
 

 

 

 

 

 

 

 

Att koka soppa på en spik 
– Konsten i att bygga varumärken i små- och 

medelstora företag 
 

Författare: Mikael Furö  

                   Fredrik Johansson 

Handledare: Christine Tidåsen 

Examinator: Leif Rytting  

Termin: VT12 

Kurskod: 2FE55E 



 

 

 

  2 (78) 
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varumärken fungerar. Vi har läst teorier, intervjuat personer och gnuggat våra 

geniknölar för att på ett så akademiskt sätt som möjligt, presentera en uppsats 
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fram till. Men ingenting skulle ha varit möjligt om det inte vore för ett antal 

personer. Vi vill därför inleda denna uppsats med att lyfta fram några namn 

på personer som har gjort denna uppsats möjlig. 
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som bidragit med information kring deras verksamheter och deras jobb med 
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Bergelin, Frans Melin och Johan Gromark som med sin expertis kring 
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dagens företagare och hjälpt oss förstå vart problematiken ligger. 

 

Ett sista tack går till vår handledare Christine Tidåsen, universitetslektor på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som hjälpt oss hålla 
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SAMMANFATTNING 

Examensarbete, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2FE55E, VT2012. 

 

Författare: Mikael Furö och Fredrik Johansson 

Handledare: Christine Tidåsen 

 

Titel: Att koka soppa på en spik – konsten att bygga varumärken i små- och medelstora 

företag. 

 

Bakgrund: Vi människor lever i en värld av överflöd av produkter och dagens teknik 

gör det möjlighet för företag att tillverka i stort sett samma varor med samma kvalité till 

lika priser, vilket gör att företag har svårt att differentiera sina varor från 

konkurrenternas. Att tjäna snabba pengar är inte längre hållbart utan företag måste jobba 

på att skaffa sig långsiktiga konkurrensfördelar. Varumärken har målats upp som 

lösningen och varumärken finns i lika många utföranden som det finns produkter. Dock 

är mycket litteratur kring varumärkesuppbyggnad skriven med stora företag i åtanke. Vi 

har därför intresserat oss för hur små- och medelstora företag(SMF) går tillväga när de 

bygger varumärken. 

 

Forskningsfråga: Forskningsfrågan för uppsatsen lyder: Vilka faktorer kan vara 

bidragande till uppbyggnaden av ett varumärke i små- och medelstora företag? 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att urskilja vad små- och medelstora företag (SMF), 

som under 2000-talet kunnat etablera ett varumärke inom sin bransch, har för syn på 

varumärken. Vi vill försöka urskilja faktorer som direkt eller indirekt går att koppla till 

företagens varumärken och hur de har byggt upp dem. 

 

Metod: Arbetet har genomförts genom en kvalitativ forskningsmetod där vi har alternerat 

mellan en induktiv och deduktiv ansats. Studien är i huvudsak explorativ men med vissa 

deduktiva inslag i val av teorier. Våra primära källor är hämtade från intervjuer med 

personer som arbetar och varit med från början i företag som idag etablerat ett varumärke på 

marknaden. Vi har även intervjuat tre stycken varumärkesexperter för att få deras syn på 

SMF och varumärkesuppbyggande. 

 

Resultat, slutsatser: Små företag har idag lika stora möjligheter att bygga sig 

varumärken, men det gäller för dem att förstå vad det är som bidrar till att bygga ett 

varumärke. Identiteten är central och är det som konsumenter skapar associationer till 

och bidrar till deras medvetenhet. Företag måste även ha ett tydligt syfte som förklarar 

deras existens och som utgör företagets kärnvärden eftersom konsumenten gärna 

tilldelar värde till något som den tycker om. Intern och extern kommunikation blir även 

en faktor som påverkar om konsumenten ska kunna ta till sig ett budskap och få en 

samlad bild. Företag bör även känna till sin målgrupp och inte distansera sig från den. 

De företag som har återförsäljare eller distributörer bör även se till att de är nära sin 

slutkonsument genom att utbilda personal som tillhandahåller deras produkter till 

konsumenten. På så vis blir inte kommunikationen av identiteten skev. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att introducera vår studie och linjen för vårt 

forskningsområde. Syftet är att ge läsaren en inblick i varumärkets betydelse genom 

att presentera en kort bakgrund kring varumärken, för att sedan lyfta fram vår vinkel 

med SMF och föra en diskussion kring vår forskningsfråga. Vi kommer därefter att 

presentera vårt problem och studiens syfte och till sist lyfta in avgränsningar för 

arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Varje dag stöter människor på mängder av olika varor och varumärken. Dels dem 

som de själva valt att interagera med men även dem som en kollega eller vän 

använder sig av. Ändå är många av de varor som finns ute på marknaden relativt lika, 

något som Hammond (2008) och Melin (2002) även påpekar. Hammond (2008) 

menar att dagens teknik har gjort det möjligt för företag att tillverka i stort sett samma 

varor med samma kvalité till lika priser, vilket skapar problematik eftersom företag 

inte längre kan särskilja sina varor från konkurrenternas.  

 

Att differentiera sig, det vill säga att genom sin produkt framkalla en överlägsen eller 

unik egenskap som skapar ett värde för kunden (Armstrong & Kotler 2009), är 

svårare idag menar Hammond (2008) eftersom vi lever i en värld av överflöd. 

Överflödet menar han kommer från att företag kopierar varandras varor och 

innovationer då de inte vill tappa marknadsandelar, vilket gör att marknaden fylls av 

likartade varor. Melin (1999) säger att företag i stället måste fokusera på att skapa 

långsiktiga konkurrensfördelar. Han menar därför att det har blivit än viktigare idag 

att företag skall jobba långsiktigt för att kunna skapa eller upprätthålla en stark 

position på marknaden. Detta är något som varumärkesuppbyggande kan möjliggöra 

menar han.   
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I den här uppsatsen kommer vi att fokusera på varumärkesuppbyggande hos små- och 

medelstora företag, förkortat SMF, av den anledningen att 99,4 % av alla privata 

företag i Sverige idag faller under den definitionen (www.scb.se). Enligt Krake 

(2005) har varumärkesuppbyggnad en annan innebörd för SMF jämfört med stora 

företag och de saknar dessutom en stor del av det kapital som de stora företagen kan 

avsätta för varumärkesuppbyggnad. Han menar att SMF istället är mer 

försäljningsorienterade och att det därför inte fokuseras så mycket på just 

varumärkesuppbyggnad bland dessa företag. Det är dock något som är nödvändigt för 

just SMF då Hammond (2008) anser att varumärken gör det jobb som säljare och 

marknadsförare gjorde förr, det vill säga att skapa en konsumtionsvilja hos 

konsumenterna. Han menar att varumärken i sig skapar en vilja hos konsumenter att 

köpa en produkt. Ries och Ries (2002) säger dessutom att traditionell marknadsföring 

har fått mindre genomslagskraft. Med det syftar de på att traditionell marknadsföring 

mer fokuserar på en så kallad push-strategi, det vill säga att företagen vill trycka ut 

varorna på konsumenterna för att sälja så mycket varor och som möjligt.  

 

Konsumenter är idag mer delaktiga och noggranna i sina köp och att de, som 

Kapferer (2008) säger, bedömer sig själva utifrån de val dem gör vilket förklarar 

varför en stor del av deras sociala identitet byggs runt de varumärken som dem 

nyttjar. Av den anledningen anser Ries och Ries (2002) att marknadsföringen istället 

borde vara till för att bygga ett varumärke och på så vis locka konsumenterna till 

företagets varor.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Uggla (2003) beskriver att under början av nittiotalet blev varumärken mer och mer 

betydelsefulla för företag. Från att reklambyråerna tidigare positionerat och 

kommunicerat varumärkena tar företagen idag mer eget ansvar och det har även skett 

mer forskning kring begreppet varumärke vilket Uggla (2003) menar har lett till en 

djupare diskussion och förståelse för varumärken. Idag har olika teoretiker sitt egna 

http://www.scb.se/
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perspektiv på vad ett varumärke är och hur de ska vårdas, en åsikt som även Kapferer 

(2008) delar.  

 

Enligt Melin (2002) besitter varumärken olika funktioner som fyller ett ändamål för 

konsumenter. Sandberg (2009) har samma syn på varumärken och menar att de 

hjälper konsumenter att skaffa information kring produkter.  Med denna information 

kan konsumenter jämföra konkurrerande produkter för att avgöra vilken vara som 

uppfyller det ändamål som konsumenten har för avsikt att uppfylla. Kapferer (2008) 

nämner också han en intressant aspekt och säger att ett varumärke sänker den 

upplevda risken vid ett köp. Med risk menar han att människor kan uppleva en viss 

osäkerhet vid ett inköp. Det kan exempelvis vara att produkten är dyr eller om det 

kan innebära något framtida problem om produkten inte skulle hålla för de kraven 

som konsumenten ställer på den. När det inte finns någon risk eller osäkerhet menar 

Kapferer (2008) att varumärket tappar sin betydelse och sin fördel för konsumenten. 

Han säger också att graden av risktagande utvecklas med tiden och därför måste 

varumärket följa med i utvecklingen för att behålla sitt värde.  

 

Ries och Ries (2002) anser att om ett företag, genom sitt varumärke, kan förmedla ett 

värde till konsumenten kan denne i sin tur bilda sig en uppfattning om varan eller 

tjänstens karaktär och på så vis känna sig trygg i sitt köp.  Kapferer (2008) menar 

dock att problematiken med de flesta varor är att de är ogenomskinliga, det vill säga 

att konsumenter först efter att de har konsumerat varan kan upptäcka de innersta 

kvalitéerna. Han hävdar att det gör att många konsumenter inte är villiga att köpa 

varan varpå det blir nödvändigt att varumärkets externa signaler framhäver varornas 

interna kvalitéer för att på så vis bevisa för kunden att varan ger konsumenten någon 

form av värde. Att ett företag via sina varor ger konsumenten möjlighet att skapa och 

tilldela dem ett värde stärker i sin tur varumärket och är något av det viktigaste ett 

företag kan göra menar Hultman (2006). Vare sig det handlar om SMF eller stora 
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företag spelar mindre roll, utan sättet att skapa värde är det som i slutändan kommer 

att avspegla sig i varumärket säger han. 

 

Som vi framhåller i bakgrunden så är 99,4 % av alla företag i Sverige klassade som 

SMF. Krake (2005) förklarar att när de viktigaste och mest betydelsefulla teorierna 

skrevs, bortsåg forskarna helt från det faktum att 95 % av alla företag i USA tillhörde 

kategorin SMF. Ett tydligt exempel på detta var när vi läste igenom litteratur om 

varumärken inför uppsatsen och hittade företag som Coca-Cola, Apple, Nike, Procter 

& Gamble etc. som praktiska exempel. Vi kunde dock inte urskilja om det var skrivet 

någonting riktat mot SMF. Det behöver nödvändigtvis inte var fel i sig då SMF kan 

ha stor nytta över att se hur de stora företagen har gått tillväga för att uppnå de 

resultat som de har gjort, vilket Read et al. (2011) håller med om då de menar att 

SMF kan få inspiration från stora företags tillvägagångssätt. Däremot kan det vara 

svårt för SMF att använda sig av dessa metoder när de själva ska bygga eller 

underhålla sina varumärken. Det förklarar Vanyushyn (2011) och Pride et al. (2008) 

när de framhåller det faktum att små företag har färre tillgångar än vad stora företag 

har, tillgångar som inte bara mäts i pengar utan även personal och organisatoriska 

möjligheter. Men alla företag har en gång varit små och har ändå kunnat bygga ett 

varumärke och det är just det som vi intresserar oss för.  

 

Den ovan förda diskussionen leder oss in på det som vi avser att studera och som har 

fångat vår uppmärksamhet. Det går inte att säga att den teori som är skriven endast 

kan användas av stora företag gällandes varumärkesuppbyggnad men att den kanske 

inte fångar upp väsentliga delar och faktorer som faktiskt är till fördel för SMF. Då 

verkligheten ser ut som den gör idag där SMF är överrepresenterade bland de privata 

företagen i Sverige finner vi det intressant att studera hur SMF kan etablera sig på 

marknaden och skapa ett varumärke. 
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga   

Vi har utifrån problemdiskussionen sett att de grundläggande teorierna om 

varumärken oftast är riktade mot stora företag och hur de kan implementera en 

varumärkesstrategi, med det sagt behöver det inte betyda att SMF inte kan använda 

sig av dem. Men några förutsättningar som vi på förhand har sett är att stora företag 

har fler resurser i form av kompetens, kapital och erfarenhet vilket kan underlätta för 

dem att anpassa sig efter de trender som råder och de krav som konsumtenterna 

ställer vilket är något som SMF oftast saknar. Trots att SMF många gånger saknar 

just de faktorerna har de ändå kunnat bygga upp och etablera varumärken. Det är 

utifrån detta resonemang som vi har konkretiserat vår frågeställning till följande: 

 

Vilka faktorer kan vara bidragande till uppbyggnaden av ett varumärke i små- och 

medelstora företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att urskilja vad små- och medelstora företag (SMF), som 

under 2000-talet kunnat etablera ett varumärke inom sin bransch, har för syn på 

varumärken. Vi vill försöka urskilja faktorer som direkt eller indirekt går att koppla 

till företagens varumärken och hur de har byggt upp dem. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till företag som under 2000-talet lyckats 

etablera både sitt företag och sitt varumärke på den svenska marknaden. Vidare har vi 

valt att avgränsa oss till det som Europeiska kommissionen definierar som små- och 

medelstora företag, förkortat SMF. Även under kategorin SMF har vi valt att 

avgränsa oss till små- och mikroföretag. 
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Bild hämtad från http://ec.europa.eu/. 

 

Vi har utöver det valt att avgränsa oss till företag vars verksamhet riktar sig till 

konsumentsektorn, det vill säga B2C. Vi har även valt att avgränsa oss till företag 

som arbetar med produkter och varor. Just begreppen produkter och varor kommer att 

användas synonymt men gällande begreppet produkt syftar vi på något som skapas 

eller tillverkas, alltså inte tjänster.  

Företagskategori Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Medelstort < 250 ≤ € 50 miljoner ≤ € 43 miljoner 

Små/Litet < 50 ≤ € 10 miljoner ≤ € 10 miljoner 

Mikro < 10 ≤ € 2 miljoner ≤ € 2 miljoner 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera det tillvägagångssätt som vi använt i denna 

studie för att säkerhetsställa studiens trovärdighet. Vi kommer att förklara vår 

forskningsmetod, informationsinsamling av primärkällor men även andra källor, hela 

vår kunskapsprocess samt i ett avslutande kapitel argumentera för vetenskapliga 

kriterier så som validitet och trovärdighet.  

 
2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två olika typer av grundläggande metoder 

vid forskning, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Bryman (1997) menar att 

kvantitativ forskning oftast beskrivs som att den har en logisk struktur, där forskarna 

utgår från teorin för att bestämma problem och frågeformuleringar som de skall 

undersöka för att sedan formulera hypoteser som uppkommit från teorierna. För att 

kunna finna faktorer som kan vara bidragande till uppbyggnaden utav ett varumärke 

har vi därför valt att använda oss utav en kvalitativ metod eftersom vi vill skapa oss 

en djupare förståelse för varumärken och för att söka på djupet istället för bredden. 

Berg (2004) förtydligar detta genom att säga att en kvalitativ metod är till för att 

skapa en djupare förståelse för den situation forskarna ställs inför. Eliasson (2010) 

anser dessutom att kvantitativa metoder lämpar sig bäst när forskarna vill mäta på 

bredden för att få en uppfattning om hur utbrett beskrivna förhållanden och attityder 

är inom en viss grupp vilket vi inte avser att göra. 

 

Under uppsatsens gång har vi inte följt någon speciell struktur, utan tillåtit oss att 

vara flexibla och mer öppna till hur uppsatsen har formats och strukturerats. 

Samtidigt som vi vill skapa en förståelse för hur SMF kan bygga ett varumärke anser 

vi att kvalitativ metod är bättre lämpad för vårt syfte och problem. Detta styrker 

Eliasson (2010) då hon menar att en av de största fördelarna med kvalitativa metoder 

är att de är flexibla men även att de går att anpassa efter olika situationer. 
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Kumar (2005) menar att studien klassificeras som kvalitativ om forskarna har som 

avsikt att genom insamlad information analysera problemet, fenomenet eller 

situationen och fastställa variation utan att uttrycka det i kvantitet. Detta är något som 

även Bryman och Bell (2011) håller med om då de anser att kvalitativ forskning 

brukar fokusera mer på ord än siffror. Detta styrker vårt val av metod eftersom vi vill 

gå in på djupet för att kunna undersöka vårt syfte. Vårt mål är inte att fastställa 

faktorer utan undersöka vilka faktorer som kan ha påverkan för 

varumärkesuppbyggande därför lämpar det sig bättre att använda sig av en kvalitativ 

metod då vi utifrån det kan analysera hur företagen har gått tillväga. 

 

Användandet av kvalitativ metod lämpar sig bäst när forskarna arbetar med olika 

typer av analytiska beskrivningar menar Grönmo (2006). Han fortsätter med att säga 

att syftet i de fallen är att beskriva situationer i sin helhet. Det han antyder stämmer 

bra in på vårt syfte och vår problemformulering. Detta kommer vi sedan att ställa mot 

de varumärkesexperter som vi intervjuat för att kunna se om företagarna har lyckats 

genom en ren slump eller om de faktiskt har förståelse för varumärkesuppbyggande. 

Strauss och Corbin (2008) stärker vårt val av metod genom att hävda att en kvalitativ 

metod hjälper forskarna att förstå den inre kunskapen från deltagarna i studien och att 

upptäcka snarare än att testa variabler. Genom den insamlade empiriska data vi fått in 

har vi tolkat och analyserat och för att finna mönster och sammanhang utifrån vårt 

ställda syfte och forskningsfråga och för att kunna förklara de faktorer vi upptäcker. 

Grönmo (2006) förklarar det som att en kvalitativ analys lägger stor vikt vid att se på 

olika fenomen i de sammanhang som dessa fenomen ingår i, det gör att forskarna får 

goda möjligheter att förstå hur olika fenomen hänger samman på ett visst sätt.  
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2.2 Informationsinsamling 

 

2.2.1 Primära källor 

Kvalitativ Intervju 

Trost (2005) påpekar att kvalitativa intervjuer gör att forskare lättare kan skapa sig en 

förståelse av ett forskningsobjekt samt att mönster kring upplevelser och erfarenheter 

även framträder tydligare. Eftersom vi avser att upptäcka och/eller identifiera mönster 

hos SMF gällande hur de jobbat för att bygga och förmedla ett varumärke samt vilka 

faktorer som kan ha haft störst påverkan på detta, anser vi att kvalitativa intervjuer är 

rätt metod att använda för det syftet. Detta är något som Ryen (2004) håller med om 

och menar även att intervjun som verktyg ofta anses som ett lämpligt medel för att få 

fram tillförlitlig eller verklig fakta. 

  

Patel och Davidsson (2011) betonar att i en intervju är både intervjuare och 

intervjuperson medkreaktörer i interaktionen och kommer påverka resultatet av 

intervjuns karaktär. Intervjupersonen kan ha ställt upp på intervjun utan att själv ha 

någon nytta utav den varpå det blir viktigt för intervjuaren att bygga upp ett samtal 

kring ett resonemang som gör det intressant för båda parter. Vi såg därför till att 

innan vi kontaktade företag, hade läst på om deras verksamhet, deras varumärke och 

varför vi ansåg dem vara lämpliga kandidater för att delta i vår studie. Vi förklarade 

även vårt syfte med studien och vår forskningsfråga. Utav de företag som besvarade 

vår förfrågan valde vi sedan ut de företag som var positivt inställda och gärna ställde 

upp på en intervju.  

 

Fördelen med att göra en kvalitativ intervju framhäver Trost (2005) är att det idag 

inte finns något datorprogram i världen som kan mäta sig med en vältränad och 

uppmärksam intervjuares möjlighet att memorera detaljer från samtalet och endast 

plocka med det mest väsentliga som har relevans för studien. Merriam (2009) håller 

med i detta och säger att intervjuande är nödvändigt då det inte går observera 
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beteende, känslor eller hur människor tolkar världen runt om dem. Även om vi inte är 

experter på att utföra intervjuer så anser vi ändå att det var rätt metod att använda. 

Hade vi istället konstruerat en enkät som vi skickat ut till en större mängd företag 

hade vi inte kunnat följa upp vissa intressanta aspekter eller fånga djupet i det 

intervjupersonen menar. Detta stärker ytterligare vårt val av att använda oss utav 

intervjun som instrument istället för till exempel en enkät.  

  

Utav de förfrågningar som vi skickade ut fick vi bra respons från sex stycken 

personer. Samtliga av dessa var villiga att ställa upp på en längre intervju där både vi 

och dem gavs möjlighet att utveckla resonemang och diskutera varumärken mer 

ingående. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eftersom vi inte hade 

möjlighet eller tid att besöka personerna för ett personligt möte. Nedan följer en kort 

presentation utav de personer som vi har valde att intervjua för vår studie: 

 

 Johan Bergelin, Varumärkesstrateg på Rewir AB med förflutet som 

management-konsult. 

 Jörgen Bödmar, VD och grundare av Scand. Design Online AB  

 Johan Gromark, VD på Label Varumärkesutveckling AB. 

 Johan Håkansson, VD, grundare och driftansvarig på Ängö Kvartesbryggeri 

AB. 

 Frans Melin, Forskare i varumärkesstrategi vid Lunds universitet och 

varumärkeskonsult på Brand Strategy Frans Melin AB.  

 Steffen Sundelius, Grundare, delägare och marknadschef på Vasuma Inc.  

 

Genom vårt urval av intervjupersoner har vi försökt att bredda oss genom att plocka 

in flera personers åsikter eftersom det är faktorer för varumärkesuppbyggande som vi 
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hoppas finna. Samtidigt ville vi komma i kontakt med företag som faktiskt har skapat 

ett varumärke som idag är kännetecknande för deras produkter. Att dessutom 

förstärka dessa åsikter genom att lägga flera experters perspektiv på det hela ger oss 

en god plattform att stå på för att grunda våra analyser. Experternas erfarenhet och 

samlade kunskap kommer dessutom att ge oss en god inblick rent generellt i företags 

problematik med varumärkesuppbyggande. Vi strävade även efter en balans då vi 

ville ha lika många företagare som experter. Gemensamt för alla företag som vi 

kontaktat är att de är relativt nya på marknaden, vilket är i linje med den 

forskningsfråga vi avser att svara på eftersom det är varumärkesuppbyggande för 

SMF som vi kommer att studera. 

 

Genomförandet av intervjuerna 

Något som många forskare är eniga om är att i de flesta situationer där någon person 

ska intervjuas, bör mötet med personen i fråga utgå från en intervjuguide. Den 

vanligaste typen av struktur är den semistrukturerade vilken Merriam (2009) även 

framhåller som den mest använda och mest förekommande struktureringen av en 

intervjuguide. En semistrukturerad intervju består utav förutbestämda frågor som 

blandas med olika ämnen och öppna frågor som ger möjlighet för intervjuaren att 

följa upp intressanta diskussioner med mer djupgående frågeställningar. Våra 

intervjuer gick till på så vis att vi först utformade en mall för vilken typ utav frågor vi 

ville ställa till företagen men även till experterna. Denna mall skickade vi sedan till 

vederbörande så att denne kunde sätta sig in i ämnet och förbereda sig för intervjun.  

 

Vår avsikt med intervjuerna var att skapa en diskussion och få personerna att fundera 

och utveckla sina resonemang för att vi skulle ges chansen att skapa oss en förståelse 

om hur de har gått tillväga. Genom att vi inte hade en allt för standardiserad 

intervjuguide, som Ryen (2004) säger kan leda till att diskussionen låser sig och att 

viktiga aspekter missats, valde vi istället att låta diskussionen hållas fritt med endast 

ett par teman som utgångspunkt. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på de 
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faktorer som var och en av intervjupersonerna fokuserade på och fick så pass 

uttömmande svar som möjligt.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon där vi, efter att ha fått godkännande av 

intervjupersonen, spelade in intervjun för att inte missa viktig information. Detta gav 

oss möjlighet att, som vi ett senare kapitel kommer att diskutera, respondentvalidera. 

Anledningen till att vi valde att intervjua tre stycken experter var dels för att få en 

inblick i deras syn på hur SMF arbetar, men även för att ge oss en typ av 

referensgrupp. Detta gav oss möjlighet att ställa företagens agerande mot experternas 

kunnande för att utesluta om det är tillfälligheter att dessa företag kunnat bygga ett 

varumärke eller om det finns andra faktorer som har påverkat. Experterna vi har 

intervjuat är varumärkesexperter som dagligen jobbar med både SMF och stora 

företag vilket ger oss möjlighet att få in bred information om hur SMF jobbar med 

sina varumärken. Vi hade självfallet kunnat intervjua fler företag om deras 

varumärke, men då vi ville ha företag som kunde ha signifikans för studien ville vi 

inte plocka in vilket företag som helst. Det fanns andra företag som vi också var 

intresserade av att intervjua men då de inte kunde eller ville svara i samma 

utsträckning, valde vi att inte genomföra intervjuerna då vi inte kunna få samma 

uttömmande svar som de andra respondenterna gav oss. 

 

Samtliga intervjuer har, som tidigare nämnts, spelats in eftersom vi ville återge 

intervjun i sin helhet och säkerställa att vi inte missade något. Transkriberingar av 

intervjun har sedan skickats till samtliga intervjupersoner för att få deras 

godkännande. Samtliga intervjuer har godkänts av intervjupersonerna. 

 

2.2.2 Andra källor 

Källor bortsett från empirin som vi valt att använda oss utav har varit litteratur från 

universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Vi har sett till att 

den litteratur vi använt oss av varit från så anförtrodda och uppdaterade källor som 
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möjligt, viss teori har varit mer än 15 år gamla men då de teorierna fortfarande gäller 

och fungerar som en sorts grundpelare för andra forskare anser vi att de har varit 

relevanta. Vi har även använt oss av artiklar, dels sådana som vi har sökt fram på 

Internet via sökmotorer men främst artiklar som går att finna på Linnéuniversitets 

OneSearchbeta. Internetkällor har vi bara använt oss utav när vi kunnat 

säkerhetsställa att det som är skrivet i dem går att anförtro. 

 

2.3 Kunskapsprocessen 

Först av allt satte vi oss båda ner och diskuterade ramen för vad vår studie skulle 

handla om. Eftersom vi båda har ett genuint intresse av varumärken och dess 

uppbyggnad föll det sig naturligt att det var varumärken som vi skulle skriva om. 

Eftersom många av de stora teoretikerna som till exempel Aaker och Kapferer 

behandlar varumärken började vi med att läsa ur deras böcker för att samla 

information och försöka hitta en vinkel kring vad vi skulle studera. Något som 

framgick tydligt var att mycket av teorierna huvudsakligen syftade på hur stora 

företag skulle implementera olika strategier för att bygga eller underhålla sitt 

varumärke. Vi fann detta som intressant och började fundera varför så ofta SMF inte 

nämns i den typen av litteratur och det fick oss att, kanske inte ifrågasätta, men i alla 

fall fundera kring, varför fallet var så. 

 

Efter att vi hittat vår vinkel formulerade vi en forskningsfråga, ett syfte och började 

problematisera situationen för att lägga rätt perspektiv på studien. Vi började även 

leta efter företag som trots sin ringa storlek kunnat starta upp en verksamhet och 

bygga ett varumärke. Vi insåg ganska tidigt att bästa sätt för oss att förstå vad det är 

som dessa företag har gjort och hur de skiljer sig från mängden, var genom att 

genomföra en kvalitativ studie med basen i kvalitativa intervjuer. Vi tog kontakt med 

företag som vi ansåg ha relevans för vårt forskningssyfte och fick snabbt svar från 

många som var mycket intresserade av att hjälpa oss. Medan vi utformade vår 

intervjuguide och återkopplade till de personer som vi avsåg att intervjua samlade vi 

även in teori för att bilda oss ett ramverk kring vår forskningsfråga. Vi arbetade hela 
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tiden med de svar vi fick in mot den teori som vi ansåg vara relevant för vår 

forskning och var tydliga med att inte ta med vare sig teori eller empiri som inte 

skulle ha relevans. Samtliga intervjuer som vi genomförde spelades in, eftersom de 

gjordes via telefon. Dessa intervjuer transkriberades sedan av den anledningen att vi 

ville se till att vi inte missade något viktigt, men även för att kunna skicka det till 

vederbörande för godkännande och för att säkerhetsställa att det som sagts var 

korrekt. I takt med att det empiriska materialet samlades in och behandlades fyllde vi 

även upp med teorier och började analysera vårt material.  

 

Vi har genom hela arbetet försökt att hålla ett fokus och en röd tråd för att inte tappa 

bort oss. Vi har dock under resans gång insett att vår frågeställning från början var 

något för exakt och att den empiri och teori vi samlat in inte skulle ge oss samma 

exakta svar som vi avsåg att finna. Vi har därför fått ändra forskningsfråga och syfte 

ett par gånger för att se till att vi faktiskt har studerat det som vi avser att studera. 

Detta har givetvis även stor vikt för vår validitet eftersom det resultat vi kommer 

fram till måste ha sitt ursprung i vår forskningsfråga och vårt syfte. 

 

Under vår studie har vi både arbetat induktivt och deduktivt. Merriam (2009), 

Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidsson (2011) förklarar att induktion är när 

en forskare försöker upptäcka något medan deduktion är när forskaren vill bevisa ett 

fenomen.  Eftersom vi snarare vill upptäcka varför dessa företag har kunnat bygga ett 

varumärke istället för att förklara hur de har gjort det har vi använt induktiv ansats i 

den aspekten. Då vi inte vill bevisa att de teorier som finns fungerar för SMF utan 

snarare upptäcka om så är fallet, blir det naturligt att arbeta induktivt. Eftersom vi 

från början utgick från teoretiker och deras syn på varumärkesuppbyggande kan vi 

säga att vi även jobbat deduktivt i den aspekten. Vi har genomgående i arbetet både 

följt dit empirin tagit oss tillsammans med att passa in det på befintliga teorier så blir 

det att vi hela tiden växlat mellan induktion och deduktion. Gummesson (2000) säger 

dessutom att det egentligen bara är initialt som en forskare separerar mellan induktion 
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och deduktion eftersom det kommer att reflekteras i problemformuleringen och 

forskningsfrågan. Efter det stadiet menar Gummesson (2000) att all typ av forskning 

alternerar mellan båda ansatserna vilket då kallas att arbeta abduktivt vilket då ger 

vårt arbetssätt styrka och får anses som befogat. 

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

2.4.1 Validitet och trovärdighet 

För att en studie ska ha relevans uttrycker Merriam (2009) att forskningen måste 

utföras korrekt och presentera analyser och slutsatser som läsaren kan tolka som äkta.  

Eftersom vi har gjort en studie baserade på kvalitativ forskningsmetod blir begreppet 

trovärdighet en nyckelfaktor för sanningsgraden. Holme & Solvang (1997) förklarar 

att trovärdigheten ligger i att forskarna har studerat det som de avsåg att studera och 

ingenting annat. Vi har under hela studiens gång försökt att se till att den empiri och 

teori som vi samlar in ska ha relevans för det vi syftar att forska om. Även om vi flera 

gånger har fått styra om vår riktning har vi omformulerat vår forskningsfråga för att 

fastställa att det vi får svar på är det som vi frågar efter.  

 

Holme och Solvang (1997) förklarar vidare att kvalitativa studier har som syfte att 

forskaren ska skapa sig en bättre förståelse för vissa faktorer istället för att samla på 

sig statistiskt material för att få en representativitet, efter vilket trovärdighet blir 

viktigare än pålitlighet. Ett exempel på skillnaden mellan trovärdighet och pålitlighet 

kan vara när två forskare avser att mäta övervikten bland studenter. Om forskarna 

baserar övervikten på fötternas storlek hos studenterna så spelar det ingen roll om de 

mäter fötterna med manisk noggrannhet, svaret de kommer fram till kommer inte gå 

att koppla till övervikten. Eftersom vi vill se hur SMF som idag har byggt upp ett 

varumärke har gått till väga, har vi därför sett till att de företag som vi intervjuat har 

uppfyllt kriteriet att de startat sin verksamhet under 2000-talet. Ett annat kriterium var 

att de byggt upp ett varumärke som de idag lutar sig tillbaka på och som är en 

grundpelare i deras verksamhet. Vårt val av att ta in varumärkesexperters råd är för 
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att se till att det som dessa företag har gjort inte är av slump utan grundar sig i ett 

kunnande och vetskap om hur varumärken fungerar och vad de tillför för ett företag. 

 

Gummesson (2000) beskriver validitet som en modell, teori eller koncept som 

förklarar verkligheten på ett bra sätt, precis som en bra karta beskriver jorden. 

Eftersom vår studie har som grundsyfte att intervjua företag vars varumärke har 

etablerat dem på marknaden, och utifrån dessa företags tillvägagångssätt, kunna 

urskilja faktorer kring hur SMF kan bygga ett varumärke passar även Holme & 

Solvangs (1997) vidare diskussion in för validiteten. Holme & Solvang (1997) säger 

att det en forskare vid kvalitativ studie vill få tag på är enheter som kan ge en 

nyanserad bild av det fenomen man studerar. Vi har därför valt att samla in 

information från flera olika företag inom olika branscher samt varumärkesexperter 

för att se om det finns några återkommande inslag som kan ligga till grund för vad 

dessa företag har gjort som direkt går att knyta till varumärkets uppbyggnad.  

 

Eftersom vi inte ska fastställa nyckelfaktorer utan snarare försöka urskönja faktorer 

som har påverkan på varumärkesuppbyggandet från det material vi har, krävs det att 

den informationen som vi får in är representativ för det syftet. Gummesson (2000) 

talar om något som kallas teoretisk sampling som innebär att forskarna samtidigt 

samlar in och analyserar deras data och bestämmer därefter var de ska söka 

information härnäst. Gummesson (2000) menar att forskarna kanske går vidare med 

ny sorts insamling då de funnit väsentliga skillnader mellan den empirin de har fått 

in. Han tar som exempel upp en studie om tjänstemarknadsföring där data från 

banker, resebyråer, konsultfirmor osv. eventuellt leder fram till att det är stora 

skillnader på prissättningen. För att forskaren då ska kunna generalisera att 

prisskillnaderna är stora mellan olika tjänsteföretag kräver det ett stort urval. Om 

studien istället avser svara på leveransprocessen eller kundens upplevda värde av 

varan, menar Gummesson (2000) att det kan räcka med bara ett par fall. Då vi inte 

ska fastställa ett par exakta faktorer, utan se vad som kan vara faktorer för 
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varumärkesuppbyggande anser vi att de företag som ställt upp tillsammans med 

experternas kunnande vara en tillräckligt god grund för att kunna svara på den frågan. 

 

I ett sista led för att skapa validitet har vi använt oss av något som kallas 

triangulering. Bryman och Bell (2005) förklarar triangulering som när en forskare 

använder mer än en metod eller källa vid en studie. Merriam (2009) menar att en 

forskare aldrig kan, via kvalitativ metod, fånga objektiva sanningar eller avspeglingar 

av verkligheten. Hon anser att en forskare kan öka trovärdigheten i sin studie genom 

att använda sig av triangulering för att ge mer styrka till sina påståenden eller fynd. 

Denscombe (2009) säger även att forskaren får en bättre förståelse av det som 

undersöks om denne betraktar problemet från flera olika positioner. I vår studie har vi 

bland annat använt oss av datatriangulering vilket Denscombe (2009) förklarar är när 

forskarna samlar in data från olika informanter och jämför dem mot varandra. Vi har 

även varit två personer som gjort studien, vilket innebär att vi båda har lagt vår egen 

syn på all insamlad empiri och teori, vilket Denscombe (2009) benämner som 

forskartriangulering. För att heller inte misstolka intervjuerna som vi har gjort har vi 

därför transkriberat alla intervjuer och skickat dem till våra intervjupersoner för 

godkännande. Detta kallas för respondentvalidering vilket dels Denscombe (2009) 

men även Merriam (2009) framhåller som en viktig del för att säkerställa att 

informationen inte snedtolkas eller framställs felaktigt.    

 

2.4.2 Metodkritik 

Under studiens gång har vi flera gånger fått ändra vår forskningsfråga och syftet med 

studien då vi inte varit helt på det klarar med vad det är som vi ska studera. Detta har 

hög relevans för att vi ska uppnå validitet, det vill säga att vi faktiskt studerat det som 

vi avsett att studera. Även om vi flera gånger tvingats ändra vår frågeställning så har 

det varit för att vi var för exakta i vår forskningsfråga från början. Att specificera 

exakta nyckelfaktorer för varumärkesuppbyggande hos ett SMF hade krävt en 

betydligt större studie och ett mycket bredare urval för att vi skulle kunna göra en 

sådan generalisering. Vi anser att vi nu, genom att ha ändrat vårt syfte, ändå kan 
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uppnå validitet eftersom vi faktiskt har studerat det som vi i vår forskningsfråga och 

syfte har nämnt.  

 

Vi är dock medvetna om att vårt urval av intervjupersoner enbart består utav män. 

Detta är vi även kritiska mot själva, men det är också en faktor som vi själva inte är 

bidragande till. Vårt fokus har legat på att komma i kontakt med företag och 

varumärkesexperter som har relevans för vår studie. Vad som visat sig vara oturligt är 

att alla de som valt ställa upp på en längre intervju händelsevis enbart varit män. 

Detta kan givetvis påverka den vinkling som dessa personer ger och det hade 

dessutom varit intressant att få några kvinnors syn på ämnet, men vi anser dock inte 

att det nödvändigtvis hade krävts att vi tagit in kvinnors syn för att få tyngd i studien. 

Vi anser inte att det måste ses i ett genusperspektiv utan att det är informationen som 

utvinns som är det viktiga.  
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3. Teori 

Under detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ligger 

till grund för vår studie. Teorikapitlet är indelat i sex olika avsnitt som vi har valt 

utifrån relevans för studien samt vår insamlade empiriska data. Avsnitten som vi 

kommer ta upp är: Varumärkesidentitet, varumärkesimage, varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesassociationer, varumärket som värdeskapare samt SMF. Under varje 

kapitel kommer vi dessutom att argumentera för varför vi har valt de avsnitten.   

 

3.1 Varumärkesidentitet 

Vi har valt att behandla begreppet varumärkesidentitet då det är ett centralt begrepp 

inom befintlig teori som berör varumärkesuppbyggande. Vi anser därför att vi bör ge 

läsaren en djupgående förklaring av identitetens betydelse för varumärken samt 

förklara hur en identitet på olika sätt kan stärka ett varumärke genom att förmedla 

och förtydliga ett företags kärnvärderingar. För att förklara detta har vi valt att 

bland annat utgå från en modell som varumärkesgurun och pionjären inom 

varumärkesuppbyggande David Aaker har tagit fram: Brand identity system. 

 

3.1.1 Brand identity system 

Read et al.. (2011) säger att en identitet är viktigt för nystartade företag och att 

personen eller personerna som startar upp företaget är de som står för identiteten. 

Vidare menar de att en identitet skall fungera som en avskiljare mot företagets 

konkurrenter vilket målgruppen också måste förstå. Wheeler (2006) påstår att medan 

ett varumärke talar till minnet och hjärtat är en varumärkesidentitet mer påtaglig och 

riktat mot sinnena, det är det verbala och synliga uttrycket av varumärket. Detta är 

något som Upshaw (1995) delvis håller med om då hon menar att ur ett brett 

perspektiv är ett varumärkes identitet en gestaltning av ord, bilder, idéer och 

associationer som formar konsumenters totala uppfattning av ett varumärke. Kapferer 

(2008) går djupare in på definitionen och förklarar att ett varumärke inte är namnet på 

en produkt eller tjänst utan den vision som driver skapandet av produkterna eller 
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tjänsterna under det namnet. Denna vision, som innehåller en central tro och 

kärnvärden är varumärkets identitet.  

 

För att säkerhetsställa att ett varumärkes identitet har en struktur och ett djup borde 

ett företag se på sitt varumärke ur fyra perspektiv: en produkt, en organisation, en 

person och som en symbol menar Aaker (2010). Dessa perspektiv är till för att hjälpa 

företagarna att tänka igenom olika beståndsdelar och mönster som kan klargöra, 

berika och differentiera en identitet. De här perspektiven lämpar sig inte för alla 

företags varumärkesidentiteter, men han menar att alla företag borde överväga dessa 

perspektiv och använda de som hjälper till att förtydliga vad varumärket borde stå för 

i konsumenternas sinne.  

 

Varumärket som produkt 

Det första perspektivet som Aaker (2010) tar upp är att se varumärket som en 

produkt. Produktrelaterade associationer kommer nästan alltid vara en del av 

varumärkets identitet, då konsumenten kommer att sammankoppla valet av 

varumärke och upplevelsen vid användandet av produkten fortsätter han. Kapferer 

(2008) säger att ett varumärkes ryggrad är produktens materiella tillförda värde. Han 

exemplifierar detta genom att uttrycka ett varumärke som en blomma där produktens 

fysiska tillgångar representerar stjälken. De värden som sedan skapar blomman 

kommer från varumärkets immateriella tillgångar som gör den åtråvärd och vacker.  

 

För att se ett varumärke ur produktens perspektiv nämner Aaker (2010) sex olika 

tillvägagångssätt för hur produkten kan kopplas till varumärket. Dessa presenteras 

kort nedan. 

 
Ett varumärke kan associeras med en produktkategori menar Aaker (2010), om 

någon till exempel tänker på biluthyrning skall denne direkt koppla det till ett 

varumärke eller företag som hyr ut bilar. Ett kärnvärde för ett varumärkes identitet är 

produktens dragningskraft, alltså till vilken produkt eller vilka produkter associeras 



 

  26 (78) 
 

varumärket med fortsätter han. En stark länk till produktkategorin innebär att 

varumärket kommer att associeras till produktkategorin när den nämns, det handlar 

därför om att vara bland de första varumärkena i kundernas medvetande förespråkar 

Aaker (2010).  

 

Nästa underkategori som Aaker (2010) tar upp är produktrelaterade särdrag. Dessa 

särdrag är direkt relaterade till ett köp eller användandet av en produkt och det kan ge 

funktionella fördelar så som exempelvis garanti på elektronik eller dygnet runt 

kundservice. Det kan även ibland ge emotionella fördelar för konsumenter menar 

han, ett exempel på detta är GodEl som skänker sitt vinstöverskott till välgörenhet. 

  

Enligt Aaker (2010) är kvalitetens inslag också ett viktigt produktrelaterat attribut. 

Inom varje konkurrensutsatt marknad är det den upplevda kvaliteten som sätter 

antingen priset som konsumenten är beredd att betala eller så är kvaliteten en 

grundpelare för konkurrensen där varumärket med högst kvalitet vinner hävdar Aaker 

(2010). Kapferer (2008) är av den uppfattningen att ordet kvalitet har olika innebörd 

beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Han menar att i matbranschen är 

produkterna märka med kvalitetsstämplar så som att de kan vara kravmärkta. Han 

säger att kvalitetsstämplar är ett marknadsföringsverktyg och som i matbranschen står 

för en mer industriell och vetenskaplig kvalitet. Aaker (2010) fortsätter med att säga 

att värde är något som är närbesläktat till kvalitet och genom att företag adderar en 

prisdimension berikar det den bärande idén. I fall som Gucci, Prada och Versace 

används priset som en måttstock på kvalitén. 

 

Något som Aaker (2010) lyfter fram är att vissa varumärken framgångsrikt lyckats 

med att äga eller associera sin produkt till ett visst användningsområde eller 

tillämpningsområde vilket tvingar dess konkurrenter att arbeta kring den 

verkligheten. Ett exempel på detta är Red Bull som starkt förknippas med 

extremsport. 
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Ett annat sätt att positionera sitt varumärke är genom vilken typ av konsumenter som 

använder varumärket anser Aaker (2010). Vaid (2003) nämner bilbranschen som ett 

exempel. Han menar att bilmärken så som Mercedes, Volvo och Jaguar alla har olika 

distinkta personligheter, en Volvo är känd för att vara en säker familjebil och 

Mercedes skall utstråla tysk kvalitet. 

 

Aaker (2010) menar också att ett strategiskt val är att associera sitt varumärke med ett 

land eller region för att öka varumärkets trovärdighet. Champagne förknippas 

exempelvis med Frankrike och Mercedes med Tyskland, för varje fall antyder en 

association med ett land eller region att det står för högre kvalitet eftersom det landet 

eller den regionen oftast har ett kulturarv inom just det området. Schug (2003) har 

utvecklat resonemanget och menar att ett företag kan använda sig av sin 

företagshistoria som en del av kommunikationsarbetet och att det då kan bidra till att 

attrahera både befintliga och nya målgrupper. Han menar att ett företags historia är 

unikt och som är omöjligt för konkurrenter att kopiera vilket då blir ett underskattat 

marknadsföringsverktyg. 

 

Varumärket som organisation 

Efter att ha förklarat hur en produkt som ett varumärke menar även Aaker (2010) att 

ett perspektiv som ett företag bör ta i beaktning är att se sin organisation som ett 

varumärke, vilket kan förstärka identiteten. Han menar att företag, genom att se sin 

organisation som ett varumärke, kan det skapa konkurrensfördelar då ett företags 

produkter många gånger lätt kan kopieras medan en hel organisation är svårare. För 

att en organisation ska bli så framträdande att det kan betraktas som kärnan i 

varumärket krävs det enligt Olins (1994) att varje organisation måste ha ett tydligt 

syfte som personerna inom organisationen förstår. Detta är för att varje organisation 

är unik i sig och att identiteten måste utgå från organisationens rötter, personlighet, 

styrkor och dess svagheter menar han. Wheeler (2006) hävdar att det finns bevis på 

att de organisationer där de anställda förstår och andas varumärket är mer 

framgångsrika.  
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Olins (1994) förklarar att i små och unga företag sker ledningens arbete med 

identiteten automatiskt, identiteten är direkt reflekterat på vad grundaren eller ägaren 

har för intressen och mål, företaget är vad han eller hon gör det till. Aaker (2010) 

anser att organisatoriska associationer inte nödvändigtvis är begränsade till ett 

företags varumärken, problemet ligger snarare i om associationerna är en viktig del 

av varumärkets identitet eller inte. Ind (2007) hävdar att det inte räcker med att fastslå 

syftet och värdena för en organisation utan de måste se till att de har en betydelse så 

att de anställda inom organisationen kan andas varumärket i deras vardagliga liv. 

Alvesson (2007) hävdar att en distinkt organisationskultur grundar sig i hur 

människorna i organisationen identifierar sig med den. Han menar att beroende på 

hur mycket organisationen avskiljer sig från omgivningen och om organisationen 

arbetar med att få deras medlemmar att sträva åt samma håll går det att urskilja hur 

mycket organisationen tillhandahåller en specifik social identitet för personalen.  

 

Varumärket som person 

Det tredje perspektivet som Aaker (2010) tar upp är varumärket som en person och 

varumärkets personlighet. Keller et al.. (2008) menar att ett varumärke kan ta 

personliga egenskaper, precis som en person kan ett varumärke vara roligt, modernt, 

exotiskt, intelligent etc. Ett varumärkes personlighet reflekterar hur människor känner 

för varumärket som ett resultat på vad de tror att varumärket är och vad det gör och 

hur det har marknadsförts fortsätter han. vilket även Vaid (2003) och Aaker (2010) 

håller med i. Ett varumärkes personlighet kan skapa ett starkare varumärke sett ur 

flera aspekter. För det första kan det hjälpa en konsument att uttrycka sin personlighet 

menar Aaker (2010). Vaid (2003) fyller i och förklarar att en person inte köper en 

viss produkt enbart för dess funktionella egenskaper utan istället för att de skall 

uppnå en viss status eller livsstil som varumärket representerar. En person som 

använder Fjällrävens produkter kan exempelvis identifiera sig som en 

friluftsmänniska. Den andra aspekten som Aaker (2010) tar upp är att ett varumärkes 

personlighet kan vara basen för relationen mellan ett varumärke och konsumenten 
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precis som att mänskliga personligheter kan påverka relationer människor emellan. 

Detta för han medhåll ifrån Vaid (2003) som menar att ett varumärke kan vara en vän 

eller vara familjärt. En Thomson GPS kan till exempel vara en vän som navigerar dig 

rätt, men samtidigt en ovän om inte den fungerar som den skall. Den tredje aspekten 

är att ett varumärkes personlighet kan hjälpa till att kommunicera produkters attribut 

och därför bidra till en funktionell fördel anser Aaker (2010). Vaid (2003) tar upp ett 

exempel med Lucozade som idag tillhandahåller olika sportdrycker för den aktive. 

Från början var det ett varumärke kopplat till medicin och att återhämta sig från 

sjukdomar, till att idag vara ett trendigt och sportigt livsstilsvarumärke. De har 

uppfyllt detta genom att återpositionera sig på marknaden med hjälp av kända 

idrottsprofiler och datorspelsikonen Lara Croft för att på så sätt få en mer ungdomlig 

framtoning. 

 

Varumärket som symbol 

Det fjärde och sista perspektivet som ett företag bör ta i beaktning för att försäkra sig 

om att de har en identitet med bra struktur och djup är att se varumärket som en 

symbol. Aaker (2010) menar att en stark symbol kan ge en identitet en bra 

sammanhållning och struktur, samtidigt som symbolen gör identiteten mer 

igenkännlig och återkallande. Wheeler (2006) håller med i detta och säger att 

symboler är kraftfulla, svårfångade och mystiska men att en enkel form direkt kan 

skapa igenkänning och känslor hos en individ oavsett om det står på en mobilteleon 

eller på ett klädesplagg.  

 

3.1.2 Kärnidentitet och utvidgad identitet 

Upshaw (1995) säger att identiteten är ett varumärkes DNA med en särskild 

uppsättning av olika delar av varumärket som är sammansatt på ett unikt sätt som i 

slutändan avgör hur varumärket kommer att uppfattas av konsumenterna.  
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Enligt Aaker (2010) består en varumärkesidentitet 

av en kärnidentitet och en utvidgad identitet. En 

identitets beståndsdelar är dessutom organiserade i 

bestående meningsfulla mönster, oftast runtom 

kärnidentitetens beståndsdelar, det är därför av 

vikt att förstå kärnidentiteten, den utvidgade 

identiteten och vilka meningsfulla mönster som 

finns. 

Vaid (2003) menar att ledningen i företaget måste 

ställa ett par frågor till sig själva för att avgöra fastställa vad varumärkets kärnvärde 

är, frågorna är: Om ett varumärke var en person, vilken sorts person skulle denne då 

vara? Om varumärket var en person vad skulle dennes hobbys vara, vilka kläder 

skulle denne bära, vilka sporter skulle denne spela? Om varumärket var ett hus, vilket 

sorts hus skulle det då vara? Vad är det första som dyker upp i medvetandet när 

företagaren tänker på varumärket? 

 

Aaker (2010) säger att kärnidentiteten borde innehålla beståndsdelar som gör 

varumärket unikt och värdefullt därför att den normalt sett skall bidra till ett 

värdeerbjudande och basen för varumärkets trovärdighet förespråkar han. Aaker 

(2010) tar som exempel upp Nike för att visa hur kärnidentiteten och den utvidgade 

identiteten skiljer sig åt. Nikes kärnidentitet förespråker sport och fitness, riktat mot 

toppatleter eller de som är intresserade av fitness och hälsa som med teknologisk 

överlägsenhet i sina produkter skall förbättra människors liv genom idrottsutövande. 

Eftersom Nike idag har flera olika produkter inom olika produktkategorier så som 

basket, fotboll, golf etc. så har de en utvidgad identitet mot var och en av deras 

segment. Varje utvidgad identitet har en personlighet som utgör basen för relationen. 

Dessa relationer förstärks genom galjonsfigurer i form av professionella 

idrottsutövare som förstärker varumärkets värde för konsumenterna. 
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Aaker (2010) fortsätter med att säga att kärnidentiteten är centralt både för betydelsen 

och framgången för ett varumärke och den innehåller associationer som kommer att 

finnas kvar även om varumärket förflyttas till nya marknader och produkter. 

Kärnidentiteten skall vara mer resistent mot förändringar än den utvidgade kärnan, 

även om varumärkespositioneringen och kommunikationsstrategierna förändras så 

skall kärnidentiteten vara tidlös, däremot kan den utvidgade kärnan förändras (Aaker, 

2010).  

 

Aaker (2010) menar att kärnidentiteten oftast inte innehåller tillräckligt med delar för 

att utföra alla funktioner som varumärket har. Det är något som den utvidgade 

identiteten skall hjälpa till med då han menar att den skall innehålla beståndsdelar 

som skapar struktur och en helhet, den fyller i bilden och adderar detaljer som hjälper 

till att porträtera vad varumärket står för. Aaker (2010) menar att en mer utvidgad 

identitet kan innebära att ett varumärke är starkare inom en viss produktkategori, på 

så sätt kan varumärket vara mer minnesvärt och skapa mer betydelse för en individ. 

 

3.2 Varumärkets image 

Vi har valt att ta med ett kapitel om varumärkesimage av den anledningen att det är 

imagen som blir konsumenternas tolkning av företagens identitet. Vi kommer inte att 

behandla image ingående eftersom vår studie inte baseras på konsumenters 

upplevelse utav ett varumärke, men vi upplever att läsaren ändå bör ges en möjlighet 

att få en helhetsbild av hur en identitet påverkar konsumenternas val och hur de kan 

identifiera sig själva med varumärket och dess värderingar 

 

Kapferer (2008) menar att ett varumärkes image finns på mottagarens sida och att 

varumärkets identitet finns på avsändarens sida. När det talas om brand management 

menas det att identiteten föregår imagen. Innan en image kan projiceras publikt måste 

det var klart och tydligt vad som skall projiceras och innan den tas emot måste det 
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vara klart vad som skall sändas och hur det skall projiceras fortsätter han. Kapferer 

(2008) använder sig av en modell för att förklara hur identitet och image hänger ihop.  

 

Modellen visar hur en image är en syntes skapad av allmänheten från olika 

varumärkesmeddelanden så som, varumärkets namn, symboler, produkter, reklam, 

sponsring och artiklar etc. En image är ett resultat från avkodningen av ett 

meddelande där betydelsen extraheras och tecken tolkas menar han. Olins(1994) 

menar att den uppsamlade bilden som ett företag får från sin målgrupp kallas för 

image, och den imagen varierar kraftigt mellan olika målgrupper.  

 

Enligt Aaker (2010) är ett varumärkes image vanligtvis passivt och ser bakåt medan 

ett varumärkes identitet ska vara aktivt och se mot framtiden och den skall återspegla 

de associationer som varumärket strävar efter att associeras med. Han fortsätter med 

att säga att ett varumärkes image tenderar att vara taktiskt och varumärkets identitet 

är mer strategiskt och borde reflektera en strategi som skall leda till ett 

konkurrensövertag. Vidare borde även ett varumärkes identitet reflektera dess 

kvaliteter även om de inte är framträdande i varumärkets image menar han. Att förstå 

och hantera begreppet varumärkesidentitet är en nyckelfaktor för att skapa starka 

varumärken hävdar Aaker (2010) 
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3.3 Varumärkesmedvetenhet 

Ur våra empiriska data fick vi förståelse för att varumärkesmedvetenhet var en 

avgörande faktor när konsumenter väljer mellan olika produkter. Att finnas med i 

konsumentens mentala varukorg visade sig vara av yttersta vikt varav vi vill belysa 

detta genom att redogöra för läsaren vad varumärkesmedvetenhet innebär och hur 

företag kan arbeta för att stärka sin position i konsumentens medvetande. 

 

Aaker och Joachimsthaler (2000) beskriver varumärkesmedvetenhet som ett 

underskattat verktyg och tillgång för ett företag och förklarar att 

varumärkesmedvetenhet syftar på varumärkets förmåga att placera sig och stanna i 

konsumenternas medvetande. Aaker (2010) förklarar, att om konsumentens 

medvetande var fyllt av reklamskyltar, som var och en representerade ett varumärke, 

så skulle varumärkets medvetandegrad reflekteras i skyltens storlek. Keller (2008) 

fyller i och utvecklar resonemanget med att det är kundens upplevda värde som 

reflekteras i hur pass hög medvetenhet den har av ett varumärke. Han menar att ju 

mer familjär en konsument förhåller sig till ett varumärke och desto starkare band 

som finns parterna emellan ju starkare blir medvetenheten av varumärket.  

 

Varumärkesmedvetenhet består enligt Bedbury och Fenichell (2002), Aaker och 

Joachimsthaler (2000) och Keller (2008) av två delar: varumärkeskännedom och 

varumärkeskoppling. Keller (2008) förklarar att varumärkeskännedom är 

konsumentens förmåga att känna igen varumärket efter att tidigare har kommit i 

kontakt med det. Aaker (2010) säger att varumärkeskännedom reflekteras i 

familjäriteten som en konsument känner för ett varumärke och hur pass nära hjärtat 

som varumärket ligger. Aaker och Joachimsthaler (2000) framhåller även att 

konsumenter tycker om varor som de är bekanta med och tilldelar därför gärna alla 

möjliga goda associationer till varumärken som de känner sig trygga med. De menar 

då att företag via sitt varumärke kan uppmärksamma konsumenten om deras varor 

och genom exponering öka igenkänningsgraden som konsumenter använder sig utav 
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när de ska välja mellan olika varor. Aaker (2010) påpekar just detta och berättar att 

flera psykologiska studier påvisar att igenkänning är viktigt för konsumenter och kan 

skapa positiva känslor vare sig det gäller varor, företag eller varumärken.  

 

Varumärkeskoppling är konsumentens förmåga att plocka fram ett varumärke ur 

minnet när den bara tänker på en produktkategori, ett köp eller användningssituation 

som den behöver få tillgodosett förklarar Keller (2008). Ett exempel kan vara att en 

konsument tänker på Kalles Kaviar när den tänker på pålägg, eller ägg eller påskmat. 

Aaker (2010) klargör att beroende på om en kund återkopplar till ett varumärke eller 

inte vid ett köp, kan det fälla avgörande för om ett företags varor kommer att hamna i 

kundens varukorg eller inte. Att en kund kan återkoppla till ett varumärke utan att 

behöva se varorna innebär därmed att kunden ständigt bär med sig varumärket i sin 

mentala kundkorg. Effekterna av detta kan förklaras till att om en konsument står 

inför ett inköp är chansen större att den väljer ett av de varumärken som de från 

minnet kan komma ihåg, istället för att ödsla tid på att leta efter andra alternativ säger 

Aaker (2010).  

 

Keller (2008) påpekar dock att människor har en större förmåga att känna igen ett 

varumärke än vad de har att lagra i minnet. Aaker (2010) delar denna uppfattning 

men säger att vissa varumärken har nått sådan total dominans att när kunden ska 

försöka återkoppla till varumärken inom en viss kategori kan de bara komma på ett 

enda varumärke. Detta kan ju uppfattas som positivt men Aaker (2010) förklarar att 

på grund av degenerering, det vill säga att varumärket kan bli ett sådant vanligt märke 

för en typ av vara att det inte längre är möjligt att behålla lagligt skydd och 

ensamrätten försvinner, inte är särskilt gynnsamt. Detta skedde till exempel med 

Aspirin, som idag när det stavas med ett litet a, har blivit ett vanligt ord istället för ett 

registrerat varumärke, som i 12 länder, varav bland annat i USA och Storbritannien 

säljs av andra företag än Bayer som annars har äganderätten. Melin (2002) påpekar 

dock skillnaden mellan ett varumärke som har total dominans och ett varumärke som 
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är det första som en konsument tänker på. Ett varumärke som är först i en 

konsuments tankegångar innebär att det är det första varumärket som en konsument 

tänker på inom en produktkategori. Melin (2002) hänvisar sedan till att flera studier 

har visat att det varumärke som en konsument kommer att tänka på, oftast är det 

märket som vederbörande köper. 

 

3.4 Varumärkesassociationer   

Som en uppföljning på föregående kapitel diskuterar vi här vidare på hur 

varumärkets identitet ska kopplas till konsumenten och vilka associationer som 

företag vill skapa hos kunden när denne tänker på ett varumärke. Eftersom 

associationerna har sitt ursprung ur varumärkets identitet anser vi därför att det har 

relevans för att bygga på förståelsen av varumärkets identitet. 

 

I tidigare kapitel beskrev vi hur konsumenternas medvetenhet om ett varumärke kan 

vara avgörande i köpprocessen genom att ett företag lyckas skapa en familjäritet eller 

igenkänningsfaktor via exponering av varumärket. Keller (2008) lyfter även fram 

associationer som en viktig egenskap för att skapa tydliga kopplingar till varumärket. 

Aaker och Joachimsthaler (2000) påpekar att om ett varumärke lyckas äga en 

nyckelassociation till en vara eller en tjänst så finns det stor potential och stora 

fördelar med det. De påstår till och med att varumärkesassociationer är själva 

kärnverksamheten i varumärkesbyggande och har sitt ursprung från företagets 

identitet, vilket även Aaker (2010) håller med om. Aaker (2010) framhåller att de 

associationer som konsumenten får, ska vara styrda av företaget och representera det 

som de önskar att varumärket ska betyda för konsumenterna. Beroende på i vilken 

grad som konsumenter sammankopplar information till ett specifikt varumärke, desto 

starkare blir associationen menar Keller (2008). 

Keller (2008) lyfter även fram två faktorer för att en association ska stärkas. Dels är 

associationen beroende av den personliga relevans som en konsument kan knyta 

informationen till, men även hur konsekvent informationen kommuniceras på längre 
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sikt. Tvetydiga budskap som kastas ut utan någon substans eller syfte kan göra att 

konsumenten förlorar helhetsbilden och upplever varumärket som förvirrande menar 

Keller (2008). Även val av medier och i vilka kontext kan påverka det som 

konsumenten i slutändan tycker om varumärket.  

 

Precis som med brand awareness kan brand association formas på två olika sätt. 

Keller et al. (2008) menar att det finns varumärkesattribut och varumärkesfördelar. 

Varumärkesattribut är de egenskaper som karaktäriserar en vara eller en tjänst, medan 

varumärkesfördelar är de personliga värderingarna och det egna värdet som en 

konsument kan tilldela en vara eller tjänst. Keller et al. (2008) förklarar att 

information är det som i störst grad påverkar ett varumärkes attribut medan ett 

varumärkes fördelar enklast upptäcks genom konsumtion av varan eller tjänsten. 

Något som i stor grad kan ha inverkan på konsumenternas tolkning av informationen 

som sprids är genom vart informationen kommer ifrån. Keller (2008) menar att ju 

större påverkan företagen har på informationen desto mer skeptiska blir 

konsumenterna på sanningshalten i budskapet. Reklam är det vanligaste sättet för 

företag att kommunicera ut sina budskap men kanske också det mest opålitliga och 

även mest inkonsekventa. Andra källor, så som genom word-of-mouth eller via källor 

som ger konsumenten möjlighet att utvärdera budskapen, menar Keller (2008) har 

större chans att skapa positiva associationer som knyts till varumärket.     

 

3.5 Varumärket som värdeskapare 

Hittills har vi definierat termer som har relevans för varumärkesuppbyggande. I 

detta kapitel vill vi därför presentera för läsaren vad det är i ett varumärke som 

skapar möjligheter för konsumenten att tilldela det ett eller flera värden. Begrepp 

från tidigare kapitel lyfts in för att ge läsaren en helhet och en förståelse kring 

varumärket som värdeskapare. 
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Melin (2002) berättar att varumärken är större idag än vad det någonsin har varit 

tidigare och att varumärken är en värdefull tillgång är allmänt vedertaget. Han säger 

att detta grundar sig i att varumärken besitter olika funktioner som fyller ett ändamål 

för konsumenter. Sandberg (2009) har samma syn på varumärken och säger att 

konsumenter genom varumärken kan tillförskaffa sig information om produkternas 

egenskaper.  Med denna information, fortsätter Sandberg (2009), kan konsumenter 

jämföra konkurrerande produkter för att avgöra vilken vara som är det bästa köpet 

som gynnar konsumenten mest.  

 

Melin (2002) anser att ett varumärke kan fungera som informationsbärare, garant, 

katalysator och imageskapare. Kapferer (2008) fyller i och säger att varumärken 

dessutom sänker den upplevda risken vid ett köp. Med risk menar Kapferer (2008) att 

människor kan uppleva en viss osäkerhet vid ett inköp. En dyrare vara eller en vara 

som vid framtida problem kan få stora konsekvenser ökar risktagandet vid inköpet. 

När det inte finns någon risk eller osäkerhet menar Kapferer (2008) att varumärket 

tappar sin betydelse och sin fördel för konsumenten.   

 

Melin (2002) påpekar att inom varje produktkategori finns det i stort utbud utav 

produkter som i stort sett är likartade och fyller samma funktion. Det han menar att 

varumärken gör, är att identifiera olika varor på marknaden och ger konsumenten 

möjligheten att välja den vara som tillfredsstället det syfte som konsumenten avser att 

använda produkten till. Framförallt vid ett senare köp påpekar Melin (2002) att 

varumärken gör urvalsprocessen enklare eftersom konsumenten då har erfarenhet av 

ett varumärke och kan då lättare välja att införskaffa samma vara igen. Sandberg 

(2009) håller med och konstaterar att varumärken sparar konsumenten både pengar, 

eftersom kunden inte behöver göra en ny prisjämförelse, samt tid vilket de flesta 

konsumenter inte har mycket över nu för tiden.  
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Men ingenting i livet varar för evigt och likadant är det med varumärken. Kapferer 

(2008) säger att graden av risktagande utvecklas med tiden och därför måste 

varumärket följa med i utvecklingen för att behålla sitt värde, för utan ett risktagande 

fyller varumärket ingen funktion. Han menar att tack vare teknologiska framsteg 

skiljer sig inte längre produkter mellan bra och dåliga varor, utan snarare mellan bra 

och bättre varor. Framförallt är det problematiken med att de flesta varor är 

ogenomskinliga, det vill säga att konsumenter kan först efter dem har konsumerat 

varan upptäcka de innersta kvalitéerna. Det gör att många konsumenter inte är villiga 

att ta det steget och köpa varan uttrycker Kapferer (2008). Det är därför nödvändigt 

att varumärkets externa signaler framhäver varornas interna kvalitéer. Detta säger 

Sandberg (2009) kan ske på olika sätt men via prissättning, återförsäljare som säljer 

varorna, garantier och stil/design kan varumärket framhäva kvalitéer som annars hade 

varit svåra att plocka upp. 

