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Tack!  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de medverkande respondenterna för deras tidsuppoffring 

och engagemang. Dessa åtta är Jonas på Tevsjö destilleri, Jan på Box Whisky, Jon på 
Hernö Gin, Anders på Westerbotten Bryggerier, Albin och Patrik på Bryggverket, 
Andreas på Brännlands Iscider, Tomas på Dugges samt Göran på U&ME Beer.  

 
Sedan vill vi även rikta ett tack till vår handledare Peter Hultén som stått ut med oss.  
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Sammanfattning 
Varumärkesbyggande är ett vida studerat ämne, i alla fall när det gäller stora och 
multinationella företag. När fokus istället flyttas till små och medelstora företag är 

litteraturen knapphändig. En bransch i Sverige som innefattar ett ständigt växande antal 
små och medelstora företag samt verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad är 
hantverksbryggeri och destilleribranschen. Dessa allt mer krävande 

marknadsförhållanden fordrar att företagen förses med uppslag och riktlinjer på hur 
varumärken bygger sig starka i en branschspecifik kontext.   

För att försöka bidra med klarhet och uppslag angående detta, ämnar studien besvara 
följande frågeställning; “Hur arbetar små och medelstora företag inom destilleri och 
bryggeribranschen i Sverige med varumärkesbyggande?” 

 
Ett praktiskt syfte med studien är att ta fram rekommendationer för företag eller 

personer i liknande branscher i Sverige som kan förse uppslag och riktlinjer i deras 
utvecklande av varumärkesbyggande. Studiens vetenskapliga uppslag baseras i grunden 
på Centeno et al studie från 2013, ‘’The five phases of SME brand-building.’’ Detta med 

motivation av att de deltagande respondenterna agerar under olika ekonomiska och 
organisatoriska förhållanden och har existerat olika länge, vilket fordrar ett bredare 

perspektiv för att vinna förståelse för den verklighet dessa delgivit oss. Till detta är pris 
som varumärkesbyggande strategi adderat. 
 

I denna komparativa fallstudie har en kvalitativ insamlingsmetod använts för att förse 
ett företagsperspektiv på frågeställningen. Datainsamlingen har skett genom 8 

semistrukturerade djupintervjuer av personer med relevanta befattningar på små företag 
inom bryggeri, destilleri samt i ett fall musteribranschen. Slutsatser som dragits av 
studien är att det finns många olika tillvägagångssätt och metoder att bygga varumärken 

på samt olika strategier som kan användas utan att behöva ha stora mängder kapital att 
tillgå. Tidigare yrkeserfarenheter, kompetenser och intressen är ofta både närvarande, 

färgande och användbara i varumärkesbyggandet. Starka associationer till varumärket 
kan byggas genom att relatera det till dess ursprungsplats och ofta återfinns en 
acceptans mot att lära genom misslyckanden och experimentera med produkter likväl 

kommunikativa strategier.  
 

Studien teoretiska bidrag är vidare uppslag på ramverk för varumärkesbyggande 
frågeställningar i framtida studier. I detta fall var pris en adderad variabel till 
varumärkesidentitet. Studiens empiriska bidrag är konkreta och praktiskt tillämpbara 

vägar för varumärkesbyggande baserat på samlad erfarenhet från respondenternas 
verkligheter och rådande marknadsmiljö. 
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1. Inledning  
I följande kapitel kommer det valda ämnesområdet samt en introduktion till studien att 

presenteras. Vidare så presenteras en ämnesområdet samt studiens syfte och 
akademiska bidrag. 
 

Varumärket Coca-Cola började sin resa redan 1886 i Atlanta USA då John Pemberton 
ville börja tillverka en dryck som var tänkt att särskilja sig från andra läskedrycker på en 

konkurrensutsatt marknad. Under 1920 talets senare del var Coca-Cola ett utbrett och 
välkänt varumärke på många platser runt om på jorden. Idag är det ett av världens mest 
välkända och högst värderade varumärken (Business insider, 2015). 

Coca-Cola är idag en gigantisk organisation men så har det inte alltid varit och varje 
företag måste börja någonstans. Enligt Wheeler (2012) är det speciellt några viktiga 

strategiska och varumärkesbyggande aktiviteter som banat väg för Coca-Colas 
framgång som varumärke. Man gjorde en grundprodukt som i sina attribut 
differentierade sig mot konkurrenternas, bland annat den originella och igenkännande 

buteljdesignen. Dessutom standardiserades logotypen för att befästa den hos 
konsumenten. Prisfrågan var en annan strategisk väg, att möta den prisbilden som 

likvärdiga de konkurrenterna hade. Stora delar av Coca-Colas framgångar som produkt 
och varumärke, kan kopplas till ett framgångsrikt varumärkesbyggande. 
Viktigt att poängtera är också att Coca-Cola, liksom många andra framgångsrika 

varumärken, en gång i tiden grundades och startades av en visionär och entreprenör. I 
detta fall rörde det en produkt som i sig inte var revolutionerande eller på något sätt 

banbrytande. Detta visar på hur viktig just den varumärkesbyggande delen är för ett 
företags faktiska existens och fortsatta utveckling och tillväxt. Även om konkurrensen 
är hård, finns det varumärkesbyggande strategier som kan vidtas för att särskilja sig från 

konkurrenter och till och med göra dem irrelevanta (Kim & Mauborgne, 2014, s. 8).   

1.1. Bakgrund 
Vad är då ett varumärke? Enligt Kotler & Keller (2012, s. 32) är ett varumärke ett 
erbjudande från en känd källa. Ett varumärke som till exempel McDonald’s bär många 

associationer in människors medvetande som skapar en image: hamburgare, smidighet, 
bekvämlighet, artig service och gyllene bågar (logotypen). Alla företag strävar efter att 
bygga ett starkt, fördelaktigt och unikt varumärke (Kotler & Keller, 2012, s. 32). 

Vad menas då med varumärkesbyggande? Och vad är det till för? Enligt Cambridge 
uppslagsverk är definitionen av varumärkesbyggande följande;“En process varifrån ett 

företag skapar eller förbättrar konsumenters kännedom eller anseende utav ett 
varumärke. Kontinuerligt och effektivt varumärkesbyggande är nyckeln till förbättrad 
försäljning och ökade marknadsandelar” (Cambride dictionary, 2015). Några exempel 

på varumärkesbyggande aktiviteter som ofta används av företag tas upp av bland annat 
Centeno et, al. (2012, s.449) och kan vara exempelvis förpackningsdesign, olika 

säljfrämjande aktiviteter, utvecklande av säljkanaler, varumärkeskommunikation i olika 
former samt produktutveckling. Varumärkesbyggande aktiviteter är på intet sätt 
begränsat till just dessa exempel utan finns i många olika former och varierar i 

omfattning och utförande beroende på företag, resurser som finns att tillgå och bransch. 
Varumärkesbyggande handlar om att skapa medvetenhet, etablera och främja ett företag 

genom att använda strategier och taktik. Varumärkesbyggande är att höja 
varumärkeskapitalet genom att använda reklamkampanjer och PR-strategier. 
Varumärkesbyggande är betydande eftersom det är den visuella rösten åt ett företag. 

Målet med det är att skapa en unik image för företaget (Forbes, 2012).  
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Varumärkesbyggande i sig är ett vida studerat ämne, åtminstone då det rör större 
företag. När det gäller små och medelstora företag, finns dock luckor i forskningen som 
rör deras förutsättningar (Spence & Essoussi, 2010). Detta trots att mellan 95 till 99 

procent av det totala antalet företag beräknas vara små eller medelstora. Inom 
Europeiska unionen utgör små och medelstora företag 99 procent av det totala antalet 

företag. Dessa kategoriseras som små om de understiger 50 anställda och medelstora om 
de understiger 250 anställda (Hollensen, 2011, s. 78). 

Små och medelstora företag är dessutom en dominerande kraft i ekonomier över hela 

världen. Dessa utgör ryggraden av välfärdsgenererande aktiviteter i de flesta 
västerländska länder (OECD, 2010). Eftersom dessa företag står för betydande bidrag 

till dagens ekonomier och de facto att entreprenörsdrivna små och medelstora företag 
spås växa i betydelse för global ekonomi, finns det belägg för att söka insikt i vilka 
aktiviteter och verktyg som kan tänkas brukas för att öka och stärka små och medelstora 

företags överlevnad och tillväxt. Vidare så bidrar denna grupp av företag signifikant till 
ett lands BNP, sysselsättning och export (Berthon et al, 2008, s. 28). Delar av den 

akademiska litteraturen pekar på att mindre, växande företag i större utsträckning 
tillämpar åtgärder som främjar varumärkesbyggande än de företag som är på 
tillbakagång. Det finns även belägg för att och aktiviteter kopplade till 

varumärkesbyggande har positiv inverkan på säljaktivite ten hos små och medelstora 
företag (Agostini et al., 2015). 

Den varumärkesbyggande processen kräver efterforskning, ett strategiskt synsätt, 
kännedom inom design, kunskaper i att driva projekt, tålamod och en förmåga att 
bearbeta stora mängder information. Oavsett uppdragets komplexitet, ser processen 

snarlik ut. Det som skiljer är djupet som varje fas genomgår, tidsåtgången, vilka 
resurser som allokeras och hur stort marknadsföringsteamet är, om det ens finns något 
det vill säga (Krake, 2005, s. 230).   Varumärkesbyggande är en disciplinerad process 

som innefattar beslutsfattande för att uppnå affärsmässiga resultat. Dessutom tenderar 
ett väl avvägt varumärkesbyggande att särskilja och därmed skapa konkurrensfördelar 

för företag som i dagsläget oftast är representativa på en global marknad. Genom att 
utveckla en specifik och väl genomarbetad varumärkesmärkesidentitet, kan ett företag 
göra sitt varumärke unikt samt förstärka dess särdrag från konkurrenter. Detta leder till 

en positiv varumärkesassociation hos konsumenter. Trots vikten av att bygga ett 
varumärke, är det ofta ett område som det läggs för lite tonvikt på bland små och 

medelstora företag (Spence & Essoussi, 2010). 

1.2 Studiens fokus 
Vi har valt att studera ämnet varumärkesbyggande med tonvikt på branschen destillerier 
och bryggerier och mer specifikt inom små och medelstora destillerier och bryggerier. 
Anledningen till att författarna anser detta vara en intressant bransch att fokusera på 

inom området varumärkesbyggande är att produkterna som produceras, sprit, öl och 
cider, är starkt beroende av sitt varumärke för att för att nå lyckad försäljning (Friberg & 

Romahn, 2015, s. 5). Detta leder oss in på de små och medelstora destillerierna och 
bryggerierna som oftast inte har samma ekonomiska resurser som de stora aktörerna på 
marknaden, vilket vi anser bör leda till mindre produktionsvolymer samt att 

möjligheterna att nå ut inte är lika stora. Vi har även ett personligt intresse av branschen 
som sådan då en utav oss arbetat som bartender under en längre tid. Ur ett rent 

samhällsekonomiskt perspektiv är bryggerier och destillerier också intressanta. Inom 
Europeiska unionen uppgår, enbart antal arbetstillfällen som kan härledas till 
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framställandet av öl till 2,3 miljoner, vilket utgör en procent av totala antalet sysselsatta 
inom unionen. Omsättningen har varit gradvis ökande senaste åren och uppgick år 2014 
till 110 miljarder euro (EU report, 2016, s.17). I enbart Sverige uppgick försäljningen av 

alkoholhaltiga drycker till 38 miljarder kronor år 2015 (SCB, 2017). Detta går hand i 
hand med en artikel från SvD (2015) som tar upp att antalet mikrobryggerier i Sverige 

ökat explosionsartat de senaste 20 åren och det år 2015 fanns över 250 lokala bryggerier 
i Sverige med hundratalet ytterligare under uppstartande enligt skatteverket. 

1.2.1 Marknaden för alkoholhaltiga drycker i Sverige 
Den svenska marknaden mot privata konsumenter, domineras av Systembolaget. 
Systembolaget är helt ägt av staten i syfte att förse alkoholhaltiga drycker utan 

vinstmotiv (systembolaget.se, 2017). Systembolagets underleverantörer är oberoende, 
vinstdrivande företag. Systembolaget granskas två gånger årligen av konkurrensverket 
som ett krav från EU för att säkerställa rättvisa förhållanden för samtliga 

underleverantörer. Till underleverantörer hör stora bryggerier, mikrobryggerier och 
renodlade importörer. De huvudsakliga bryggerierna är Åbro, Carlsberg, Kopparbergs, 

Krönleins, Pripps och Spendrups. De åtta största bryggerierna utgör hela 95 % av den 
totalt sålda marknadsvolymen av öl och liknande produkter. Mikrobryggerier och 
oberoende importörer utgör en liten marknadsandel men sitter på ett stort antal olika 

produkter (Friberg & Romahn, 2015, s. 3). 
 

Det har sedan 90-talet skett en förändring i det allmänna konsumtionsmönstret av 
alkoholhaltiga drycker i Sverige. Per capita konsumtionen av starköl och vin har 
successivt ökat, det senare mer än fördubblats. Samtidigt har lättöl och folköl halverats i 

försäljning. Försäljningen av spritdrycker har sjunkit från 37 % av den totala 
konsumtionen till cirka 27 % (Kraus et al, 2015, s. 320). I andra termer, drack svensken 

i genomsnitt 39 flaskor vin, 105 starköl, 6 cider, 27 folköl och 7 flaskor sprit under år 
2015. Siffror för 2015 visar att svensken i genomsnitt drack 9,17 liter ren alkohol. Det 
är drygt 1 procent mindre än 2014. Under de senaste tio åren har dock konsumtionen 

minskat med 11 procent. Starköl står för 30 procent och folköl för fem procent av total 
försäljning. Trots en volymnedgång ökar omsättningen i handel med alkoholrelate rade 

varor (CAN, 2016). Den logiska förklaringen till att volymen sjunker samtidigt som den 
totala omsättningen stadigt ökar är att dagens svenska konsument i större utsträckning 
är villig att betala ett högre pris för en alkoholhaltig produkt än tidigare. Detta 

aktualiserar än mer vikten av att undersöka vilka metoder som små och medelstora 
aktörer har inom ramarna för varumärkesbyggande, för att nå ut med sitt varumärke. 

 
Eftersom konkurrensen hårdnar och utbudet av öl, vin, sprit och cidersorter är 
tilltagande har konsumenten en uppsjö av valmöjligheter när köpbeslutet skall tas. Då 

de mindre och medelstora aktörerna på marknaden ofta inte kan konkurrera genom låg 
prissättning för sina produkter, bör varumärket ha större betydelse när konsumenten 

väljer produkten. