i Facebook. Den sistnämnda är 

också den strategin som vi har valt att fokusera på i vår undersökning där vi har valt ledare 

som har personifierat sina varumärken.  

 

2.2 Varumärket som identitetsskapare 

Bengtsson och Östberg (2011) diskuterar hur märkeskonsumtion har idag blivit allt viktigare 

för den enskilde konsumenten. Varumärken som betydelsefulla symboler för konsumenterna 

har blivit vanligare. Vissa varumärken får extra stor betydelse och status i olika 

konsumtionskulturer. I den sociala interaktionen där märken får denna betydelse utvecklar 

också konsumenterna kunskap och färdigheter i hur märkena bör konsumeras. Således har 

konsumenter utvecklat en märkeskunnighet som gör det möjligt för konsumenten att engagera 

sig och förstå de märkesuppbyggande processerna.  

 

Vidare menar författarna att det finns tre olika grader av märkeskunnighet. Den första graden 

handlar om att konsumenten har kännedom om märkets namn och de visuella symboler som 

är förknippade med namnet. Det finns dock en begränsad kunskap om märkets kulturella 

mening. Den andra graden handlar om konsumenter som aktivt följer märkets 

marknadskommunikation och produktlanseringar. Denna grad kräver att konsumenten har 

förmågan att konsumera märket på ett sätt som är förenligt med andra konsumenters idéer 

kring hur märket bör konsumeras. Det finns också en kunskap om märkets kulturella status. 

Den tredje graden handlar om konsumenter som aktivt leder märkets utveckling. Denna typ av 

konsument följer inte bara med i vad märket står för, utan vidareutvecklar även märkets 

kulturella prägel (Bengtsson och Östberg 2011).  

 

Att varumärken har kommit att spela en så central roll i människors liv handlar om att de 

fungerar som viktiga ingredienser i individers identitetsskapande (Bengtsson och Östberg 

2011). Rosenbaum-Elliot et al. (2011) diskuterar hur konsumtion idag är en social process där 

produkten får en symbolisk mening och säger något till både den som köper produkten men 

också till omgivningen runt omkring. Individer använder symbolerna för att skapa, 

upprätthålla och visa sin identitet. Ytterligare menar Parment (2015) att konsumenter 

värdesätter varumärken som förkroppsligar de ideal vilka konsumenterna beundrar. 

Varumärkena blir då ett sätt för konsumenten att uttrycka vem de vill vara. Ytterligare besitter 
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varumärkena emotionella kriterier som gör att de tilltalar konsumentens känslor och behov av 

självtillfredsställelse och av att profilera sig. Det fungerar som en bekräftelse på köparens 

självuppfattning och image.  

 

Varumärkesteoretiker menar att konsumenter tenderar att utveckla relationer till varumärken 

på liknande sätt som relationer till individer skapas (Aggarwal 2004). För konsumenten är det 

viktigt att ingå i relationer med de märken som stödjer det sätt på vilket den vill se sig själv 

(Bengtsson och Östberg 2011). Relationerna uttrycks enligt Rosenbaum-Elliot et al. (2011) 

både utåt i den sociala världen, men även inåt i konstruktionen av sin egen identitet. Det är 

viktigt att förstå att det som konsumenten värdesätter inte alltid stämmer överens med vart 

marknadsförarna tror att värdet i varumärket ligger. Värdet ligger istället i vad konsumenten 

gör med märket för att medföra mening i livet. Ett varumärke kan således ha flera olika syften 

för konsumentens identitetsskapande (Fournier 1998). I konsumentforskningen har detta 

förklarats med att konsumenter tar över ägandet av varumärket och individualiserar varans 

betydelse (Bengtsson och Östberg 2011).  

 

2.3 Förändringsprocessen 

Vid förändringar behöver organisationer hantera övergången som sker från att avsluta och 

släppa taget om det gamla som gått förlorat, till att börja om på nytt. För att illustrera denna 

förändring har Bridges (2009) utvecklat en modell (se figur 2:3) som förklarar olika steg vilka 

organisationer genomgår vid en förändring.  

 
Figur 2:3 Tre faser organisationer genomgår vid förändring (Efter Bridges 2009: 5) 
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1. Den första fasen handlar om att släppa taget om det gamla sättet och den gamla 

identiteten som människor haft. I den första fasen behandlas ett avslut, och här 

behöver organisationen hjälpa människor att hantera det som gått förlorat.  

2. Den andra fasen handlar om att gå igenom en mellanperiod. I detta skede är det gamla 

borta men det nya har ännu inte nått sin fulla potential.  

3. Den tredje fasen handlar om att lämna övergången och att skapa en ny början. 

Följande är när människor utvecklar en ny identitet, upplever ny energi och också 

upptäcker en ny känsla av mening i arbetet. 

 

Precis som figuren visar så är det inga tydliga gränser mellan faserna, vilket också betyder att 

stegen däremellan inte är separata. Faserna överlappar istället varandra och organisationen går 

in i en ny fas samtidigt som den fortfarande är kvar i en annan. 

 

Bolman och Deal (2015) menar att alla viktiga förändringar inom organisationer resulterar i 

två motstridiga reaktioner. Den första går ut på att försöka hålla kvar det gamla, medan den 

andra går ut på att försöka glömma känslorna av förlust och blicka mot framtiden. Antingen 

kan individer fastna i en av reaktionerna eller hamna i ett läge där de ständigt kastas fram och 

tillbaka sinsemellan. Vidare menar författarna att känslan av förluster vid förändringar är 

ofrånkomlig och behöver uppmärksammas för att kunna ta sig vidare. En övergångsritual kan 

hjälpa människorna i organisationen att släppa taget om det gamla, ta itu med nuet och gå 

vidare mot framtiden. Utan dessa ritualer kan människor lämnas till att ständigt pendla mellan 

de två motstridiga reaktionerna och således också hamna i en mellanperiod likt den i Bridges 

(2009) modell.  

 

Bolman och Deal (2015) diskuterar ytterligare att förändringar innebär konflikter vilket ofta 

utlöser en dragkamp. Vissa stödjer förändringen, medan andra spjärnar emot allt vad de orkar. 

Vid förändringar uppstår det olika läger. Det finns anhängare som släppt det förflutna och 

som blickar mot framtiden. Det finns motståndare har svårt att acceptera förändringen och 

tycker att företaget bör hålla fast vid det gamla så att allt är som det alltid har varit. Det finns 

också ett läger med tveksamma, som pendlar mellan att inte kunna släppa det förflutna till att 

blicka framåt. I de flesta fall undviks konflikterna tills de inte längre går att hindra vilket 
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öppnar upp till stridigheter. Oftast hålls förändringsagenterna tillbaka för de som vill hålla fast 

vid det gamla.   
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3. Metod 

Nedan kommer vi att diskutera vårt angreppssätt och vår kunskapssyn samt vårt val av en 

kvalitativ ansats. Vi presenterar även vårt beslut att använda netnografi som insamlingsmetod 

och diskutera kring hur vi har samlat in och tolkat den data som insamlats. Därefter kommer 

etiska ställningstaganden kring netnografi att diskuteras och avsnittet avslutas med en kritisk 

reflektion kring studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Metodologi 

3.1.1 Angreppssätt och kunskapssyn 

För att kunna utforma frågeställningar och syfte valde vi att utgå från ett deduktivt 

angreppssätt där tidigare teorier och forskning kring varumärkespersonifiering, 

varumärkespersonlighet, identifiering och förändringsprocess varit centrala. Vi har ställt upp 

två hypoteser. Den första hypotesen är att varumärkespersonligheten påverkas av att 

varumärkeskaraktären försvinner, samt att förändringen är beroende av vilken 

personlighetskategori som varumärket tillhör. Den andra hypotesen är att konsumenternas 

identifiering till varumärket ytterligare påverkas av förändringen.  

 

Syftet är att komma med ny inblick i fenomenet varumärkespersonifiering och att genom vårt 

empiriska material kunna förstå hur konsumenterna upplever förändringen i och med att 

varumärkeskaraktären lämnar företaget. Vi tar utgångspunkt i epistemologin och antar både 

en hermeneutisk och positivistisk syn på kunskap. Den positivistiska synen på grund av att vi 

vill pröva befintliga teorier men samtidigt en hermeneutisk på grund av att vi vill kunna tolka 

insamlad data.   

 

3.1.2 Kvalitativ ansats  

Vår undersökning har en kvalitativ ansats, där vi använder metoden netnografi för att samla in 

data. Att blanda ett deduktivt angreppssätt med en positivistisk kunskapssyn men samtidigt 

använda en kvalitativ ansats är enligt Bryman (2008) något som generellt sett inte brukar 

kombineras. Dock bör kopplingen mellan de olika epistemologierna och ontologierna endast 

ses som tendenser, vilket gör att de olika synsätten och metoderna kan kombineras. Detta är 
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något som talar för vårt val av kvalitativ metod. Vårt syfte är inte att mäta, utan vi vill istället 

lägga stor vikt vid att tolka och resonera kring vår data. Den kvalitativa ansatsen ger oss den 

möjligheten.  

 

3.2 Val av empirisk metod 

3.2.1 Netnografi 
Undersökningen ägde rum i cirka tre månader mellan mars och maj år 2016. Vi ville tillämpa 

ett konsumentperspektiv och fånga betydelsen av att ha en ledare som symbol för varumärket. 

För att utforska det behövde vi komma i kontakt med konsumenter. För oss var det viktigt att 

hitta konsumenter vilka hade en relation med märkena för att trovärdigt kunna svara på vår 

fråga. Vi hade sett att gemenskapen kring varumärken inte bara fanns i verkliga livet, utan 

kom via både reklam och tidningsartiklar i kontakt med konsumenter som kommunicerade 

med varandra på internet. Således valde vi att vända oss till internet och använda netnografi. 

Kozinets (2011) förklarar att netnografi är fältarbete som sker på internet. Genom att använda 

datorstödda kommunikationer kan forskaren genom netnografi nå en förståelse av ett 

kulturellt eller kollektivt fenomen. Ytterligare förklarar Kozinets (2002) att den 

kommunikation som sker på internet där användare diskuterar ämnen relaterade till 

konsumtion blir en allt viktigare källa till data för forskning inom marknadsföring. Netnografi 

blir då en användbar metod för att kunna studera kopplingar mellan konsumenterna och 

symboliken kring varumärken.  

 

När vi diskuterade kring valet av metod tänkte vi initialt använda oss av fokusgrupper. På så 

sätt hade vi också kunnat fånga och tolka konsumenters kommunikation kring varumärkena. 

Dock hade vi svårigheter att få deltagare till våra fokusgrupper. Därför var vi tvungna att 

justera vår metod och då föll valet på netnografi. Att vi ändrade metod anser vi vara positivt 

då vi såhär i efterhand inser att det genom fokusgrupper varit svårt att samla in lika stor 

mängd data som vi fått genom netnografin. Ytterligare menar Kozinets (2002) att netnografi 

ger en större möjlighet att få tag på naturlig data där forskaren kan vara diskret på ett helt 

annat sätt in vid fokusgrupper och intervjuer.  
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3.2.2 Studieobjekt och empirisk kontext 

Inom netnografi ställs samma vetenskapliga krav som på andra metoder. I och med det 

behöver forskaren anta en noggrann och systematiserad forskningsprocedur för att kunna få 

ett trovärdigt resultat (Bertilsson 2014). Kozinets (2011) har utvecklat en medprocedur inom 

netnografi vilken vi har använt som stöd i vår forskningsprocess. Proceduren börjar med att 

definiera en frågeställning, forskningsämne och studieobjekt. Vi startade vår studie med att 

hitta tidigare forskning inom ämnet. Via tidigare kandidatuppsatser kom vi i kontakt med 

begreppen varumärkespersonifiering och varumärkespersonlighet, och valde således dessa 

sökord när vi letade efter artiklar från tidigare forskare på LUBsearch. Vid sökningen använde 

vi den engelska översättningen av båda begreppen. Därefter kunde vi söka oss vidare till 

relaterade artiklar och få en bredare förståelse för vad som var känt kring området. Efter att ha 

läst artiklarna kunde vi lokalisera en kunskapslucka inom ämnet. Vi insåg att 

varumärkespersonifiering med en ledare som varumärkeskaraktär är ett relativt nytt 

forskningsområde. Vidare kunde vi också utläsa att tidigare forskning inte fokuserat på den 

problematisering det innebär att en ledare som personifierat varumärket en dag kommer att 

försvinna från företaget. Mot bakgrund av detta ville vi titta på varumärken vilka har förlorat 

sina ledare och hur denna förändring har påverkat varumärkenas identitet och personlighet.  

 

Vi gick sedan vidare med att välja vilket studieobjekt vi ville avgränsa oss till. Vi valde att in 

oss mot konsumentperspektivet och titta på hur hängivna konsumenter vilka identifierat sig 

med varumärket upplever förändringen. Ytterligare sökord som vi använde oss av var “change 

brand”, “change management” och “crisis management”. Detta eftersom vi ville fånga 

tidigare forskning kring förändringsprocessen och titta på ifall det fanns tidigare forskning 

som tog upp förändringar inom företaget och hur detta påverkar varumärket utåt. Vi hittade 

emellertid ingen forskning som tog upp de utmaningar vi ämnade analysera, och valde således 

att titta på tidigare litteratur och teorier kring den interna förändringsprocessen för att kunna 

applicera detta på varumärkets förändring gentemot konsumenten.  

 

Andra steget är att identifiera och välja lämplig empirisk kontext (Kozinets 2011). Vi ville 

komma närmare fenomenet varumärkespersonifiering och varumärken där det finns 

konsumenter som starkt identifierar sig med varumärket. Vi valde då att fokusera på märkena 

Apple och Alexander McQueen. Varumärkena valdes av olika anledningar. Båda är starkt 
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förknippade med starka ledare, Steve Jobs och Alexander McQueen, vilka har personifierat 

varumärkena men där ledarna har avlidit. Anledningen till att vi valt att endast inrikta oss på 

ledare är för att de har den starkaste påverkan på företaget i personifieringsprocessen (se t.ex. 

Cohen 2014). Valet av två företag i olika branscher gjordes med bakgrund av att ville 

undersöka två varumärken med skillnader sinsemellan. Samtidigt delade de en gemensam 

nämnare i att de båda kom från branscher där personifiering är en förekommande 

marknadsföringsstrategi. Vi ansåg även att tidsaspekten var viktig, och ville fokusera på 

varumärken där förändringen skedde för ungefär lika många år sedan. Således lämpade sig 

dessa två varumärken då Alexander McQueen avled år 2010 och Steve Jobs år 2011. Båda 

varumärkena diskuteras flitigt i nätgemenskaper och följaktligen ansåg vi de även lämpa sig 

till vårt val att använda netnografi. För oss var det även av betydelse att varumärkena skulle 

tillhöra olika personlighetskategorier, vilket var ytterligare en anledning till vårt val.  

 

Nätgemenskaper refererar till de forum där individer diskuterar specifika ämnen. Det 

medlemskap som krävs innebär att sidan främst innefattar anhängare till ämnet. De som är 

aktiva inom gemenskapen läser och skriver egna inlägg samt svarar på andras diskussioner. 

Ytterligare sorteras samtliga inlägg utefter datum och ämne (Kozinets 1999). Vi diskuterade 

vilka nätgemenskaper som fanns där vi kunde hitta konsumenter som engagerat diskuterar 

kring våra valda varumärken. Kozinets (2002) menar att netnografi inte är lika tidsödande och 

resurskrävande när det gäller val av forskningsmiljö eftersom att valet av miljö sker på 

internet. På grund av detta har vi inte behövt ta hänsyn till resor fram och tillbaka från de 

etnografiska miljöerna utan det enda som har behövts för att utöva vår forskning är en dator 

och uppkoppling till internet. Vi fick istället diskutera fram vilken empirisk kontext på 

internet som var mest lämpad till vårt syfte. Eftersom vi valt att basera vår undersökning på 

två olika varumärken som är hämtade ur olika personlighetskategorier så innebar det också att 

kommunikationen mellan konsumenterna fanns på skilda sajter på internet.  

 

För varumärket Apple valde vi att använda oss Macrumors.com. Här finns ett aktivt forum där 

konsumenter diskuterar vad som händer kring varumärket Apple. För varumärket Alexander 

McQueen användes ett forum kallat Thefashionspot.com där de senaste kollektionerna och 

händelserna inom modevärlden diskuteras. Både Macrumors och The Fashion Spot är två 

internationella forum där all interaktion sker på engelska. För att kunna behålla betydelsen av 

kommunikationen och fånga de exakta känslor som konsumenterna uttrycker, har vi valt att 
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inte översätta citaten. Inom samtliga valda kontexter har det inte behövts någon speciell typ av 

registrering eller medlemskap för att kunna få tillgång till kommunikationen. Däremot 

behöver alla som deltar i nätgemenskapen ha tillgång till en egen användare. 

 

3.2.3 Fullständig observatör 

Det tredje steget i Kozinets (2011) procedur är att välja graden av deltagande och observation 

i den kommunikation eller gemenskap som studeras. Det är alltså fokuserat kring hur djupt 

och nära forskaren ska gå det fenomen som studeras. I vår studie valde vi att anta rollen som 

fullständig observatör. Beslutet togs dels på grund av att vi ville analysera kommunikation 

kring händelser som uppkommit under ett tidigare skede. Därav fanns det ingen möjlighet för 

oss att deltaga i denna konversation. Vi ville också studera naturligt uppkommen 

kommunikation mellan konsumenterna. Bertilsson (2014) menar att detta är en möjlighet som 

gör den netnografiska metoden unik och att rollen som fullständig observatör ger forskaren 

möjlighet att enklare följa de forskningsetiska principerna. De etiska aspekterna av netnografi 

kommer vi att gå in djupare på under avsnittet Etik i metodkapitlet. För att kunna komma 

närmare vår frågeställning ytterligare hade vi från början tänkt att även anta rollen som 

deltagande observatör. Vi skulle i så fall starta upp egna trådar där vi förklarade vårt 

forskningssyfte och diskuterade vår undersökning med konsumenterna. Dock upplevde vi en 

mättnadsgrad relativt snabbt i vår insamling av data, vilket innebar att vi inte ansåg det 

relevant att anta rollen som deltagande observatör. Vi kunde istället få fram tillräcklig data 

från naturligt uppkommen kommunikation. 

  

3.2.4 Insamling av data 

I det tredje steget i proceduren ingår, förutom graden av deltagande, också insamling av data. 

Inom netnografi kan forskaren samla in tre olika typer av data. De olika typerna hjälper 

forskaren att hålla en jämn nivå mellan att både ha ett nära engagemang i gemenskapen samt 

att fortfarande kunna vara distanserad för att kunna ha ett teoretiskt fokus på fenomenet. De 

olika typerna av data är arkivdata, eliciterade data samt data från fältanteckningar. Eliciterade 

data innebär att forskaren antar rollen som deltagande observatör och själv deltar i 

kommunikationen mellan medlemmarna (Kozinets 2011). Eftersom vi endast antog rollen 

som fullständig observatör så valde vi att enbart samla in arkivdata och data från 

fältanteckningar.  
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Det är speciellt viktigt inom netnografi att först bekanta sig med den kulturella kontexten 

(Bertilsson 2014). Vi valde därför att först bekanta oss med de nätgemenskaper vi valt att 

analysera och förde fältanteckningar om våra observationer av kommunikationen inom 

respektive gemenskap. Det hjälpte oss i vårt senare arbete med att samla in data då vi enklare 

kunde orientera oss samt ha en större förståelse av interaktionerna. Fältanteckningarna var 

allmänna anteckningar som vi förde efter att vi läst ett större antal inlägg om respektive 

märke. Efter att vi bekantat oss med sidan och förstått vilken typ av kommunikation som 

utspelar sig där så var det dags att börja samla in arkivdata. Kozinets (2011) menar att 

arkivdata är data som forskaren kopierar direkt från existerande datorstödda kommunikationer 

mellan medlemmar. Vid denna insamling är det viktigt att filtrera noga efter relevans, då det 

är enkelt att ladda ned samtidigt som det redan finns en stor mängd av data. Således valde vi 

att fokusera på trådar som tog upp varumärkenas ledare för att inrikta oss på vårt 

forskningssyfte. Vi fortsatte under hela insamlingsprocessen att föra anteckningar kring 

inläggen och sparade även ner relevant data. Vi valde efter att ha samlat in data för första 

gången, att gå igenom samtliga interaktioner igen för att kunna filtrera utefter vad som var 

teoretiskt intressant. Totalt samlade vi in data från 50 olika diskussionstrådar.  

 

3.2.5 Analys och tolkning av data  

Det fjärde steget i Kozinets (2011) procedur är analys och tolkning av data. I vår insamling 

sparade vi först ner samtliga filer i Microsoft Word där vi använde en Word-fil för respektive 

varumärke. Vi valde sedan att koda samtlig data manuellt i ett kalkylark genom Microsoft 

Excel. Även här använde vi ett ark för respektive varumärke. Vi övervägde alternativet att 

använda ett speciellt program för kvalitativ dataanalys för att kunna koda datan snabbare. 

Dock var vårt syfte inte att studera en speciell nätgemenskap, utan snarare att studera ett 

fenomen inom nätgemenskapen. Således analyserade vi endast vissa typer av 

diskussionstrådar och vår datainsamling behövde därför inte bli lika omfattande. Kozinets 

(2011) menar att vid mindre insamling datamängder kan forskaren registrera data manuellt. 

 

Vid kodning av netnografisk data används olika kategorier för att kunna märka och 

kategorisera all data (Kozinets 2011). Vid vår insamling använde vi dessa kategorier:  
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1. Personlighetskategori 

2. Hur det framgår att ledaren har personifierat varumärket?  

3. Konsumenternas reaktion på förändringen i märket 

4. Förändring av märket 

5. Övrigt 

 

Eftersom vi valt att rikta in oss på ett speciellt fenomen, så var kategorierna relaterade till de 

teorier som vi har utgått från. All data som vi samlade in hamnade totalt på 1916 sidor 

inklusive fältanteckningar. Totalt rymde den 4799 inlägg med 1749 olika användare. Under 

kodningen skrev vi även upp de reflektioner som uppkom kring datan som 

minnesanteckningar i marginalerna. Efter att vi kodat datan kunde vi börja sortera för att 

upptäcka likheter och skillnader mellan varumärkena och dess personlighetskategorier. Nästa 

steg var att se över det material vi hade, och om vi behövde komplettera med ytterligare data. 

Vi insåg efter att ha samlat in data för första gången att vi redan då nått en mättnadsgrad. 

Följande på grund av att vi ganska tidigt såg återkommande teman i våra olika 

diskussionstrådar. Alltså kunde typiska svar från konsumenterna urskiljas och utefter det 

valde vi data som vi ansåg representerade majoriteten av konsumentgruppen. Efter att vi 

uppnått mättnadsgraden kunde vi tolka våra svar samt se olika sammanhang i vår datamängd. 

Sammanhanget ställde vi sedan i kontrast mot de teorier som låg till grund för 

undersökningen och vi kunde se ifall vi behövde komplettera med ytterligare existerande 

teorier för att stärka vår undersökning. I vårt fall innebar det att vi kompletterade vårt 

teoriavsnitt med ytterligare teorier kring förändringsprocessen. Analys och tolkning av data är 

också den sista proceduren i Kozinets (2011) procedur kring netnografi.  

 

3.3 Etik 

3.3.1 Samtycke och information 

När vi samlade in vår netnografiska data fanns det flera etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Netnografi är en utveckling av etnografi där det ofta sker tveksamheter kring om etnografer 

informerar respondenterna på ett riktigt sätt om sin forskning (Bryman 2008). Vi har förstått 

att den etiska aspekten är omdiskuterad och något komplex inom netnografi och har därför 

tagit del av olika litteratur som diskuterar kring metoden för att säkerställa att vi agerar etiskt 

korrekt.  



 

 

21 

 

 

Eftersom vi skulle hantera data vilken var publicerad av andra människor behövde vi också ta 

hänsyn till om vi behövde informerat samtycke från användarna. Vi reflekterade först kring 

om våra två olika nätgemenskaper uppfattades som en privat plats av användarna. Eysenbach 

och Till (2001) menar att forskaren i det här fallet behöver ta hänsyn till tre saker. Den första 

är om sajten kräver någon typ av registrering för att kunna ta del av kommunikationen. 

Registreringen är en indikation på att sajten uppfattas som en privat plats. Den andra handlar 

om antalet registrerade medlemmar, där ju fler medlemmar bidrar till att platsen uppfattas 

som mer offentlig. Den tredje faktorn som forskaren behöver ta hänsyn till är sajtens normer, 

där känsligare data som sätter subjekten i fara gör att nätgemenskapen känns mera privat.  

 

På våra två nätgemenskaper behövdes ingen registrering för att komma åt kommunikationen 

mellan medlemmarna. Det som diskuterades på samtliga forum var direkt relaterat till 

konsumtion där nya kollektioner (The Fashion Spot) och nya produktlanseringar (Macrumors) 

var i fokus. Vi valde framförallt att fokusera på diskussionstrådar vilka relaterade till 

varumärkesgemenskapen, och gjorde uppskattningen att detta inte var någon information som 

användarna såg som känslig eller privat. Dessutom var antalet registrerade medlemmar 

864200 medlemmar på macrumors.com respektive 70800 på thefashionspot.com. Följaktligen 

bedömde vi båda internetgemenskaperna som offentliga. Ytterligare är den allmänna 

uppfattningen inom netnografisk metodlitteratur att en passiv analys av arkivdata på en 

internetsajt som är offentlig inte behöver informerat samtycke (Börjesson 2014). Således 

informerade vi inte användarna om informerat samtycke när vi samlade in vår arkivdata. För 

att ytterligare inte påverka sajtens medlemmar, valde vi att anonymisera samtliga användare 

när vi presenterar vår data i analysen.  

    

3.3.2 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning har vissa författare föreslagit andra kriterier när det gäller 

tillförlitligheten än vad kvantitativa forskare utgår från. Således har vi utgått från de fyra 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (se t.ex. Bryman 

2008) när vi har reflekterat kring vår undersöknings tillförlitlighet. 
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Att använda netnografi som metod istället för fokusgrupper ansåg vi ökade trovärdigheten i 

vår studie. Följande eftersom vi kunde få tag i data från ett stort antal konsumenter som var 

engagerade i varumärket. Valet av att en endast studera konsumenter vilka flitigt 

kommunicerar kring varumärkena har emellertid inneburit svårigheter i att kunna dra 

slutsatser som rör hela konsumentkretsen. Samtidigt har vi i vår undersökning utgått från 

teorin kring varumärkeskunnighet från Bengtsson och Östberg (2011). Den andra och tredje 

graden av märkeskunnighet innebär att konsumenterna följer varumärkes kommunikation, 

medan den första graden endast har kännedom om märkets namn. Genom vår data har vi 

lyckats komma åt den andra och tredje graden, och uppfattningen är också att det är de två 

olika graderna som har en åsikt om förändringen av att varumärkeskaraktären försvunnit. 

Alltså tror vi att resultaten inte hade påverkats avsevärt om hela konsumentkretsen hade ingått 

då den första graden troligtvis inte hade haft någon åsikt om förändringen eller om 

varumärkeskaraktärens försvinnande.     

 

Ett dilemma som kan påverka överförbarheten i vår studie är att vi endast utfört studien på 

konsumenter vilka cirkulerar på internet. Vår uppfattning är dock att internet växer ihop allt 

mer med den verkliga världen och att de som faktiskt medverkar i en varumärkesgemenskap 

gör det både på internet och i verkligheten. Denna uppfattning kan även styrkas av Kozinets 

(2002) som menar att konsumenter allt mer flyttar sig till databaserad kommunikation för att 

hitta information som de kan härleda till sina val av produkter och märken. På grund av att vi 

har varit noggranna i vårt val av empiri, samtidigt som vi samlat in en så pass stor mängd data 

så anser vi att pålitligheten i vår undersökning är hög. Vi har hela tiden vid vår kodning 

försökt att ta hänsyn till samband och återkommande teman för att försäkra oss om en hög 

reliabilitet. Ytterligare har vi under studien utgått från en teoretisk referensram, vilket har 

stärkt konfirmeringen i vår undersökning då vi så långt som det går har försökt att vara så 

objektiva som möjligt och inte låtit våra egna värderingar påverka. Inte heller har någon av 

oss varit insatta i de varumärken vi valt från början vilket betytt att vi inte har haft några 

personliga åsikter kring varumärkespersonifieringen och hur det påverkat symboliken.  
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4. Teorins koppling till studien 

Teorierna kring varumärkesbyggande används i studien som en bakgrund för att skapa 

förståelsen för hur ett starkt varumärke skapas och upprätthålls. Därför kommer dessa teorier 

även kunna återses genom hela analysen. Varumärkespersonlighet kommer att användas i 

studien som en bakgrund till vårt fenomen men också som en teoretisk grund vilken vi baserar 

vår undersökning på. Aakers personlighetskategorier har tidigare använts för att hitta 

framgångsfaktorer i hur varumärken använder varumärkespersonifiering (jfr Lunardo 2015). 

Vi vill istället applicera den på våra varumärken för att kunna jämföra deras personlighet och 

se skillnader och likheter mellan dem. Således kommer vi att undersöka hur respektive 

märkespersonlighet ändras när dess ledare försvunnit och jämföra denna förändring mellan 

märkena.  

 

Genom varumärkespersonifiering vill vi komma närmare fenomenet och titta på faktorer som 

tas upp i teorin och sätta det i kontrast mot vad som händer när en varumärkeskaraktär 

försvinner från varumärket och om det påverkar den personlighet som varumärket har 

gentemot konsumenten. Både varumärkespersonlighet och varumärkespersonifiering kommer 

framförallt att analyseras med hjälp av empirin i de två första delarna i avsnitt 5.1 samt i 

avsnitt 5.3. I 5.1 kommer teorierna att användas för att klassifiera varumärkenas 

personlighetskategori för att sedan i 5.3 användas för att se hur personlighetskategorierna 

förändrats och hur detta påverkat konsumenterna.  

 

Ytterligare kommer vi att applicera teorier kring identitetsskapande för att kunna 

problematisera hur konsumenter som identifierar sig med varumärket upplever förändringen. 

För att utforska hur konsumenterna känner kring varumärket både före och efter förändringen 

kommer vi först att tillämpa teorierna kring identitetsskapande i avsnitt 5.1.3, samt i 5.3.2. Vi 

kan då se om varumärkesförändringen påverkat varumärket och om detta i sin tur även 

påverkat konsumenternas identifiering med märket.  

 

Att varumärkeskaraktären försvinner innebär en förändring för varumärkena. Framförallt 

Bolman och Deals (2015) teorier är välanvända inom organisationsområdet och därför anser 

vi att dessa teorier är lämpliga att tillämpa i vår uppsats. Dels för att de tar upp de väsentliga 

delarna i en organisationsförändring men framförallt för att de presenterar ett 
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helhetsperspektiv på organisationen i förändringsprocessen. Att då utvidga detta 

helhetsperspektiv och innefatta konsumenterna i företagens förändringsprocess ansåg vi vara 

en naturlig fortsättning. För att komplettera Bolman och Deal har vi valt att använda Bridges 

(2009) modell vilken förklarar reaktioner som uppstår i organisationer vid en förändring. Vi 

har applicerat båda teorierna kring förändringen under avsnitt 5.2 för att med hjälp av teorin 

kunna analysera och förstå den process som konsumenterna går igenom vid förändringen.  
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5. Analys 

Nedan följer vår analys. Vi kommer att presentera vår empiriska data samt kontinuerligt 

diskutera dessa i relation till vår teoretiska grund. Vi inleder med att analysera kring vilken 

personlighetskategori våra två varumärken har, samt hur konsumenterna identifierar sig med 

märkena innan förändringen. Därefter analyserar vi hur förändringsprocessen påverkat 

företagens konsumentgrupper för att slutligen ha en diskussion och analys kring hur 

förändringen påverkat företagens personlighet samt konsumenternas identifiering.  

 

5.1 En uppenbar utgångspunkt  

5.1.1 Det kompetenta Apple 

Som VD för Apple var Steve Jobs involverad i alla moment av företaget. Han valde genom 

sin reklamkampanj “Think Different” att förknippa sitt eget varumärke med personer som 

Gandhi, Einstein, Martin Luther King med flera vilket visar på en stor vilja att förändra och 

våga ta risker (Apple Think Different ad 1997; Isaacson 2011).  Han byggde även upp 

förväntningar kring sina produktlanseringar och presentationer vilket gjorde att tillfällena blev 

extra viktiga för både företaget och konsumenterna. Visningarna avspeglade Apples produkter 

med sin enkelhet, avklädda scen och blygsamma rekvisita (Isaacson 2011). Steves passion, 

perfektionism, demoner, begär, konstnärlighet, djävulskap och kontrollbehov symboliserades 

i de produkter han skapade (Isaacson 2011). För många av konsumenterna var 

produktlanseringarna från just Steve Jobs värdefulla. Även innan hans död skapades en tråd 

som diskuterade kring vad som skulle hända med dessa och med varumärket om han 

försvann.  

 
But what about the keynotes? Will it still be, BOOM, look at this. Turtleneck, jeans and running 
shoes? Isn't that amazing? Demo time! One more thing…/---/ (Macrumors 2007b) 
 
I think even if Steve Jobs did pass away, he could die a happy man knowing he managed to 
rejuvenate a dying company into an industry leader that spreads its fantastic products and 
influence across the world. I do hope he's okay, I always look forward to his next big idea. 
(Macrumors, 2007b) 
 
 

Det här är ett exempel på hur Apple har givit sitt eget varumärke en mänsklig personlighet. 

De har, likt vad Rosenbaum-Elliot et al. (2011) menar, använt människor som konsumenterna 

associerar med varumärket. I detta fall associerar konsumenterna Apple med Steve Jobs. En 
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ytterligare konsument uttrycker sig: “/---/Apple= SJ1. When you think of apple you think of 

SJ...” (Macrumors 2014b). 

 

I oktober 2011 avled Steve Jobs av cancer i sitt hem. Steve försäkrade sig dock om att 

företaget skulle överleva och fortsätta vara vad han ville efter hans död. Han dikterade ett eget 

brev där han skrev ner vem han föreslog som ersättare. För Steve var det viktigt att ha byggt 

ett företag som fortfarande står för något om en eller två generationer. Han hade sett hur 

företag som Hewlett och Packard trott att de lämnat företaget i goda händer men där det höll 

på att förstöras. Således hoppades Steve att han lämnat ett starkare arv och att det aldrig skulle 

hända med Apple (Isaacson 2011). Kommentarer från hängivna konsumenter och fans 

summerar upp hur mycket han betydde för Apple. “Steve Jobs was a man with a vision, who 

really changed the way we view and use technology in the 2000s and beyond” (Macrumors 

2014b), “/---/He changed the world 5 times over and made it a better place for almost 

anyone.” (Macrumors 2011), “I think Steve's legacy is summed up in this: the majority of 

people found out about his death on a device he created” (Macrumors 2015b). 

 

Precis som Cohen (2014) uttrycker sig om varumärkespersonifiering, så har Steve Jobs och 

Apples karaktärsdrag alltid varit samstämmiga med varandra. Han beskrivs som en 

passionerad perfektionist med ett enormt kontrollbehov. Strukturen från produktlanseringarna 

och de produkter som skapades fanns inte bara i organisationen, utan också i Steve Jobs själ. 

Den personlighet han stod för återspeglades i samtliga produkter som skapades (Isaacson 

2011). För Steve var det bättre att fokusera på att göra en produkt till den bästa möjliga på 

marknaden, än att lansera flera olika typer av produkter (Isaacson 2012). Det var dessa 

personlighetsdrag som också lyste igenom mot konsumenten, och som diskuterades av många 

konsumenter på nätgemenskaperna: “/---/Apple's brand is perfection, simplicity, uniqueness/--

-/” (Macrumors 2016c). Personifieringen har således utifrån Cohens (2014) principer skapats 

genom att en karaktär personifierar varumärket. Karaktären är så pass samstämmig med 

varumärkets personlighet att de båda hade kunnat vara levande personer som betedde sig 

likadant.  

                                                           
1 SJ är en förkortning för Steve Jobs 
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Det är tydligt att Apples karaktärsdrag är tagna ur Steve Jobs personlighet och om vi ska 

kategorisera Apples varumärkespersonlighet utifrån Aakers (1997) modell så anser vi att den 

hamnar under personligheten Competence. Personligheten Competence förknippas med 

intelligens, framgång och pålitlighet. Att Steve Jobs förberedde inför hur övergången efter 

hans död skulle se ut, för att försäkra sig om Apples image och framgång, visar hur han ville 

kontrollera varumärket in i det sista. Detta kontrollbehov skapade även en pålitlighet hos 

konsumenterna, som var försäkrade om att han skulle ordna den bästa möjliga ersättaren ifall 

han var tvungen att lämna företaget.  

 
/---/If Steve Jobs is going to retire, he will find someone who is capable of running the company 
and everything else. I sure hope so. I don't even own a Mac YET. And when I do, I don't wan't the 
glory to be over, ever! (Macrumors 2007b) 
 
Seriously though, something tells me that Apple is like the Corleone family with Jobs as the Don. 
He will pass the company to someone capable of handling it. (Macrumors 2007b) 
 
/---/At least with Apple, Steve probably has been grooming someone to take his place. Someday 
we'll know the answer. (Macrumors 2007b) 

 

Den person som Steve Jobs ansåg var bäst lämpad att överta hans företag var Tim Cook som 

efter Steves död övertog rollen som VD (Isacsson 2011). 

 

5.1.2 Det tuffa Alexander McQueen 

Lee Alexander McQueen, eller Alexander McQueen som var hans yrkesnamn, var en av de 

mest uppseendeväckande modedesignerna som funnits i modern tid. Hans mode och kanske 

framförallt kontroversiella visningar var det som skiljde honom från mängden och gjorde 

honom känd (Biography.com Editors). Det kontroversiella i hans visningar är något som 

många av hans hängivna fans uppskattar och starkt kopplar till varumärket. “If there was one 

thing mcqueen also stood for, was the excess of the shows/---/“ (Thefashionspot 2010b). 

 

I think, although I can only speak for myself, that's it's the theatricality of the production of the 
shows, rather than in the clothes themselves. I loved how Lee did a whole concept around his 
shows and collection./---/ (Thefashionspot 2010c) 
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På grund av hans utstickande, mörka och rebelliska personlighet har även hans märke 

associerats med dessa drag. Aaker (1997) menar att personligheten för ett märke skapas i all 

kontakt kunder har med företaget och är särskilt kopplad till de personer som associeras med 

märket. Det resulterar i detta fall till en naturlig koppling mellan Alexander som person och 

den personlighet han tillskriver märket. Cohen (2014) menar att när personen för varumärket 

delar samma namn och leder företaget sker den starkaste formen av personifiering. Då utgör 

denna person kraften i företaget och karaktärens personlighetsdrag är samstämmig med 

märket. Följande är något som är väldigt påtagligt i personifieringen av Alexander McQueen. 

Precis den innovation, attityd och hantverkskunnande som kännetecknar Alexander som 

person är även den personlighet varumärket har tillskrivits. Detta är tydligt i de olika trådarna 

som analyserats då de flesta konsumenter använder samma adjektiv för att beskriva Alexander 

som de gör att beskriva märket. Således kan vi även här konstatera att varumärket Alexander 

McQueen har enligt Cohens (2014) principer personifierats genom en karaktär där både 

märket och individens personlighet är samstämmiga med varandra.  

 
/---/McQueen was about epic, ethereal, innovative, poetic, impeccably tailored clothes without too 
much thought, really just coming from the gut and heart/---/ (Thefashionspot 2010c) 
 
/---/He had showcased a huge range of complex tailoring skills for coats, jackets, shirts, suits, etc. 
…  He had always used his impeccable Saville Row skills to deliver on his wilder, edgier 
goth/punk dramatic sensibility /---/ (Thefashionspot 2011c) 

 

När vi kategoriserar varumärket Alexander McQueen utifrån Aakers (1997) 

personlighetskategorier finns kopplingar till både personligheten Excitement och Ruggedness. 

Excitement beskrivs som modig, alert, fantasifull och trendig och Ruggedness beskrivs som 

tuff och utstickande. Vi anser att märket har element av båda personligheterna och det kan 

därför inte endast kategoriseras i en. En väsentlig del av kulturen inom Alexander McQueen 

är sammansättningen av kontrasterande element som ömtålighet och styrka eller traditionellt 

och modernt (Alexandermcqueen.com 2016). Att kontraster är ett av varumärkets 

kännetecken kan vara en av anledningarna till att det finns svårigheter att endast tillskriva 

märket en personlighetskategori. Detta eftersom det hela tiden är en kombination av olika 

element vilka kontrasterar varandra. Av konsumenterna lyfts ofta det mörka i Alexander 

McQueen fram. Mörkret tillsammans med feminina influenser är det som förknippas och 

utgör essensen i märkets design. Så här förklarar en konsument sin syn: “/---/ I'd say it was a 
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pretty accurate first impression; the aggressive and barbaric mixed with the romantic and 

feminine. That's kind of McQueen in a nutshel” (Thefashionspot 2007). 

 

Precis som tidigare nämnt kan tydliga drag mellan Alexanders personlighet och hans märke 

urskiljas. Därför är det troligt att mörkret som fanns i kläderna även återfanns och hämtades 

från hans egen person.  

 
McQueen was a disturbed man. He obviously had suicidal thought … It really disturbs me how 
much we romanticize McQueen's deep and utter sadness/---/ (Thefashionspot 2011b) 
 

Kanske var det detta mörker som till slut drev honom till att begå självmord den 11 februari 

2010. Hans död resulterade i en chock inom modevärlden och många av hans följare sörjde 

hans plötsliga bortgång (Biography.com Editors). Efter hans död tog hans assistent och högra 

hand sedan 15 år tillbaka, Sarah Burton, över hans roll som kreativ ledare för företaget. Det är 

en roll som hon än idag axlar (Alexandermcqueen.com 2016).  

  

5.1.3 Att dyrka ett varumärke med skild intensitet   

Båda varumärkena har en lojal kundkrets där många ser sig själva som en del i märket. 

Speciellt i Apples fall kan starka band mellan varumärket och dess konsumenter ses. Det finns 

många åsikter kring Apples mest hängivna konsumenter. Så här beskrivs de av andra 

medlemmar i forumet Macrumors:  

 
It's great that people are enthusiastic about products, and most Mac users are regular joes who are 
just that, but it is my personal opinion that there also exists a 'Church of Apple' with 'members' 
who are smug, patronizing, holier-than-thou, basking in the glory of some perceived exclusivity 
and enlightenment, borderline brainwashed lodge brothers with a special handshake./---./ 
(Macrumors 2007a) 
 
Yeah. I love the products but I loathe the man. Then again I'm just a regular user and not one of 
those scary MacDroids. You know, the ones with the blank stare, the ones that repeat mantras 
about Windows viruses and the dreaded blue screen of death... some even believe Windows gives 
you AIDS. They're kind of like scientologists or Jehova's Witnesses. But you gotta keep in mind 
those were the ones he was addressing, as always/---/ (Macrumors 2007) 

 

I det första citatet ovan beskrivs “Church of Apple” som en klubb dit endast en del av 

konsumenterna hör till. De personer som är en del av denna gemenskap visar både utåt och för 

varandra en tydlig identitet vilken de med hjälp av Apples produkter och deras beteende 

skapar. Deras sätt att tolka symboliken i varumärket gör dem speciella och ger dem en 
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gemensam men samtidigt speciell identitet. Det kan hänvisas till hur Rosenbaum-Elliot et al. 

(2011) menar att konsumtion idag är en social process där produkten får en symbolisk mening 

och med hjälp av konsumtionen visar konsumenten både för sig själv och för andra vem den 

är som person. Alltså blir dessa symboler ett sätt för konsumenterna att skapa, upprätthålla 

och visa sin identitet.  

 

Ytterligare kan de skillnader som finns mellan hur konsumenter identifierar sig med 

varumärket hänvisas till hur Aggarwal (2014) menar att konsumenter tenderar att utveckla 

relationer till varumärken på liknande sätt som relationer till individer. Precis som att det finns 

skillnader i mänskliga relationer så finns det också olika typer av relationer mellan 

konsumenten och varumärket. I bägge citaten beskrivs en typ av konsument till Apple medan 

personerna som skrev inläggen tillhör en annan typ. Troligtvis är graden av hängivenhet och 

dyrkande av varumärket ett resultat av hur djup eller stark konsumentens relation med märket 

är. I detta fall kan det knytas an till hur Fournier (1998) menar att ett varumärke kan ha flera 

olika syften för konsumentens identitetsskapande. En del av konsumenterna hänger upp en 

större del av sin identitet på att de är anhängare av varumärket medan andra bara identifierar 

sig som konsumenter till Apple. Ytterligare kan det relateras till Bengtsson och Östbergs 

(2011) olika grader av märkeskunnighet. De som har skrivit inläggen verkar tillhöra den andra 

graden av märkeskunnighet då de aktivt följer märkets marknadskommunikation och 

produktlanseringar samt har en kunskap om märkets kulturella status. Konsumenterna som 

inläggen syftar på tillhör istället den tredje graden av märkeskunnighet. Den konsumenten 

följer inte bara med i vad märket står för, utan vidareutvecklar också märkets status. Den 

första graden av märkeskunnighet handlar om konsumenter som har kännedom om märkets 

namn men ingen vidare kunskap om märkets kulturella mening. Denna typ av konsument 

följer inte aktivt varumärket, och är därför inte heller aktiv på de forum vi har hämtat vår data 

från.  

 

Även graden av hängivenhet till varumärkeskaraktären verkar vara större hos Apple än hos 

Alexander McQueen. Både Cohen (2014) samt Hinn och Rossling (1994) menar att när 

företag använder sig av ledare som symbol för företaget ökar inte bara möjligheten för kunder 

att identifiera sig och skapa en relation med märket, utan det ger dem även en reell person att 

identifiera sig med. Det syns tydligare hos Apple där Steve Jobs har blivit en förebild för 

många av konsumenterna. Det han säger uppfattas som det enda riktiga och sanna. “And it 
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really is this fan-boy attitude of 'Steve is our hero, everything he does is wonderful” 

(Macrumors 2007a), “/---/On top of that you have a lot of apple fan boys who treat anything 

SJ says as the word of god/---/” (Macrumors 2007b). Dessa anhängare har valt att se Steve 

som en person de strävar efter att bli och därför väljer de också att ta det han säger som 

sanning. Det kan relateras till hur Parment (2015) menar att konsumenter dras till varumärken 

vilka förkroppsligar de ideal konsumenten beundrar och det blir ett sätt att säga vem individen 

önskar att vara som person. Steve blir alltså den personen de identifierar sig med och önskar 

vara. I och med att de väljer att identifiera sig med Steve resulterar det i att anhängarna också 

på många sätt blir som honom. Så här beskrivs ägare av Apples datorer i ett inlägg: 

 
I consider your post to be spot on! I'm a Mac owner, but I must confess that I find most of my PC-
owning friends to be refreshingly free of the type of smug, sycophantic, elitism some Mac people 
can't help but exhibit./---/ (Macrumors. 2007a) 

 

Vi fann ett flertal liknande inlägg och i dem är de flesta adjektiv som används för att beskriva 

användare av Apples produkter sådana som många gånger används för att beskriva Steve 

Jobs. Dessa karaktärsdrag verkar personerna som postat inlägget även återse hos Mac-

användare. Precis som Bengtsson och Östberg (2015) uttrycker sig så är det viktigt för 

konsumenten att ingå i relationer med de märken som stödjer det sätt på vilket den vill se sig 

själv. Att konsumenterna hos Apple har liknande karaktärsdrag som Steve kan vara ett resultat 

av den beundran konsumenterna har för de ideal som Steve representerar. Genom att 

identifiera sig med märket och Steve framvisar och står konsumenterna för de ideal vilka de 

beundrar hos märket. Att konsumenterna besitter den tredje graden av Bengtsson och 

Östbergs (2011) märkeskunnighet kan vara en ytterligare anledning till att andra individer har 

ett behov av att diskutera dessa hängivna individer. Eftersom de som tillhör denna grad inte 

bara följer märket utan också vidareutvecklar det, så blir de direkt associerade med både Steve 

Jobs och Apple.  

 

I Alexander McQueens fall framstår det som att konsumenternas identifiering med Alexander 

inte är lika stark. Istället verkar de identifiera sig med själva märket och det är tydligt att de 

vill att märket ska fortsätta att vara och stå för det alltid har gjort. Här kan vi se att många 

tillhör den andra graden av Bengtsson och Östbergs (2011) märkeskunnighet där de aktivt 

följer och diskuterar varumärket. Vi har sett tendenser på konsumenter som även tillhör den 

tredje graden men det har inte varit lika tydligt som i Apples fall. Även om konsumenterna 
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inte direkt identifierar sig med personen Alexander så ser de honom som den som skapat 

märkets identitet och själ.  

 
I think it should not be continued. When the "brain"(aka something the whole thing is based on - 
designer's thoughts and view on world etc.) is out of the house, then there is not much the new 
designer can do to please the audience that McQueen originally attracted./---/ (Thefashionspot 
2010a) 

 

Att konsumenter inte vill att märkets identitet ska ändras beror troligtvis på att de identifierar 

sig med varumärkets symbolik. Precis som både Rosenbaum-Elliot et al. (2011) och Parment 

(2015) menar så används symboler för att skapa, upprätta och visa sin identitet och fungerar 

även som ett sätt att profilera sig. Varumärket fungerar som ett sätt för människor att bekräfta 

sin självuppfattning och image samtidigt som det ger konsumenten något att identifiera sig 

med. Alltså innebär det att om ett varumärke ändras, ändras även märkets symbolik. Det 

resulterar i att konsumenterna tvingas ändra sin självuppfattning och identitet.  

 

5.2. Skiftets tre läger 

Bolman och Deal (2015) menar att det finns tre olika läger vid en organisationsförändring. 

Dessa läger är motståndare, anhängare och tveksamma. I insamlingen av vår empiri kunde vi 

utläsa att nämnda läger även fanns i de diskussionstrådar vi analyserat.  

 

5.2.1 Motståndare - Hålla kvar vid det gamla 
/---/The more I see post-Lee McQueen, the more I agree with his prospect of totally shutting the 
house down upon his death. I can't envision anyone else doing it justice other than the man 
himself./---/ (Thefashionspot 2015a) 
 
I admit I lost all interest in the brand since Lee passed away...I mean, who can live up to him? 
Who can truly be happy with where the brand is going, minus his genius? /---/ (Thefashionspot 
2014a) 
 
R.I.P. Steve 
Apple isn't the same without you. (Macrumors 2015b) 

 

Citaten ovan visar hur en del av konsumenterna reagerat på den förändring det innebär att 

Alexander McQueen och Steve Jobs inte längre finns kvar för att representera sina 

varumärken. Det är exempel på individer som har svårt att släppa det gamla och inte kan 

acceptera förändringar. I förändringsprocessen hör de till vad Bolman och Deal (2015) menar 

är motståndare, alltså de personer vilka vill hålla kvar vid det gamla. Samtliga motståndare 
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från våra varumärken är eniga om att märkena inte längre representerar samma sak. För 

Alexander McQueen anser många att det inte ens är någon idé att upprätthålla varumärket, 

utan det skadar endast märkets rykte. För Apple relateras varje snedsteg som varumärket gör 

till att Steve Jobs inte längre är aktiv. “Don't like how Apple is now a "status" symbol. 

Everyone's thinking different has ended up all being the same…” (Macrumors 2015b), “/---

/iphone is dead when Steve Jobs died./---/“ (Macrumors 2016b). 

 

Det finns motståndare som dock accepterar det nya, men endast på grund av att det är så likt 

det gamla som möjligt. Efter en visning som Sarah Burton gjorde för Alexander McQueen var 

många entusiastiska och positiva till den nya kollektionen. Anledningen var dock att den var 

lik något som Alexander McQueen själv skulle kunnat designa. ”I would never guess this 

wasn't designed by McQueen himself. So I guess the collection is a success?” (Thefashionspot 

2010b). För Alexander McQueen anser således många att varumärket har lyckats när 

kollektionen är så lik deras avlidne ledare som möjligt. Det finns dock anhängare som tycker 

att det är bra, men inte tillräckligt bra.  

 
If there is a McQueen imitation contest,SB2 definitely could be the winner.Her designs are 
McQueenish,but they're no McQueen.Something quintessential and spiritual missing here.Each 
McQueen show by Lee himself was a stage art,was deadly romantic and soul-searching.And that's 
where SB lacks—the wow factor. (Thefashionspot 2012) 
 
It looks like McQueen but it's not nearly as amazing and magical as the real genius' collections! 
(Thefashionspot 2010c) 
 
 

Apple har inte varit lika tydliga med att upprätthålla Steves identitet i varumärket. 

Konsumenter vilka uppfattas som motståndare i förändringen av Apple verkar inte vara lika 

mottagliga för det som motståndarna hos Alexander McQueen är. Ett exempel är när Tim 

Cook avslutar sin produktlansering med frasen “One last thing”. Frasen användes flitigt av 

Steve Jobs och blev ett av hans signum under hans populära produktlanseringar (Steve Jobs 

"One more thing..." complete compilation (1999-2011) 2014). Följande kan ha varit ett steg 

att visa för konsumenterna att Steves själ fortfarande finns kvar i företaget och produkterna. 

Bland motståndarna i Apple var dock reaktionen annorlunda.  

                                                           

2 SB är en förkortning för Sarah Burton 
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/---/ He can't use the popular "One more thing..." set-up used by Jobs without sounding like a total 
putz. He'll have to come up with his own cute phraseology. (Macrumors 2014a) 

 

Bland de konsumenter som tillhör lägret motståndare är det tydligt att de anser att varumärket 

förändrats i och med att ledaren har försvunnit. De anser, likt vad Bolman och Deal (2015) 

beskriver, att företaget bör hålla kvar vid det gamla. Om vi ska anknyta det till Bridges (2009) 

olika faser som organisationer genomgår vid en förändring så innebär denna fas hos 

konsumenterna att de ännu inte släppt taget om den gamla identiteten och har således inte 

genomgått den första fasen i förändringsarbetet. Ytterligare två konsumenter från båda 

märkena uttrycker sig: “Its gonna take a LONG time before we warm up to Lee's 

replacement” (Thefashionspot 2010a).  

 
I am going to miss him for a while.  
I probably saw him as the underdog that Apple was, and the triumph of his creative ingenuity to 
what Apple became. I suppose he made me feel like a hero, too./.../ (Macrumors 2011) 

 

5.2.2 Tveksamma - Kastas mellan reaktionerna  
/---/It definitely has the McQueen aesthetic, but it is very apparent to me that it isn't his. While I 
would never call McQueen austere or minimal, this is overdone even for him. The elements are 
right, but its a little much. I still like it, it doesn't disrespect his legacy or change the brands 
identity, it just is apparent that the man is not present. (Thefashionspot 2010c) 
 
I don't think that the new Apple is bad; I'm still a loyal customer/---/that said, I do feel that some of 
the magic is gone. There was a golden age under Jobs where the company was extraordinarily 
consumer-focused and that is what drove them to the heights they are at today. Now it's easy to say 
that more choice is good for the consumer because in a sense that is true - but much of the magic 
that has been lost at Apple is the fact that so many of their new hardware and software offerings 
are confusing to the average customer. This is exactly what Jobs was focused on weeding out - and 
it's something that is extraordinarily difficult to do in this industry - so difficult that Apple under 
Jobs was probably the only company to ever get it right/---/ (Macrumors 2016a) 
 
 

Citaten ovan är två exempel på individer som kastas fram och tillbaka mellan Bolman och 

Deals (2015) reaktioner. De har svårt att släppa det gamla, samtidigt som de försöker blicka 

framåt. Det går också att relatera denna typ av känsla till att organisationen ligger i fas två i 

Bridges (2009) figur, där förändringen hamnar i en mellanperiod. Perioden innebär att det 

gamla är borta och det nya har inte riktigt nått sin fulla potential. För konsumenterna handlar 

det inte om att de inte tycker att den nya ledaren gör ett bra jobb utan om att den speciella 

känslan för varumärket är borta. Många anser att märkena behöver komma med något nytt, 

och inte vara kvar i det gamla som ändå inte tillfredsställer konsumenterna.  
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I am not asking her to drastically change the entire look of McQueen overnight. No. All I want 
from her is to add something new to the table. I want her to break out from strategic and 
formulated equation and add a new variable there. I want her to add something new each and every 
time so that in the long run, those new ideas can replace the old ones slowly and not abruptly./---/ 
McQueen is a brand that is known to always think outside of the box and you doing the same will 
not ruin Lee's image but will only make it live on. /---/ Because what Sarah is doing now makes 
other people say that "McQueen is no more" and that is not how to give justice to your 
predecessor's legend. I just miss the McQueen that breaks boundaries and makes me question 
everything that I have believed in fashion./---/ (Thefashionspot 2015a) 
 

Apple is trying to carry on the Steve Jobs legacy for their legacy customers. I think they should 
give up and redefine the Mac for a new generation. I'll be left behind, it's true, but I think it's better 
than these legacy machines that don't satisfy. (Macrumors 2015a) 

 

Likt vad Fournier (1998) beskriver kan det finnas en skillnad mellan vad marknadsförare tror 

att konsumenterna värdesätter och vad de själva uppfattar är märkets värde. Att företagen i 

dessa fall i stor grad hållit fast i det gamla är något som tveksamma konsumenter uppfattar 

som negativt. De hade istället föredragit att märkena var tydliga i sin identitet och ändrar det 

som utan Steve och Alexander inte går att upprätthålla. Även om det gamla var bra så anser 

de att det aldrig kommer kunna bli samma sak utan ledaren. 

 

Precis som konsumenten för Alexander McQueen säger så blir ett företag som försöker att 

hålla kvar i sin gamla identitet endast jämförd med huruvida det är likt det gamla sättet att 

vara på eller inte. Samma sak gäller Apple där konsumenten ovan menar att den förmodligen 

inte kommer att fortsätta konsumera varumärket, men det är bättre att de går vidare än att de 

försöker hålla kvar i något som ändå inte tillfredsställer. En tydlig röd tråd är att 

konsumenterna anser att varumärkena behöver vara tydliga med vilka de är idag. Det kan 

relateras till Schultz et al. (2005) som menar att för att kunna skapa starka varumärken 

behöver företaget fastställa både vilka de är, men också vilka de vill vara i framtiden. Vidare 

menar författarna att genom att ständigt föra en dialog mellan företaget och konsumenten så 

skapas värdet i varumärket. Företag måste således anpassa strukturen både internt och externt 

så att den stämmer överens med kundernas upplevelse av varumärkets identitet. Även om 

varumärkena kan ha haft en tydlig kommunikation internt kring förändringen så har den inte 

fungerat på samma sätt externt. Detta är något som konsumenterna upplevt som negativt då de 

inte förstår vart varumärket är på väg och därför hamnar i en mellanfas.  
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Precis som Bolman och Deal (2015) beskriver att en övergångsritual behövs internt i 

organisationer för att släppa taget om det gamla och gå vidare mot framtiden, så verkar detta 

behov även finnas hos konsumenterna. Utan dessa ritualer kan människor lämnas till att 

ständigt pendla mellan de två motstridiga reaktionerna. Detta gör också att konsumenterna 

hamnar i vad Bridges (2009) modell menar är en mellanperiod. Vi har sett att behovet av ett 

avslut syns mycket hos Apple. ”/---/What a great man! I felt very empty the days after and 

looked for a way to say 'Thank you, Steve! /---/” (Macrumors 2011). 

 
It would be nice if they could hold something in a mutual place in the world for Steve's loyal 
followers to attend /---/ some of his closest friends and co-workers could come and speak on things 
only they would be able to tell us. Get all of us out of this funk from missing Steve. Make it the 
most awesome night ever and a positive celebration for a man who changed the world/---/That 
would be pretty awesome. (Macrumors 2011) 

     

5.2.3. Anhängare - Blicka framåt 

De olika faserna i en organisationsförändring som Bridges (2009) presenterar överlappar 

varandra. Samtidigt som organisationen går in i en fas så är den fortfarande kvar i en annan. I 

detta fall kan de olika faserna även återses hos konsumenterna. Trots att det finns 

konsumenter som är kvar i den första fasen finns det samtidigt konsumenter som kommit till 

fas tre. Precis som Bolman och Deal (2015) menar resulterar förändringsarbetet i 

organisationer i två motstridiga reaktioner. Det finns en del som vill hålla kvar vid det gamla 

medan en annan del blickar framåt mot framtiden. Dock kommer känslan av förlust vid 

förändring vara ofrånkomlig, och det är även något som vi kunnat se hos de konsumenter som 

vill blicka framåt.  
 
/---/And for those that expect it to be different, well not going to happen. SJ was a unique 
personality with powers that few in business ever have. Hell, if Tim Cook brought out something 
that was truly the 'next big thing', it still wouldn't be good enough because he couldn't present it 
with the panache that SJ had./---/ (Macrumors 2016c) 
 

/---/I guess when a designer is replaced (due to death or whatever reason) we just have to deal with 
the aesthetic changes that take place. It's not really possible to find someone like Alexander 
McQueen for Alexander McQueen now, is it? If they replaced Sarah Burton with someone very 
theatrical and macabre... wouldn't you all just complain about how they're just a copycat of 
Alexander McQueen's theatrics and that they're just being "gimmicky" or could you actually 
accept that a new visionary storyteller could take over Alexander McQueen and actually like it? 
(Thefashionspot 2014b) 
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Citaten visar den sorg som personerna känner över att personen är borta men samtidigt en 

insikt om att på grund av att ledaren har försvunnit så tvingas företaget till förändring.  I 

många fall behöver det inte betyda att dessa personer tycker att förändringen är att föredra 

men de anser att i och med att personen som personifierat varumärket är borta så måste det 

oundvikligen ske en förändring. 

 
He's a man, not a deity. It is time to move on, he's been dead for years now, Apple needs stop 
living in the past and move forward with an eye to the future./---/ (Macrumors 2014b) 
 

/---/The brand was always going to evolve and change, no one would have been able to recreate 
Lee's genius. Who is going to be able to live up to him?/---/ (Thefashionspot 2014b) 

 

Trots att dessa konsumenter stödjer en förändring råder det delade meningar om förändringen 

är till det bättre eller till det sämre. Precis som Parment (2015) menar är konsumenter känsliga 

för att den som representerar märket gör det i linje med vad marknadskommunikationen 

utlovar. Detta är något som ifrån konsumenternas sida kan leda till en viss tveksamhet mot 

den nya personen som ska representera märket då konsumenterna inte är helt säkra på vad den 

personen står för. Osäkerheten kring om personen kommer representera märket på ett 

trovärdigt sätt kan vara en orsak till konsumenternas skilda meningar om förändringen är bra 

eller dålig.  

 

Eftersom både Apple och Alexander McQueen i stor grad har personifierats av sina ledare så 

har konsumenterna förknippat märket med dessa personer. Därför är det troligt att trots deras 

bortgång så kommer konsumenterna att under en tid framöver också fortsätta förknippa 

märkena med dem.  

 
I'm happy because of the fact that Sarah Burton didn't forget who she replaced. The whole 
collection screams McQueen, it's a bit too similar to previous seasons for me, but I think that in 
some time she will compose her own trademarks. (Thefashionspot 2010c) 
 
 

Trots att konsumenterna är öppna för förändring så uttrycker många att det är viktigt att 

förändringen sker med hänsyn till den tidigare ledaren, precis som i citatet ovan. Ytterligare 

kan det urskiljas att tidsaspekten från dödsfallet och graden av vilja till förändring har ett 

samband. I de allra flesta fall ökar andelen konsumenter som är villiga och öppna för 

förändring av företaget ju längre tid som har gått sedan Steve och Alexander lämnat. De som 
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är helt villiga för förändringen har då gått in i Bridges (2009) tredje fas. Den handlar om att 

lämna det gamla och att skapa en ny början.  

 
I wouldn't want to see a dark McQueen, that chapter ended when McQueen died. This is a 
woman's McQueen, a lighter McQueen. And personally, I am 100% fine with that! 
(Thefashionspot 2012) 
 
/---/On the contrary, Tim is proving beyond capable. Impressive, really. Since Steve passed, it has 
been a mind-numbing barrage of "Apple is dead," "Steve would never"s and other petty, 
meaningless Tim bashing that would have sent a less solid CEO away licking their wounds. But 
Tim is smart. Tim is tough. Tim has been patiently, respectfully and very intentionally preparing 
Apple for the next push. And we're on the cusp./---/ (Macrumors 2014a) 

 

Citaten ovan är representativa för hur konsumenter som är anhängare vill att märket ska 

utvecklas. Konsumenterna menar att de nya ledarna ska sätta sin prägel på märket och att det 

nu är deras vision som ska leda arbetet framåt. Trots att det kommer leda till att märket till 

viss del oundvikligen förändras så verkar det vara viktigare att den nya personen som kommer 

in styr företaget i en riktning som både håller kvar varumärkets identitet men samtidigt 

utvecklar det. Accepterandet av förändringen och den entusiasm som konsumenterna känner 

inför framtiden kan även den relateras till Bridges (2009) tredje fas inom organisationer där 

människor har utvecklat en ny identitet och upplever en känsla av mening i arbetet.  

 

5.3 Same same but different 

5.3.1 Det gamla ger vika för någonting nytt 

I och med att Alexander och Steve försvunnit och nya personer kommit in och satt sin prägel 

på märkena skedde en förändring av varumärkenas personlighet sett från konsumenternas 

perspektiv. I Apples fall tyckte många att innovationskraften hos märket försvunnit “/---/Not 

saying this as a hater - I still love Apple products, they just can't keep resting on their laurels, 

they should be pushing the industry forwards with things like flexible screens” (Macrumors 

2014), “/---/Products used to be innovative, but now they just seem to be playing catch-up/---

/” (Macrumors 2014c).  Konsumenterna saknade upplevelsen, “The wow-factor” som de 

kallade den, vilken fanns när Steve ledde företaget. Nu anser de istället att företaget gått från 

att ha varit nytänkande och innovativt med produkter av hög kvalitet till produkter som inte 

når samma kvalitet och upplevelse som tidigare. 
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/---/Jobs did his own thing and did it better that's why Apple was on the top of its game. Apple is 
no longer a "Think Different" type of company./---/ (Macrumors 2016c).  

 

I Alexander McQueens fall anser konsumenterna att märket har fått en mer feminin och 

mjukare framtoning vilket är ett resultat av Sarah Burtons personifiering och tolkning av 

varumärket. Samtidigt har det blivit tydligt att den teatraliska delen av McQueen med 

annorlunda visningar också är ett avslutat kapitel och något som märket inte har lyckats 

fortsätta med efter Alexanders död. Citaten nedan förklarar hur konsumenter upplever 

varumärket efter Alexanders bortgång. 

 
/---/The girlishness that Burton has injected into this house isn't welcome for me, she has tried to 
add his old hard edge with black and leather and studs, but mixed with those feminine shapes and 
Valentino fluffiness /---/ (Thefashionspot 2011a) 
 
/---/I'm not buying McQueen anymore...It's just clothes and during the fashion weeks, it's costume. 
She doesn't have the balance between reality and fantasy. /---/ (Thefashionspot 2015b) 

 
 
Tidigare tillhörde Apple personlighetskategorin Competence men i och med förändringen har 

det från konsumenternas synvinkel ändrats. Det har istället blivit en kombination av 

Excitement och Sophistication. Den trendiga delen som Apple nu representerar kan kopplas 

till Excitement medan produkternas koppling till status och klass istället kan ses i 

Sophistication. Alexander McQueen som tidigare kopplades till Ruggedness och Excitement 

har istället som en följd av den mer feminina framtoningen förlorat mycket av sin tuffa och 

råa sida. Därmed har personligheten Ruggedness minskat. Således kan varumärket efter 

Alexanders bortgång fortfarande kopplas till Excitement men med en svagare koppling till 

Ruggedness. 

 

Alltså kan vi se en skillnad i vilken grad varumärkena har bevarat sin ursprungliga identitet. 

Trots att bägge märkena har ändrats så har ändringen hos Apple varit tydligare än den varit 

hos Alexander McQueen. Förklaringen kan ligga i att varumärkena tillhörde olika 

personlighetskategorier. Personlighetskategorin Competence kan som Aaker (1997) beskriver 

kopplas till mänskliga personlighetsdrag som presenteras i The Big Five. Det kan vara en 

anledning till att det blev svårare för Apple att hålla kvar i det gamla på samma sätt som 

Alexander McQueen. Alexander som istället personifierade sitt märke med Ruggedness och 

Excitement verkar ha varit lättare att upprätthålla efter hans död. Kanske beror det på att 

Ruggedness inte kan kopplas till någon mänsklig personlighetskategori i The Big Five. 
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McCrae och Costa (1989) menar att Ruggedness är ett personlighetsdrag som människor 

strävar efter att utveckla och besitta men inte nödvändigtvis har i sig. Det kan vara en 

anledning till att denna kategori är lättare att härma och eftersträva trots att människor inte har 

den i sig och därför reagerar inte Alexander McQueens konsumenter lika negativt på att 

märket försöker upprätthålla den delen av sin identitet.  

 

5.3.2 Vilsna själar påverkar varumärkespersonligheten   

Schultz et al. (2005) menar att starka varumärken behöver fastställa vilka de är för att kunna 

ha en tydlig gemensam identitet. Både Alexander McQueen och Apple är två starka 

varumärken vilket hör mycket ihop med de ledare som har personifierat varumärkena. Enligt 

Cohen (2014) fungerar den karaktär som personifierat varumärket också som kraften i märket. 

Med karaktärernas död försvann en del av denna kraft och således finns det ett behov av både 

Alexander McQueen och Apples konsumenter att varumärkena, precis som Schultz et al. 

(2005) säger, tydliggör vad de står för och vilka de vill vara. Detta eftersom konsumenterna är 

i behov av något nytt att identifiera och profilera sig med. När Steve och Alexander själva 

representerade sina märken utgjorde de en stor del av vad varumärket stod för, men efter 

deras död försvann det. Trots deras bortgång förväntades varumärket fortfarande kunna 

representera samma sak. Ett märkes personlighet tenderar att vara bestående (Aaker 1997), 

och det är troligtvis därför märkets anhängare reagerar när en ny person ska representera 

varumärket. Eftersom konsumenter använder varumärket som ett sätt att skapa sin identitet 

(Bengtsson och Östberg 2011; Parment 2015) kan det förklara varför en stor del av 

konsumenterna är tveksamma till förändringen. Det idealet som konsumenterna hos Apple 

och Alexander McQueen beundrar är idealet som de båda ledarna har byggt upp och det är 

tydligt att konsumenterna har svårt att förstå vad företaget är utan den personen. Den 

bekräftelse som tidigare har kommit från ledarna och de märken som de personifierat innebär 

inte bara att konsumenten har svårt att uppfatta varumärkets identitet, utan även sin egen 

identitet.  

 

Inom Apple kunde vi utläsa att en större mängd konsumenter tillhörde vad Bengtsson och 

Östberg (2011) menar är den tredje graden av märkeskunnande. Dessa individer fungerar 

också som medproducenter av märkets utveckling där de driver märkets kulturella status 

framåt. Ytterligare betonar Aaker (1997) att konsumenter är också de som är med och skapar 
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varumärkespersonligheten genom den kontakt de har med företaget. Som en följd av att 

konsumenternas identifiering ändras så påverkas också deras roll som medproducenter till 

märkets utveckling. De konsumenter som har svårt att identifiera sig med märket lämnar 

gemenskapen och därför slutar de helt att bidra till märkets kulturella betydelse. Alltså 

påverkar konsumenters identifiering med märket och varumärkespersonligheten varandra. 

Båda är beroende av varandra som en följd av att märkets personlighet skapas med hjälp av 

konsumenterna (jfr Aaker 1997). Inom våra företag har detta kunnat urskiljas tydligast hos 

Apple där konsumenternas identifiering med märket har förändrats i större grad. Inom 

Alexander McQueen har den tredje graden av märkeskunnande inte varit lika tydlig. Det kan 

ha bidragit ytterligare till att förändringen av varumärkespersonligheten inte varit lika påtaglig 

för Alexander McQueen som den har varit för Apple.  
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6. Slutsats 

Om vi återgår till vårt syfte så har vi i vår undersökning velat analysera vilka förändringar, 

sett ur konsumentens synvinkel, som uppstår för varumärken när dess varumärkeskaraktär 

försvinner. Syftet har varit att förstå hur konsumenter som ingått i en relation med märket 

upplever denna förändringsprocess, samt hur det skiljer sig mellan de olika 

personlighetskategorierna som varumärkena tillhör. Vi kommer nedan att föra en slutsats 

kring båda våra frågeställningar.  

 

6.1 En föränderlig personlighet 

Vi ville lokalisera vilka förändringar för varumärkespersonligheten som kan uppkomma när 

personen som personifierat varumärket försvinner. Först och främst visade analysen att både 

Apple och Alexander McQueen genom sina ledare har givit företagen en 

varumärkespersonlighet. Den personlighetskategori som varumärkena tillhörde var synonym 

med ledarnas personlighetskaraktär. Personligheten har emellertid förändrats och utifrån 

konsumenternas perspektiv beror förändringen på att både Steve Jobs och Alexander 

McQueen har försvunnit från varumärkena. Både Apple och Alexander McQueen har visat på 

tendenser att försöka upprätthålla den identitet som ledaren har skapat även efter personens 

död. Det har visat sig vara problematiskt gentemot konsumenten och här har den 

personlighetskategori vilken varumärket tillhör spelat roll. 

 

Konsumenterna anser att den innovationskraft som Apple tidigare stod för inte finns kvar, och 

att Alexander McQueen har lämnat sina mörka personlighetsdrag och istället förstärkt den 

feminina sidan av varumärket. Följaktligen har båda varumärkena gått från sina ursprungliga 

varumärkespersonligheter. Förändringen har dock varit tydligare från Apples 

konsumentperspektiv än vad den har varit från Alexander McQueens. Personlighetskategorin 

Competence som Apple tillhörde var således svårare att upprätthålla än kategorin Ruggedness 

och Excitement vilka Alexander McQueen tillhörde. Det kan relateras till att Competence kan 

kopplas till mänskliga personlighetsdrag i The Big Five, vilket Ruggedness inte kan. Alltså 

finns det anledning att tro att de personlighetskategorier som varumärken besitter inte alltid är 

bestående, utan påverkas av förändringar.  
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Båda varumärkenas personligheter påverkades följaktligen av att personen som personifierat 

märket försvann. Resultatet blev att de gick från den personlighetskategori som de tidigare 

tillhörde. Varumärket som inte tillhörde ett mänskligt personlighetsdrag i The Big Five hade 

större möjlighet att hålla kvar vid sin ursprungliga personlighet.  

 

6.2 Det omvända förhållandet mellan konsumentens identitetskris och 

varumärket 

Ytterligare ville vi se vilken påverkan förändringen har haft på konsumenternas identifiering 

med varumärket. Här har vi valt att applicera interna förändringsteorier på konsumenterna för 

att kunna analysera deras reaktion kring förändringen. Där har det framkommit att de olika 

faser som teorierna menar att personal genomgår inom organisationer är också något som 

konsumenterna upplever. Även de olika läger som Bolman och Deal (2015) presenterat kan 

urskiljas i konsumentgrupperna. Det visar att konsumenterna i hög grad påverkas vid en 

förändring av ett varumärke. Följden har blivit att konsumenternas delaktighet i 

förändringsprocessen även påverkat deras identifiering med märket.  

 

Troligtvis beror det motstånd och den tveksamhet konsumenterna känner på att de efter 

förändringen är osäkra på vad varumärket betyder utan ledaren. En följd blir att de 

konsumenter som starkt identifierat sig med ledaren och märket även är osäkra kring sin egen 

identitet. Eftersom de mest hängivna konsumenterna tidigare har tillhört den tredje graden av 

märkeskunnande så har de fungerat som medproducenter i varumärkets utveckling och drivit 

dess kulturella betydelse framåt. Att de inte längre identifierar sig med varumärket, eller att de 

identifierar sig med märket på ett nytt sätt påverkar således varumärkespersonligheten. Med 

andra ord så är varumärkespersonligheten och konsumenternas identifieringsprocess beroende 

av varandra där ändringar hos ena faktorn kommer att påverka den andra.  

 

Alltså har förändringen haft en påverkan på majoriteten av konsumenternas identifiering med 

varumärket. Denna påverkan har resulterat i att de inte längre bidrar till märkets kulturella 

utveckling. Detta i sin tur påverkar förändringen av varumärkespersonligheten ytterligare.  
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6.3 Personen skapar märkets själ 

I vår studie har vi kunnat fördjupa oss i hur märkets personlighet har påverkats av att deras 

ledare har försvunnit. Vi kan konstatera att när ett varumärke är personifierat av en mänsklig 

karaktär så blir det också ännu mer sårbart när den personen inte finns kvar längre. Ett 

samband har kunnat urskiljas i vilken personlighetskategori som märket tillhör. Det märket 

som tillhörde en personlighetskategori vilken kunde kopplas till ett mänskligt 

personlighetsdrag i The Big Five, hade svårare att upprätthålla sin personlighet gentemot 

konsumenten. Ytterligare kan vi se att varje individ har olika djup relation med märket. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att reaktionerna hos konsumenterna sett olika ut. En röd tråd 

har emellertid varit att märket inte längre står för samma sak vilket har resulterat i en 

förvirring hos konsumenten. Den personlighet som karaktären har skapat i märket är 

förändrad, och således påverkas också den relation som konsumenten har byggt upp till 

märket. Konsumenterna har engagerats genom personifieringen och den själ som ledaren har 

satt. Alltså behöver de kunna förstå märket och vad personen lämnar efter sig, men också vad 

det tar för ytterligare steg in i framtiden.  
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7. Diskussion 

7.1 Bidrag inom Service Management 

Under studien har det skapats en förståelse för att konsumenterna bör vara delaktiga i varje 

process som varumärket går igenom. Inom området Service Management betonas ofta just 

innebörden av att kunden ska ses som en medskapare i processen. Värdet för produkten eller 

tjänsten anses inte vara något som företaget ger, utan något som skapas tillsammans med 

kunden (jfr Grönroos 2008). Följande helhetsperspektiv är något som vi tydligt kommit i 

kontakt med i vår undersökning. Det är svårt att diskutera kring förändringen av ett varumärke 

utan att involvera den som konsumerar produkten eller tjänsten. Inte heller är det lätt att 

förklara konsumenternas olika beteende, utan att integrera teorier kring förändringsprocessen. 

Vi har därför valt att tillämpa teorier och tidigare forskning kring marknadsföring och 

varumärken, men för att analysera vår data har vi också använt förändringsprocesser som 

vanligen används internt inom företag. Det har bidragit till att öka vår förståelse kring 

konsumentens betydelse för hela processen i ett företag och dess varumärke. Den valda 

kvalitativa metoden i form av netnografi har ytterligare visat hur konsumenter idag kan följa 

och diskutera varje steg som företaget tar. Således anser vi att vår undersökning är tätt 

sammankopplad med Service management, där helheten av hela tjänsteprocessen är starkt 

betonad. 

 

Om kundens betydelse tidigare har varit integrerad i skapandet av produkten eller tjänsten, så 

vill vi följaktligen påstå att även förändringar som företaget genomgår bör ske i samspel med 

konsumenten. Det tidigare skapade värdet kan genom förändringen upprätthållas om 

konsumenten får tillåtelse att vara en del av processen, något som vi upplever att 

förändringsteorier idag inte diskuterar.  

 

7.1 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Eftersom vi inte har hittat någon tidigare forskning kring vad som sker när 

varumärkeskaraktärer lämnar sina märken anser vi att det finns mycket kvar inom ämnet att 

utforska. Vår uppsats är en start för att förstå komplexiteten det innebär att en ledare som 

personifierat ett märke en dag kommer att försvinna. Samtidigt har vårt val av företag där 

båda ledarna avlidit inneburit att en analys av andra typer av förändringar inte gjorts. En 



 

 

46 

 

ledare kan lämna företaget av olika anledningar, och med stor sannolikhet påverkar 

anledningen också hur konsumenter reagerar. För att helt kunna förstå komplexiteten med 

varumärkespersonifiering bör därför företag vars ledare lämnat jämföras och analyseras på 

olika sätt. 

 

Ytterligare en faktor som kan vara av betydelse för vårt resultat är att de företag vi valt verkar 

i olika branscher. Det ena företaget verkar i modebranschen där personifiering är vanligt 

förekommande medan det andra företaget verkar i en bransch där fenomenet är relativt nytt. 

Eftersom varumärken inom modebranschen i stort sett alltid personifieras av en ledare kan det 

leda till att konsumenter är mer vana att denna ledare byts ut än när de sker i teknikbranschen 

som är inne i sin första generation av personifiering. Vi ställer oss också frågande till varför 

varumärkespersonifiering är ett mer naturligt fenomen i vissa branscher medan det kan vara 

helt outforskat i andra. Därför hade det varit intressant att undersöka inom vilka branscher 

personifiering är en passande strategi samt varför det skiljer sig mellan olika branscher 

överhuvudtaget.  

 

Det hade även varit intressant att göra denna undersökning under en längre period och följa ett 

märke innan, under och efter att varumärkeskaraktären försvunnit för att på så sätt få en bättre 

bild över hela förloppet. Då hade även resultaten visat tidsaspektens betydelse för 

förändringen. Om eller när kommer en brytningspunkt då förändringen inte längre upplevs 

som relevant för varumärkets konsumenter? Eller kommer varumärket oavsett hur lång tid det 

gått ifrån förändringen alltid att påverkas av den? Vi har även under studien diskuterat när ett 

varumärke är redo att ta in någon ny utan att det leder till en förändring av varumärket. Detta 

eftersom faktum kvarstår att vissa varumärken har lyckats med att byta ut 

varumärkeskaraktärer utan att identiteten eller imagen ändras. Dessa varumärken verkar ha 

utvecklat ett slags arv och påverkas därför inte när deras ledare försvinner i lika stor grad som 

andra märken. Frågan är bara hur varumärken lyckats utveckla detta arv?  

 

Att kunna hantera att den som personifierat varumärket försvinner är något som i framtiden 

kommer bli allt viktigare eftersom varumärkespersonifiering blir ett allt vanligare fenomen. 

Vårt val att basera undersökningen på endast två varumärken har också inneburit en 

begränsning i att det varit svårt att dra generella slutsatser. Därför bör forskning inom 

marknadsföring fokusera ytterligare på denna problematik för att kunna utveckla verktyg och 
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lösningar för att hantera problemet. Vår uppsats är som sagt en start för att utforska fenomenet 

och våra resultat är ett första steg för att förstå problematiken. Förhoppningsvis kan framtida 

forskning ge svar på hur varumärken kan personifieras av en mänsklig karaktär, samtidigt 

som de inte blir för sårbara av att karaktären en dag kommer att lämna märket.   

 

 

  



 

 

48 

 

8. Källförteckning  

Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34. (3), 
347-356. 
 
Alexandermcqueen.com, Biography. 
http://www.alexandermcqueen.com/experience/en/biography/ (Läst 2016-04-06)  
 
Apple Think Different ad (1997). [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=nmwXdGm89Tk [2016-04-07]  
 
Bertilsson, J. (2014). Netnografi - en metod för att studera internetbaserad kommunikation. I 
Eksell & Thelander (red.), Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. (111-126). 
Studentlitteratur AB: Lund.  
 
Bengtsson, A. och Östberg, J. (2011). Märken och människor. Om marknadssymboler som 
kulturella resurser. Studentlitteratur AB: Lund.  
 
Biography.com Editors, Alexander McQueen Biography. 
http://www.biography.com/people/alexander-mcqueen-541384#synopsis (Läst 2016-04-06)  
 
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2015). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 
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