 

3.6 Små- och medelstora företag 

I detta kapitel lyfter vi in teori om SMF eftersom det är dessa företag som vi samlar 

empiri från. Vi vill tydligt förklara hur SMF oftast arbetar, deras för- och nackdelar 

samt visa på deras innebörd på dagens ekonomi. Eftersom studien även syftar till att 

försöka förstå hur SMF kan bygga varumärken är det naturligt att vi även förklarar 

karaktärsdrag och skillnader på SMF mot större företag. 

 

Företag som Ericsson, IKEA och Hennes & Mauritz har alla en gång i tiden varit 

SMF som sedan växt och blivit några av Sveriges jättar. Dessa företag omsätter stora 

summor varje år och har väldigt många anställda inom sina organisationer. Ändå är 

de en minoritet eftersom de tillhör definitionen stora företag som bara representerar 

0,1 % av Sveriges totala mängd företag (www.ekonomifakta.se).  

 

Fördelningen av antalet stora företag ser ungefär likadant ut i många andra länder 

runt om i världen och Pride et al. (2010) och Vanyushyn (2011) konstaterar att 

http://www.ekonomifakta.se/
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grunden för många länders ekonomi baseras på SMF och deras verksamheter. 

Vanyushyn (2011) berättar även att Europeiska kommissionen ansåg 2002 att det var 

tack vare SMF företag som Europas ekonomi har blivit den världsekonomi som den 

är idag och även källan till en stor mängd jobb och minskad arbetslöshet.  

 

Anledningen till att så många SMF existerar anser Pride et al. (2010) och Vanyushyn 

(2011) vara på grund av att en liten verksamhet inte har särskilt stora 

uppstartskostnader jämfört med vad till exempel en biltillverkare har. Ändå medger 

Pride et al. (2010) att SMF är mer benägna att misslyckas eftersom kapital, 

management och planering är nyckelingredienser för att lyckas - men ofta även källan 

till motgång. Mycket kan handla om att det är svårt att skapa ett jämt kassaflöde anser 

Hultman (2006) och fortsätter med att SMF oftast saknar kapital och får ofta själva 

täcka upp för oförutsedda utgifter eller betalningar som inte kommer in. 

Marknadsföringen kan även i många fall åsidosättas säger Hultman (2006) fast att det 

egentligen är marknadsföringen som kan skapa ett kassaflöde.  

 

SMF har även en stor påverkan på de varor och innovationer som finns på marknaden 

och som hela tiden dyker upp. Vanyushyn (2011) förklarar att SMF oftast kommer på 

nya revolutionerande produkter medan större företag bidrar med inkrementella
1
 

lösningar och bidrag på existerande produkter som oftast ökar kapacitet, hastighet 

eller användarvänlighet. Detta menar författaren är för att SMF är flexiblare, mer 

entreprenöriella och har färre restriktioner än vad större företag har.  Det som SMF 

vinner på sin flexibilitet förlorar de dock i jämförelse till tillgångar. Vanyushyn 

(2011) samt Pride et al. (2008) framhåller det faktum att SMF har färre tillgångar än 

vad större företag har, tillgångar som bara inte mäts i pengar utan även personal och 

organisatoriska möjligheter.  

 

                                                 
1
 små förändringar och förstärker snarare tidigare kunskap inom en organisation 
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Även expertis och kompetens för att kunna fatta beslut är något som SMF oftast inte 

alltid besitter. Pride et al. (2008) förklarar att många SMF ofta saknar den kunskap 

och ledningsförmåga som krävs för att driva ett företag. Även vid framgång och 

expansionsmöjligheter kan problem uppstå då företag missuppfattar hur pass bra 

verksamheten går och överexpanderar företaget. Dessa överexpanderingar menar 

Pride et al. (2008) leder till stora organisatoriska förändringar vilka kan bli 

kostsamma om de inte planeras och förutsägs i god tid innan.  Men givetvis har 

myntet två sidor och författarna påpekar att fast många SMF misslyckas, så finns det 

dem som med en god idé, expertis, resurser och med beslutsamhet bestämt sig att 

lyckas och gjort så. McDonald’s, Procter & Gamble och Apple är alla företag som 

varit SMF men som lyckats expandera deras verksamhet till att idag vara giganter på 

marknaden.  

 

Hultman (2006) ställer sig då frågan om marknadsföring är något som SMF bör 

arbeta med för att klara konkurrensen som finns på alla marknader. Han anser att vare 

sig företagen företar sig att hålla på med marknadsföring eller inte måste företagen ha 

ett proaktivt förhållningssätt med sin verksamhet. Om värdet som finns i varan eller 

hos organisationen försvinner förlorar varumärket sin trovärdighet. Om företaget inte 

reagerar, börjar ofta nedgången säger Hultman (2006). Att ha ett proaktivt beteende 

anser även Vanyushyn (2011) stimulerar hur pass innovativa företagen är och får dem 

att tänka långsiktigt snarare än för nuet. Just när det gäller långsiktighet anser 

Hultman (2006) att många mindre företag faller på det eftersom 

varumärkesuppbyggande handlar om att bygga på sikt och kan därför vara en 

kostsam process som kräver många beslut och resurser. Han menar att vid studier hos 

framgångsrika SMF finns det både dem som har en tydlig profil men även dem som 

helt saknar en tydlig framtoning. De företag som har en tydlig identitet har även ofta 

mer mjuka värden som skapar värde för kunden. Dagens konkurrentutsatta marknad 

gör att alla hårda värden, som är knutna till en produkt, blir ofta snabbt kopierade av 

konkurrenter som antingen har gjort en likadan variant eller överträffat egenskaperna 
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i en ny produkt poängterar Hultman (2006). Pride et al. (2010) påpekar även att i 

många fall produceras varor på en plats, medan marknaden där produkten säljs kan 

vara på en annan kontinent gör det att ett efterfrågat varumärke kan vara företagets 

kanske viktigaste tillgång.  

 

Hultman (2006) vill även särskilja på två delar gällande marknadsföringens syfte. 

Han menar att marknadsföring består av kundvärdeskapande processer och 

varumärkes-uppbyggande som ofta bygger på att företagen skaffar sig långsiktiga 

fördelar och grundas på strategiska beslut.  Men det finns även aktiviteter som på kort 

sikt har effekter för företaget, men då kanske huvudsakligen för efterfrågan. Hultman 

(2006) väljer att kalla det för ett mer reaktivt sätt för företag att jobba med att styra 

efterfrågan efter vad företaget kan leverera för att effektivisera verksamheten. Det är 

oftast denna syn som många SMF har på marknadsföring och kanske varför många 

SMF misslyckas att skapa värde på lång sikt för kunden fortsätter Hultman (2006).  

 

När det talas om markandsföring för SMF är det därför viktigt att företaget förstår i 

vilket syfte som marknadsföringen sker. Hultman (2006) tycker att det kan vara 

viktigare att jobba med företagets strategiska positionering på marknaden medan en 

aktiv kundbearbetning inte alltid är nödvändigt. Han anser dock att det aldrig är rätt 

att helt strunta i sina kunder och ha en passiv inställning till kunder. Det absolut 

viktigaste anser Hultman (2006) vara att erbjuda kunden det bästa kundvärdet genom 

de varor som företaget erbjuder. Sen om det handlar om SMF eller stora företag 

spelar mindre roll, utan sättet att skapa kundvärde är det som i slutändan kommer att 

avspegla sig i varumärket.  
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4. Empirisk och teoretisk analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera och sammankoppla den teori vi har från föregående 

kapitel tillsammans med vår insamlade empiriska data. Nedan följer en kort presentation av 

våra intervjupersoner då de utgör vår empiri och kommer vara grunden till vår analys: 

 

De tre första personerna är från de företag som vi intervjuat, 

 

 Jörgen Bödmar, VD och grundare av Scand. Design Online AB  

 Johan Håkansson, VD och grundare utav Ängö Kvartesbryggeri AB. 

 Steffen Sundelius, Grundare, delägare och marknadschef på Vasuma Inc. 

medan de efterkommande tre är de varumärkesexperter som vi intervjuat. 

 Johan Gromark, VD på Label Varumärkesutveckling AB. 

 Johan Bergelin, varumärkesstrateg på Rewir AB. 

 Frans Melin, forskare i varumärkesstrategi vid Lunds universitet och 

varumärkeskonsult på Brand Strategy Frans Melin AB 

Eftersom vi använder oss av Frans Melin både utifrån hans publicerade verk samt 

som empirisk källa, kommer Melin (följt av ett årtal) stå för hans publicerade verk 

och när det enbart står Melin är det taget från vår intervju med honom.  

För djupare presentation av intervjupersonerna, läs bifogad bilaga. 

  

4.1 Varumärkesidentitet 
 

4.1.1 Skapandet av en identitet hos SMF 

Bödmar berättar att han från början hade en stark önskan att ge människor som är 

design- och inredningsintresserade möjligheten att köpa god design via nätet oavsett 

vart de bor. E-handel var år 2003 inte särskilt stort och han uttrycker själv att det var 

få leverantörer som ville ha med e-handel att göra. Det som gjorde att han fortsatte 

sin strävan för att skapa en plats på nätet för designintresserade var att han hade en 
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övertygelse om att människor skulle komma att ändra sina vanor och börja handla på 

nätet. Detta skulle visa sig vara rätt vilket Bödmar förklarar har varit väldigt givande 

och som också gjort att de idag har kunnat etablera sig på marknaden. 

 

Även om Bödmar huvudsakligen ville skapa en möjlighet för människor att köpa 

designprodukter oavsett var de bor stämmer det väldigt bra in på det Olins (1994) 

betonar. Han säger att i små och unga företag sker ledningens, oftast grundarens, 

arbete med företagsidentiteten automatiskt vilket innebär att den är direkt kopplad till 

grundarens intressen och blir vad han eller hon gör den till. Vilket även stämmer 

överrens med det Read et al. (2011) säger att det är personen eller personerna bakom 

företaget som står för identiteten. Värt att påpeka är det Bergelin poängterar, att det 

viktigaste för ett företag är att ha ett tydligt syfte till varför det existerar och ha en 

klar anledning med sin verksamhet. Bödmar förklarar att han ville skapa en naturlig 

mötesplats för designintresserade på nätet vilket enligt Bergelins resonemang blir 

syftet med verksamheten men även företagets identitet. Detta resonemang går då 

även att koppla till både Håkanssons och Sundelius förklaringar till att de startade 

sina verksamheter.  Håkansson berättar att han från början hade ett skarpt intresse av 

öl och har själv hållit på med hembryggning. Han märkte att intresset för öl hela tiden 

har växt och förklarar att det inte fanns någon lokal öl ifrån Kalmar. Mikrobryggerier 

är även på uppgång förklarar han och berättar att under förra året startades tio stycken 

nya mikrobryggerier i Sverige. Hans identitet går då att förklara i sin passion för öl 

tillsammans med syftet att det saknas lokal öl från Kalmar som han vill tillgodose. 

Sundelius berättar att företaget Vasuma Inc startades av honom och två kollegor 

eftersom de ville starta ett nytt märke som de i slutändan skulle kunna livnära sig på. 

De vill därför att deras produkter ska representera en viss personlighet och 

småskalighet via en hög grad av kreativitet och kvalité till ett  vettigt pris. Det 

går i hand med det Aaker (2010) nämner när han talar om hur ett företags produkt 

eller produkter kan kopplas till varumärket. Han menar att kvaliteten är ett viktigt 

produktrelaterat attribut, där kvaliteten är det som sätter priset på en konkurrensutsatt 
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marknad.  Även om deras identitet inte är lika tydlig som de två andra företagens, 

säger Kapferer (2008) att ett varumärke inte är namnet på en produkt eller tjänst utan 

den vision som driver skapandet av produkterna eller tjänsterna under det namnet. 

Denna vision, som innehåller en central tro och kärnvärden är varumärkets identitet. 

Sundelius och hans kollegors vilja att starta ett nytt märke går att jämföra med 

Bödmars eller Håkanssons syfte eftersom de båda drevs av en passion och en 

magkänsla. Det går däremot inte att tolka Sundelius och hans kollegors vilja att starta 

ett märke, som de senare kan försörja sig på, som en form av identitet utan att det mer 

i detta sammanhang snarare blir deras syfte. I nästa kapitel kommer vi därför att 

undersöka vad identiteten har för betydelse för ett varumärke. 

 

4.1.2 Identitetens betydelse för varumärket 

Melin förklarar att det är i förhållande till identiteten som konsumenter skapar sig 

associationer till varumärket, vilket ligger till grund för den uppfattning som 

varumärket betyder för dem. Bergelin styrker även det påståendet då även han anser 

att ett varumärke är det som konsumenter tycker om ett företag och den perceptionen 

de har utav det. Gromark ser ett varumärke ur ett systemteoretiskt perspektiv, det vill 

säga genom samspelet mellan sändaren och mottagaren varpå identiteten blir central 

för tolkningen av varumärket.  

 

Det räcker dock inte med att säga, som vi i föregående kapitel tog upp att identiteten 

utgår från grundarens intressen, vilket Vaid (2003) förklarar genom att grundaren 

enbart färgar identiteten initialt men att han eller hon sedan måste ställa frågor till sig 

själva för att avgöra vilka kärnvärden som identiteten ska förmedla. Bergelin är av 

samma uppfattning när han säger att det måste finnas en tydlighet kontinuitet så att 

identiteten inte misstolkas eller blir snedvriden eftersom konsumenter är snabba på att 

uppfatta sådant. Upshaw (1995) förklarar dessutom att identiteten är varumärkets 

DNA som via sin uppsättning av värderingar kommer resultera i hur konsumenten i 

slutändan uppfattar ett varumärke. Wheeler (2006) säger samtidigt att ett varumärkes 
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identitet är det verbala och synliga uttrycket av ett varumärke. Då Sundelius och hans 

kollegor till en början drevs av en vilja att starta eget berättar han att de i ett senare 

skede har arbetat fram en identitet som tydligt ska framgå i alla de kollektioner de 

gör. Deras värderingar framgår tydligast via det citat som de har lagt ut på sin 

hemsida och som de även utbildar alla deras återförsäljare i att förmedla. Detta citat 

lyder: 

 
”- In Sweden bullies make fun of others wearing glasses by calling them 

“Eyewear snake”. Vasuma Eyewear is all about the revenge of the bullied 

ones with glasses out there. Each style in the collection is therefore named 

after a snake. The revenge of the eyewear-snake is finally here.” 

                                                 (www.vasuma.com/about) 

Citatet går direkt att koppla samman med det som Aaker (2010) tar upp i sin modell 

över identitets struktur, med att en identitet består utav en kärnidentitet och en 

utvidgad identitet. Han får stöd av detta från Vaid (2003) som säger att 

kärnidentiteten ska utgöras av de tunga värdena som svarar på frågor så som vad 

varumärkets själ är, vad organisationen bakom varumärket står för, vilka värden som 

driver varumärket samt innehålla beståndsdelar som gör varumärket unikt och 

värdefullt. Han menar även att den bidrar till det värdeerbjudande som varumärket 

innehåller och basen för varumärkets trovärdighet. Utifrån Sundelius syfte med deras 

verksamhet går det att tolka som att de till en början haft en avsaknad av en 

kärnidentitet utifrån Aakers (2010) resonemang. När vi frågade Sundelius i intervjun 

vad deras varumärke står för nämnde han produktrelaterade attribut som varumärkets 

identitet vilket blir svårt att förmedla till konsumenten och skapar sällan värde. 

Kapferer (2008) säger att varumärkets ryggrad visserligen till stor del består av 

varornas materiella värde som kan återspeglas i till exempel kvalité eller design, men 

att det är de immateriella tillgångarna som har sina rötter i varumärkets identitet som 

ger konsumenten chans att tilldela det ett värde. Att Vasuma Inc istället såg 

produkternas kvalitéer och attribut som huvudsakliga faktorer för deras identitet till 

http://www.vasuma.com/about
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en början skiljer sig då från det Aaker (2010) menar hur en varumärkesidentitet bör 

betraktas och laddas med för typ av värderingar. 

 

Aaker (2010) framhåller dessutom att kärnidentiteten inte alltid innehåller tillräckligt 

med delar för att utföra alla funktioner som varumärket potentiellt har möjlighet att 

erbjuda. Detta är då något som den utvidgade identiteten ska bidra med genom att 

bistå med struktur för att skapa en helhet för att porträttera vad den totala bilden av 

varumärket står för. Bödmar förklarar att han vill skapa en naturlig mötesplats för 

dem som har ett intresse för design eftersom det följer det syfte och den identitet han 

vill att företaget ska sammankopplas med. För att förstärka den synen berättar han att 

till skillnad från vad konkurrenter gör med att erbjuda så många produkter som 

möjligt, försöker han istället se till att det urval av produkter som de tillhandahåller 

ska vara noga utvalda och representera Skandinavisk design på bästa sätt. I led med 

Aakers (2010) utökade identitet kan vi utifrån Bödmars medvetenhet att uttrycka sitt 

tillvägagångssätt för att urskilja sig från konkurrenter, se det som hans sätt att vidga 

varumärkets identitet. Detta går dessutom att åskåda hos Ängö Kvarterbryggeri 

genom det Håkansson uttrycker att Ängöl ska vara en öl för gemene man, inte bara 

för ölnördarna. En vanlig öl för en vanlig Svensson säger han. Något som ständigt 

återkommer i intervjun med Håkansson är att han hela tiden kommer tillbaka och 

poängterar den lokala anknytningen och förklarar historian bakom sitt bryggande och 

valet av plats för sitt mikrobryggeri. Att associera sitt varumärke med ett land eller en 

region är något som Aaker (2010) framhäver då det kan öka varumärkets 

trovärdighet. Schug (2003) säger dessutom att en historia bakom ett varumärke kan 

attrahera både nya och befintliga målgrupper. Utifrån det Aaker (2010) samt Schug 

(2003) påpekar om historia och anknytande till en viss plats går det att se ett 

förtydligande och utvidgande av Håkanssons identitet då han bygger vidare på de 

kärnvärderingarna om att brygga ett gott öl med en tydlig bild kring vem ölen är tänkt 

för.  
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Att identiteten är en central del av ett varumärke har framgått av diskussionen ovan. 

Men hur väl identiteten är definierad skiljer sig dock åt mellan företagen. I nästa 

kapitel kommer vi därför undersöka hur företag kan strukturera sin identitet för att 

säkerhetsställa att det som företaget vill förmedla via sin identitet verkligen framgår. 

 

4.1.3 Strukturering av identiteten i SMF 

Bergelin menar att företag ofta inte har funderat på vilka delar det är som bidrar till 

att bygga ett varumärke inom sitt företag. Detta framgår även från Håkansson när han 

berättar att han inte aktivt har jobbat med sitt varumärke utan att det mer har vuxit 

fram under tidens gång. Han berättar att hans fokus har legat på att framförallt 

tillverka en god öl och att kunder på så vis ska tycka om hans produkter. Detta får 

han visserligen medhåll från Bergelin som säger att jobba med varumärken inte alltid 

behöver ses som en självskriven aktivitet utan att det ligger mycket i det som 

produkterna förmedlar. Han utvecklar sitt resonemang och menar att om Håkansson 

har jobbat med att brygga en god öl och via olika sätt förmedla en historia 

tillsammans med den har Håkansson jobbat med sitt varumärke.  

 

Håkansson kan därmed ses som ett exempel på hur varumärkesuppbyggande kan ske 

indirekt och omedvetet, men det finns sätt för företag att utvärdera om dess identitet 

och varumärke förmedlar det som avses förmedlas och om varumärkesidentiteten har 

en struktur och ett djup. Aaker (2010) nämner fyra perspektiv i sin modell brand 

identity system som är skapad för att företag ska kunna utvärdera sin organisation för 

att säkerhetsställa att dessa kriterier uppfylls. De fyra perspektiven är till för att hjälpa 

företag att tänka igenom varumärkets olika beståndsdelar och mönster i ett led för att 

klargöra och differentiera sin identitet. Dessa är att varumärket kan ses som en 

produkt, en organisation, en person och en symbol. Han menar vidare att de olika 

perspektiven inte lämpar sig för alla företag utan de mer ska fungera för att förtydliga 

vad varumärket borde stå för i konsumenternas sinnen. Vi har därför valt, utifrån våra 
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intervjupersoners verksamheter, att fördjupa oss i analysen i detta kapitel och 

analysera hur pass väl Aakers modell går att applicera på SMF.  

 

Sundelius anser att varumärket är en avsändare för något och förklarar att Vasuma 

Inc’s varumärke innehåller både hårda och mjuka värden. De hårda värdena för 

varumärket kopplas närmst ihop med deras produkter som skall stå för kvalitet, 

småskalighet och design medan deras mjuka värden mer kopplas samman till deras 

utvidgade identitet menar Sundelius. Han framhåller att den som tidigare inte burit 

upp sina glasögon med värdighet och stolthet ska genom Vasuma Inc’s produkter få 

ett sätt att uttrycka sig och sin personlighet. Detta har även blivit lättare att förmedla 

då glasögon idag mer ses som en accessoar istället för att enbart fylla en funktion för 

att hjälpa personer med synfel menar Sundelius. För att sätta detta i förbindelse till 

Aakers (2010) modell ser vi den tydligaste kopplingen till det som han kallar för 

varumärket som person. Precis som att en person kan uppfattas utifrån vissa 

karaktärsdrag som möjliggör att vi kan tolka dennes personlighet, blir varumärkets 

identitet ett sätt att sammankoppla personen som produkterna är riktade mot utifrån 

identiteten. Detta styrks även genom Vaid (2003) som förklarar att konsumenter inte 

köper produkter för dess funktionella egenskaper utan för att de vill uttrycka en 

livsstil och sin personlighet. Keller et al. (2008) är inne på samma spår när han menar 

att ett varumärke kan ta personliga egenskaper då det kan vara modernt, roligt, 

exotiskt etc. Han hävdar vidare att ett varumärkes personlighet reflekterar hur 

människor känner för varumärket. Det framgår via Sundelius att konsumenter nu mer 

bär glasögon som en accessoar vilket går att koppla till deras livsstil, men det blir 

även ett sätt för dem, som tidigare inte burit sina glasögon med stolthet på grund av 

att de skämts över dem, att uttrycka sin personlighet.   

 

Håkansson vill att Ängöl ska förmedla en positiv känsla, så att konsumenter kommer 

ihåg varför de betalat för något i slutändan. Varumärket ska vara en form av 

urskiljningsfaktor menar han. Han förklarar att han har valt att samla alla ölen under 
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namnet Ängöl då det har en direkt anknytning till en stadsdel i Kalmar. Bryggeriet 

ligger ute på Ängö, som är välkänt av Kalmarborna vilket gör det lätt att ta till sig det 

för dem, menar Håkansson. Han utvecklar även sitt resonemang till att namnet Ängöl 

fungerar bättre på en större marknad än vad till exempel KalmarÖl hade gjort. Han 

menar att ett ortsnamn skulle dels förändra historien bakom ölet men att det även kan 

klinga fel hos människor som bor på andra orter. Det framgår av Håkanssons 

resonemang att han har ett annat synsätt på sitt varumärke än vad Vasuma Inc har. I 

och med att han ofta kopplar till stadsdelen Ängö i Kalmar och att namnet på hans öl 

är direkt hämtad från den stadsdelen då hans bryggeri är beläget där kan vi tolka det 

som att den lokala anknytningen är av stor vikt för honom. I likhet med det som 

Aaker (2010) säger går detta att sammankoppla med att se varumärket som en 

produkt. För att differentiera sin produkt menar Aaker (2010) att företag kan 

förknippa sitt varumärke med en region eller land för att på så sätt öka sitt 

varumärkes trovärdighet. Detta stämmer överrens med Håkanssons syn på sitt 

varumärkes identitet då han själv påpekar att det finns en historia bakom hans 

identitet som ger den karaktär. Samtidigt tror han att konsumenter idag hellre dricker 

en öl som har en viss särprägel och som skiljer sig från de stora bryggeriernas 

massproducerade ölsorter.  

 

Bödmar är av uppfattningen att ett varumärke ska vara tydligt, både i sin 

kommunikation, men även i de kärnvärderingar som det grundar sig på. Han menar 

dock att genom sin tydlighet behöver det nödvändigtvis inte vara bra, eftersom 

människor är av olika uppfattningar och det som en person tycker är bra kan en annan 

ogilla, men att så länge budskapet är tydligt kan de som är intresserade ta till sig 

budskapet och tilldela det ett värde. Mycket av det värde som Scand. Design Online 

erbjuder förklarar Bödmar, kommer från deras stora nätverk av 170 olika leverantörer 

som tillsammans tillhandahåller ett unikt urval av högkvalitativa produkter från 

välkända designers inom skandinavisk design. Eftersom de även har funnits med 

länge i branschen förklarar Bödmar att de har tiden med sig och redan är ett erkänt 
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varumärke på marknaden. Eftersom intresset för e-handel ständigt har vuxit och 

beställningar ökat berättar Bödmar att de även har fått expandera den egna 

verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Detta har lett till att de i princip varje 

år har fått anställa ett par nya medarbetare och att de idag är 14 stycken som jobbar 

på företaget. Att Scand. Design Online idag vilar på den organisation de har, går att 

tolka från Bödmars resonemang och han framhäver dessutom detta då de inte är lika 

beroende av nya leverantörer som de var i början. Ur Aakers (2010) ramverk över 

strukturen faller detta närmst på det som han förklarar med att en organisation i sig 

kan vara ett varumärke. Produkter och dess hårda värden går lätt att kopiera men att 

kopiera en hel organisation är svårare, menar han. Ind (2007) menar på att i en 

organisation måste syftet och värdena betyda någonting för de anställda så att de kan 

andas varumärket i deras vardagliga liv. Värt att notera ur Bödmars argumentation är 

att de idag inte är lika beroende av leverantörer som de var förr, vilket han anser vara 

på grund av att de funnits med länge och har etablerat ett varumärke på marknaden. 

De tillverkar heller inga varor själva utan väljer ut designers och leverantörer som ska 

tillhandahålla produkter som ska representera det som Scand. Design Online står för. 

Han påpekar även att de idag inte är lika beroende av samtliga leverantörer eftersom 

de har flera stycken som står och väntar på att få chansen att synas på deras hemsida. 

Detta om nått går att tolka som att organisationen är idag det viktigaste för deras 

verksamhet och också grunden för deras varumärke. 

 

Något som dykt upp i alla intervjuer vi gjort är ett kvalitetsinslag som samtliga 

företag säger är en viktig del för deras produkter och identitet. Hur de framhäver sina 

produkters kvalitet skiljer sig dock åt vilket även Kapferer (2008) håller med om då 

han säger att ordet kvalitet har olika innebörd beroende på vilken bransch företaget 

befinner sig i. Bödmar säger att Scand. Design Online erbjuder produkter som är 

noga utvalda för att upprätthålla en viss kvalitet som Skandinavisk design står för 

vilket även namnet antyder. De skall dessutom upprätthålla löften till sina 

konsumenter så som att leveransprocessen och hemsidan skall fungera men även att 



 

  51 (78) 
 

konsumentvillkoren är förmånliga för dess konsumenter, dessa löften är ett mått på 

kvalitet menar Bödmar.  Håkansson och Ängöls mått på kvalitet skiljer sig åt då han 

säger att deras öl skall ge goda smakupplevelser men även att de aktivt jobbar med att 

framställa nya ölsorter. Håkansson tycker att innehållet är minst lika viktigt för ett 

företag som varumärket då det i grund och botten är ölen som konsumenten betalar 

för. Sundelius säger att Vasuma Incs produkter ska bestå av en viss kvalitet som är 

designade med känsla och kreativitet.  

 

Värt att notera är det faktum att Bödmars, Håkanssons och Sundelius syn på kvalitet 

direkt går att koppla till det identitetsperspektiv som deras verksamhet faller under. 

Bödmar mäter kvalitet genom sitt urval av produkter som de kan tillhandahålla, via 

leveransprocessen och att hemsidan fungerar vilket går att koppla till organisationen 

som ett varumärke. Håkansson ser att kvaliteten ligger i smakupplevelsen och i 

ölsorter eftersom konsumenten ska tycka om ölen den dricker vilket går att koppla till 

Ängöls identitet som produkt. Sundelius anser att design och kreativitet, som direkt 

anspelar på personlighet, är deras mått på kvalitet. Vi tolkar därför detta som att om 

ett företag kan förstå sin identitet och vad det är för typ utav signaler som identiteten 

sänder ut, kan de även förstå sig på kvalitetens inslag och vad det som företaget 

bidrar med för att skapa hög kvalitet. 

 

4.2 Varumärket som värdeskapare hos SMF 
 

4.2.1 Sätt för SMF att skapa varumärkesmedvetenhet hos konsumenten 

För att ett varumärke ska kunna skapa värde för konsumenter måste det 

kommuniceras ut på ett sätt så att det kan placeras och stanna i konsumenternas 

medvetande menar Aaker och Joachimsthaler (2000). Kommunikation kan därför 

anses som ett verktyg för att skapa medvetenhet hos konsumenten. Detta anser 

Bergelin att många företag misslyckas med eftersom att de är av uppfattningen att en 

reklamkampanj per automatik kan få konsumenter att köpa deras varor. Detta är även 

något som han får medhåll från Gromark då han anser att många företag agerar med 
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megafonmodellen, det vill säga att de skriker ut sina budskap när de istället borde bli 

bättre på att lyssna på sina konsumenter. Det stämmer bra överrens med det som 

Melin påpekar, att en faktor för att förmedla ett varumärke är att företag måste ha en 

uppfattning om vilken den primära målgruppen som de vill påverka och 

kommunicera med är.  

 

Sundelius säger att det framgick ganska tidigt efter uppstarten att deras målgrupp var 

betydligt äldre än vad de själva trodde från början. De fick därför ändra sin 

kommunikation och i dagsläget jobbar de mot en mental målgrupp på cirka 30 år, tjej 

som kille säger han. Det är därför rimligt att förutsätta att Vasuma Inc har haft svårt 

att framhäva sin identitet då de kommunicerat mot fel målgrupp och inte lyckats 

skapa medvetenhet hos den målgruppen som faktiskt finner deras produkter 

intressanta. Det stämmer väl överrens med det Kapferer (2008) påstår om identitet 

och image, att innan en image kan projiceras publikt måste det vara klart och tydligt 

vad som skall projiceras. Olins (1994) hävdar att den image som målgruppen har av 

ett varumärke varierar kraftigt mellan olika målgrupper vilket också syns på hur 

Vasuma Inc fick ändra sin kommunikation utåt.   

 

Håkansson har med sitt varumärke jobbat på en lokal nivå, både som namnet Ängöl 

antyder och direkt anspelar på, men även genom att synas på restauranger och pubar 

som är lokalt förankrade i Kalmar. Han berättar även att han slutit en affär med 

Kalmarflyg som på alla sina flygningar från Kalmar kommer att erbjuda en speciell öl 

kallad ”Höga höjders Ängöl” som är speciellt framtagen för det syftet. Håkansson 

framhäver att han inte har något direkt vinstintresse i det utan ser det mer som en 

möjlighet att få människor på flygen att uppmärksamma varumärket och sprida det 

utanför Kalmars gränser. Det går att koppla till Kellers (2008) resonemang då han 

menar att det är konsumentens upplevda värde som reflekteras i hur hög medvetenhet 

denne har av varumärket. Han hävdar att konsumentens medvetande kan stärkas om 

konsumenten upplever en samhörighet eller familjaritet till varumärket och att ju 
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starkare dessa band är desto kraftigare blir medvetenheten. Genom den starka lokala 

koppling som Håkansson har förknippat med Ängöl är det oundvikligt att inte 

sammankoppla ölen till regionen Kalmar eftersom stadsdelen Ängö är belägen i 

centrala Kalmar. Eftersom Ängöl finns tillgängligt lokalt i Kalmar på både 

restauranger, pubar, systembolag och alla flygningar med Kalmarflyg gör det att 

deras tänkta målgrupp hela tiden blir påminda om varumärket. Vare sig de går till 

systemetbolaget, på krogen eller flyger, kommer de komma i kontakt med den lokala 

ölen som tillverkas ute på Ängö vilket stämmer in i det Keller (2008) uttrycker att 

familjariteten kommer att stärkas och medvetandet kommer att öka. För att utveckla 

detta resonemang menar vi att den som besöker en restaurang och beställer en lokal 

öl vid namn Ängöl, för att sedan se ölen nästa gång den är på systemet och handlar 

kommer att ge konsumenten en koppling till sitt restaurangbesök och ölen denne 

drack. Detta stämmer även in på Melin (2002) och hans resonemang då han menar att 

flera studier har visat på att det varumärke som en konsument först tänker på, oftast 

är det han köper. Den nära kopplingen till Kalmar kommer också att stärka 

familjariteten anser Håkansson eftersom han menar att konsumenter från mindre orter 

gärna stöder det lokala näringslivet.  

 

När Bödmar förklarar hur Scand. Design Online ska skapa värde för kunder, är ett 

återkommande inslag att hemsidan ska vara en självklar mötesplats för 

designintresserade. Han utvecklar detta genom att påpeka att deras urval av produkter 

ska vara utav hög kvalitet och det som ger konsumenten det lilla extra och unika som 

inte går att hitta överallt. Detta kopplar han sedan till den målgrupp som de har tagit 

fram profiler, eller personas som Bödmar kallar dem, på för att kunna förmedla detta 

till dem istället för att sprida ett brett budskap till en större och mer odefinierad 

målgrupp. I led med det Keller (2008) påpekar, kan konsumenter om de har en hög 

medvetenhet av ett varumärke, plocka fram det ur minnet när en produktkategori 

nämns. Effekterna av detta går att tolka som att om en konsument står inför ett inköp 

är chansen större att denne väljer ett av de varumärken som de kan plocka fram ur 
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minnet, istället för att lägga ner tid på att söka efter fler alternativ. Det går därför att 

interpretera Bödmars ordval av ”självklar mötesplats” som att deras ansträngningar 

riktas mot att göra konsumenten medveten om deras sida för att därefter stanna i 

deras medvetande och vara en referenspunkt för vart de kan ta vägen när de vill 

inhandla skandinavisk design. 

 

För att öka medvetenheten av ett varumärke menar därför Keller (2008) att 

associationer är en viktig egenskap för att skapa tydliga kopplingar till varumärkets 

identitet. Detta kommer vi som uppföljning på detta kapitel analysera i nästa kapitel. 

  

4.2.2 Sätt för SMF att skapa varumärkesassociationer hos konsumenten 

I förra kapitlet förklarade vi hur konsumenternas medvetenhet om ett varumärke kan 

vara avgörande i köpprocessen genom att ett företag lyckas skapa en familjaritet eller 

igenkänningsfaktor via exponering av varumärket. Keller (2008) lyfter därför fram 

associationer som en viktig egenskap för att skapa tydliga kopplingar till varumärket. 

Dessa associationer skall vara styrda av företaget och representativa för det som de 

önskar att varumärket skall betyda menar han. Detta ställer krav på innehållet på 

informationen som ges ut då den måste ha relevans för konsumenten samt vara 

konsekvent på lång sikt så att budskapet inte blir otydligt fortsätter Keller (2008).  

 

Utifrån de företag vi intervjuat går det att urskilja olika sätt som de har gått tillväga 

för att skapa associationer hos respektive målgrupp. Håkansson förklarar att han har 

varit noggrann med att välja ut vilka krogar och restauranger som ska erbjuda deras 

öl till konsumenterna. Han påpekar att pizzerior eller sportbarer som till exempel 

O’Learys är några av de företag som han valt att inte samarbeta med eftersom han vill 

att de krogar som säljer hans öl ska ha konsumenter som i alla fall har ett litet intresse 

utav öl. Detta motsäger en aning det Håkansson tidigare nämnt att Ängöl ska vara en 

öl för en vanlig Svensson. Dock påpekar han att det även är för att han vill att 

krogarna ska ha en viss omsättning. Eftersom många krogar erbjuder flera ölsorter så 
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menar han att chansen att konsumenter beställer hans öl ökar om de har många gäster. 

Håkansson säger även att fördelen med de krogar som han idag samarbetar med är att 

de har Ängöls logotyp på toppkranarna på sina ölfat. Han anser att det är ett bra sätt 

att exponera sitt varumärke eftersom de flesta krogar inte har särskilt många ölsorter 

som de serverar på fat vilket kan öka chansen att gäster beställer hans öl.  

 

Sundelius framhäver att de framförallt har använt sig av opinionsbildare inom 

Sveriges kulturvärld för att dels skapa medvetenhet hos konsumenterna, men även för 

att informationen inte blir vinklad då den kommer från någon som konsumenterna 

uppfattar som opartiskt och informationen upplevs därför inte som jävig. Sätts detta i 

relation till Kellers (2008) påpekande om att ju tydligare det framgår från ett budskap 

att det är företaget bakom produkten som förmedlar informationen, desto mer kritiskt 

kommer konsumenten tolka budskapet. Det går därmed att se Vasuma Inc:s 

tillvägagångssätt att gå genom opinionsbildare som ett sätt att komma runt 

problematiken med konsumenters skepsis kring företags förmedlande av information. 

 

Samma resonemang går även att knyta till Håkanssons urval av distributörer. Genom 

att han selektivt väljer vilka distributörer som han vill att Ängöl ska erbjudas hos, går 

det påstå att han i stor grad kan påverka vilka associationer som konsumenter får när 

de stöter på hans öl när de är ute på krogen. Eftersom restauranger har valt att ta in 

hans öl i sitt sortiment går det se det som en viss garant för att ölet håller en viss 

standard och kan därför vara värt att smaka på. Ängöl bli på så vis väldigt opartiska i 

sammanhanget och kan dessutom gynnas av att bartendern rent av rekommenderar 

ölen för sina gäster då han eller hon vill gynna det lokala. 

 

Scand. Design Online har som mål att leverera produkter var som helst i världen 

inom ett par dagar säger Bödmar. Detta blir ett stort löfte som kan vara svårt för 

konsumenten att riktigt värdesätta innan den har beställt en vara och fått den 

levererad. Bödmar vill givetvis få konsumenter att associera Scand. Design Online 
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med snabba leveranser men det för även med sig en viss problematik. Problematiken 

ligger i det Keller et al. (2008) framhäver att en sådan fördel endast kan upptäckas 

genom konsumtion av den tjänsten. Fram tills att kunden faktiskt har beställt en vara 

och fått den levererat så går detta enbart att ses som ett löfte vilket kan, om det inte 

infrias, istället leda till negativa associationer för det motsatta.  Om de däremot lyckas 

med det så kan det leda till stora fördelar menar Aaker och Joachimsthaler (2000) då 

de påstår att varumärkesassociationer är själva kärnverksamheten i 

varumärkesuppbyggande.  

 

4.3 Extern kommunikation av interna kvalitéer 
 

4.3.1 Intern kommunikation i SMF 

I de två tidigare kapitlen har vi diskuterat begreppet identitet och varumärket som 

värdeskapare. Varumärkets identitet och kunders medvetenhet och associationer till 

detta har visat sig vara av betydelse för de företag vi intervjuat. 

 

Något som framkommit från i stort sätt alla intervjupersoner, det vill säga både 

företagarna och experterna, är att intern kommunikation ses som en viktig aspekt. 

Som vi tidigare nämnt påpekar Bergelin att många företag inte vet vilka delar i deras 

organisation som bidrar till att stärka identiteten och därmed gör det lättare att 

kommunicera ut det till konsumenten. Det har dock framgått att de associationer som 

konsumenten ska skapa till ett varumärke ska vara styrt från företaget. I takt med att 

en organisation växer kan det troligen även växa fram ett behov av att samtliga inom 

organisationen förstå identiteten så att en enhetlig bild kan porträtteras utåt. Detta 

styrker Olins (1994) som säger, att varje organisation måste ha ett tydligt syfte som 

människorna inom organisationen förstår, eftersom varje organisation är unik och 

identiteten måste utgå från organisationens rötter, personlighet, styrkor och dess 

svagheter.  
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I intervjun med Bödmar framhåller han att i takt med att deras organisation har växt 

på grund av ökade beställningar, har även antalet anställda ökat till att idag vara 14 

personer som arbetar på företaget. Bödmar förklarar därför att det är viktigt att jobba 

med de interna värdegrunderna i samma grad som externa åtgärder som de gör. Han 

är av uppfattningen att hela organisationen måste förstå det syfte och den identitet 

som Scand. Design Online förmedlar för att bilden utåt inte ska bli otydlig. Detta går 

direkt i samma linje med det Olins (1994) framhäver att det ställer krav på 

organisationen om det ska fungera. En organisation måste ha ett tydligt syfte som 

personerna inom verksamheten kan förstå eftersom varje företag är unikt och 

identiteten måste utgå från organisationens grunder och genomsyra hela företaget.  

 

Sundelius är av samma uppfattning som Bödmar och förklarar att eftersom de själva 

inte har några butiker där de säljer sina produkter blir det därför viktigt för dem att 

utbilda personalen hos de återförsäljare som tillhandahåller deras varor till 

konsumenten. De butiker som säljer Vasuma Inc:s produkter måste vara insatta i 

historian bakom företaget och de måste kunna förmedla identiteten med att deras 

varumärke handlar om ett ställningstagande och ett sätt att stolt visa upp sina 

glasögon, fortsätter han.  Detta går även tolka som att Vasuma Inc vill, trots sin 

avsaknad av egna butiker, vara nära slutkonsumenten för att själva kunna i så stor 

grad som möjligt påverka den syn och bild som konsumenten skapar och associerar 

Vasuma Inc med. Detta överensstämmer med det Alvesson (2007) säger att en 

distinkt organisationskultur grundar sig i hur människorna i organisationen 

identifierar sig med den, i det här fallet inkluderar det även återförsäljarna. 

 

Sundelius resonemang går även att koppla till Håkansson och Ängöls interna 

kommunikation. De är i dagsläget bara två personer som driver företaget vilket inte 

stället lika höga krav på intern kommunikation säger Håkansson. Men precis som i 

Vasuma Inc:s fall går det att se en koppling mellan Håkanssons mikrobryggeri och de 

restauranger och pubar som tillhandahåller ölen till konsumenten. Håkanssons kan i 
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likhet med Vasuma Inc behöva informera personalen om Ängöl för att de ska kunna 

förmedla historian bakom dem och uttrycka hans identitet på korrekt sätt till 

konsumenten. 

 

4.3.2 Externa marknadsföringskanaler i SMF  

Hultman (2006) påpekar att små företag oftast saknar kapital och ofta får problem 

med kassaflöden vilket då leder till att marknadsföringen kan komma att åsidosättas. 

Det kan verka tillsynes konstigt eftersom marknadsföring rent krasst handlar om att 

få konsumenter att bli medvetna eller intresserade av ett företags produkter. 

Problematiken kan ligga i Gromarks resonemang att allt för många företag använder 

sig av fel metoder och via megafonmodellen skriker ut sina budskap. Keller (2008) är 

även inne på att beroende vart informationen kommer ifrån har relevans för 

konsumenter eftersom sanningshalten kan bli ifrågasatt om det bara är företagen som 

är källan till informationen påpekar han. Kellers resonemang går att tolka som att 

konsumenter är skeptiska eftersom många olika aktörer skriker ut sina löften och de 

har därför svårt att ta till sig substansen i budskapet. 

 

Bödmar förklarar att Internet som sådant är en väldigt illojal plats där konsumenter 

ständigt hoppar från tuva till tuva. Han menar att det är svårt att vara personlig när de 

har flera tusentals kunder och att det även blir svårt att kommunicera med dem. Detta 

har lett till att de idag figurerar i så många kanaler de kan för att försöka nå ut till så 

många som möjligt. Att gå via många kanaler ställer stora krav på informationen som 

förmedlas vilket Keller (2008) påpekar. Genom att försöka nå ut till så många som 

möjligt kan leda till att budskapen blir otydliga och att den primära målgruppen inte 

förstår budskapet vilket istället kan göra marknadsföringen kontraproduktiv.  

 

Bödmar säger själv att de inte heller är så pass sociala som de vill vara, men att det 

beror på rent ekonomiska orsaker då han inte ser till exempel Facebook som en bra 

möjlighet att investera i för nuvarande. Bödmar anser även att sociala medier inte är 
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något som de skulle tjäna på under kort sikt, men att i ett längre perspektiv kan det 

finnas fördelar. Sundelius är av en helt annan åsikt och säger att de sedan starten av 

Vasuma Inc har försökt använda sig utav sociala medier i alla dess former för att 

alltid vara nära slutkonsumenten. Han säger att det även är kostnadseffektivt då det 

inte kräver alls samma resurser som traditionell marknadsföring kan göra. Detta 

uttrycker det som Melin påpekar om att det uppväxande släktet är betydligt mer 

varumärkesmedvetna än vad den äldre generationen är och dessutom bättre 

informerade redan från början. Vilket går att dra parallell till det Vanyushyn (2011) 

säger, att SMF är flexiblare, mer entreprenöriella och har färre restriktioner jämfört 

med större företag. Det framgår tydligt utifrån Bödmars och Sundelius resonemang 

att det som Bödmar ser som en investering som inte är värt pengarna är istället en 

möjlighet som Sundelius anammat från början då det har varit kostnadseffektivt och 

placerat dem nära slutkonsumenten att använda sociala medier.  

 

En viktig aspekt som vi även tidigare nämnt är att Vasuma Inc aktivt har givit ut 

produkter till opinionsbildare inom Sveriges kulturvärld vilket Sundelius påpekar har 

givit ett mycket gott resultat eftersom de blivit omnämnda i olika artiklar och 

magasin. Håkanssons vinkel är i likhet med Sundelius då han inte har lagt några stora 

summor på marknadsföring utan istället försökt få media att skriva om honom. 

Lokala tidningar, lokal tv samt via radio har han lyckats bli omnämnd utan att han 

själv har lagt en krona på det. Han förklarar att mycket ligger i att det inte funnits 

något ölbryggeri i Kalmar på 40 år varpå det blir intressant för media att skriva om 

det. Källan från vart informationen kommer ifrån kan i stor grad ha inverkan på 

konsumenternas tolkning av informationen något som Keller (2008) tydligt påpekar. 

Då både Sundelius och Håkansson har på kostnadseffektiva sätt fått publicitet som 

kommer från parter som inte har någon anknytning till deras verksamhet får anses 

som ett alternativt och kanske rent av enklare sätt för SMF företag att kommunicera 

ut sitt varumärke. Vilket visar att även SMF kan marknadsföra sig och inte behöver 

åsidosätta som Hultman (2006) menar. 
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4.4 Varumärkets betydelse för SMF  

Hittills i analysen har vi framhävt hur ett varumärke skapas och vilka delar det består 

av men även hur de skall kommuniceras mot kund. I det här kapitlet kommer vi att 

analysera vad ett varumärke kan betyda för SMF. 

 

Melin hävdar att ett företag måste jobba med sitt varumärke då han menar att det är 

lika bra att försöka förstärka den logotypen eller det namn organisationen har. 

Håkansson är av den uppfattningen att ett varumärke ska förmedla en positiv känsla 

så att konsumenten kommer ihåg varför denne betalar något i slutändan men att de 

själva inte jobbat medvetet med det genom att säga ”nu bygger vi ett varumärke” utan 

att det är en process. Han får medhåll i det från Gromark som säger att 

varumärkesuppbyggande inte är ett projekt utan en process som sköts under lång tid. 

Det är även något som Sundelius håller med om då han säger att de sett till att tänka 

långsiktigt med ett stort tålamod, vilket Bödmar också menar att de har gjort 

samtidigt som han framhäver vikten vid att hålla fast vid de kärnvärden som de vill 

utsöndra från varumärket. Bödmar hävdar att e-handel är en väldigt ekonomiskt 

intensiv och investeringstung verksamhet om företaget ska bli stort. De har en ganska 

lång rad av år där de inte varit lönsamma men då de hela tiden investerat för att nå 

lönsamhet har de nu lyckats med att visa svarta siffror säger han. Det resonemanget 

går även att stärka med det Hultman (2006) säger, att varumärken byggs på sikt. Han 

menar att även om det kan vara en kostsam process så måste företag bygga 

långsiktigt. Håkansson och Sundelius säger att det tog ungefär två år för dem att få 

svarta siffror i bokslutet och har till skillnad för Bödmar använt sig av inte riktigt lika 

kostsamma metoder för att bygga sina varumärken, framförallt för att kommunicera 

ut dem.  

 

Något som är gemensamt för de intervjuade företagen är att de säger att deras 

verksamhet idag vilar på respektive varumärken, vilket det inte alltid gjort för dem. 



 

  61 (78) 
 

Bödmar säger att de första fyra till fem åren efter uppstarten var det väldigt kallt och 

svårt att uppnå deras uppsatta mål och förenades med mycket övertalning och 

argumentation för att leverantörerna skulle acceptera att hamna i en e-handels plats. 

Han säger också att det inte fanns många inom deras område som jobbade med e-

handel och att de var ganska ensamma om att föra de diskussionerna med 

leverantörerna. Men de sista tre åren står leverantörerna i kö och försöker krångla sig 

in på något sätt och att varumärket grundar sig i att de har varit med länge och är 

kända bland människor som är intresserade för design. Håkansson är av samma 

uppfattning kring Ängöl och säger att de idag inte längre behöver jaga kunder och 

distributörer i samma grad. Han menar att det snarare är de som blivit kontakade 

vilket han säger har underlättat deras arbete. Han anser att deras lokala anknytning till 

Kalmar kan vara del av deras värde men även att de är ensamma i Kalmar och att det 

inte funnits något ölbryggeri på 40 år. Sundelius säger att deras verksamhet definitiv 

vilar på varumärket och att det står för kreativitet och kvalitet till ett vettigt pris. Det 

går utifrån detta att urskilja att de intervjuade företagen har visat svarta siffror i sina 

bokslut vid ungefär samma tidpunkt som de anser att deras verksamhet vilar på deras 

varumärke. 

 

Håkansson säger att Ängöl hela tiden har växt i den takt de klarat av att producera 

och har aldrig stått med överskott eller haft svårt att sälja den mängd som tillverkas. 

Bödmar förklarar att Scand. Design Online har växt med ett par anställda varje år och 

att de har tiden med sig då ett nystartat företag i den bransch som de befinner sig i 

kan behöva lägga mellan 20-40 miljoner kronor för att komma in på banan. Pride et 

al. (2008) förklarar att många SMF ofta saknar den kunskap och ledningsförmåga 

som krävs för att driva ett företag. Även vid framgång och expansionsmöjligheter kan 

problem uppstå då företag missuppfattar hur pass bra verksamheten går och 

överexpanderar företaget. Dessa överexpanderingar menar Pride et al. (2008) leder 

till stora organisatoriska förändringar vilka kan bli kostsamma om de inte planeras 

och förutsägs i god tid innan. Författarnas resonemang kan säkerligen stämma 
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överrens i många fall men av intervjuerna att döma finns det ändå företag som är 

kapabla till att driva företag och expandera sina verksamheter.  
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5. Slutsats 

I ett sista och avslutande kapitel kommer vi att lyfta fram vår forskningsfråga och 

syftet från det inledande kapitlet för att besvara på dessa i två delar. Vi kommer lyfta 

fram de slutsatser som vi kommit fram till baserat på den analys som gjorts i 

föregående kapitel och presentera detta under det syfte vi avsåg att studera. Under 

nästa del kommer vi att besvara på forskningsfrågan utifrån det resonemang och 

slutsatser som vi kunnat dra. 

 

5.1 Besvarande av studiens forskningsfråga och syfte 
 

5.1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med vår uppsats är att urskilja vad små- och medelstora företag (SMF), som 

under 2000-talet kunnat etablera ett varumärke inom sin bransch, har för syn på 

varumärken. Vi vill försöka urskilja faktorer som direkt eller indirekt går att koppla 

till företagens varumärken och hur de har byggt upp dem. 

 

Med detta syfte avsåg vi att besvara följande forskningsfråga: 

Vilka faktorer kan vara bidragande till uppbyggnaden av ett varumärke i små- och 

medelstora företag? 

 

5.1.2 Syfte 

Vi har genom vår empiriska och teoretiska analys kunnat urskilja ett antal olika 

faktorer som kan var till hjälp för SMF när de skall bygga och underhålla ett 

varumärke. Den kanske tydligaste faktorn som vi har kunnat urskilja är innebörden av 

att ha ett klart syfte med sin verksamhet, vilket både varumärkesexperter och 

företagen själva även påstår. Syftet i sig ska reflekteras i de kärnvärden som företagen 

sedan väljer att berika sitt syfte med och som kommer att utgöra kärnan för 

verksamheten. Detta kommer även att återspegla på det sätt som företaget bygger sitt 

varumärke och ständigt jobbar med det. Värt att notera är att i SMF är det grundarens 
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egna intressen och värderingar som kommer att ligga till grund för varumärkets 

kärnidentitet, vilket även stämmer med de företag vi har intervjuat. 

 

För framförallt SMF kan dessutom kärnidentiteten vara viktig för att differentiera sin 

verksamhet och sina produkter, eftersom att hårda värden är lättare att kopiera än de 

mjuka. Dessutom kan vi se att en tydlig identitet och syfte även kan vara inkörsporten 

för ett litet företag på en marknad. Att dessutom använda sig av en historia bakom 

varumärket kan förstärka innebörden utav det hos konsumenterna, då de kan 

identifiera sig med den historia och känna en tillhörighet och familjaritet. Den 

utvidgade identiteten ska förstärka budskapet och ge konsumenten en helhetsbild men 

framförallt skapa en tydlighet och kontinuitet så att budskapen inte blir skeva.    

 

Det handlar därför om att företagen bör förstå och lyssna på sin målgrupp och rikta 

sina budskap mot dem istället för att säga åt dem vad de ska göra. Detta betyder att 

företag behöver först av allt definiera och samla kunskap om sin målgrupp för att 

urskilja vilka de är för att kunna rikta sin uppmärksamhet dit. Det är naivt av företag 

att tro att alla konsumenter automatiskt vill köpa deras produkter utan företagen 

behöver ladda varumärket med värderingar som ger konsumenten möjlighet att 

identifiera sig med den och själv väljer att köpa varan.    

 

Varumärken blir på så vis informationsbärare som ska ge konsumenter en grund att 

utgå ifrån när de ska fatta ett beslut. Eftersom många produkter saknar transparens 

bör varumärkets externa signaler utgå ifrån verksamhetens identitet för att kunna 

förmedla produkternas interna kvalitéer. Kommunikation kan därför vara en 

nyckelfaktor, då det är genom kommunikation som varumärkets egenskaper 

exponeras. Detta är något som många små – men även stora – företag missförstår 

idag då de använder sig av megafonmodellen och skriker ut sina budskap. Detta anser 

vi vara fel eftersom en konsument måste ges chansen att förstå varför den ska köpa en 
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vara och varför företag överhuvudtaget erbjuder den. Företag behöver inse detta 

istället för att stolt visa upp för konsumenterna vad de har att erbjuda.  

 

Detta leder fram till nästa problem, att många företagare idag inte förstår vilka delar i 

deras organisation som bidrar till att bygga ett varumärke. Framförallt går detta att se 

hos större företag som har stora problem med att koordinera sina anställda till att 

tycka likadant. Det kan därför vara av stor vikt för små företag, som har möjlighet att 

expandera, att se till att alla som har med företaget att göra ska förstå verksamhetens 

syfte och dess kärnidentitet. Intern kommunikation kan därför vara en nyckelfaktor 

för att få hela företaget att genomsyras av ett och samma tänk. Större företag som 

figurerar inom samma bransch och som saluför liknande produkter kan inte skifta 

riktning lika fort som ett litet eftersom det tar längre tid för dem att får hela 

organisationen att ändra uppfattning. Detta kan leda till att det mindre företag tar 

marknadsandelar bit för bit då deras organisation blir en stor konkurrensfördel för 

dem.  

 

Utifrån vår studie har vi dessutom kunnat förstå att yngre människor, som är 

uppvuxna med varumärken, ser dessa som en naturlig del av sina liv och kan därför 

ha en bättre förståelse för varumärken. Yngre människor kan ha en annan syn på nya 

sätt att kommunicera och kan därför vara mer mogna att använda sig av nya 

marknadsföringskanaler. Det har även framgått via teorier att det som SMF oftast kan 

misslyckas med är att tänka proaktivt och förutse problem som kan framkomma via 

en expansion. Utifrån vår studie har vi dock sett att så inte är fallet då de företag vi 

intervjuat, har alla expanderat i den takt de klarat av. Det kan också vara en fördel 

som SMF har gentemot stora företag, då om de expanderar i en takt som de klarar av 

kan de lättare få med sig hela sin organisation att förstå varumärket dess identitet, 

syfte och kärnvärden. Detta kan i sin tur leda till konkurrensfördelar då de har en 

organisation som strävar åt samma håll och som andas varumärket dagligen.   
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SMF kan även ha fördelen av att vara just små. De kan vara flexiblare, mer 

nytänkande och ofta även mer entreprenöriella. Det som SMF istället kan sakna är 

kapital och erfarenhet vilket i många fall kan bli en akilleshäl. Det många 

småföretagare även kan sakna är kunskapen att fatta beslut och kanske då framförallt 

rätt beslut i många fall. Även marknadsföringen kan komma att åsidosättas då den 

ofta ses som kostsam och svår att genomföra. Vi har i vår studie kunnat se företag 

som trots sin storlek har kunnat nå ut med sitt budskap på relativt billiga sätt. Väljer 

företag att gå genom vanliga kanaler som exempelvis reklamutskick eller 

motsvarande kan det lätt bli att många konsumenter slänger informationen eftersom 

den upplevs som tråkig och riktad till många. Att i stället gå via opinionsbildare som i 

sin tur kan sprida informationen vidare till en målgrupp som själva väljer att ta del av 

informationen kan göra den mer trovärdig. Effekterna av att få någon annan att tala 

om din verksamhet kan i vissa fall vara den mest trovärdiga typen av reklam eftersom 

informationen inte är vinklad och heller inte partisk då den kommer från en 

oberoende källa.  

 

Det kan också vara viktigt att vara nära sin slutkonsument. Företag som direkt inte 

sköter den personliga kontakten med kund, som till exempel har återförsäljare, kan 

det vara ännu viktigare att utbilda personalen om vad för produkter företaget 

erbjuder, varför de finns och förmedla deras identitet. Om detta inte görs och 

personalen i butiken inte vet vad de ska förmedla kan det vara svårt att som 

mellanhand dels förstå men även uttrycka varumärkets identitet till konsumenten. 

 

5.1.3 Forskningsfrågan 

Våra slutsatser har nu lett oss fram till det kapitel där vi kommer att besvara den fråga 

som vi från början avsåg att studera. Vi har i vår analys valt att kursivera de faktorer 

som vi anser har varit framträdande för de företag som vi intervjuat, men som vi även 

tror kan vara viktiga för SMF att jobba med. Vi har även tagit fram en modell för att 

utifrån den förklara hur vi tror att SMF kan jobba för att bygga ett varumärke. 
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Det som vi kunnat identifiera som en möjlig viktig faktor, är att SMF har ett tydligt 

syfte som uttrycker varför företaget existerar och som reflekteras i deras 

kärnvärderingar. I SMF blir oftast kärnvärderingarna initialt formade efter grundarens 

passioner och intressen, varpå det kan vara viktigt att utvärdera och rannsaka varför 

företaget grundades och på vilka värderingar då det kommer att bidra till företagets 

identitet.  

 

Identiteten, som vi också anser kunna vara en faktor, grundar sig i företagets 

kärnvärderingar men kan även fyllas ut med en utvidgad identitet för att förtydliga 

vad företaget står för. Den utvidgade identiteten ska hjälpa till med att fylla i och 

förstärka företagets identitet och även reflektera det värde som konsumenten kan 

koppla till varumärket. För att detta värde ska kunna tilldelas varumärket anser vi att 

företagen kan behöva förstå vilka deras primära målgrupp är eftersom vi tror att 

riktade budskap till en målgrupp med samma intressen är det som kan skapa bäst 

associationer och bidra till värdet.  

Figur 4: A och O i varumärkesuppbyggnad  

Källa: Egen 
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Det har även framgått via vår analys att termer som värde och framförallt kvalitet 

idag är vanligt förekommande beskrivningar på företags produkter och dessutom näst 

intill förväntade av konsumenter. Vi anser att kvalitet kan vara något som har sitt 

ursprung ur den typ av identitet som varumärket sammankopplas med. Kan företag 

därmed förstå sin identitet så kan de även förstå vilka kvalitetsdimensioner de kan 

berika sina produkter med och på så vis skapa högre värde. 

 

Kommunikation är även en faktor som vi tror kan ha stor påverkan på varumärket 

och inte minst på varumärkets medvetenhet hos konsumenter. Detta för att företag 

dels kan skapa medvetenhet men även rätt typ av associationer som stämmer överrens 

med varumärkets identitet. Det som kan vara viktigast med den externa 

kommunikationen är att varumärket förmedlar företagets och produkternas inre 

kvalitéer eftersom de flesta produkter inte är transparenta och blir svåra för 

konsumenter att bedöma enbart efter utseende. Detta kan ställa krav på 

organisationen och att de signaler som företaget skickar ut är enhetliga och utsöndrar 

samma betydelse. Kommunikationen kan därför även behöva riktas inåt företaget, 

särskilt när verksamheten växer, så att samtliga personer som jobbar med produkterna 

förstår syftet med det och vilken identitet som de står för. Om personer inom 

företaget inte förstår vad produkterna förmedlar så kan det leda till att informationen 

som konsumenten möts av upplevs som spretig eller otydlig. Dessutom, om personer 

inom organisationen inte förstår varumärket, kan det vara näst intill omöjligt att då få 

konsumenten att begripa det. 

 

Sist men inte minst vill vi lyfta fram att företag kan behöva vara nära sin konsument 

och att det i sin tur blir en faktor. Vi syftar framförallt på företag som har 

återförsäljare eller distributörer som tillhandahåller ett företags produkter till 

konsumenten. Eftersom företaget själva inte kan möta konsumenten när den gör sina 

inköp, kan det krävas att personalen som gör det är utbildade och kan förmedla 

varumärkets identitet och historia. Vi anser att företagen inte enbart kan förlita sig på 
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att den kommunikation som de för mot konsument är densamma och har samma 

innehåll hos återförsäljaren. Ett sätt att komma runt det kan vara att utbilda 

personalen och uppdatera dem med nyheter, information och budskap som de kan 

förmedla till konsumenten för att på så vis se till att korrekt information 

kommuniceras ut. Därmed kan företaget vara nära konsumenten utan att i själva 

verket vara det. 
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Bilaga 1: Företagspresentationer 
 

Scand. Design Online AB: 

Företaget startades 2002 av Jörgen Bödmar, entreprenör och företagare. Med ett 

förflutet i SAS och tidigare ägare och VD i ett chefsrekryteringsföretag bytte han 

inriktning och sadlade om till en helt ny bransch, E-handel med design och inredning. 

Efter ett grundligt förarbete startade försäljningen under 2003 i E-handelsplatserna 

www.designonline.se och www.scandinaviandesigncenter.com, 2008 öppnades 

www.scandinaviandesigncenter.de och fler E-handelsplatser kommer att öppnas de 

närmaste åren. 

Verksamheten är i stark tillväxt och bedömningen är att tillväxten fortsätter under 

många år framöver. Vi är idag 14 anställda och omsätter 2011 ca 30 mkr. 

Källa: http://www.designonline.se/AboutUs/About+us/Om+designonline 

Vasuma Inc. Eyewear 

Vasuma Inc grundades av Jan Vana, Lars Malmsten och Steffen Sundelius 2005. Idag 

är Vasuma Inc ett glasögonsvarumärke men i början hade de både accessoarer och 

kläder. De startade verksamheten i en källare 2007 men har nyligen flyttat ut till deras 

nuvarande kontor/utställningslokal i Gamla Stan, Stockholm. Musik, film, mat och 

populärkultur är något som är en stor inspirationskälla på både deras personliga liv 

men även deras varumärke. 

Översatt från: http://www.vasuma.com/about  

Ängö Kvartersbryggeri AB 

Håkansson har sysslat med ölbryggning på hobbynivå, i källaren, sen 1993. Det 

började när han gick i skolan och drack öl och tyckte det var lite kul, det var 

experimentlusta. De var några kompisar som gjorde ett studiebesök på Banco 

http://www.designonline.se/AboutUs/About+us/Om+designonline
http://www.vasuma.com/about
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bryggeri i Skruv. Där fick de med sig lite råvaror, som de bryggde hemma på spisen 

första gången, i en stor gryta, kanske 20 liter.  

Ängö kvartersbryggeris lokal har även den sin historia, den var ett tunnbinderi 

(Blomqvists tunnbinderi 1910-1968) från början. Sen hittade Håkansson lokalen 

vilken han tömde, och letade efter en utrustning som kunde passa där och den 

kommer från ett bryggeri i Danmark. Bolaget bildades 2009 och hade premiär för den 

första ölen den 3 augusti 2010. 

Källa: Johan Håkansson 2012-05-03 
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Bilaga 2: Presentation av varumärkesexperter 

 
Frans Melin 

Frans Melin är en av Nordens ledande forskare och konsulter inom 

varumärkesområdet. Frans är ekonomie doktor i varumärkesstrategi och en av de 

ansvariga för forskning och utbildning inom Strategic Brand Management vid 

ekonomihögskolan på Lunds universitet. Han driver sedan tjugo år tillbaka 

konsultföretaget Brand Strategy och är flitigt anlitad som rådgivare, coach och 

föreläsare av en lång rad organisationer inom både privat och offentlig sektor. Frans 

har skrivit ett flertal böcker, bland andra “ 

 

Label och Johan Gromark 

Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Label utvecklar nordiska 

företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområden omfattar 

varumärkesanalys, strategiutveckling, implementering och uppföljning av 

varumärkesstrategier. Label ingår i BBDO Worldwide, ett av världens främsta 

konsultbolag inom marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Johan 

Gromark är VD och har varit det sedan 2001. 

 

Rewir och Johan Bergelin 

Rewir är en fullservicebyrå som är specialiserade på varumärken. Inom 

organisationen finns det konsulter inom strategi, design, projekt, analys och 

filmskapande. Johan Bergelin är varumärkesstrateg och rådgivare med ett förflutet 

som managementkonsult. 
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Figurförteckning: 
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Figur 3: A och O i varumärkesuppbyggande 

Källa: Egen 

 

 

 

 


