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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Gör det rätt från början 

Författare: Emma Anrep-Nordin, Maja Lund och Malin Rosén 

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi, Detaljhandel och Service 

Managementprogrammet, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2013. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv analysera och klargöra hur 

enskilda företag arbetar vid framtagande samt lansering av nya varumärken. Uppsatsen 

syftar också till att identifiera samt utvärdera likheter och skillnader i 

varumärkesbyggandeprocessen mellan olika företag. I anslutning till uppsatsens syften 

har vi formulerat följande övergripande forskningsfråga:  

 Vilka kännetecken kan urskiljas i varumärkesbyggandeprocessen av ett nytt 

varumärke inom konsumenthandeln? 

 

Metod: För denna uppsats har vi valt att genomföra en kvalitativ studie som kommit att 

anta ett abduktivt perspektiv. Valet av metod baseras på att vi ämnade erhålla en 

fördjupad kunskap samt att metodens tillvägagångssätt tilltalar oss. Det empiriska 

kapitlet bygger på kvalitativa intervjuer med sju personer som alla verkar inom 

konsumenthandeln och som besitter värdefull kunskap om ämnet i fråga. 

 

Slutsatser: Genom vår analys har vi kunnat klargöra likartade inslag för 

varumärkesbyggande i enskilda företag. Det framgår dock att tillvägagångssätten skiljer 

sig åt och det beror på att alla varumärken startas med olika förutsättningar. Vi har 

kommit fram till att tidigare kunskap, finansiella medel och nätverk är av betydelse i det 

inledande skedet för hur processen vidare utvecklas. Vi har även identifierat väsentliga 

aktiviteter för varumärkesbyggandeprocessen där varumärkesgranskning, skapandet och 

upprätthållandet av varumärkesidentiteten samt lanseringsprocessen beskriver hur 

varumärkesinnehavarna kan gå till väga.  

 

Nyckelord: Varumärke, Varumärkesbyggande, Varumärkesimage, 

Varumärkesidentitet, Varumärkespersonlighet, Lansering, Nätverk 



 

 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to examine the processes of brand building in individual 

businesses. By analyzing and defining the processes of branding and launching, this 

study also aims to find essential elements in the processes between individual 

companies.  

 

The study is based on a qualitative approach where we have conducted seven personal 

interviews with owners and founders of brands in the consumer market. We focused on 

our respondents’ experiences, rather than the industries in particular, in order to receive 

more honest and specific information. To fulfill our purpose we decided to formulate an 

extensive research question: 

 

 What characteristics can be identified in the process of building a new brand in 

consumer sales? 

 

In the final chapter we present our conclusions for this thesis. We have found some 

preconditions in common for all companies: education and life experience, financial 

resources and access to networks for all companies. We have also identified that the 

processes of brand building in individual companies are managed in different ways. 

Even though the processes differ there are several similar activities that can be 

distinguished and the activities include examining the brand, defining and maintaining 

the brand identity and launching the brand. 

 

Keywords: Brands, Branding, Image, Identity, Personal brands, Launching, Network 

 

  



 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .............................................................................................................. 2 

1.3 Problemformulering ............................................................................................................ 4 

1.4 Syfte .................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar och förklaringar ........................................................................................... 5 

2. METOD ...................................................................................................................................... 7 

2.1 Forskningsstrategi ............................................................................................................... 7 

2.2 Forskningsansats ................................................................................................................. 8 

2.3 Datainsamling ...................................................................................................................... 9 

2.3.1 Primärdata.................................................................................................................... 9 

2.3.2 Sekundärdata ............................................................................................................. 12 

2.4 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................... 13 

2.5 Kunskapsprocessen ........................................................................................................... 14 

2.6 Metod- och källkritik ......................................................................................................... 15 

3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................... 17 

3.1 Varumärke ......................................................................................................................... 17 

3.1.1 Vad är ett varumärke ................................................................................................. 17 

3.1.2 Varumärkets syfte ...................................................................................................... 19 

3.1.3 Varumärkets identitet ................................................................................................ 19 

3.1.4 Varumärkets personlighet .......................................................................................... 20 

3.1.5 Varumärkets Image .................................................................................................... 21 

3.1.6 Varumärkets livscykel................................................................................................. 22 

3.2 Varumärkesbyggande ....................................................................................................... 23 

3.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen ................................................................................ 24 

3.2.2 Varumärkets namn ..................................................................................................... 25 

3.3 Lansering ........................................................................................................................... 26 

3.4 Nätverk .............................................................................................................................. 28 

3.5 Finansiella medel............................................................................................................... 29 

4. EMPIRI ..................................................................................................................................... 31 

4.1 Företagarnas syn på varumärken ...................................................................................... 31 

4.1.1 Vad är ett varumärke ................................................................................................. 31 



 

 
 

4.1.2 Personliga varumärken .............................................................................................. 32 

4.1.3 Varumärkets identitet ................................................................................................ 33 

4.1.4 Varumärkets image .................................................................................................... 34 

4.2 Varumärkesbyggande ....................................................................................................... 35 

4.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen ................................................................................ 36 

4.2.2 Nätverk ....................................................................................................................... 37 

4.2.3 Finansiella medel........................................................................................................ 38 

4.2.4 Varumärkets namn ..................................................................................................... 39 

4.3 Lansering ........................................................................................................................... 40 

5. ANALYS .................................................................................................................................... 43 

5.1 Varumärke ......................................................................................................................... 43 

5.1.1 Vad är ett varumärke ................................................................................................. 43 

5.1.2 Personliga varumärken .............................................................................................. 44 

5.1.3 Varumärkets identitet ................................................................................................ 45 

5.1.4 Varumärkets image .................................................................................................... 46 

5.2 Varumärkesbyggande ....................................................................................................... 47 

5.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen ................................................................................ 47 

5.2.2 Nätverk ....................................................................................................................... 48 

5.2.3 Finansiella medel........................................................................................................ 49 

5.2.4 Varumärkets namn ..................................................................................................... 50 

5.3 Lansering ........................................................................................................................... 51 

6. SLUTSATS ................................................................................................................................. 53 

6.1 Uppsatsens syften och forskningsfråga ............................................................................ 53 

6.1.1 Besvarande av syfte 1: Analysera och klargöra hur enskilda företag arbetar vid 

framtagande samt lansering av nya varumärken ............................................................... 54 

6.1.2 Besvarande av syfte 2: Identifiera samt utvärdera likheter och skillnader i 

varumärkesbyggandeprocessen mellan enskilda företag ................................................... 56 

6.1.3 Besvarande av forskningsfråga: Vilka kännetecken kan urskiljas i 

varumärkesbyggandeprocessen av ett nytt varumärke inom konsumenthandeln? .......... 58 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner .................................................................................. 58 

6.2.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................ 59 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 61 

BILAGA: Intervjuguide ................................................................................................................. 69 

 

 



 

1 
 

1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet presenterar vi uppsatsens forskningsområde genom att 

diskutera varumärkens betydelse för företags framgångar i det rådande samhället. Vår 

ambition är att ge läsaren en förståelse för det valda ämnet och det problem som 

genomsyrar denna uppsats. För vårt problem presenteras en forskningsfråga och vidare 

tydliggör vi uppsatsens syften. I kapitlets sista del redogör vi för de avgränsningar och 

förklaringar som är relevanta för denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Varumärken är något som finns omkring oss människor hela tiden. Enligt Haig (2005a) 

möter dagens konsumenter lika många varumärken varje dag som en människa på 1930-

talet stötte på under en hel tioårsperiod, vilket tydligt visar på varumärkets framväxt. 

Det är dock inte endast konsumenterna som upplever marknadens utveckling utan även 

ur företagssynpunkt har situationen förändrats. Hamilton och Webster (2012) förklarar 

att de flesta företag idag verkar på en marknad där det är enkelt att nå ut till fler 

konsumenter. Den allt mer expanderade marknaden leder enligt författarna även till en 

större konkurrens från andra företag. 

 

En ökad konkurrens leder till en hög press på många företag att kunna sticka ut från 

mängden för att hålla sig kvar på marknaden (Anselmsson, Johansson och Persson, 

2008). Vidare framhåller författarna att företag bör särskilja sina produkter från 

liknande produkter producerade av andra företag. Enligt Melin (1999) kan företagen 

inte enbart förlita sig på produktens egenskaper utan ett varumärkesfokus är numera 

nödvändigt för att bli framgångsrikt. Om ett företag kan stärka det egna varumärket 

ökar även fördelarna gentemot konkurrenterna och Anselmsson et al. (2008) hävdar att 

fenomenet varumärkesbyggande därmed kommit att bli ett kritiskt begrepp för dagens 

företagare. 

 

Ett varumärke kan definieras på ett flertal olika sätt och Wheeler (2006) förklarar att 

varumärken dels består av löften men även av de förväntningar kunder har gällande ett 
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företag och dess produkter. Enligt Haig (2005b) fastställs dagens varumärken till stor 

del av hur konsumenterna uppfattar varumärkets identitet. Denna aspekt leder till att 

högre krav ställs på företagen och det anses därför vara av stor vikt att 

varumärkesbyggandet centreras i verksamheten. 

 

Varumärkets betydande roll för dagens företag är något som fångat vårt intresse och 

med denna utgångspunkt är det således varumärken och hur företag kan nyttja dem i 

verksamheten som kommer beskrivas i denna uppsats.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Enligt Haig (2005b) har synen på varumärken förändrats och idag har de fått en annan 

roll. Varumärken skapades ursprungligen för att rädda produkter som minskat i 

popularitet och som var på väg att försvinna från marknaden. Författaren förklarar att 

det däremot anses vara varumärkets fel om ett företag misslyckas idag. Hammond 

(2008) beskriver varumärken som en enorm tillgång för många företag då de kan bidra 

till ökad försäljning och exponering. Gummesson (2008) påstår att många av dagens 

företag faktiskt är beroende av sitt varumärke eftersom det har en så stor inverkan på 

företagens framtid. 

 

Konsumtionsbeteendet hos dagens konsumenter har enligt Floor (2009) förändrats och 

kundernas åsikter påverkar numera företagen i allt större utsträckning. Företag som 

riktar sig direkt till slutkonsumenter måste därför enligt Hammond (2008) ta hänsyn till 

vilka signaler varumärket sänder ut och hur dessa uppfattas av kunderna. Författaren 

förklarar att ett varumärke även kan leda till längre och starkare relationer mellan 

företag och kund, vilket i sin tur påverkar företaget positivt. 

 

Eftersom varumärken har fått en allt mer central roll förklarar Holmberg och Wiman 

(2002) att företagen arbetar strategiskt för att bygga upp sina varumärken. Att ett 

företag ständigt bör utveckla och arbeta med sitt varumärke kan enligt Wallström, 

Karlsson och Salehi-Sangari (2008) ses som en oskriven lag. Trots detta menar 

författarna att det inte finns några klara direktiv för hur företagen kan gå tillväga vid 

varumärkesbyggande. Att bygga ett varumärke innebär enligt Kapferer (2012) mer än 

att enbart arbeta med marknadsföring ut till konsumenterna, designa en logotyp och att 
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formulera ett namn. Som aktivitet kräver varumärkesbyggande en hög nivå av resurser 

och kompetens samt att företagen är engagerade på lång sikt för att kunna stärka 

förutsättningarna för varumärket. Kaputa (2012) påpekar att varumärkesbyggandet är en 

tidskrävande process och att alla aktiviteter som sker i ett företag bidrar och påverkar 

skapandet av ett varumärke. Kapferer (2012) beskriver varumärkesbyggandet som en 

ständigt pågående process, bestående av ett flertal mindre processer där det inledande 

skedet i varumärkesbyggandet utgörs av en grundläggande planering. När det färdiga 

varumärket sedan ska nå ut och presenteras för konsumenterna sker det genom en 

lanseringsprocess, som enligt författaren är en del av varumärkesbyggandeprocessen. 

Fokus under lanseringsprocessen är att skapa medvetenhet kring varumärket hos 

kunderna och efter lanseringsarbetet fortsätter varumärkesbyggandet där företaget 

stärker relationerna med konsumenterna. 

 

Den ständigt ökade konkurrensen beskriver Floor (2009) som mest framträdande inom 

detaljhandeln. Detaljhandelns utveckling påverkas bland annat av expansionen av nya 

handelskoncept där marknadsandelar förloras till den ökade konsumtionen inom resor, 

hälsa och fritid. Författaren menar att det därför är väsentligt för företag inom 

detaljhandeln att särskilja och fokusera sina varumärken och att det inte kan uppnås utan 

strategiskt varumärkesbyggande. Kaputa (2012) förklarar att varumärkesbyggandet kan 

liknas vid en tävling mellan företag, där dess produktidéer och kunder sätts i fokus. 

Författaren påstår att tävlingsandan är mest intensiv inom detaljhandeln eftersom den 

präglas av snabba trendförändringar. Enligt Fernie och Sparks (2009) får varumärken i 

detaljhandeln därmed en mer central roll vilket även kan vara ett resultat av dagens 

kunders minskade tålmodighet. För att möta konsumenternas begär pressas företagen till 

att snabbare bygga upp och lansera sina varumärken. 

 

Varumärkesbyggandet kan enligt Spence och Essoussi (2010) prioriteras annorlunda i 

olika företag och en distinkt skillnad framhävs mellan enskilda företag och stora 

organisationer. Många enskilda företag kan enligt författarna hindras av begränsade 

resurser vilket leder till att varumärkesbyggandet inte centreras i verksamheten. Rode 

och Vallaster (2005) förklarar att det i ett enskilt företag, i jämförelse med en större 

organisation, inte finns någon tillförordnad enhet för varumärkesbyggande. En enskild 

företagare har ansvar för alla enheter i sin verksamhet och därför menar författarna att 
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det faller sig naturligt att företagaren inte kan lägga den tid på varumärkesbyggandet 

som kanske önskas.  

 

Enligt Haig (2005a) kan företag inte förlita sig på en universal modell för hur ett 

varumärke byggs upp, utan istället bör de se till sina fördelar och möjligheter som de 

själva besitter. Wallström et al. (2008) förklarar att befintlig litteratur inte 

uppmärksammar hur ett företag effektivt kan utveckla sitt varumärke och kritiserar 

därför frånvaron av en generaliserad modell för varumärkesbyggande. Med vetskapen 

om varumärkens betydande roll för dagens företag och med hänsyn till de delade 

åsikterna inom litteraturen kan det därmed vara intressant att ställa sig frågande till 

huruvida en övergripande modell i sammanhanget ska förespråkas eller inte. 

 

1.3 Problemformulering 
 

I diskussionen ovan framgår det att varumärkesbyggandet kräver både tid och 

engagemang från företagens sida. För de företag som verkar inom konsumenthandeln är 

det betydelsefullt att kunna särskilja sitt varumärke och förmedla tydliga budskap ut till 

kunden. Det argumenteras därför för väsentligheten med en tydlig strategi gällande hur 

varumärket ska byggas upp och lanseras. Vad som dock kan ses som oklart är vilka 

aktiviteter som bidrar till varumärkesbyggandet samt hur företagaren ska gå till väga 

och därför finner vi det intressant att analysera processen ur företagets synvinkel. 

 

Vi har därmed formulerat följande forskningsfråga: 

 

 Vilka kännetecken kan urskiljas i varumärkesbyggandeprocessen av ett nytt 

varumärke inom konsumenthandeln? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv analysera och klargöra hur enskilda 

företag arbetar vid framtagande samt lansering av nya varumärken.  

 

Uppsatsen syftar även till att identifiera samt utvärdera likheter och skillnader i 

varumärkesbyggandeprocessen mellan enskilda företag. 
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 
 

För denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till inrednings- och klädbranschen men 

dessa kommer inte att ha någon betydande roll för det material som presenteras, då vår 

avsikt inte är dra några generella slutsatser. Avgränsningen har gjorts för att förenkla 

vårt genomförande av studien. Vi har inte haft för avsikt att ta någon hänsyn till 

huruvida framgångsrika varumärkena som respondenterna förespråkar är. Vår 

uppfattning är att alla synvinklar är relevanta för denna studie, då uppsatsen syftar till 

att lyfta fram olika kännetecken i varumärkesbyggandeprocessen.  

 

I uppsatsen redovisas empiriskt material från företagare i enskilda företag. Med 

begreppet enskilda företag menar vi företag som inte tillhör någon kedja utan 

företagaren har endast en butik. Vi är även medvetna om att varumärkesbyggandet som 

helhet pågår under en lång tid och vi vill därför tydliggöra att uppsatsen enbart kommer 

behandla processens tidiga faser innehållande framtagande och lansering. De aktiviteter 

som sker efter lanseringen kommer inte att lyftas fram i denna uppsats. Till sist vill vi 

klargöra att begreppen kunder och konsumenter kommer användas synonymt genom 

uppsatsen för att presentera ett mer varierat språk som underlättar för läsaren.  
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2. METOD 
 

I det andra kapitlet kommer vi att redogöra för den metodologi som vi använt oss av för 

denna uppsats. Inledningsvis presenteras val av forskningsstrategi och 

forskningsansats. Vidare redogör vi för tillvägagångssättet vid insamling av primär- 

och sekundärdata samt för en diskussion gällande uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Avslutningsvis presenterar vi uppsatsens kunskapsprocess samt vårt kritiska 

ställningstagande till val av metodologi. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Ett undersökningsbart problem kan enligt Olsson och Sörensen (2011) behandlas ur två 

olika perspektiv, baserat på vad forskaren vill förmedla med sin undersökning. Ahrne 

och Svensson (2011) menar att forskaren, med utgångspunkt från den forskningsfråga 

som står i centrum, kan arbeta med en kvalitativ- eller kvantitativ metod. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att begreppen kvalitativt och kvantitativt avser hur forskaren 

väljer att behandla och analysera den information som samlats in. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) hävdar att en kvalitativ metod kan ge forskningen mer 

nyanser genom att det verbala ges mer utrymme. Påståendet stämmer bra överens med 

våra ambitioner varpå vi beslutade att uppsatsen skulle baseras på en kvalitativ metod. 

En kvalitativ metod ses enligt Bryman och Bell (2005) som en strategi där ord och 

utveckling av teorier är av stor vikt vilket vi anser är ett arbetssätt som genererar 

långvarig kunskap. Patel och Davidson (2011) förklarar att den kvalitativa forskningens 

tillvägagångssätt ger forskarna en djup, snarare än en bred, bild av ämnet. Eriksson och 

Kovalainen (2008) framhåller att tolkningen av och förståelsen för insamlad data är 

väsentlig för den kvalitativa metoden eftersom syftet med forskningen är att erhålla en 

holistisk bild av det studerade ämnet. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan forskare inom den kvalitativa metoden arbeta 

efter olika tillvägagångssätt som på ett tydligt sätt särskiljer sig från varandra. Det finns 

däremot ett flertal gemensamma karaktärsdrag för de olika tillvägagångssätten som 

författarna anser är utmärkande för kvalitativ metod. En av likheterna är att 

forskningsprocessen anses vara mer flexibel där aktiviteter som intervjuer, analys och 
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undersökningar konstant varvas, till skillnad mot en kvantitativ studie då aktiviteterna 

oftast utförs efter varandra. Det bedöms därför som en fördel för forskaren att arbetet i 

en kvalitativ metod kan anpassas i relation till vad som sker i dennes undersökningar. 

Forskaren har, baserat på flexibiliteten, därmed kommit att anta en annorlunda roll och 

detta framhävs även av Lapan, Quartaroli och Riemer (2012), vilka förklarar att 

forskarens närhet till problemet är av stor betydelse. Vidare förespråkar Ghauri och 

Grønhaug (2010) att kvalitativ forskning bör användas i de fall då forskaren vill förstå 

ett problem som det sedan tidigare finns ytterst lite information om. 

 

Som tidigare nämnt har vi valt att basera vår uppsats på en kvalitativ metod och valet 

syftar till att vi tilltalas av metodens flexibla och självstyrda arbetsprocess. Ytterligare 

en faktor som metodvalet baserats på är den närhet som forskaren enligt litteraturen 

anses få till de respondenter som medverkar i uppsatsen. Vi finner det även 

tillfredsställande att få en djupare insikt i det valda ämnet varpå valet av den kvalitativa 

metoden föll sig naturligt. 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att ett vetenskapligt arbete kan anta ett deduktivt 

eller induktivt perspektiv. Patel och Davidson (2011) förklarar att det är forskarnas sätt 

att relatera teorin med empirin som avgör vilket perspektiv forskarna använder sig av. 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär det deduktiva perspektivet att forskarna drar 

slutsatser från teorin medan det induktiva perspektivet tar sin utgångspunkt från 

empirin. Båda ansatserna kritiseras av Patel och Davidson (2011) som menar att ett 

induktivt perspektiv med utgångspunkt från en empirisk bas kan leda till en ohanterlig 

teori för forskarna. Författarna hävdar även att den deduktiva ansatsen kan vara ett 

hinder för nya upptäckter. Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) en tredje 

ansats, abduktion, vilken är en kombination av det deduktiva och det induktiva 

angreppssätten. 

 

Det deduktiva synsättet kopplas enligt Ghauri och Grønhaug (2010) samman med den 

kvantitativa metoden, medan det induktiva perspektivet används i samband med en 

kvalitativ metod. Att vara helt induktiv är något som Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) framhåller som svårt, eftersom en utredning omöjligt kan genomföras 
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förutsättningslöst. En människas tidigare erfarenheter används enligt författarna som ett 

undermedvetet kunnande. För denna uppsats har ambitionen varit att utgå från det 

induktiva synsättet eftersom metoden är kvalitativ. Vi anser dock att uppsatsen antagit 

ett abduktivt perspektiv eftersom vi under arbetets gång aktivt rört oss mellan teori och 

empiri.  

 

All forskning resulterar vanligtvis i en abduktiv ansats, men Gummesson (2000) 

förklarar samtidigt att abduktion inte kan klassificeras som en egen strategi. Även 

Bryman och Bell (2005) framhåller att varken deduktion eller induktion kan ses som 

helt separerade synsätt eftersom forskarna i efterhand kan behöva komplettera med 

ytterligare information för att besvara forskningsfrågan. Patel och Davidson (2011) 

redogör för det abduktiva perspektivet och framhåller att metoden inledningsvis 

karaktäriseras av det induktiva synsättet eftersom forskarna utformar en hypotes eller 

teori utifrån verkligheten. Därefter härleds forskarna av det deduktiva synsättet då 

hypotesen, alternativt teorin, testas på nya fall. Avslutningsvis utvecklar forskarna den 

första hypotesen vilket framhäver det fria tillvägagångssättet. Vidare riktar författarna 

kritik mot ansatsen och menar att alla forskare är färgade av tidigare erfarenheter och på 

så sätt påbörjas ingen studie förutsättningslöst. 

 

2.3 Datainsamling 
 

Patel och Davidson (2011) förklarar att det förekommer ett flertal olika metoder för 

insamling av data. Valet av insamlingsmetod påverkas enligt författarna av den tid och 

de medel som forskarna har till förfogande, samt av hur mycket material som bör 

samlas in för att kunna besvara forskningsfrågan. Insamlad information kan enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) klassificeras som primärdata eller sekundärdata. 

I denna uppsats har vi använt oss av såväl primär- som sekundärdata för att samla in den 

information vi fann nödvändig för att besvara vår forskningsfråga. 

 

2.3.1 Primärdata 

 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) är primärdata information insamlad av forskarna 

själva och är enbart insamlad för de syften som forskarna har. Det materialet blir således 

mer anpassat till den valda forskningsfrågan. Inom den kvalitativa metoden finns det, 
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enligt Bryman och Bell (2005) flera tillvägagångssätt för forskarna att samla in 

primärdata på och de nämner kvalitativa intervjuer, deltagande observationer samt 

fokusgrupper som de mest betydelsefulla. I vår uppsats har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Trost (2010) skriver att 

kvalitativa intervjuer bör genomföras om forskarna ämnar skapa förståelse för ett visst 

fenomen. Författaren menar att kvalitativa intervjuer utmärks av att forskarna ställer 

enkla och raka frågor till respondenterna, vilka i sin tur ger komplexa och innehållsrika 

svar. Olsson och Sörensen (2011) och Patel och Davidson (2011) påstår att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att ge forskarna mer kunskap om olika mönster och att de på så 

vis kan karaktärisera samt identifiera egenskaper hos ett visst fenomen. 

  

Enligt Trost (2010) handlar begreppet standardisering om den nivå till vilken frågor och 

situation är samma för alla intervjupersoner. Författaren förklarar att en hög grad av 

standardisering förekommer när intervjufrågorna läses upp på exakt samma sätt, exakt 

som de är formulerade, i samma ordning och med samma tonfall till alla 

intervjupersoner. Patel och Davidson (2011) hävdar att en intervju med låg 

standardisering utmärks av att frågorna ställs i den ordning som passar bäst i den 

specifika situationen. Vidare framhåller Trost (2010) att en intervju med låg 

standardisering öppnar upp till följdfrågor och intressanta infallsvinklar. Denna uppsats 

bygger på intervjuer av låg standardisering eftersom vår avsikt är att skapa öppna 

dialoger där respondenternas åsikter kan tydliggöras.  

 

Teorell och Svensson (2007) nämner att en intervju kan genomföras på ett flertal olika 

sätt där metoderna särskiljs av graden av strukturering i frågorna som ställs samt i 

svaren som ges. Enligt Patel och Davidson (2011) har kvalitativa intervjuer, i de flesta 

fall, en låg grad av strukturering. Bryman och Bell (2005) redogör för två olika sorters 

kvalitativa intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. En 

ostrukturerad intervju karaktäriseras som öppen och genomförs med eventuell hjälp av 

forskarnas enkla ämnesanteckningar. Vid en semi-strukturerad intervju använder 

forskarna en, till ämnet specifik, intervjuguide. Enligt författarna behöver frågorna inte 

följa intervjuguiden och forskarna kan ställa aktuella följdfrågor till respondenterna. 

Intervjuerna i denna uppsats har varit av semi-strukturerad karaktär då vi utgått från en 

intervjuguide samtidigt som vi låtit samtalet styra ordningen på frågorna och gett 

respondenterna möjligheten till egna tolkningar av de frågor som ställts.  
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För att uppnå en hög kvalitet i det empiriska materialet, förklarar Holme och Solvang 

(1997) att forskarna bör genomföra ett strategiskt urval av sina respondenter. Valet av 

respondenter baseras på forskarnas förförståelse, de valda teorierna samt de förutfattade 

meningar som finns vid början av forskningen. I denna uppsats har vi valt att undersöka 

hur enskilda inrednings- och klädföretag bygger upp samt lanserar ett varumärke och 

därför föll det sig naturligt för oss att intervjua respondenter som har genomgått denna 

process. Vi har genomfört personliga intervjuer med sju olika respondenter och med 

hänsyn till uppsatsens syfte har vi valt att inte genomföra några kundintervjuer. Valet av 

respondenter är baserat på vår uppfattning av vilka personer som vi anser har kunskap 

om ämnet gällande vår forskningsfråga och som på så sätt kan bidra med användbar 

information för denna uppsats. Vi anser att dessa sju respondenter tillförde rikligt med 

information till vårt empiriska kapitel och vi är av den uppfattningen att vårt resultat 

inte hade förändrats med ytterligare en intervju.  

 

Nedan ger vi en kort presentation av uppsatsens respondenter: 

 Åsa Bertilsson är ensamägare av inredningsbutiken Topiary. I grund och botten 

är Bertilsson dekoratör och när Topiary blev ledigt tog hon sin chans att driva 

eget. 

 Nina Eriksson är grundare samt ensamägare av Erik & Alexander, en möbel- 

kläder- och kuriosabutik. Tidigare har Eriksson bland annat arbetat som säljare 

och innan hon startade sin verksamhet gick hon en starta eget kurs. 

 Stefan Johansson är en av fyra grundare av klädbutiken Inside och driver idag 

butiken själv. Johanssons tidigare erfarenheter är att han bland annat har arbetat 

som säljare inom olika branscher. 

 Elin Karlsson är verksamhetsledare på Drivhuset Kalmar. Karlsson har både en 

kandidatexamen i marknadsföring samt en magisterexamen i ledarskap med 

inriktning innovation, kreativitet och entreprenörskap. 

 Frans Nilsson är grundare samt ensamägare av streetwearföretaget Swef - The 

Swedish Fish. Under gymnasiet startade Nilsson UF-företag som sedan 

utvecklades till den verksamhet han driver idag. 
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 Robert Norberg är en av grundarna samt delägare i företaget Pinkoholic. 

Norberg har ett stort intresse för matematik, varav han främst sköter den 

finansiella delen i företaget. 

 Enrique Sanchez är en av två grundare av klädbutiken Selvage och är idag 

ensamägare. Tack vare den goda responsen från kunderna, under de år han 

arbetade som säljare, valde han att ta steget och öppna en egen butik. 

 

För att skapa en personlig kontakt med våra respondenter har vi valt att genomföra alla 

intervjuer ansikte mot ansikte. För att vi på bästa sätt ska kunna ge en så korrekt 

återgivning av det empiriska materialet har vi, med samtycke från respondenterna, valt 

att spela in alla intervjuer. Före respektive intervju genomfördes, informerade vi om 

uppsatsens ämne samt hur vi senare skulle använda materialet, med förhoppning om att 

respondenterna då kände sig mer bekväma under samtalet.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att sekundärdata är information som andra forskare 

har samlat in för ett annat syfte och enligt Ghauri och Grønhaug (2010) passar 

sekundärdata därför vanligtvis inte perfekt in på andra forskares studier. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att dokument i form av böcker och artiklar men 

även Internetkällor räknas som sekundärdata. Det är enligt Bryman och Bell (2005) 

väsentligt att forskarna förstår sekundärdatan innan det används i arbetet. Författarna 

nämner att användning av sekundärdata kan ge forskarna tillgång till data av hög 

kvalitet till lägre kostnader än om forskarna själva skulle genomföra studien. Grønmo 

(2004) nämner att forskarna även kritiskt bör bedöma sekundärdatans pålitlighet och 

användbarhet innan det används i studien. Ghauri och Grønhaug (2010) hävdar att 

sekundärdata kan hjälpa forskarna att formulera mer fokuserade och konkreta 

forskningsfrågor, samt hjälpa dem att besvara forskningsfrågan. För denna uppsats har 

vi använt sekundärdata i form av litteratur och vetenskapliga artiklar och för att 

upprätthålla en hög akademisk nivå på de använda sekundärkällorna, har vi uteslutande 

hämtat litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek. Även de vetenskapliga artiklarna är 

hämtade från de akademiskt godkända databaserna OneSearch och Google Scholar. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Bryman och Bell (2005) skriver att vid forskning kopplas det teoretiska materialet ihop 

med det empiriska och Svenning (2003) hävdar att den kopplingen kan vara 

komplicerad att få konkret. Författarna benämner detta samband som validitet, där syftet 

är att undersöka om forskarna har mätt det som de avser att mäta. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är validiteten det viktigaste forskningskriteriet och Denscombe (2009) 

refererar begreppet till hur omsorgsfullt forskarna kan precisera sin data. Vidare 

framhåller Svenning (2003) väsentligheten av validitet för både kvalitativ och 

kvantitativ forskning men att validitetskriterierna lättare kan uppnås vid kvalitativ 

metod. Vår ambition är att åstadkomma en trovärdig uppsats och har därför använt oss 

av flera källor från olika författare, för att bekräfta de teorier som används. Vår avsikt är 

även att presentera data från de senaste utgåvorna varvid källor av äldre karaktär 

granskats ytterligare eller valts bort. För att visa medvetenhet om validiteten i det 

empiriska materialet informerade vi respondenterna om uppsatsens ämne och syfte via 

mail. Vår förhoppning var att det skulle leda till att respondenterna kände sig mer lugna 

inför vårt möte och på så sätt kunna delge mer trovärdiga svar. Slutligen ser vi det även 

som positivt att vi är tre personer som bearbetar materialet då vi får ytterligare 

infallsvinklar. 

 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram begreppet reliabilitet, vilket ses synonymt med 

tillförlitlighet och förklarar att reliabilitet används mest frekvent vid kvantitativa 

undersökningar. Reliabilitet fastställs genom mätningarnas tillvägagångssätt samt hur 

noggrant forskarna hanterar materialet (Holme & Solvang, 1997). Det framgår dock av 

Patton (2002) att reliabilitet har stor betydelse även inom den kvalitativa forskningen. 

Enligt författaren beskrivs reliabilitet inom kvalitativ metod som ett mått på huruvida 

slutsatsen är oberoende av tillfälliga omständigheter under forskningen. Svenning 

(2003) förklarar att den låga reliabiliteten i en kvalitativ studie beror på att forskningen 

är exemplifierande snarare än generaliserande. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

samt Bryman och Bell (2005) påstår att en undersökning har hög reliabilitet om den kan 

genomföras igen med samma resultat och låg reliabilitet om resultaten skiljer sig åt.  

 

Patton (2002) redogör för den kritik som riktas mot kvalitativ forskning eftersom 

forskarna kan komma att influera resultatet. Den mänskliga faktorn kan enligt 
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författaren vara en svaghet för rapporten men även ses som en av styrkorna. Vi ställer 

oss kritiska till konstaterandet att en undersökning kan få samma resultat vid ett flertal 

genomföranden då vi anser att individers åsikter både i form av respondenter och av 

forskare förändras med tiden. Med resonemanget ovan i åtanke, har vi för att öka 

tillförlitligheten i vår uppsats, valt att redogöra för vårt metodval under varje avsnitt. Då 

vår ambition är att vara transparanta och möjliggöra för framtida forskare att genomföra 

en liknande studie, har vi även bifogat vår intervjuguide. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 
 

Ämnet för uppsatsen har formats genom diskussioner där våra tidigare preferenser och 

intressen spelat en avgörande roll för uppsatsens inriktning. Det är enligt oss 

inspirerande med människor som startar egna företag och som bygger upp sina egna 

varumärken varvid intresset för ämnet väcktes. Vi ansåg det viktigt att för uppsatsens 

slutliga utformning välja ett ämne som vi alla är intresserade av.  

 

Vi enades om att skriva uppsatsen med en kvalitativ metod eftersom vi anser metodens 

arbetssätt mer tilltalande och det föll sig därför naturligt att samla in primärdata genom 

kvalitativa intervjuer. Eftersom vårt fokus inte har varit att beskriva specifika fallstudier 

av företag bestämde vi oss för att intervjua enskilda företagare med relevant kunskap 

om varumärkesbyggande. Jakten på respondenter tog sin början med en stadsvandring 

på Kalmars gator eftersom vi gärna ville göra personliga besök hos de företag vi ansåg 

intressanta. Inledningsvis önskade vi intervjua företagare från olika branscher men för 

att underlätta arbetets gång, kom vi fram till att en avgränsning gällande bransch var 

nödvändig. Vi syftar inte till att redogöra för hur en specifik bransch arbetar utan vår 

avsikt är att fokusera på företagarnas erfarenheter. Vid val av bransch tog vi dock 

hänsyn till våra intressen och bestämde oss för att fokusera på inrednings- och 

klädföretag. Nästa steg var att kontakta ytterligare företagare via mail eller telefon för 

att öka antalet respondenter. För att komplettera de djupgående intervjuerna bestämde vi 

oss för att kontakta verksamhetsledaren på Drivhuset Kalmar, med förhoppning om att 

erhålla ytterligare relevanta åsikter från ett annat perspektiv. Totalt genomfördes sju 

intervjuer för denna uppsats. 

 



 

15 
 

Ghauri och Grønhaug (2010) nämner att kvalitativa forskare är induktiva i sitt 

tillvägagångssätt. Vår uppsats grundar sig i det induktiva perspektivet eftersom vi 

utifrån empirin vill dra kopplingar till befintlig teori. Som ett första steg i 

uppsatsprocessen valde vi att öka och uppdatera vår förförståelse genom att söka och 

studera relevant teori i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi diskuterade och 

påbörjade även det teoretiska kapitlets innehåll och väsentliga rubriker. Därefter 

samlade vi in och transkriberade det empiriska materialet som både gav oss och 

teorikapitlet nya vinklingar och inslag. Empirin har påverkat hur teorikapitlet och 

analysen strukturerats och uppsatsen har därmed kommit att anta ett abduktivt 

perspektiv. 

 

Vid transkriberingen av det empiriska materialet bestämde vi oss för att låta empirin 

synas i ett eget kapitel vilket också visar det abduktiva perspektivets närvaro. Vi ville 

tydligt lyfta fram respondenternas åsikter eftersom vi anser att de har en betydande roll 

för analys- och slutsatskapitlen. I analyskapitlet vävs teorin samman med empirin och 

våra röster är det som fått prägla och styra texten. Uppsatsen avslutas med ett 

slutsatskapitel där vi besvarar vår forskningsfråga samt våra syften för att tydligt 

återkoppla till det inledande kapitlet. Slutligen är vi medvetna om att uppsatsen som 

helhet är präglat av våra egna tolkningar samt tidigare erfarenheter och det är något som 

uppsatsens läsare bör notera. 

 

2.6 Metod- och källkritik 
 

Bryman och Bell (2005) belyser att det finns en del svagheter med en kvalitativ 

forskningsmetod och förklarar att resultatet av analysen till stor del baseras på 

forskarens samt respondenternas egna uppfattningar om vad som är viktigt, vilket ses 

som negativt för metoden. Med hänsyn till den kritik som riktas mot den kvalitativa 

metoden, anser vi ändå att denna metod lämpar sig bäst för uppsatsens syfte. Vidare 

skriver Bryman och Bell (2005) att det vid en kvalitativ forskningsrapport är vanligt 

förekommande att forskaren inte argumenterar för sitt val av metodologi på ett tydligt 

sätt. Med detta i åtanke har vi tydliggjort de val vi gjort metodmässigt för denna uppsats 

samt presenterat den process vi genomfört för vår forskning. 
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Gällande primära- och sekundära källor redogör Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) för begreppet direkthet, där primära källor är att föredra då de i regel 

passerat färre led än de sekundära källorna. Tillförlitligheten i informationen kan enligt 

författarna öka i de situationer en källa anges direkt. I uppsatsen har både primära- och 

sekundära källor använts där vi försökt öka tillförlitligheten genom att spela in 

intervjuerna samt använda originalkällor vid användning av litteratur. Gustavsson 

(2004) lägger fram partiskhet och äkthet som ytterligare två begrepp med koppling till 

primära- och sekundära källor. Partiskhet innebär att en forskares tidigare preferenser 

kan påverka verklighetsbeskrivningen och medvetet forma materialet till forskarens 

fördel. Författaren förklarar även att forskarna bör ta hänsyn till en källas äkthet och 

vara kritiska mot respondenternas svar då de ofta kan försköna 

verklighetsbeskrivningarna. Återigen ser vi det som en fördel att vi är tre personer som 

bearbetar uppsatsens material då partiskheten lättare kan reduceras och äktheten i det 

empiriska materialet kan förstärkas. 

 

Patton (2002) förklarar att en undersökning aldrig kan vara helt objektiv, vilket konstant 

eftersträvas av många forskare. Eftersom detta är en kvalitativ uppsats är vi medvetna 

om att vi inte har varit helt objektiva då vi själva har format uppsatsens upplägg.  

Vidare hävdar Patton (2002) att flertalet undersökningar präglas av generaliserande 

slutsatser. Forskarna bör enligt Backman et al. (2012) vara försiktiga med 

generaliseringar eftersom de enkelt kan förkastas med hjälp av motargument. Vi har i 

denna uppsats varit noga med att inte generalisera vårt material då respondenterna 

endast representerar sig själva och inte en hel bransch.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel presenterar vi de inriktningar som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska referensram. Vår avsikt med att presentera det teoretiska materialet före det 

empiriska, grundar sig i att vi vill ge läsaren en förförståelse för relevanta begrepp som 

kan vara nödvändiga att inneha för den fortsatta läsningen. Den teoretiska 

referensramen består av fem huvudavsnitt där vi inledningsvis lyfter fram väsentliga 

begrepp kopplade till varumärken och vidare redogörs för varumärkesbyggande samt 

lansering. Avsnitten nätverk och finansiella medel har vi medvetet valt att framhäva 

separat eftersom de har en stor betydelse för uppsatsens följande kapitel. 

 

3.1 Varumärke 
 

I det första avsnittet redogör vi för fenomenet varumärke. Begrepp som varumärkets 

syfte, identitet, personlighet, image och livscykel kommer därför behandlas, med en 

förhoppning om att kunna ge en tydlig förförståelse för ämnet. 

 

3.1.1 Vad är ett varumärke 

 

Människor influeras ständigt av olika varumärken, inte enbart från dagligvaruhandeln 

utan varumärken kommunicerar även genom alla de produkter som finns omkring oss 

(Hammond, 2008) (Nilson, 1999). Enligt Falonius (2010) är ett varumärke mer än 

enbart en fysisk produkt och består av konsumenternas förväntningar på varumärkets 

fördelar och upplevelser. Vidare skriver författaren att ett varumärke kan anses vara 

konstant eftersom varumärket lever kvar och blir starkare, oavsett om de tillhörande 

produkterna byts ut eller förändras.  

 

Varumärkets roll är att underlätta för kunderna vid identifiering av ett företags 

produkter och genom varumärket minns även kunderna produkterna enklare (Nilson, 

1999). Wheeler (2006) påstår att varumärken dels består av löften men även av de 

förväntningar kunder har gällande ett företag, dess produkter eller dess tjänster. Enligt 

Wallström et al. (2008) utgörs löftena av både emotionella och funktionella värden som 

kommuniceras ut till företagets alla intressenter. I varumärkeslagens fjärde paragraf 
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förklaras att varumärken kan bestå av specifika ord, personnamn, tecken, figurer, form 

på förpackningar eller utgöras av bokstäver och siffror, förutsatt att dessa har en 

särskiljningsförmåga (VML, 4§, 2010). 

 

Treffner (2011) ser varumärken som budbärare mellan företag och dess kunder och 

poängterar att budskapet definieras av betraktarens ögon. Vid tolkning av varumärken 

besitter kunderna ensamma makten att fastställa dess innebörd och är alltså oberoende 

av företagens strävan om att definiera dess betydelse. Gummesson (2008) och Kapferer 

(2012) ser varumärken som relationsbyggare mellan kunden och företaget och 

Bengtsson och Östberg (2011) skriver att relationen kan formas av flera aspekter. Till 

en början skapas relationen med påverkan från varumärkesinnehavaren, för att i nästa 

ögonblick förändras, orsakad av andra aktörer. Bengtsson och Östberg (2011) menar att 

relationen mellan kunden och ett varumärke är konstant dynamisk. 

 

Om företag ska få genomslagskraft på den redan mättade marknaden räcker det inte 

enbart att produkterna har specifika attribut, utan Hammond (2008) menar att 

framgången ligger i de nischade varumärkena. Vidare förklarar författaren att företag 

kan ha ytterst små distinktioner i deras produkter, jämfört med en konkurrents och ändå 

vara betydligt mer framgångsrik. Nilson (1999) och Gummesson (2008) konstaterar 

därför att alla företag är beroende av att ha ett varumärke. 

 

Enligt Kapferer (2012) har starka varumärken en effekt på kunder som gör att de är 

beredda att betala ett högre pris för de produkter som det starka varumärket 

representerar. Robild (2007) skriver att ett starkt varumärke vanligtvis föregås av många 

år av professionellt och intensivt arbete och som på ett ögonblick kan raseras om 

varumärket börjar frångå dess värderingar. Enligt Vaid (2003) och Falonius (2010) 

förknippas vanligen varumärken med ett företags produkter och Falonius (2010) menar 

att ett starkt varumärke uppstår när produkten lyckas skapa positiva associationer hos 

kunden. Vidare skriver författaren att ett starkt varumärke gör att kunden är mer beredd 

att vänta på exempelvis försenade leveranser samt att kunder har överseende med 

tillfälliga kvalitetsbrister.  
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3.1.2 Varumärkets syfte  

 

Enligt Schultz och Schultz (2004) är varumärket en viktig resurs för en 

varumärkesinnehavare som vill tjäna pengar. Ett starkt varumärke möjliggör att företag 

kan ta ett överpris på marknaden och det starka varumärket medför även en del 

svårigheter för konkurrenter som vill etablera sig (Nilson, 1999). Syftet med ett 

varumärke innebär enligt De Chernatony (2010) mer än att endast öka ägarnas 

förmögenhet. Författaren förklarar att ett företags anställda inte blir inspirerade av ett 

sådant syfte och det anses därför väsentligt för både små och stora företag att 

varumärkets syfte kan inspirera konsumenter och anställda på lång sikt.  

 

Kornberger (2010) påstår att syftet med varumärken från början uppstod för att 

företagens anställda skulle kunna identifiera sig med dess värderingar. Meningen med 

varumärken idag är enligt Haig (2005a), att särskilja ett företags produkter och tjänster 

från det konkurrenterna erbjuder på marknaden. De Chernatony (2010) förklarar dock 

att särskiljningsförmågan inte kan beskrivas som den främsta anledningen för ett 

varumärkessyfte. Författaren hävdar även att ett syfte kan bidra till att förstärka 

varumärket. Syftet med varumärken framhävs ytterligare av Bengtsson och Östberg 

(2011) som menar att ett varumärke ska kommunicera ett värde till konsumenterna och 

att meningen med varumärket sedan skapas i interaktionen med konsumenterna. 

 

Varumärken ger enligt Kapferer (2012) en positiv effekt på både ekonomin och 

marknadsföringen i en verksamhet och ses därför som en stark tillgång för företag idag. 

Anholt (2005) framhäver även att ett välkänt varumärke, ur ett kundperspektiv, kan 

reducera oro samt minska ansträngningen inför ett köp och det leder till att 

konsumenten spenderar mindre tid på köpbeslut. 

 

3.1.3 Varumärkets identitet  

 

Wheeler (2006) hävdar att varumärken tilltalar vår hjärna och vårt hjärta, medan 

varumärkesidentiteten vädjar till våra sinnen. Kapferer (2012) skriver att identiteten inte 

enbart består av namnet på en viss produkt, utan identiteten består även av varumärkets 

bakomliggande vision och kärnvärden. De Chernatony (2010) skriver att identiteten 

representerar företagets idé om sitt varumärke och det är identiteten som kommuniceras 
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till företagets intressenter. Enligt Aaker (2002) och Melin (1999) har ett varumärkes 

identitet samma funktion och innebörd som en människas identitet. Författarna förklarar 

att varumärkets syfte återspeglas i identiteten, det vill säga, det som varumärket står för 

och det som skapar dess mening och unikhet, formar identitetens riktning. 

 

Wheeler (2006) framför att varumärkesidentiteten uttrycks både visuellt och verbalt och 

förklarar att identiteten därför kan ses, höras och röras vid. Identiteten ger uttryck och 

kommunicerar varumärket så att medvetenheten och företagsamheten kring det ökar. 

Boatwright, Cagan, Kapur och Saltiel (2009) förklarar betydelsen av att ett varumärkes 

identitet är knuten till kundens behov och att den måste stämma överens med företagets 

förmåga och produkter. De Chernatony (2010) skriver att en stark varumärkesidentitet 

är fördelaktig ur en strategisk synvinkel eftersom det agerar som skydd mot företagets 

konkurrenter och varumärkesidentiteten underlättar även varumärkets möjligheter till 

positionering. Vidare nämner Boatwright et al. (2009) att utmaningen för företag ligger 

i att skapa en identitet som inte enbart ska vara tillräckligt nytänkande för att möta 

nuvarande och framtida kunders behov, utan som även ska vara förenlig med 

produkternas egenskaper och funktioner. 

 

3.1.4 Varumärkets personlighet  

 

Enligt Werner Runebjörk (2006) kan varumärken vara personliga och författaren 

definierar ett personligt varumärke med själva namnet, samt med de värden namnet 

förknippas med. Melin (1999) förklarar att personligheten kan vara ett inslag i 

varumärkets identitet och syftar till att ge varumärket en själ. Robild (2007) förklarar att 

ett personligt varumärke skapas när en persons inre är enigt med personens yttre och 

författaren belyser även att en brinnande passion möjliggör ett personligt varumärke. 

Hur varumärket kommunicerar med sin omgivning och hur det presenteras är kopplat 

till hur ett personligt varumärke skapas (Werner Runebjörk, 2006). Det personliga 

varumärket blir enligt Robild (2007) användbart först när det på ett tydligt sätt kan 

förmedla dess syfte och värderingar så att kunderna förstår vad det vill åstadkomma. 

Werner Runebjörk (2006) nämner att processen för det personliga varumärkesskapandet 

både är slitsam och stärkande för varumärket. Under processens gång upptäcks ofta att 

det som företaget vill stå för, skiljer sig från vad de i verkligheten står för. Då är det 
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viktigt att fatta ett beslut om det är företagets uttalade värderingar eller dess beteende 

som ska ändras. 

 

Montoya (2002) skriver att det finns tre olika inslag som gör ett varumärke personligt 

och lyfter först fram den emotionella inverkan, det vill säga, ett varumärke som väcker 

känslor. Ett annat element är att varumärket måste vara konsekvent vid varje tillfälle för 

att kunderna ska veta vad det står för och det tredje inslaget innebär att det personliga 

varumärket byggs upp över en längre tid. Werner Runebjörk (2006) framhåller att ett 

omtalat varumärke med en hög igenkänningsfaktor, ligger till grund för att ett starkt 

personligt varumärke ska kunna existera. Boatwright et al. (2009) uttrycker att ett 

varumärke är mycket mer än en igenkänningsfaktor då det bör skapa en positiv 

association som ska stämma överens med kundernas känslor och som på så vis skapar 

en relation mellan kunden och företaget. 

  

3.1.5 Varumärkets Image 

 

Motsvarigheten till varumärkesidentitet är varumärkesimage och distinktionen mellan 

begreppen är att varumärkesidentiteten, som ovan nämnt, innefattar det som företagaren 

önskar att varumärket ska stå för och imagen representerar kundernas uppfattningar om 

varumärkets innebörd (Melin, 1999) (De Chernatony, 2006). Holmberg och Wiman 

(2002) påtalar att varumärkets image har blivit en allt mer betydelsefull faktor i 

konkurrensen om att synas och höras. Melin (1999) hävdar att syftet med de intryck 

kunderna får av ett varumärke, bör resultera i en konkurrenskraftig, positiv och stark 

image men De Chernatony (2006) förklarar att även om en sådan uppfattning om ett 

varumärke finns, behöver den inte delas av alla. Uppfattningen av en image skiljer sig åt 

på grund av att olika människor har olika erfarenheter av ett varumärke.  

 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) påtalar att imagen hjälper kunderna att 

skapa en mental bild av vad ett varumärke står för och menar att specifika varumärken 

väljs när imagen motsvarar de behov, värderingar och den livsstil som kunderna har. 

Vidare menar författarna att ett starkt varumärke skapar en stark image och kundernas 

val baseras inte enbart på varumärkets kvalitet utan även på den image som varumärket 

genom sina produkter förmedlar ut till kunderna. Ett varumärkes identitet är beroende 
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av dess image och Kornberger (2010) förklarar att samspelet mellan identitet och image 

kan skapa instabilitet hos varumärket. Holmberg och Wiman (2002) menar att detta kan 

förhindras genom att företagen ägnar större uppmärksamhet åt imagen. Vidare uttrycker 

Kornberger (2010) att det är vanligt förekommande att företag investerar stora summor 

pengar i kampanjer för att förbättra deras image. 

  

3.1.6 Varumärkets livscykel 

 

Ett välskött varumärke kan enligt Kotler och Armstrong (2012) leva för evigt. Coca-

Cola och Guinness är tydliga exempel på varumärken som fortfarande hålls vid liv efter 

mer än 100 år på marknaden. Även Kellogg´s och Lipton är varumärken som har funnits 

länge på marknaden, vilket Melin (1999) anser visar avsaknad av relevans på 

livscykelbegreppet för varumärken. Teorin om livscykler har enligt Murphy (1990) 

mestadels blivit implementerad på produkter och benämns då för produktlivscykel 

(PLC). Författaren hävdar att livscykelbegreppet även kan användas för varumärken 

men att det inte fått lika stort genomslag som för produkter. Den limiterade 

användningen av varumärkeslivscykeln framhävs av Kapferer (2012) som redogör för 

frånvaron av begreppet i de flesta varumärkesböcker. Det är enligt författaren svårt att 

klargöra en säker prognos för ett varumärkes framtida liv varvid en övergripande 

livscykelmodell inte kan användas. Vidare förklarar Kotler och Armstrong (2012) att 

avsaknaden av livscykelbegreppet för varumärken kan bero på att dagens varumärken 

möter ett flertal attacker från konkurrenterna, vilket i stor utsträckning påverkar 

varumärkets fortsatta framgång. Ett varumärkes livscykel skulle enligt författarna 

därmed ändra riktning snabbt.  

 

Kapferer (2012) påpekar att varumärken med endast en produkt faller under 

produktlivscykeln medan ett varumärke med större urval av produkter följer en annan 

livskurva. Den traditionella produktlivscykeln beskrivs av Axelsson och Agndal (2012) 

som en kurva där produkten går igenom fyra olika faser; introduktion, tillväxt, mättnad 

samt nedgång. Enligt Lambin (2000) finns det tydliga bevis för existensen av en 

livscykel innehållande olika faser även för varumärken och benämner den första fasen 

för lansering. Där redovisar varumärket en klar och tydlig definition av en önskvärd 

position samt fokuserar marknadsföringen för att skapa en identitet. Den andra fasen är 
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bekräftelse, där uppmärksamheten avtar och varumärket antingen överlever eller 

försvinner. De kvarvarande varumärkena avgränsar i bekräftelsefasen sitt område. Den 

tredje fasen förklarar författaren som förstärkningsfasen där de erkända varumärkena 

arbetar för att behålla och öka sina marknadsandelar genom att på nytt hävda sin 

unikhet samt öka distributionen. I den fjärde fasen bör varumärket anpassa sin 

marknadsföring för att på ett fördelaktigt sätt möta marknadens förändringar. Detta steg 

tydliggör även skillnaden mellan de starka varumärkena och de varumärken med mindre 

potential, vilka tenderar att minska i popularitet. Den sista och femte fasen utmärks av 

varumärkets framgång på marknaden och för att behålla positionen bör varumärket 

kontinuerligt upprätthålla sin egen stil vilka kunderna enkelt kan återkoppla till.  

 

Tiwari och Roy (2012) hävdar att ett varumärkes livslängd kan kopplas samman med 

kvalitet eftersom varumärket förväntas leva längre vid en hög kvalitet. Författarna 

påstår även att livslängden påverkar hur starkt varumärket upplevs från konsumenternas 

perspektiv. Enligt Smith (2011) kan ett varumärke leva längre om företagaren engagerar 

sig på lång sikt. Murphy (1990) framhåller att olika branscher kräver olika strategier för 

att ett varumärke ska överleva och lyckas. Ett varumärkes strategi kan därför anses vara 

unik men bör enligt författaren innehålla strategier för tre utmärkande perioder i ett 

varumärkes liv. Den första fasen speglar tiden där varumärket är unikt på marknaden. 

Den andra fasen framhävs av en allt större konkurrens vilket leder till den sista fasen där 

fokus ligger på varumärkets image och särskiljning. 

 

3.2 Varumärkesbyggande 
 

Dagens varumärkesbyggande bör enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) samt Schultz 

och Schultz (2004) kopplas samman med långsiktig lönsamhet, det vill säga, något som 

betalar tillbaka över tid. Falonius (2010) framhåller även att den interna fokuseringen 

under varumärkesbyggandet leder till fördelaktiga kostnadsreduceringar och att 

företagen på så sätt snabbare och enklare kan nå de uppsatta målen.  
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3.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen 

 

Varumärkesbyggande (eng. branding) är en process som etablerar ett varumärkes värde 

och rykte och där attraktionen innehar en viktig roll i kommunikationen ut till 

konsumenterna (Nilson, 1999). Varumärkesbyggandet går enligt Ind (2003) ut på att ett 

företag ska anpassa sina mål mot sina intressenters efterfrågan och Vaid (2003) hävdar 

att den omställningen kan öka konsumenternas positiva tankar om företaget. Kapferer 

(2012) framhåller att det tar lång tid att bygga upp ett varumärke och att företagen som 

genomför processen bör vara djupt engagerade för att uppnå ett givande resultat. Även 

De Chernatony (2010) förespråkar värdet av ett kollektivt engagemang eftersom det 

interna arbetet ses som en förutsättning för ett starkt och långlivat varumärke. 

 

Wallström et al. (2008) konstaterar att det inom ämnet redogörs för ett flertal olika 

modeller gällande hur ett varumärke bör byggas upp. Författarna har genom en 

jämförelse av olika teorier identifierat tre steg som kan ses som gemensamma för 

tillvägagångssätten. De tre stegen syftar till att tillsammans tydliggöra varumärkets 

budskap och bör förekomma innan varumärket lanseras. Det första steget benämns för 

varumärkesgranskning, det andra steget för varumärkets identitet och det tredje steget 

innefattar varumärkets ställningstagande. Inledningsvis börjar arbetet internt i 

organisationen där både externa och interna faktorer behandlas. Enligt VanAuken 

(2003) är definitionen av varumärkets målgrupp en väsentlig del av det första steget. 

Wallström et al. (2008) anser att tydliggörandet av varumärkets vision och mål samt 

arkitektur och kultur är betydelsefulla interna faktorer för företaget att ta i beaktning. 

Författarna förklarar att de externa faktorerna innefattar kunder, konkurrenter samt 

ytterligare intressenter och deras åsikter. Kapferer (2012) förklarar att företagen i det 

inledande steget ska skapa en medvetenhet om varumärket i konsumenternas minne. 

Författaren menar att kundernas värderingar därför kan ses som en av utgångspunkterna 

i varumärkesbyggandet vilket företagen bör ta hänsyn till.  

 

Steg två, varumärkets identitet, behandlar enligt Wallström et al. (2008) hur företaget 

vill att varumärket ska uppfattas på marknaden och är det centrala steget i 

varumärkesbyggandet. Författarna förklarar att identiteten består av en kärnidentitet och 

en utökad identitet. Kärnidentiteten ska representera varumärkets tidlöshet och 

VanAuken (2003) beskriver kärnan som varumärkets hjärta och själ. Den utökade 
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identiteten ska enligt Wallström et al. (2008) innehålla faktorer som gör varumärket 

komplett. Den totala identiteten ska sedan kunna associeras med varumärkets produkt, 

symbol och bakomliggande organisation. Varumärkets identitet framhävs av Kapferer 

(2012) som ett relativt nytt koncept men som under kort tid har kommit att bli ofantligt 

viktigt för varumärket. Författaren påstår att identiteten är det som ger varumärket liv 

samt förmedlar en unik historia och det hjälper till att öka medvetenheten. 

 

I det tredje och sista steget förklarar Wallström et al. (2008) att företagen konkretiserar 

utvalda delar av varumärkets identitet som sedan representerar varumärkets 

ställningstagande. Ställningstagandet innefattar hur varumärket bör uppfattas av 

anställda och externa intressenter. Författarna skriver att det kan förekomma flera olika 

ställningstaganden men tydliggör att dessa inte ska motsäga varandra om företagen 

väljer att framhäva fler än en åsikt. Enligt Elliott och Percy (2007) är ställningstagandet 

en sammanställning av de fördelar som varumärket erbjuder till konsumenterna för att 

tillfredsställa deras behov. De Chernatony (2010) redogör för varumärkesbyggandet och 

förklarar att processen resulterar i en tydlig definition av varumärket. Författaren 

förklarar även att företagen genom processen får en större insikt i varumärkets 

svagheter och styrkor vilket anses vara en stor fördel för varumärkets fortsatta 

utveckling. 

 

3.2.2 Varumärkets namn 

 

Enligt Wheeler (2006) har varumärkets namn en väsentlig roll för dess framgång. 

Kapferer (2012) skriver att namnet är det som kunderna pratar om och som de frågar 

efter och därför faller det sig naturligt att viss tid läggs ner på själva valet av namn. 

Författaren framhåller även betydelsen av att i ett tidigt skede ge varumärket den 

potential det behöver, för att i framtiden ha möjlighet att kunna växa. Även Ström 

(2010) påtalar hur viktigt det är att reflektera över hur namnet är tänkt att användas i 

framtiden och förklarar att val av namn exempelvis blir väsentligt vid registrering av 

olika tjänster, så som Facebook, Twitter och Youtube, eftersom namnet ofta blir en del 

av den adressen. Kapferer (2012) skriver att många företagare vill namnge sina företag 

med en tydlig association till produkterna som erbjuds och poängterar risken med detta 

eftersom produkterna med tiden kan komma att förändras. Syftet med 
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varumärkesnamnet är inte att beskriva en produkt, utan att särskilja dem från andra på 

marknaden.  

 

Enligt Melin (1999) finns det fyra olika faktorer som ska vara uppfyllda för att ett 

varumärkes namn ska ses som ett starkt namn. Det första kravet är att namnet ska vara 

enkelt, det vill säga kort, lätt att känna igen samt lätt att komma ihåg. Kapferer (2012) 

belyser även hur betydelsefullt det är att namnet ska vara enkelt att uttala och inte 

associeras till något negativt. På så sätt menar han att registreringsprocessen av namnet 

även kan komma att underlättas. De Chernatony (2006) påtalar att rätt val av namn kan 

framhäva varumärkets fördelar och Wheeler (2006) påstår att ett rätt namn bland annat 

är tidlöst, outtröttligt, står för någonting samt underlättar för framtida 

varumärkesutvidgning.  

 

Det andra kravet som Melin (1999) lyfter fram är att namnet ska vara unikt, särpräglat 

och tydligt skilja sig från sina konkurrenter och detta framhålls även av Kaputa (2012). 

Tredje kravet är att namnet ska vara suggestivt, att det på något vis ska antyda om 

företagets produkter för att kunderna enklare ska kunna associera namnet till en viss 

produktkategori (Melin, 1999). Kaputa (2012) däremot, framhåller att ett starkt 

varumärkesnamn ska vara just ett namn och inte en beskrivning av företagets produkter. 

Hon menar att namnet ska förmedla något om varumärket, så som en positiv egenskap 

eller ge en föraning om vad företaget säljer och inte vara en direkt beskrivning av en 

produkt. Även Kapferer (2012) framhåller att ett varumärkesnamn som beskriver en 

produkt eller dess funktion kan finna det svårt att differentiera sig från sina konkurrenter 

på marknaden. Det fjärde och sista kravet som Melin (1999) nämner, är att namnet ska 

vara juridiskt skyddbart och det blir det genom att inneha en hög särskiljningsförmåga. 

Även Kaputa (2012) påtalar vikten av att välja ett namn som går att skydda juridiskt och 

uttrycker att det inte finns något värde i ett namn som inte går att äga lagligt. 

 

3.3 Lansering 
 

Precis som vid varumärkesbyggande anser Kapferer (2012) att skapandet av 

medvetenhet är ett initialt steg i lanseringsprocessen för ett varumärke. Författaren 

förklarar att förutsättningen för ett starkt varumärke grundar sig i kundernas 

medvetande och VanAuken (2003) skriver att det idealiska skedet förekommer när 
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kunderna associerar ett visst varumärke med en hel produktgrupp. Vidare nämner 

Kapferer (2012) att lanseringsprocessen har utvecklats från att vara ett långsamt förlopp 

med ett fåtal steg till en snabb och genomtänkt process där företaget bör vara 

engagerade på lång sikt. Ursprungligen distribuerade många företag endast en produkt 

och genom traditionell reklam lanserades ett varumärke, bestående av ett namn som 

konsumenterna kunde relatera till. Idag består lanseringsprocessen enligt författaren av 

en lång tids planering med strategiska beslutstaganden. Processen kulminerar vid 

momentet där varumärket ska ut på marknaden och som på grund av Internet sker 

oerhört snabbt. 

 

Elliott och Percy (2007) framhåller att medvetenheten är avgörande för alla varumärken 

och i synnerhet för nya varumärken. Faktum är att ett varumärke som konsumenterna 

inte är medvetna om göms bakom konkurrerande varumärken och försvinner lätt från 

marknaden. För att skapa medvetenhet kring sitt varumärke, är det enligt Kotler, 

Armstrong och Parment (2011) vanligt förekommande att företag spenderar stora 

summor pengar på reklam. Franzén (1995) skriver dock att många företag har 

begränsade resurser för att kunna använda alla medier samtidigt och därför är det 

vanligt att företag fokuserar på ett fåtal av dem. Internet och dagstidningar är enligt 

Franzén (2002) exempel på medier som företag kan använda sig av. Vidare skriver 

Kotler et al. (2011) att ett företag idag inte kan ha total kontroll över skapandet av 

medvetenhet eftersom konsumenterna till stor del anses vara medskapare. 

Konsumenternas förmåga att sprida upplevelser och åsikter till andra konsumenter 

förklarar Parment (2008) och Ström (2010) som word of mouth. Enligt Trusov, Bucklin 

och Pauwels (2009) är word of mouth ett uppskattat verktyg i 

marknadsföringssammanhang eftersom det är ett billigare alternativ än traditionell 

marknadsföring och som dessutom, genom sociala mediers framväxt, kan nå fler 

människor. 

 

Lansering har blivit en viktig fråga för många företag idag vilket Yeniyurt, Townsend 

och Talay (2007) förklarar som ett resultat av en stark vilja om att öka prestationen på 

en konkurrerande marknad. En lansering syftar till att inrätta en ny ordning samt 

framträdande värderingar som ska påverka marknaden för en lång tid framöver 

(Kapferer, 2012). Vidare framhäver författaren att ett företag bör vara noga vid valet av 

vilken produkt som ska kopplas till varumärket eftersom det kan avgöra hur lyckad 
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lanseringen blir. Elliott och Percy (2007) förklarar att lanseringen av ett nytt varumärke 

även kan påverkas av konkurrenters varumärken då de redan är inarbetade och innehar 

en specifik plats i konsumenternas minne. 

 

Kapferer (2012) sammanfattar lanseringen som en process av två utmärkande steg. Det 

första steget tar lång tid eftersom det innehåller flera av momenten som återfinns i 

varumärkesbyggandeprocessen. Även De Chernatony och Cottam (2009) redogör för en 

process, dock i fyra steg, där processen ses från utveckling till lansering och det första 

steget behandlar enligt dem, det inledande varumärkesfokuset. Med hjälp av 

fokusgrupper bestående av anställda och utomstående experter tydliggörs varumärkets 

styrkor och varumärket formas därefter genom distinkta visioner och värderingar. 

Kapferer (2012) lyfter fram varumärkets namn, vision, mål och syften som väsentliga 

delar av det första steget. Författaren förklarar att meningen med processen är att 

minimera interna osäkerheter samt att alla som är involverade i varumärket ska befinna 

sig på samma nivå. I De Chernatony och Cottams (2009) andra steg förbättras 

varumärkets plan med synpunkter och feedback från en ledningsgrupp. Det tredje steget 

beskriver författarna som ett internt spridningsmoment där alla inblandade delges den 

utformade varumärkesplanen med förhoppning om att öka förståelsen för varumärket. 

Ett gemensamt mål menar Kapferer (2012) underlättar för processens andra del, där 

varumärket ska spridas och nå ut till konsumenterna. Även De Chernatony och Cottam 

(2009) framhåller att processen avslutas med ett stort lanseringsevent som först syftar 

till att nå personalen och därefter till konsumenterna. 

 

3.4 Nätverk 
 

Ett nätverk kan beskrivas som olika punkter vilka är sammanlänkade med varandra 

genom olika trådar (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2011). Författarna uttrycker att 

trådarna utgör relationer och Storey och Greene (2010) uttrycker att punkterna kan 

utgöras av både människor eller organisationer och på så sätt blir nätverken mer eller 

mindre personliga. I nätverket sker det utbyten och dessa kan både vara fysiska resurser 

eller av immateriell karaktär som information. 
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Kapferer (2012) förklarar att alla människor tillhör en grupp eller ett nätverk och 

varumärkesbyggandet innebär att komma närmare dessa grupper eftersom människorna 

i dem förmedlar sina åsikter, samt har ett betydande inflytande på de andra människorna 

i samma grupp. Dahlén och Lange (2009) uttrycker att spridning av information inte 

nödvändigtvis behöver vara positiv och eftersom konsumenters beteende till stor del 

påverkas av andra människors åsikter förklarar Kapferer (2012) att företag bör ha detta i 

åtanke. 

 

Vidare uttrycker Ford et al. (2011) att nätverk är ett komplext fenomen där alla punkter 

och trådar är unika. Det som en företagare ser som sitt eget nätverk, kan även ses som 

en del av något större, eftersom ett nätverk även är sammankopplat med ytterligare 

nätverk. Företagarnas försök att förändra och utveckla sina relationer sker genom möten 

med andra och att nätverka kan vara fördelaktigt för företagarna eftersom de då kan få 

hjälp och råd med saker som de själva inte kan lösa. Storey och Greene (2010) 

uppmärksammar dock att nätverkande kostar pengar och uttrycker att många av dem 

som förespråkar nätverkande ignorerar denna aspekt. Den tid som företagare lägger ner 

på att nätverka förklarar de kan användas för något annat. Författarna argumenterar 

även för den positiva aspekten med nätverkande då det många gånger möjliggör att ett 

företag kan växa. Nätverk kan ses som ett socialt kapital, bestående av mer eller mindre 

starka länkar och de knutar som företagaren kan förlita sig på, möjliggör 

varumärkesbyggandets vidare utveckling. 

 

3.5 Finansiella medel 
 

Varumärkesbyggande är beroende av finansiella medel och hur processen utvecklar sig, 

beror på den utgångspunkt företagaren har i det inledande skedet (Kaputa, 2012). 

Axelsson och Agndal (2012) förklarar att företagare inledningsvis bör se över sin 

finansiella budget för att på så sätt få en uppfattning om hur dess mål kan uppnås. När 

budgeten är begränsad, uttrycker Floor (2009) att varumärkesbyggandet kan vara 

problematiskt. Enligt Schultz och Schultz (2004) är det även svårt att beräkna vad det 

kostar att från grunden bygga upp och underhålla ett varumärke och den största 

utmaningen är att undersöka hur mycket kapital som finns att spendera samt hur 

företaget ska kommunicera ut sina värderingar till målgruppen. Vidare uttrycker 
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författarna att människor generellt förknippar varumärken och varumärkesbyggande 

med höga kostnader då massmarknadsföring vanligtvis ses som en utgångspunkt för ett 

starkt varumärke. Detta synsätt ifrågasätts av författarna som menar att ingen investerar 

en större mängd pengar, som de vid ett senare tillfälle inte antar sig få tillbaka. 

Dessutom hävdar Falonius (2010) att det är ovanligt att ett företag uppnår ett starkt 

varumärke genom enbart annonsering. 

 

Metoderna för att uppnå ett lönsamt varumärke är många och Schultz och Schultz 

(2004) uttrycker att värdet inte mäts i hur mycket pengar som investerades i det 

inledande skedet, utan i hur mycket pengar som varumärket ger tillbaka. Författarna 

förtydligar även att det inte krävs mycket kapital för att skapa ett varumärke från 

grunden men att finansiella medel skapar en annan förutsättning. 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material som samlats in för denna studie och 

respondenternas åsikter presenteras integrerade med varandra. Kapitlet har fått en 

annan disposition än den teoretiska referensramen och anledningen till det är att vi här 

har låtit respondenternas röster styra avsnitten. För att tydliggöra läsningen lyfter vi 

fram varumärken, varumärkesbyggande och lansering som huvudrubriker. Under 

varumärken framförs respondenternas tankar gällande personlighet, identitet samt 

image och under varumärkesbyggande tydliggörs processen samt redogörs för 

betydelsen av nätverk, finansiella medel och val av namn. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för lanseringsprocessen. 

 

4.1 Företagarnas syn på varumärken 
 

Nedan presenterar vi återigen våra sju respondenter, vars åsikter ligger till grund för 

detta material. 

 

 Åsa Bertilsson, ensamägare av Topiary 

 Nina Eriksson, grundare samt ensamägare av Erik & Alexander 

 Stefan Johansson, en av fyra grundare av Inside, är idag ensamägare 

 Elin Karlsson, verksamhetsledare på Drivhuset Kalmar 

 Frans Nilsson, grundare samt ensamägare av Swef - The Swedish Fish  

 Robert Norberg, en av grundarna samt delägare i företaget Pinkoholic 

 Enrique Sanchez, en av två grundare av Selvage, är idag ensamägare 

 

4.1.1 Vad är ett varumärke 

 

Att varumärken har en betydande roll för företag, är något som framhålls av samtliga 

respondenter. Eriksson uttrycker att ett varumärke är mer än bara en produkt eftersom 

det representerar någonting och att det därför är viktigt med en tydlig vision. Sanchez 

förklarar att varje gång en människa ser ett varumärke, skapas en tydlig bild i personens 

hjärna om vad varumärket står för och vad det representerar. Enligt Nilsson har 

varumärken en stor betydelse för konsumenterna eftersom varumärkena symboliserar 
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varje individs livsstil. Han förklarar att många kunder idag ser sig själva som personliga 

varumärken vilket innebär att betydelsen av att konsumera har förändrats. Bertilsson 

påstår dock att många av dagens konsumenter påverkas av sin omgivning och köper 

därför gärna de varumärken som anses vara allmänt godkända istället för de varumärken 

som konsumenten verkligen gillar. Nilsson hävdar också att det är varumärkena som 

möjliggör att företag kan sälja en tröja för fyrahundra kronor i stället för femtio kronor. 

Även Norberg och Sanchez lyfter fram att varumärken är något som konsumenter 

förknippar sig med och att de bakomliggande tankarna därmed blir av allt större vikt. 

Enligt Karlsson och Eriksson bör företagen även ägna en tanke åt sina produkter och 

hur de framställs eftersom de kommer kopplas samman med varumärket. 

 

”Vad kan jag göra utifrån det jag kan och det jag har och vad gör ingen annan” 

(Nilsson, 2013-04-17) 

 

En företagare representerar sitt varumärke i alla sammanhang och gränsen mellan 

privatliv och varumärke är enligt Norberg hårfin. Han anser det därför viktigt att 

utvärdera vart och hur företagaren syns i det offentliga. Karlsson påstår att en företagare 

måste börja leva som sitt varumärke direkt från den dagen företaget registreras och 

Norberg uttrycker att en företagare representerar sitt varumärke i alla situationer. 

Norberg och Sanchez påtalar konsumtion av alkohol på krogen som ett exempel och 

Sanchez menar att det både kan ha en positiv och negativ effekt. En företagare kan inte 

bete sig illa men att synas där människor är, kan vara lönsamt för verksamheten på lång 

sikt. 

 

4.1.2 Personliga varumärken 

 

Bertilsson uttrycker att många människor ofta förknippar ägaren av mindre butiker med 

själva varumärket. Hur en kund har blivit behandlad i en viss butik påverkar hela 

varumärkesupplevelsen och det antingen positivt eller negativt. Ett personligt 

varumärke är enligt Karlsson viktigt när verksamheten är liten och förklarar att det faller 

sig naturligt att det från början skapas ett personligt varumärke för mindre företag. 

Johansson ställer sig däremot osäker till hur viktigt det är med ett personligt varumärke 

men poängterar att ett varumärke behöver en själ. Bertilsson anser att både själ och 

personlighet är väsentliga inslag i ett varumärke och hon menar att flera varumärken 
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idag missar de komponenterna. Enligt Sanchez är varumärken psykologiska och nära 

kopplade till människors självkänsla. 

 

Både Eriksson och Sanchez framhåller att de har personliga varumärkeskoncept som 

enligt Eriksson skapas genom de relationer som gärna växer fram mellan kunder och 

ägaren i enskilda butiker. Vidare menar hon att de uppstår genom att en företagare gör 

något som ingen annan gör och skapar en unik historia. Bertilsson framhäver att 

personliga varumärken är viktiga eftersom det är ett starkt konkurrensmedel på den 

rådande marknaden. En nackdel med ett personligt varumärke kan enligt Sanchez och 

Eriksson vara att kunderna förväntar sig att möta en viss person när de besöker butiken 

och när den personen inte är där, kan kunderna bli besvikna och gå därifrån. Sanchez 

hävdar också att ett varumärke kan bli för personligt. Eriksson ställer sig frågande till en 

expansion av en verksamhet med ett personligt varumärke då den nya butiken troligtvis 

skulle resultera i något helt annat än ursprungsbutiken och rasera varumärkets 

personlighet. Norberg ifrågasätter personliga varumärken eftersom det kan finnas en 

risk att företagaren enbart ser till sina egna intressen istället för att lyssna på marknaden. 

Han anser att det är viktigare att kunderna som konsumerar varumärket kan identifiera 

sig med det, snarare än att företagaren själv gör det. Johansson menar att det inte går att 

bygga upp ett fräckt koncept som företagaren själv tycker om, eftersom det i slutänden 

kan leda till att företaget får sättas i konkurs. 

 

4.1.3 Varumärkets identitet 

 

Om ett varumärke har ett nischat koncept, framhåller Norberg att företaget alltid bör 

hålla sig till det konceptet. Frångår företaget ursprungsidén kan värdet i varumärket 

minska och risken för bortfall av befintliga kunder öka. Kunderna är lojala ett företag på 

grund av dess varumärke och ändrar företaget sin identitet menar han att det inte längre 

finns någon anledning för kunderna att handla hos det företaget. Karlsson och Eriksson 

uttrycker att en företagare aldrig får bli osann sitt varumärke och ändra det av fel 

anledningar samtidigt som en företagare inte kan vara sann ett varumärke som inte 

genererar pengar. Företagande, själva definitionen, menar Karlsson är en vinstdrivande 

verksamhet och om en förändring ska genomföras bör det inte vara små justeringar utan 

snarare en helomvändning. 
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Sanchez belyser att ett varumärkes identitet kan omformas till förmån för ökad 

försäljning, men att varumärket snarare skadas av det på lång sikt. Det är dessutom inte 

lönsamt att ha en för bred inriktning, utan varumärken måste enligt Eriksson ha en 

tydlig nisch som gör att kunderna kommer ihåg varumärket bättre. Hon menar också att 

det är företagets uppgift att se till så kunderna förstår vad identiteten representerar. 

Johansson förklarar att en stark identitet förekommer när det finns ett enhetligt koncept 

som lyser igenom hos alla de aktiviteter som framhäver varumärket, oavsett vilket 

koncept företaget har som utgångspunkt. Även Bertilsson framhåller att den röda tråden 

är väsentlig för en identitet och att varumärket måste förmedlas inifrån och ut. 

 

4.1.4 Varumärkets image 

 

För att företag ska kunna möta sina kunder, måste varumärkets identitet enligt Norberg, 

stämma överens med varumärkets image. Han påpekar att försäljningen och företagets 

framtid kan påverkas om identiteten och imagen inte matchar varandra. Nilsson 

framhåller att det kan vara svårt att förena imagen och identiteten och det kan bero på 

att sammanhangen där kunderna kommer i kontakt med varumärket skiljer sig åt. 

 

”Det är hela tiden en balansgång om hur saker och ting uppfattas och vem som är 

mottagaren” 

(Nilsson, 2013-04-17) 

 

Bertilsson, Johansson och Sanchez ser inte att samstämmigheten mellan ett varumärkes 

identitet och ett varumärkes image är något oöverstigligt problem, däremot framhåller 

Johansson att imagen kan skilja sig åt mellan olika människor. Han menar att 

samstämmigheten är något som måste arbetas med konstant och om alla kunder 

efterfrågar en viss produkt, är det väsentligt att möta upp det behovet och erbjuda den 

produkten. 

 

Norberg förklarar att dialoger mellan företaget och kunderna möjliggör att imagen och 

identiteten kan mötas men framhäver att det vanligtvis är konsumenterna som skriker 

högst som syns. Han menar att ett företag endast kan härledas av konsumenternas 

åsikter och att företagarnas magkänsla är det som i slutänden avgör. Vidare menar han 

även att en identitet inte kan förändras för mycket, eftersom det då skulle skada den 
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image befintliga kunder har gällande varumärket. Är företag inledningsvis tydliga med 

sitt budskap, elimineras risker för konflikter i imagen. Eriksson anser att arbetet med 

identitet och image är oerhört viktigt för mindre företag eftersom många konsumenter 

inte vet vad företaget står för. Engagemang under en lång tid är vad som krävs för att 

öka samstämmigheten mellan identitet och image menar Sanchez. 

 

4.2 Varumärkesbyggande 
 

Enligt Karlsson och Norberg börjar varumärkesbyggandet exakt samtidigt som 

företagaren bestämmer sig för att starta ett företag och varumärkesbyggandet är en 

process som ständigt fortsätter. Även Johansson påtalar den ständigt pågående 

processen och hävdar att företagaren aldrig kan sluta arbeta med varumärket eftersom 

konkurrenterna då kan få ett försprång. Vidare ser han kritiskt på att många företagare 

bygger upp varumärken utan någon som helst aning om hur exempelvis logistik, inköp 

och täckningsbidrag fungerar och avsaknaden av kunskap är en faktor som leder till att 

många varumärken går i konkurs. Norberg anser att en företagare inte bör stressa med 

varumärkesbyggandet eftersom det är mer kostsamt att göra om vissa delar än att göra 

det rätt från början. 

 

Eriksson och Nilsson uttrycker att varumärkesbyggandet kräver stort engagemang och 

hur mycket tid en företagare lägger ner på varumärkesbyggandet beror på vart i livet 

personen befinner sig. Eriksson framhäver att utgångspunkten kan se olika ut och att 

företagarna får överväga hur de vill prioritera i processen. Nilsson menar att en 

företagare aldrig kan luta sig tillbaka, eftersom ett varumärke inte skapas av sig själv, 

det måste hela tiden upprätthållas. Han hävdar också att alla företagare drivs av olika 

syften och att det därför inte finns några standardiserade riktlinjer för hur ett varumärke 

ska byggas. Syftet med varumärket är det som avgör hur processen konstrueras. 

 

Enligt Norberg är misslyckanden oftast det mest lärorika för en företagare men 

uttrycker att de delar som företaget är mindre bra på bör utföras av någon annan. Det 

kan också vara ett strategiskt val att omge sig bland människor med den kompetens en 

företagare själv saknar menar Sanchez. Han framför att det kan räcka med att höra sig 

runt i sitt nätverk för att få de tips och råd som krävs för att bygga upp ett varumärke. 
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Som presenterades inledningsvis i detta kapitel, visar respondenterna att ett varumärke 

kan byggas upp, antingen på egen hand eller tillsammans med andra människor. 

Fördelen med att göra det själv, är enligt Bertilsson att företagaren inte behöver ta 

hänsyn till någon annan, samtidigt som hon ger en stor eloge till ett företags anställda 

och uttrycker att en verksamhet inte kan drivas utan dem. När en företagare är 

ensamanställd kan det enligt Eriksson uppstå en saknad av någon som pushar och som 

finns där som draghjälp när företagaren innehar många idéer. Sanchez framhåller en 

positiv synvinkel med att vara flera företagare vid uppbyggnaden av ett varumärke och 

förklarar att tillgången till mer kapital kan möjliggöra starten. En negativ synpunkt med 

att vara flera människor, är att fler löner ska betalas ut och det menar han kan vara 

ohållbart när verksamheten är liten. 

 

4.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen  

 

Samtliga respondenter påtalar att alla företagare har olika utgångspunkt vid 

varumärkesbyggande. Även företagarens akademiska bakgrund kan enligt Sanchez och 

Norberg ha stor betydelse för hur varumärket byggs upp. Norberg framhåller att alla 

företagare inte alltid har en högskoleutbildning som ligger till grund för 

varumärkesbyggandeprocessen och att utbildade personer troligtvis har en differentierad 

syn på varumärken än dem som inte har utbildning. Han förklarar att en företagare kan 

komma långt med sunt förnuft och att en utbildning är oväsentlig om en utbildad 

företagare inte kan omvandla teorierna från utbildningen till verkligheten.  

 

”Alltså, ur ett perspektiv hos dem som har utbildning har vi ju säkert gjort allting 

väldigt fel” 

(Norberg, 2013-04-23) 

 

Karlsson förespråkar att utbildning är något fördelaktigt om möjlighet ges, men att 

resultatet i slutänden beror på hur individen är. När en person ska bygga upp ett 

varumärke kan det enligt Eriksson finnas en okunskap i hur det ska göras och för att 

reducera den okunskapen, kan personen i fråga gå en starta eget kurs. Bertilsson menar 

att utbildning i vissa situationer kan vara fördelaktigt men att själva säljprocessen är 

något som bara vissa människor har i sig och att det troligtvis inte kan uppnås genom 

utbildning. Karlsson anser dock att en utbildning kan utveckla människor samt ge stor 
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möjlighet till nätverksbyggande. Johansson och Sanchez framhåller även att en 

bakomliggande kompetens av branschen som företaget verkar i kan vara fördelaktigt när 

ett varumärke ska byggas upp. 

 

Varumärket är enligt Nilsson det mest väsentliga inslaget i ett företag och därför 

kommer varumärkesfokuset in tidigt i processen. Eriksson framhåller att varumärket 

kommer in naturligt snarare än medvetet i processen och syftar till att företagare 

inledningsvis har en idé om vad de vill göra. Enligt Nilsson är det första steget i 

processen att skapa ett intresse för varumärket på marknaden och göra människor 

medvetna om det. Han förklarar att det handlar om att bygga upp förväntningar och när 

intresset är som mest påtagligt släpps någonting att konsumera. Både Eriksson och 

Bertilsson påtalar att skapandet av medvetenhet är viktigt i varumärkesbyggandet 

eftersom det väcker ett intresse hos kunderna som förhoppningsvis håller sig kvar.  

 

Karlsson anser att val av målgrupp är ett tidigt steg i processen och betonar vikten av att 

studera och lära känna sin kund, för att på ett bra sätt kunna nå dem. Hon poängterar 

även att företagare bör börja smalt och senare i processen bredda sig. Johansson 

förespråkar fördelarna med att börja brett och synas i så många medier som möjligt men 

menar dock att företagets finansiella medel är avgörande. Sanchez och Eriksson 

förklarar även att sökandet efter den rätta lokalen är essentiell eftersom dess placering 

och utformning har en betydande roll för utvecklingen av relationerna till 

konsumenterna. En lokal med en trappa kan enligt Bertilsson och Eriksson ha negativ 

inverkan på företaget, eftersom trappan ses som ett hinder och kan stoppa kunder från 

att besöka den butiken. 

  

4.2.2 Nätverk 

 

Nilsson förklarar att nätverket är det viktigaste verktyget en företagare har eftersom 

information kan spridas, inte enbart i det egna nätverket, utan även i nätverkets nätverk. 

Han anser att nätverken kan användas för att utbyta idéer, för att föra diskussioner samt 

för att sprida varumärket till rätt krets. Karlsson betonar att det är viktigt att synas och 

att det bör ske på fler ställen än i det personliga nätverket eftersom det inte bara är 

människorna i det personliga nätverket som är intresserade av företagarens verksamhet. 

Vidare poängterar Nilsson att viktiga kontakter som är nödvändiga för verksamheten, 
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inte behöver finnas längre bort än i nätverkets nätverk. Han framhäver också att 

nätverket vidgas ju mer företagaren är i rörelse och cirkulerar på olika platser, vilket 

även hjälper varumärket att spridas. Att verka i en bransch med hård konkurrens kan 

vara svårt och Sanchez framhåller därför att det är viktigt att vara någon. För att våga 

bygga upp ett nytt varumärke kan stöd från människor i det personliga nätverket ha 

betydande effekt. 

 

”Jag skulle egentligen vilja nätverka ännu mer men det måste ju finnas tid till det 

också” 

(Eriksson, 2013-04-25) 

 

Karlsson förklarar att det finns olika företagsnätverk för företagare att gå med i och att 

det kan underlätta för samarbeten som är vanligt förekommande mellan olika 

företagare. Många nätverk är idag gratis och ger oftast en mängd ovärderlig feedback 

till företagaren. Eriksson förklarar att när en företagare är ny i en stad kan olika nätverk 

därför vara av stor betydelse. Även Bertilsson framhåller att nätverk är väsentligt för 

varumärkesbyggandet men att nätverkandet ska göras av rätt anledningar. 

 

4.2.3 Finansiella medel 

 

Nilsson, Norberg och Sanchez framhåller att finansiella medel är ett väsentligt inslag 

vid uppbyggande samt lansering av ett varumärke. De menar att alla företagare har olika 

förutsättningar gällande kapital vid varumärkesbyggande och att det kan påverka hur 

processen utvecklas. Sanchez framhåller att verksamheter alltid kan utvecklas till att bli 

mer ekonomiskt lönsamma men han poängterar samtidigt att företagaren ska vara ärlig 

mot sig själv och göra det som den anser är roligt, förutsatt att verksamheten går runt. 

Enligt Nilsson är det viktigt att bygga varumärket så ekonomiskt och smart som möjligt. 

Han förklarar att ett varumärke kan spridas med hjälp av konsumenterna och att det är 

en billig marknadsföringskanal, vilket företagen bör utnyttja. Karlsson menar att i grund 

och botten handlar allt om ekonomin och för att få in mer pengar till företaget, används 

olika former av marknadsföring. Hon framhåller dock att marknadsföring idag kan vara 

dyrt men att det finns ett flertal olika billiga marknadsföringsknep att ta del av. 
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”Det är ju inte ett självspelande piano precis. Har du inga finanser eller backup från 

banken och även från vissa leverantörer, då fungerar ju ingenting” 

(Bertilsson, 2013-04-30) 

 

Hur varumärkesbyggandeprocessen utvecklar sig är enligt Bertilsson nära relaterat till 

den ekonomiska situationen som förekommer i företaget. Enligt Eriksson är finansiella 

medel oerhört viktigt och en begränsad ekonomi kan bli ett hinder för många företag 

som vill fortsätta utvecklas. Karlsson förklarar att ett företag som behöver hjälp med 

ekonomiska resurser kan vända sig till banker och få beviljat lån eller söka efter 

investerare. Hon framhäver också att många mindre företag utför processen baklänges, 

där de börjar med att sälja in sina produktidéer hos intresserade kunder, för att på så sätt 

få in ett startkapital. Sanchez hävdar att de senaste årens lågkonjunktur har varit 

förödande för många företag eftersom det har varit nästintill omöjligt att få beviljat lån. 

I en sådan situation kan företagaren istället hitta någon som kan tänka sig att investera i 

företagsidén eller gå in som borgenär.  

 

Eriksson förklarar att ett varumärke kan byggas upp på lång sikt med små medel utan att 

företagaren riskerar för stora ekonomiska resurser. Har företagaren ett sparkapital kan 

det användas först och vill företagaren sedan inte utveckla verksamheten kan företaget 

avvecklas. Johansson däremot hävdar att företag inledningsvis kan satsa stort, gå back i 

början och sedan vända nedgången till framgång. Oavsett tillvägagångssätt framhåller 

båda respondenterna vikten av att utnyttja sitt nätverk.  

 

4.2.4 Varumärkets namn 

 

Enligt Karlsson är varumärkesnamnet det första som kommuniceras ut till 

konsumenterna och därför är det viktigt att namnet representerar någonting. Även 

Eriksson framhåller att det bör finnas ett strategiskt tänk vid valet av varumärkesnamn 

eftersom det sänder ut signaler till kunderna. Sanchez och Johansson betonar att 

varumärkesnamnet bör associeras med den bransch varumärket verkar i och namnet bör 

gärna sticka ut och vara något annorlunda. Sanchez framhåller dock att 

varumärkesnamnet inte inte bör differentiera sig på ett sätt som blir missgynnande för 

verksamheten. Fördelaktigt kan vara att ta fram ett namn som det enligt Johansson kan 

lekas och skruvas lite med. Bertilsson lyfter fram att det varumärkesnamn som hennes 
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verksamhet har är skapat av företagets ursprungliga ägare. Hon förklarar att hon gärna 

skulle vilja byta ut namnet om det inte hade varit för att det idag är så pass inarbetat 

bland befintliga kunder. Innan namnet är definitivt menar Eriksson att det kan testas på 

företagarens personliga nätverk för att känna av vilken respons det får. På så sätt finns 

fortfarande möjligheten att byta namn om responsen är övervägande negativ. 

 

Sanchez och Norberg lyfter fram att namnet i ett tidigt skede bör varumärkesskyddas. 

Norberg förklarar att den processen antingen kan vara smärtfri eller medföra extra 

arbete och kostnader, om något annat företag har invändningar på namnet. Enligt 

Johansson bör ett företag genomföra ett flertal olika domänregistreringar och 

varumärkesskyddande aktiviteter i förebyggande syfte. Han menar att företagets 

utveckling och framtida mål kan vara i behov av exempelvis nya hemsidor och att en 

tidigare registrering underlättar utvecklingen.  

 

4.3 Lansering 
 

Enligt Johansson är det varumärkets identitet som avgör hur lanseringsprocessen formas 

och Nilsson förklarar att processen föregås av mycket arbete. Karlsson påstår att ett 

varumärke bör lanseras på marknaden före produkterna presenteras, för att på så sätt ta 

reda på om det finns ett intresse för verksamheten på marknaden. När kunderna inser att 

varumärket är något som de vill konsumera, är det enligt Nilsson tillfälle att släppa det 

som ska konsumeras.  

 

“Det ledsammaste jag har varit med om är ju vanlig annonsering. Det kostar pengar 

och annonsen är varm en dag. Där har jag totalt slutat. Det är godnatt” 

(Bertilsson, 2013-04-30) 

 

Att varumärken kan marknadsföras genom olika kanaler är något som framförs av 

samtliga respondenter och Norberg uttrycker att olika marknadsföringsstrategier sänder 

ut olika budskap. Karlsson menar att den marknadsföringsstrategi som en företagare 

väljer, bör baseras på den målgrupp som varumärket har samt vad företagaren själv 

anser är roligt att lägga tid på. Enligt Bertilsson, Norberg och Sanchez är dagens 

annonsering i tidningar inte lönsam. Bertilsson förklarar att en tidningsannons är aktuell 

samma dag som tidningen ges ut och glöms därmed bort när nästa tidning finns att läsa. 
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Enligt Johansson kan tidningsannonser med fördel användas i ett varumärkesbyggande 

syfte men Bertilsson förklarar att sådan marknadsföring är en kostnadsfråga. Norberg 

framhåller även att företag bör satsa på sådan reklam som leder till omedelbar 

försäljning och han uttrycker att annonsering på Internet kan leda till spontana köp. 

Vidare anser han att sociala medier har möjliggjort att vem som helst kan lansera ett 

nytt varumärke. Enligt Nilsson medför sociala medier även en enorm spridningseffekt 

och bör därför användas som ett första steg i lanseringsprocessen.  

 

För ett litet företag är det enligt Norberg enkelt att på Internet föra en öppen dialog med 

sina kunder. Han anser att det första steget i lanseringsprocessen är att skapa 

företagssidor på olika sociala medier. Även reklam via stora bloggar är ett användbart 

alternativ för att marknadsföra varumärket. Karlsson uttrycker en viss skepticism mot 

sociala medier och förklarar att många företagare ser verktyget som positivt eftersom 

det är gratis. Hon anser dock att sociala medier inte är en gratis metod i de fall då 

företagen avsätter mycket tid för medierna. Det gäller att hitta en balansgång mellan 

tiden som läggs ner på sociala medier och tiden som fokuseras på konsumenterna.  

 

Enligt Bertilsson kan marknadsföring via sociala medier användas i ett 

varumärkesbyggande syfte och även Eriksson uttrycker att det är ett modernt sätt att 

synas på. Hon anser att sociala medier är ett bra verktyg eftersom kunderna själva söker 

upp det de är intresserade av att följa. Vidare uttrycker Karlsson att när varumärket är 

personligt är det väsentligt att se över hur varumärket framställs på sociala medier 

eftersom både kunder och andra intressenter idag enkelt kan hitta information om 

varumärket och företagaren på Internet. Hon förklarar att om varumärkets facebooksida 

inte stämmer överens med företagarens personliga facebooksida kan uppfattningen om 

varumärket förändras. Det är viktigt att den information som går ut mot kund är 

enhetlig. 

 

Istället för att lägga pengar på traditionell annonsering, kan företagare enligt Bertilsson, 

Eriksson och Sanchez marknadsföra sig genom att anordna event. Det första eventet en 

företagare arrangerar, bör enligt Eriksson ske när ett nytt varumärke ska lanseras och då 

kan företagaren exempelvis bjuda in journalister från lokala tidningar samt människor i 

sitt personliga nätverk. Bertilsson menar att om en företagare skämmer bort sina 

medlemskunder på en eventkväll, ger det större effekt än en tidningsannons eftersom 



 

42 
 

varumärket då marknadsförs under en längre tid. Hon förklarar att när 

medlemskunderna sedan sprider sina åsikter vidare till sina vänner kan det generera i 

fler kunder. Sanchez menar att det inledningsvis i lanseringsprocessen är viktigt att visa 

upp sig vid olika tillställningar för att väcka uppmärksamhet samt skapa ett intresse 

kring varumärket. Eventkvällar ger enligt Nilsson en möjlighet för företagaren att utöka 

sitt nätverk och att det är positivt ur ett varumärkesbyggandeperspektiv. 

 

Ett annat alternativ som Eriksson förespråkar är att göra något annorlunda som 

resulterar i intresserade kunder. Att skapa uppmärksamhet utanför butikslokalen får 

kunderna att reagera och vilja besöka butiken av ren nyfikenhet. Hon förklarar också att 

företagare inledningsvis kan synas i tidningsreportage eftersom det skapar gratis 

marknadsföring. Enligt Johansson och Nilsson är det viktigt att synas där kunderna 

befinner sig för att väcka ett intresse. Johansson förklarar att företag exempelvis kan 

ägna sig åt sponsring för att öka varumärkesbyggandet. Han framhäver också att företag 

kan använda sig av kända profiler för att sprida varumärket till konsumenterna. 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras vår analys av det material som redogörs för i kaptitel tre och 

kapitel fyra. För att underlätta läsningen följer analyskapitlet samma struktur som i 

empirikapitlet. I det första avsnittet diskuterar vi varumärken och de relaterade 

begreppen; personlighet, identitet och image. Vidare analyseras varumärkesbyggande 

med process, nätverk, finansiella medel och varumärkets namn som väsentliga inslag. 

Vi diskuterar även lansering och dess betydande roll för varumärkesbyggandet.  

 

5.1 Varumärke 
 

5.1.1 Vad är ett varumärke 

 

Att alla företag är beroende av att ha ett varumärke, är något som både Nilson (1999) 

och Gummesson (2008) framhåller och Nilsson uttrycker att varumärkens betydelse för 

konsumenterna, är att de symboliserar en individs livsstil. Bertilsson förklarar att 

konsumenter påverkas av personer i sin omgivning och som ett resultat av det, köper 

dem ofta varumärken som är mer allmänt godkända än varumärken som kunden själv 

tycker om. Både Norberg och Sanchez förklarar att varumärken har blivit något som 

konsumenter känner en koppling till och som de förknippar sig med och att de 

bakomliggande tankarna för ett varumärke därför har blivit allt mer betydelsefulla. 

Sanchez menar att detta beror på att varumärken är nära kopplade till människors 

självkänsla och ser därför varumärken som psykologiska. Enligt Wheeler (2006) formas 

ett varumärke både av ett företags löften och av konsumenternas förväntningar på 

företaget. Falonius (2010) menar dock att ett varumärke för kunden ofta är mer än 

enbart den fysiska produkten då det representerar något och Eriksson anser därför att det 

är viktigt att ha en tydlig vision.  

 

Alla produkter som finns omkring oss, förmedlar enligt både Hammond (2008) och 

Nilson (1999) olika varumärken och Bengtsson och Östberg (2011) förklarar att 

varumärkets syfte är att förmedla ett värde till konsumenterna och i interaktionen med 

kunderna skapas mening. Karlsson framhåller betydelsen av att företagen redan från dag 
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ett reflekterar över hur deras produkter framställs eftersom dessa i framtiden kommer att 

representera varumärket.  

Att det är viktigt att ett starkt varumärke inte frångår dess värderingar är något som både 

Robild (2007) och Norberg framhåller eftersom en sådan förändring kan vara förödande 

för verksamheten. Falonius (2010) menar att ett starkt varumärke uppstår när företagets 

produkter skapar positiva associationer hos kunderna. Vidare påtalar Schultz och 

Schultz (2004) att varumärket har en betydande roll för varumärkesinnehavare som 

önskar att tjäna pengar men De Chernatony (2010) påstår att varumärkets syfte inte 

enbart är att öka varumärkesinnehavarens förmögenhet. Enligt Haig (2005a) är 

varumärkets syfte att särskilja företagets produkter från liknande produkter på 

marknaden och ett starkt varumärke möjliggör enligt Nilson (1999) och Nilsson en 

högre prissättning på produkterna.  

 

5.1.2 Personliga varumärken 

 

Enligt Montoya (2002) finns det tre olika faktorer som gör ett varumärke personligt. Det 

första är att det väcker känslor, det andra är att kunderna tydligt kan urskilja vad 

varumärket står för och det tredje är att det tar lång tid att bygga upp ett personligt 

varumärke. Hur ett varumärke presenteras och kommunicerar med dess omgivning är 

enligt Werner Runebjörk (2006) kopplat till hur företaget skapar ett personligt 

varumärke och Eriksson menar att ett personligt varumärke skapas när en företagare gör 

något som ingen annan gör. Werner Runebjörk (2006) framhåller att det både är slitsamt 

och stärkande för varumärket att genomgå processen för att skapa ett personligt 

varumärke och att det ofta under denna process framkommer att det som företaget vill 

stå för inte motsvarar vad det i verkligheten står för. 

 

Robild (2007) menar att ett personligt varumärke skapas när en persons inre motsvarar 

en persons yttre och förklarar att en brinnande passion möjliggör ett personligt 

varumärke. Bertilsson framhåller att det är vanligt att kunder förknippar ägaren av 

mindre butiker med själva varumärket och Werner Runebjörk (2006) påstår att ett 

personligt varumärke är kopplat till varumärkets namn och de värden som förknippas 

med namnet. Ett omtalat varumärke med en hög igenkänningsfaktor är enligt Werner 

Runebjörk (2006) det som ligger till grund för ett starkt personligt varumärke och 
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Bertilsson menar att existensen av personliga varumärken är av stor betydelse för att 

kunna urskilja sig på den konkurrerande marknaden.  

Karlsson lyfter fram betydelsen av att ha ett personligt varumärke när verksamheten är 

liten och uttrycker att det för mindre företag ofta faller sig naturligt att redan från starten 

skapa ett personligt varumärke. Det personliga varumärket blir enligt Robild (2007) 

först användbart när dess syfte och värderingar på ett tydligt sätt uttrycks så att 

kunderna förstår vad det vill förmedla. Eriksson menar att personliga varumärken även 

kan skapas i de relationer som växer fram mellan kunder och ägaren i enskilda butiker. 

Sanchez varnar dock för att ett personligt varumärke även kan ses som negativt då 

kunderna förväntar sig att möta en viss person när de besöker butiken och om denne 

mot förmodan inte skulle vara där, kan kunderna bli besvikna och gå där ifrån. 

Varumärkets personlighet är enligt Melin (1999) en del av varumärkets identitet och 

dess syfte är att ge varumärket en själ. Johansson ställer sig kritisk till betydelsen av ett 

personligt varumärke då han anser att det är viktigare att varumärket har en själ. 

Bertilssons åsikt är dock att både själ och personlighet är väsentliga inslag i ett 

varumärke. 

 

5.1.3 Varumärkets identitet 

 

En varumärkesidentitet representerar enligt Kapferer (2012) den vision och de 

kärnvärden som varumärket står för och De Chernatony (2010) uttrycker att det är 

själva varumärkesidentiteten som företagen kommunicerar ut till sina intressenter. 

Kommunikationen sker enligt Wheeler (2006) för att öka medvetenheten kring 

varumärket och Eriksson tydliggör att det är företagens uppgift att förmedla deras 

budskap på ett sådant sätt att kunderna uppfattar syftet korrekt. 

 

Vidare uttrycker Eriksson vikten av att varumärkesidentiteten inte är för bred, utan att 

syftet är nischat för att kunderna enklare ska komma ihåg dess mening. En tydlig nisch 

ligger enligt Hammond (2008) även till grund för att ett varumärke ska bli 

framgångsrikt. Boatwright et al. (2009) förklarar att identiteten bör återspegla 

kundernas behov och det framhålls även av Norberg som påstår att ett nischat koncept 

inte får byta riktning eftersom företaget då sviker sina befintliga kunder. Förändras 

identiteten, menar han att varumärkets värde kan reduceras och förlusten av befintliga 
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kunder öka. Både Karlsson och Sanchez framhåller att en företagare aldrig bör ändra sitt 

koncept till förmån för någon annan och om en förändring i identiteten ska ske, varnar 

Sanchez för att varumärket kan skadas på lång sikt. 

 

Enligt De Chernatony (2010) är det ur konkurrenssynpunkt fördelaktigt med en stark 

varumärkesidentitet och Johansson förklarar att en stark varumärkesidentitet 

förekommer när ett företag har ett homogent koncept genom alla de aktiviteter där 

varumärket framhävs. Även Bertilsson uttrycker att den röda tråden är central och 

förklarar att företag bör förmedla sitt varumärke inifrån och ut.  

 

5.1.4 Varumärkets image 

 

Både Melin (1999) och De Chernatony (2006) skriver att varumärkets identitet är hur 

företagaren vill att varumärket ska uppfattas och varumärkets image är hur kunderna 

uppfattar varumärket. För att ett företag ska kunna möta sina kunder, betonar Norberg 

att varumärkesidentiteten måste kunna motsvara varumärkesimagen. Nilsson och De 

Chernatony (2006) menar att det kan upplevas som svårt för företaget att förena 

identiteten med imagen då sammanhangen där kunderna kommer i kontakt med 

varumärket kan skilja sig åt. Att matcha imagen med identiteten ser inte Bertilsson, 

Johansson och Sanchez som något problem och Johansson förklarar att detta är en 

process som företagare måste arbeta med konstant.  

 

Enligt De Chernatony et al. (2011) skapar kunderna med hjälp av ett varumärkes image, 

en mental bild av vad varumärket står för och väljer sedan det varumärke som 

motsvarar kundens behov, värderingar och livsstil. Eriksson lyfter fram hur viktigt 

arbetet med identitet och image för mindre företag är, då många kunder faktiskt inte vet 

vad företaget står för. Holmberg och Wiman (2002) förklarar att imagens roll är av 

väsentlig betydelse ur konkurrenssynpunkt och Melin (1999) menar att kundernas 

intryck av ett varumärke bör leda till en konkurrenskraftig, stark och positiv image. Ett 

starkt varumärke är enligt De Chernatony et al. (2011) grunden till en stark image och 

författarna menar att kundernas val baseras på den identitet som varumärket förmedlar 

till kunderna genom sina produkter. Norberg menar dock att dialoger mellan företaget 

och dess kunder gör det möjligt för imagen och identiteten att mötas där kundernas 
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åsikter har en stor påverkan men att det i slutänden är företagarens magkänsla som 

avgör. 

 

5.2 Varumärkesbyggande 
 

Karlsson, Norberg och Johansson anser att varumärkesbyggande är en ständigt 

pågående process, som börjar när företagaren bestämmer sig för att starta ett nytt 

företag. Varumärken skapas inte av sig själva och både Johansson och Nilsson hävdar 

att varumärkesbyggande är något som företagare aldrig kan sluta arbeta med. Det är 

väsentligt att företagaren under processen visar engagemang då det enligt Smith (2011) 

kan påverka varumärkets livslängd. Tiwari och Roy (2012) och Bertilsson uttrycker att 

ett varumärkes livslängd påverkar hur starkt kunderna upplever varumärket. 

 

Att en företagare inte bör påskynda varumärkesbyggandet är något som Norberg 

poängterar och vidare förklarar han att det är bättre att göra det noggrant från början då 

det i slutänden blir mer kostsamt att göra om det som gick fel. Både Aaker och 

Joachimsthaler (2000) samt Schultz och Schultz (2004) anser att dagens 

varumärkesbyggande ska kopplas samman med långsiktig lönsamhet och Falonius 

(2010) menar att en intern fokusering under varumärkesbyggandet ofta leder till 

kostnadsreduceringar. Det gör att företagen snabbare och enklare kan uppnå sina 

uppsatta mål. 

 

5.2.1 Varumärkesbyggandeprocessen 

 

Att företagare har olika utgångspunkter vid starten av varumärkesbyggandeprocessen är 

något som framhålls av alla respondenter. Huruvida en företagare är utbildad eller inte 

är något som Eriksson och Norberg menar ger olika förutsättningar för hur processen 

utvecklas och Johansson ifrågasätter företagare som skapar nya varumärken utan någon 

som helst kunskap om hur varumärkesbyggande går till. Norberg och Sanchez 

framhåller dock att en företagare utan utbildning ändå kan ha stor tillgång till kunskap 

genom sin livserfarenhet och enligt Bertilsson finns det vissa delar i företagandet som 

inte går att erhålla genom utbildning. Kapferer (2012) förklarar att 

varumärkesbyggandeprocessen tar lång tid och att det krävs ett djupt engagemang från 

företagarnas sida för att ett givande resultat ska uppnås. Eriksson uttrycker dock att 
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varumärkesbyggandet inte nödvändigtvis behöver vara ett strategiskt arbete, utan 

varumärkesbyggandet faller sig snarare naturligt i de övriga aktiviteterna som utförs i 

ett företag.   

 

Wallström et al. (2008) nämner olika faser som ett varumärke bör genomgå innan 

varumärket lanseras, vars syfte är att förtydliga varumärkets budskap. Bland annat sker 

en varumärkesgranskning där VanAuken (2003) anser att fastställande av målgrupp är 

en väsentlig del och Karlsson påtalar även vikten av att företagarna tidigt lär känna sina 

kunder. Hon förtydligar även att företagare inledningsvis ska rikta sig till en smal 

målgrupp för att sedan bredda sig. Vidare är det enligt Kapferer (2012) även viktigt att 

göra kunderna uppmärksamma på varumärket och Wallström et al. (2008) förklarar att 

det är företagets mål och vision som ska förtydligas. Nilsson och Bertilsson lyfter också 

fram skapandet av medvetenhet som en avgörande del i varumärkesbyggandet eftersom 

det nya intresset hos konsumenterna sedan ska hålla sig kvar. 

Definition av varumärkets identitet är enligt Wallström et al. (2008) också ett väsentligt 

inslag i varumärkesbyggandeprocessen och det ses även som det mest centrala. 

Kapferer (2012) hävdar att varumärkets identitet på senare tid har blivit av stor 

betydelse för varumärket och att det är det som hjälper till att öka medvetenheten hos 

konsumenterna. Enligt Nilsson är det därför som varumärkesidentiteten lyfts fram tidigt 

i processen. Innan varumärket lanseras är det även väsentligt att precisera utvalda delar 

av varumärkesidentiteten då dessa syftar till att representera företagets ståndpunkt 

(Wallström et al., 2008). Författarna betonar även vikten av att identiteten upprätthålls 

genom hela processen. Elliott och Percy (2007) förklarar att ställningstagandet är en 

kombination av företagets förmåner som syftar till att tillfredsställa kundernas behov. 

  

5.2.2 Nätverk 

 

Ford et al (2011) förklarar att ett nätverk består av olika punkter som med hjälp av 

relationer kopplas samman med varandra och Storey och Greene (2010) menar att hur 

personligt ett nätverk är, beror på om punkterna utgörs av människor eller 

organisationer. Enligt Nilsson är nätverk ett av de viktigaste verktygen som ett företag 

har och uttrycker att det egna nätverket samt nätverkets nätverk kan hjälpa till att sprida 

information. Nätverk är något som Ford et al. (2011) framhåller som komplicerade och 
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det beror på att alla nätverk ser olika ut. Författarna anser att en företagares nätverk kan 

ses som en del av något större då det ofta är sammankopplat med andra nätverk och 

Nilsson menar att kontakter som är av stor betydelse för företaget inte behöver finnas 

längre bort än i nätverkets nätverk.  

 

Enligt Kapferer (2012) tillhör alla människor ett nätverk och författaren menar att syftet 

med varumärkesbyggandet är att skapa relationer till de individer som har en inverkan 

på andra personer inom samma nätverk. Karlsson framhåller därför vikten av att synas 

utanför det personliga nätverket för att på så sätt nå de människor som kan tänkas vara 

intresserade av företagarens verksamhet. Att som företagare försöka förändra och 

utveckla sina relationer genom att nätverka är något som Ford et al. (2011) ser som 

fördelaktigt då företagarna på detta sätt kan få hjälp att lösa problem som de är 

oförmögna att lösa på egen hand. Sanchez framhåller även att stöd från människor i det 

personliga nätverket är av stor vikt och det både vid framtagandet samt lanseringen av 

ett nytt varumärke. 

Nätverkande är något som både Storey och Greene (2010) och Karlsson lyfter fram som 

kostsamt för företagen och författarna menar att detta är något som många företagare 

inte reflekterar över. Enligt Storey och Greene (2010) kan nätverk även ses som ett 

socialt kapital där olika relationer agerar som mer stöd för företagaren än andra och som 

ger varumärkesbyggandet en möjlighet för vidare utveckling. Nätverkande är enligt 

Bertilsson av stor betydelse för varumärkesbyggandet men hon poängterar att det är 

viktigt att det görs av rätt anledningar.  

 

5.2.3 Finansiella medel 

 

Enligt Schultz och Schultz (2004) antar de flesta människor att det kostar stora summor 

pengar att bygga upp ett varumärke, eftersom varumärkesbyggande gärna förknippas 

med massmarknadsföring. Karlsson uttrycker att varumärkesbyggande i grund och 

botten handlar om att till slut öka sina finansiella medel och för att öka medvetenheten 

kring sitt varumärke, finns det olika sätt att väcka uppmärksamhet på. Falonius (2010) 

framhäver även ovanligheten i att ett varumärke blir starkt genom att endast 

marknadsföra sig genom annonsering. 
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Finansiella medel är ett väsentligt inslag i varumärkesbyggandeprocessen och Kaputa 

(2012), Nilsson, Norberg och Sanchez förklarar att hur mycket pengar ett företag har 

inledningsvis, påverkar utformningen av varumärkesbyggandeprocessen. Kaputa (2012) 

uttrycker att varumärkesbyggande är beroende av kapital men Nilsson förklarar att när 

ekonomin är begränsad, kan varumärkesbyggandet ske på ett ekonomiskt sätt och då 

genom att låta kunderna sprida varumärket. Karlsson menar dock att 

varumärkesspridning via sociala medier kostar pengar för företagaren i form av förlorad 

tid som hade kunnat användas till någonting annat.  

Schultz och Schultz (2004) ser inte finansiella medel som nödvändigt vid 

varumärkesbyggande men förklarar att ett kapital möjliggör en annan utgång för 

företagaren. Ett begränsat kapital hämmar även vidare utveckling menar Eriksson och 

varumärkesbyggandeprocessen går då långsamt fram. Johansson har en annan syn på 

finansiella medel och uttrycker att en företagare inledningsvis kan våga satsa och gå 

med förlust för att sedan vända investeringen till lönsamhet.  

Vid varumärkesbyggande kan företagare vara i behov av kapital och Karlsson uttrycker 

att företagaren då kan vända sig till en bank för att låna pengar. Sanchez förklarar även 

att det samhälle som råder har en inverkan på hur enkelt det är att få lån. Dagens 

samhälle präglas fortfarande av en lågkonjunktur och det har hämmat många nya 

företagare menar han.  

 

5.2.4 Varumärkets namn 

 

Varumärkets namn är enligt Wheeler (2006) avgörande för hur framgångsrikt 

varumärket blir och Eriksson förklarar därför att företagaren bör ha ett strategiskt tänk 

vid valet av namn. Karlsson påtalar att varumärkesnamnet är det första som 

kommuniceras och därav är det väsentligt att det representerar någonting. Kapferer 

(2012) förklarar att många företagare gärna väljer ett varumärkesnamn som associeras 

med företagets produkter och Johansson och Sanchez uttrycker att namnet i alla fall bör 

associeras med den bransch varumärket verkar i. Kapferer (2012) och Kaputa (2012) 

belyser risken med att välja ett namn som för tydligt associeras med produkterna, 

eftersom produkterna med tiden kan komma att förändras. Melin (1999) säger dock 

emot de andra författarna och uttrycker att namnet bör associeras med sin 
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produktkategori. Han framhåller att ett varumärkes namn bör ha en hög 

igenkänningsfaktor samt att namnet går att särskilja från företagets konkurrenter. 

 

Att lägga ner tid på att välja varumärkesnamn är något som Kapferer (2012) anser faller 

sig naturligt och Eriksson påtalar att namnet med fördel kan testas på det personliga 

nätverket för att känna av vilken respons det får. Ström (2010) och Johansson lyfter 

även fram att företagaren, vid val av varumärkesnamn, bör ha varumärkets 

framtidsplaner i åtanke. Diverse domänregistreringar är väsentliga att genomföra i ett 

tidigt skede, även att dessa inte ska användas direkt. Melin (1999), Norberg och 

Sanchez framhåller även att alla varumärkesnamn bör varumärkesskyddas och Kaputa 

(2012) förklarar att detta bör ske eftersom hon anser att det inte finns något värde i ett 

namn som inte ägs lagligt. 

 

5.3 Lansering  
 

Grundläggande för att ett varumärke ska kunna växa sig starkt på marknaden är att 

kunderna är medvetna om varumärkets existens (Kapferer, 2012) (Elliott & Percy, 

2007). Vidare uttrycker Kapferer (2012) att lanseringsprocessen har förändrats och 

författaren förklarar att företagare tidigare distribuerade sina varumärken genom 

traditionell reklam och att de idag, i och med Internets framväxt, har andra 

förutsättningar. Internets framväxt har enligt Norberg möjliggjort att vem som helst kan 

lansera ett nytt varumärke. 

 

Enligt Yeniyurt et al. (2007) har lanseringsfenomenet uppstått för att företagarna vill 

öka sin prestation på marknaden och Kotler et al. (2011) uttrycker att många företagare 

investerar stora summor pengar på reklam. Johansson är av den åsikten att företagare i 

ett tidigt skede bör använda flera kanaler för att på så sätt synas så mycket som möjligt. 

Den finansiella aspekten är något som Franzén (1995) uppmärksammar som avgörande 

för hur utgången av lanseringen blir och författaren förklarar att det vanligaste är att 

företagare väljer att satsa på ett fåtal medier. Bertilsson, Norberg och Sanchez väljer 

medvetet bort annonsering i dagstidningar på grund av att det är en kostsam 

marknadsföringskanal när tidningen endast läses samma dag som den ges ut. 

Respondenterna rekommenderar i stället att företagare bör satsa på marknadsföring 
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genom sociala medier eftersom det är ett billigare alternativ som dessutom varar en 

längre tid. Eriksson och Nilsson lyfter även fram events som marknadsföringskanal och 

Sanchez förklarar att events är högst aktuella i det inledande skedet av 

lanseringsprocessen eftersom det då är väsentligt att visa upp sig. 

 

Varumärkesspridning är något som inte enbart företagen själva sysslar med, utan Kotler 

et al. (2011) förklarar att ett företags kunder också är aktiva medaktörer vid spridandet 

av ett varumärke. Trusov et al. (2009) lyfter fram att sociala medier underlättar 

varumärkesspridandet och Nilsson framhåller att denna marknadsföringskanal bör 

nyttjas inledningsvis i lanseringsprocessen. Parment (2008) och Ström (2010) definierar 

kundernas varumärkesspridande för word of mouth. 

Kotler et al. (2012), Bertilsson och Johansson lyfter alla fram att lanseringsprocessen 

går ut på att skapa medvetenhet i ett varumärkesbyggande syfte, men Norberg uttrycker 

att när ekonomin är begränsad, bör företagarna i stället satsa på reklam som leder till 

direkta köp. Nilsson hävdar att det förekommer flera olika aktiviteter innan ett 

varumärke lanseras på marknaden och De Chernatony och Cottam (2009) och Kapferer 

(2012) förklarar att det beror på att lanseringen är en del av 

varumärkesbyggandeprocessen. Johansson uttrycker dessutom att det är varumärkets 

identitet som styr lanseringsprocessens utformning. För att ta reda på om det finns ett 

intresse för en produkt på marknaden, uttrycker Karlsson att ett varumärke bör lanseras 

före produkterna ska presenteras och när ett intresse finns, kan företagarna enligt 

Nilsson lansera det som ska konsumeras. 
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6. SLUTSATS 
 

I uppsatsens slutsats besvarar vi de delsyften och den forskningsfråga som ligger till 

grund för denna forskning. Kapitlet kommer att genomsyras av våra egna röster och 

avsnitten får därmed en mer personlig riktning. Avslutningsvis presenterar vi förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet varumärkesbyggande samt lansering av nya varumärken. 

 

6.1 Uppsatsens syften och forskningsfråga 
 

Att varumärken är av stor betydelse för dagens företag är något som vi finner intressant 

och därför har vi valt att studera detta ämne närmare. Vi frågade oss hur enskilda 

företag bygger upp och utvecklar sina varumärken för att nå ut till konsumenterna på 

dagens konkurrerande marknad. Sammantaget ledde detta till att följande syften 

formulerades: 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv analysera och klargöra hur 

enskilda företag arbetar vid framtagande samt lansering av nya varumärken.  

 

Uppsatsen syftar även till att identifiera samt utvärdera likheter och skillnader i 

varumärkesbyggandeprocessen mellan enskilda företag. 

 

I närhet till dessa syften har vi valt att arbeta med en övergripande forskningsfråga: 

 

 Vilka kännetecken kan urskiljas i varumärkesbyggandeprocessen av ett nytt 

varumärke inom konsumenthandeln? 

 

Våra syften och vår forskningsfråga har behandlats genom en teoretisk och empirisk 

studie vilka tillsammans har lett oss fram till det skede där de nu ska besvaras. Vi 

kommer i de inledande avsnitten presentera våra slutsatser för respektive syfte för att ge 

en tydlig bild av varumärkesbyggande i enskilda företag. Avslutningsvis kommer vi 

sammanfatta studien med att besvara vår forskningsfråga. 
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6.1.1 Besvarande av syfte 1: Analysera och klargöra hur enskilda företag 

arbetar vid framtagande samt lansering av nya varumärken 

 

Genom uppsatsen har det kommit till vår kännedom att varumärkesbyggande är en 

viktig aktivitet i dagens företag, för att kunna särskilja varumärket från konkurrenter 

samt nå ut till fler kunder. Ur analyskapitlet framkommer det även att 

varumärkesbyggandet är en ständigt pågående samt komplex process vilken 

respondenterna inte tydligt kan redogöra för och litteraturen inom ämnet ses även som 

relativt tunn. Från analysen kan vi dock lyfta fram väsentliga inslag som visar hur 

företagarna arbetar med framtagande samt lansering av nya varumärken och kommer 

därmed redogöra för dem som vi anser förklarar varumärkesbyggandeprocessen.  

 

Innan varumärkesbyggandet inleds bör företagaren se över vilka förutsättningar som 

finns för den fortsatta processen. Samtliga respondenter påtalar att företagarens 

utgångspunkt påverkar och avgör hur varumärkesbyggandeprocessen vidare utvecklas. 

Utbildning kopplat till företagsamhet kan vara fördelaktig men det är inte något som är 

absolut nödvändigt. Vi menar att utbildning kan ge en företagare ett försprång gentemot 

en outbildad företagare, eftersom utbildning ger en förkunskap i hur ett varumärke 

byggs upp. Med det sagt anser vi dock att det inte finns någon garanti för att en 

utbildning leder till ett starkare varumärke och vi menar därför att en företagare utan 

utbildning också kan lyckas med varumärkesbyggandet. Livserfarenhet är något som vi 

också värderar som betydelsefullt och utifrån diskussionen i vår analys kan vi 

konstatera att utbildning och livserfarenhet väger lika tungt. En kombination av dessa 

anser vi därför är den mest lämpade utgångspunkten när en företagare ska bygga upp 

och lansera ett varumärke. 

 

Även tillgången till finansiella medel skiljer sig åt mellan företagare och det påverkar 

också varumärkesbyggandeprocessens förlopp. En företagare med ett stort startkapital 

kan naturligtvis lägga ner mer resurser på att nå ut med varumärket via flera kanaler än 

en företagare med begränsade resurser. Alla respondenterna framhåller dock att 

varumärken idag både kan byggas upp och spridas med ekonomiskt smarta lösningar 

och lyfter främst fram word of mouth som ett exempel. Eftersom dagens företagare är 

mer medvetna om vilken spridningseffekt word of mouth har, använder de sig bland 

annat av sociala medier där de låter kunderna sprida varumärket. Detta görs eftersom 
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det både är kostnadseffektivt men även för att spridningseffekten på sociala medier är 

extra stor. Vi kan se att tillgång till finanser kan underlätta expansionen av ett 

varumärke samtidigt som vi anser att en företagare inte ska avskräckas att bygga upp ett 

nytt varumärke bara för att kapitalet är begränsat. Det empiriska materialet visar att ett 

begränsat kapital inte hämmar företagare för att starta egen verksamhet.  

 

Ett ytterligare inslag för varumärkesbyggandeprocessens utveckling är betydelsen av 

nätverk, eftersom väsentliga personer för verksamheten sällan finns längre bort än i 

nätverkets nätverk. En företagare har alltid ett personligt nätverk som utgångspunkt och 

detta utvidgas kontinuerligt i och med att nya kontakter knyts under 

varumärkesbyggandeprocessens gång. Företagarens nätverk och de individer som ingår 

i nätverket är enligt oss till stor hjälp för företagaren under hela 

varumärkesbyggandeprocessen. Ur detta resonemang drar vi slutsatsen att ju större 

nätverket är inledningsvis, desto mer fördelaktigt är det för processens utveckling. 

 

Med ovan diskuterade förutsättningar; utgångspunkt, finansiella medel och nätverk i 

åtanke, kan vi dra slutsatsen att dessa tre inslag ligger till grund för hur 

varumärkesbyggandeprocessen vidare utvecklas i de enskilda företagen. 

 

Genom analysen har vi kunnat urskilja ett antal aktiviteter för den fortsatta processen 

och vår åsikt är att dessa aktiviteter har genomförts relativt likartat av de berörda 

företagarna. Varumärkesbyggandet inleds med en granskning där företaget genomför en 

omfattande analys av sig själva och varumärkets målgrupp, för att tydliggöra och 

matcha syfte, visioner och mål dem emellan. Den omfattande analysen behandlar bland 

annat varumärket och dess tillhörande attribut som till exempel namn och budskap och 

dessa analyseras för att skapa en tydlig röd tråd genom hela företaget samt för att 

fastställa varumärkets värderingar. Vår åsikt är att resultatet av 

varumärkesgranskningen är en viktig förutsättning för hur framgångsrikt varumärket 

kommer att bli. Utifrån de fastställda värderingarna skapar företagarna sedan den 

varumärkesidentitet som de vill sprida vidare ut till sina konsumenter. Vi anser att 

företagare i enskilda företag tenderar att ta mer hänsyn till kundernas åsikter vid 

identitetsskapandet vilket enligt oss är fördelaktigt eftersom varumärket då redan från 

början matchar marknadens önskemål. Vidare i processen arbetar företagarna för att 
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upprätthålla varumärkets identitet och eftersom varumärkesbyggandet är en ständigt 

pågående process menar vi att identiteten är något som företagarna alltid arbetar med.  

 

När varumärket ur företagarens synpunkt anses ha en tydlig identitet påbörjas 

lanseringsprocessen. Vi har tidigare kunnat urskilja att lanseringen består av olika 

moment och att det samtidigt är en del av varumärkesbyggandeprocessen. Det mest 

väsentliga steget under lanseringsprocessen är att företagaren fattar beslut om hur 

varumärket ska nå ut till konsumenterna. Företagaren kan använda sig av olika kanaler 

för att sprida och skapa medvetenhet runt varumärket. Ur analysen framkommer det att 

sociala medier och events är fördelaktiga verktyg att använda på dagens marknad. Vi 

anser att företagaren i princip kan använda vilka kanaler och forum som helst, det 

viktiga är att varumärket syns och hörs för att få positiv effekt. 

 

Gällande varumärkesgranskning, skapande och upprätthållande av 

varumärkesidentiteten samt lanseringsprocessen kan vi dra slutsatsen att det är viktigt 

att företaget genom dessa aktiviteter utstrålar en enighet eftersom vår analys visar att det 

är mest framgångsrikt för företagarna.  

 

6.1.2 Besvarande av syfte 2: Identifiera samt utvärdera likheter och 

skillnader i varumärkesbyggandeprocessen mellan enskilda företag 

 

I analyskapitlet framkommer det att varumärkesbyggandeprocessen både är lång och 

komplex. Samtliga respondenter nämner att de arbetar med varumärkesbyggande men 

vi kan se att arbetet tenderar att skilja sig åt. Bakom varumärkesbyggandet i de enskilda 

företagen finns det dels ett medvetet tänk hur processen ska fortskrida, men vi kan även 

konstatera att varumärkets roll i vissa fall växer fram per automatik snarare än att det 

finns en tydlig strategi bakom processen. 

 

Vår åsikt är att varumärkets syfte är den största orsaken till att processen särskiljer sig 

eftersom det inledningsvis påverkar utformningen samt vilka aktiviteter som ska ingå i 

det fortsatta arbetet för att uppnå framgång. Vi hävdar att företagaren i ett tidigt skede 

bör tänka över vilken målgrupp som varumärket ska riktas till och anpassa 

varumärkesbyggandet därefter. Eftersom alla varumärken har olika syften, anser vi att 

det faller sig naturligt att de inte kan genomgå en identisk process. 
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Med hänsyn till de inslag som diskuterades i föregående avsnitt kan vi även konstatera 

att utgångspunkt, finansiella medel och nätverk är faktorer som skapar skillnader mellan 

de enskilda företagen. Som nämnt ovan leder finansiella medel till vissa fördelar och de 

kan dessutom underlätta i processen. Om en företagare har tillgång till en större mängd 

finansiella medel, möjliggör det för företaget att tidigt kunna bredda sin marknadsföring 

och utnyttja fler kanaler, än för ett företag med lite finanser. Det framgår även att den 

mängd pengar en företagare har i det inledande skedet inte avgör huruvida aggressivt en 

företagare arbetar. Vi kan urskilja att företagare både utsätter sig för risker samt går 

varsamt fram i processen. 

 

Efter att ha fastställt att varumärkesbyggandeprocesserna mellan företagen skiljer sig åt, 

kan vi ändå se att aktiviteterna i dem flera gånger är samma. De aktiviteter som är 

gemensamma för processerna är ovan diskuterade; varumärkesgranskning, skapandet 

och upprätthållandet av varumärkesidentiteten samt lanseringsprocessen. Det 

framkommer i analysen att den identitet som en företagare väljer att förmedla, vanligen 

förknippas med den person som driver verksamheten. Därmed ses dessa varumärken 

ofta som personliga och vår slutsats är att enskilda företag vanligen representeras av ett 

personligt varumärke. 

 

Ytterligare en likhet som vi kan urskilja ur analysen är att de enskilda företagarna 

arbetar med en tydlig målinriktning under lanseringsprocessen. Vi hävdar att 

företagarna innehar kunskap om vilka medier och marknadsföringskanaler som fungerar 

bäst för att nå ut till just deras målgrupp. I analysen diskuteras alternativ med hänsyn till 

vad marknadsföringen kostar där traditionella tidningsannonser inte längre ses som 

lönsamma. Det framkommer att sociala medier och events är moment som förespråkas 

av företagarna eftersom varumärket där får den effekt som önskas. Med hänsyn till den 

spridning som kan ske genom att nätverka samt med den finansiella aspekten i åtanke 

gällande reklam, drar vi slutsatsen att dessa två moment är mest förekommande i 

enskilda företag. 
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6.1.3 Besvarande av forskningsfråga: Vilka kännetecken kan urskiljas i 

varumärkesbyggandeprocessen av ett nytt varumärke inom 

konsumenthandeln? 

 

Genom en analys av uppsatsens teoretiska referensram och det insamlade empiriska 

materialet, kan vi urskilja att processen kännetecknas av flertalet väsentliga inslag men 

hur företagarna väljer att arbeta med framtagande och lansering av sina varumärken 

skiljer sig åt. Vi kan konstatera att detta beror på de förutsättningar en företagare har 

inledningsvis i processen gällande tidigare kunskap, finansiella medel och nätverk. I 

ovanstående avsnitt har vi redogjort för varumärkesgranskning, skapandet och 

upprätthållandet av varumärkesidentiteten samt lanseringsprocessen och vår slutsats är 

att dessa aktiviteter är de kännetecken vi har kunnat urskilja som mest betydelsefulla för 

varumärkesbyggandeprocessen.  

 

Företagare är idag medvetna om varumärkens betydelse i det rådande samhället och vår 

analys tyder på en vilja av att kunna nå ut till sin kundgrupp. Ett ytterligare kännetecken 

är att ett strategiskt tänk är nödvändigt för att uppnå ett framgångsrikt varumärke. Vi 

vill återigen framhålla att slutsatserna är baserade på det empiriska material som vi 

samlat in för denna uppsats och att vi inte kan generalisera våra åsikter eftersom det kan 

se annorlunda ut i andra företag. 

 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 
 

I slutdiskussionen har vi presenterat de delar som vi anser ligger till grund för att kunna 

besvara vår forskningsfråga samt våra syften. Diskussionen behandlar hur ett varumärke 

byggs upp och lanseras och vi framhäver även de likheter och skillnader som vi har 

funnit i respondenternas individuella processer. Vi anser att uppsatsen erbjuder läsaren 

en fördjupad och tydlig bild av vad som kännetecknar varumärkesbyggandeprocessen i 

enskilda företag och därmed anser vi att vår forskningsfråga och syften är besvarade. 

 

I arbetet har vi lyft fram att litteraturen inom ämnet förespråkar varumärkesbyggande 

men att själva processen inte behandlas i lika stor utsträckning. Det framkommer även i 

empirin att varumärkesbyggande är väsentligt men att företagare i enskilda företag inte 

har tillräcklig kunskap om hur varumärkesbyggandeprocessen egentligen fungerar. Vi 

förundras av att det inte finns litteratur som kan ge företagarna kunskapen om hur de 
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kan arbeta med varumärkesbyggande när processen anses vara av stor betydelse för 

företag i allmänhet.  

 

6.2.1 Förslag till vidare forskning 

 

Avslutningsvis vill vi ge förslag till vad som vi anser kan vara intressanta aspekter till 

en vidare forskning inom samma ämne. Vårt empiriska material är insamlat i sydöstra 

Sverige och vi anser att det vore intressant att se vad resultatet hade blivit om 

undersökningen genomförts i exempelvis en storstad. Detta för att ta reda på om 

varumärkesbyggandeprocessen skiljer sig åt i mindre och större städer. Det hade även 

varit intressant att göra en liknande studie med respondenter från andra branscher för att 

kunna jämföra varumärkesbyggandeprocesserna och se om de skiljer sig åt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

61 
 

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Litteratur 

Aaker, D. A. (2002). Buliding Strong Brands. London: Simon & Schuster 

 

Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. London: Simon & 

Schuster 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

 

Anholt, S. (2005). Brand New Justice - How Branding Places and Products Can Help 

the Developing World. Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinemann 

 

Axelsson, B. & Agndal, H. (2012). Professionell marknadsföring. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga 

tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur  

 

Bengtsson, A. & Östberg, J. (2011). Märken och människor: om marknadssymboler 

som kulturella resurser. Lund: studentlitteratur 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Dahlén, M. & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber 

 

De Chernatony, L. (2010). From Brand Vision to Brand Evalution - The Strategic 

Process of Growing and Strengthening Brands. Oxford: Elsevier, Butterworth-

Heinemann 

 

De Chernatony, L., McDonald, M. & Wallace, E. (2011). Creating Powerful Brands. 

Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinemann 

 



 

62 
 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

 

Elliott, R. & Percy, L. (2007). Strategic Brand Management. Oxford: Oxford University 

Press 

 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda forska och rapportera. 

Malmö: Liber 

 

Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). Qualitative Methods in Business Research. 

London: Sage Publications 

 

Falonius, T. (2010). Varumärket inifrån och ut - En handbok i internt 

varumärkesbyggande. Malmö: Liber 

 

Fernie, J. & Sparks, L. (2009). Logistics & Retail Management - Emerging Issues and 

New Challanges in the Retail Supply Chain. London: Kogan Page 

 

Floor, K. (2009). Branding a Store - How to Build Successful Retail Brands in a 

Changing Marketplace. Amsterdam: BIS Publishers 

 

Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H. & Snehota, I. (2011). Managing Business 

Relationships. West Sussex: John Wiley & Sons 

 

Franzén, P. (2002). Effektiv reklam. Göteborg: IHM 

 

Franzén, P. (1995). Kommersiell Mediekommunikation. Göteborg: IHM 

Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies. Harlow: 

Pearson Education 

 

Grønmo, S. (2004). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber 

 



 

63 
 

Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research. CA: Sage 

Publications 

 

Gummesson, E. (2008). Total Relationship Marketing. Oxford: Elsevier, Butterworth-

Heinemann 

 

Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Haig, M. (2005a). Att lyfta ett varumärke - Hemligheten bakom 50 av de största 

succéerna. Malmö: Liber 

 

Haig, M. (2005b). Att sänka ett varumärke - Sanningen bakom 50 av de största 

flopparna. Malmö: Liber 

 

Hamilton, L. & Webster, P. (2012). The International Business Environment. Oxford: 

Oxford University Press 

 

Hammond, J. (2008). Branding Your Business - Promoting Your Business, Attracting 

Customers and Standing out in the Market Place. London: Kogan Page 

 

Holmberg, I. & Wiman, M. (2002). En varumärkt värld. Malmö: Liber ekonomi 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Ind, N. (2003). Beyond Branding - How the New Values of Transparency and Integrity 

are Changing the World of Brands. Longon: Kogan Page 

 

Kapferer, J-N. (2012). The New Strategic Brand Management - Advanced Insights and 

Strategic Thinking. London: Kogan Page 

 



 

64 
 

Kaputa, C. (2012). Breakthrough Branding - How Smart Entrepreneurs and 

Intrapreneurs Transform a Small Idea Into a Big Brand. Boston, MA: Nicholas Brealey 

Publishing 

 

Kornberger, M. (2010). Brand Society - How Brands Transform Management and 

Lifestyle. New York: Cambridge University Press 

 

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2011). Principles of Marketing - Swedish 

Edition. Edinburgh: Pearson Education 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. Boston: Pearson Prentice 

Hall 

 

Lambin, J.J. (2000). Market-driven Management - Strategic and Operational Marketing. 

New York: Palgrave 

 

Lapan, S. D., Quartaroli, M. T. & Riemer, F. J. (2012). Qualitative Research - An 

Introduction to Methods and Designs. San Francisco: Jossey Bass 

 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken. 

Malmö: Liber 

 

Montoya, P. (2002). The Personal Branding Phenomenon - Realize Greater Influence, 

Explosive Growth and Rapid Career Advancement by Applying the Branding 

TTechniques of Oprah, Martha and Michael. Santa Ana CA: Peter Montoya Inc. 

 

Murphy, J. M. (1990). Brand Strategy. Cambridge: Director Books 

 

Nilson, T. H. (1999). Ladda ditt varumärke - strategier och praktiska råd. Stockholm: 

Svenska förlaget 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber 

 



 

65 
 

Parment, A. (2008). Marknadsföring - kort och gott. Malmö: Liber 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. CA: Sage 

Publications 

 

Robild, E. (2007). Bli den du vill vara - Skapa ditt personliga varumärke. Höganäs: 

Kommunlitteratur 

 

Schultz, D. E. & Schultz, H. F. (2004). Brand Babble - Sense and Nosense About 

Branding. Mason: Thomson learning  

 

Storey, D. J. & Greene, F. J. (2010). Small Business and Entrepreneurship. Edinburgh: 

Pearson Education 

 

Ström, P. (2010). Sociala Medier - Gratis marknadsföring och opinionsbildning. 

Malmö: Liber 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag  

 

Teorell, J. & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara. Malmö: Liber 

 

Treffner, J. (2011). Varumärket - vår viktigaste tillgång. Lund: Studentlitteratur 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vaid, H. (2003). Branding - Brand Strategy, Design, and Implementation of Corporate 

and Product Identity. New York: Watson-Guptill Publications 

 

VanAuken, B. (2003). Brand Aid - An Easy Reference Guide to Solving Your Toughest 

Branding Problems and Strengthening Your Market Position. New York: AMACOM 

 



 

66 
 

Werner Runebjörk, I. (2006). Ditt personliga varumärke - Om retorik, värderingar och 

förtroende. Malmö: Liber  

 

Wheeler, A. (2006). Designing Brand Identity - A Complete Guide to Creating, 

Building and Maintaining Strong Brands. New Jersey: John Wiley & Sons  

 

Vetenskapliga artiklar 

 

Anselmsson, J., Johansson, U. & Persson, N. (2008). The Battle of Brands in the 

Swedish Market for Consumer Packaged Food: A Cross-category Examination of Brand 

Preference and Liking. Journal of Brand Management, vol. 16, issue. 1/2, ss. 63-79 

 

Boatwright, P., Cagan, J., Kapur, D. & Saltiel, A. (2009). A Step-by-step Process to 

Build Valued Brands. Journal of Product and Brand Management, vol. 18, issue. 1, ss. 

38-49 

 

De Chernatony, L. & Cottam, S. L. (2009). Creating and Launching a Challenger 

Brand: A Case Study. Service Industries Journal, vol. 29, issue. 1, ss. 75-89 

 

Rode, V. & Vallaster, C. (2005). Corporate Branding for Start-ups: The Crucial Role of 

Entrepreneurs. Corporate Reputation Review, vol. 8, issue. 2, ss. 121-135  

 

Smith, T. (2011). Brand Salience not Brand Science: A Brand Narrative Approach to 

Sustaining Brand Longevity. The Marketing Review, vol. 11, issue. 1, ss. 25-40 

 

Spence, M. & Essoussi, L. H. (2010). SME Brand Building and Management: An 

Exploratory Study. European Journal of Marketing, vol. 44, issue. 7/8, ss. 1037-1054 

 

Tiwari, A. & Roy, D. (2012). Measuring Brand Strength: Concept and Mobile Handset 

Study. International Journal of Mobile Marketing, vol.7, issue. 3, ss. 38-55 

 

Trusov, M., Bucklin, R. E. & Pauwels, K. (2009). Effects of Word-of-Mouth Versus 

Traditional Marketing: Findings From an Internet Social Networking Site. Journal of 

Marketing, vol. 73, issue. 5, ss. 90-102 



 

67 
 

 

Wallström, Å., Karlsson, T. & Salehi-Sangari, E. (2008). Building a Corporate Brand: 

The Internal Brand Building Process in Swedish Service Firms. Journal of Brand 

Management, vol. 16, issue. 1/2, ss. 40-50 

 

Yeniyurt, S., Townsend, J. & Talay, M. B. (2007). Factors Influencing Brand Launch in 

a Global Marketplace. Journal of Product Innovation Management, vol. 24, issue. 5, ss. 

471-485 

 

Intervjuer 

Bertilsson, Å. Topiary (2013-04-30) 

Eriksson, N. Erik & Alexander (2013-04-25) 

Johansson, S. Inside (2013-04-24) 

Karlsson, E. Drivhuset (2013-05-03) 

Nilsson, F. Swef - The Swedish Fish (2013-04-17) 

Norberg, R. Pinkoholic (2013-04-23) 

Sanchez, E. Selvage (2013-04-23) 

 

Lagtext 

SFS 1877. (2010) [Elektronisk] Varumärkeslagen 4 §. Tillgänglig: 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20101877.htm [2013-05-17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

BILAGA: Intervjuguide 
 

Vilken syn har du på varumärken? 

 

- Definition 

- Syfte 

- Personligt 

- Identitet 

- Image 

 

Hur ser du på varumärkesbyggande? 

 

- Verktyg 

- Nätverk 

- Betydelsen av finansiella medel 

- Tidsaspekt, när börjar det och hur länge pågår det? 

- Kunders inverkan 

- Framgång 

- Fallgrop 

Hur går lanseringsprocessen till? 

 

- Marknadsföringskanaler 

- Andra verktyg 

- Tillvägagångssätt 

- Kännetecken 

- Betydelsen av finansiella medel 

- Kunders inverkan 

- Framgång 

- Fallgrop 
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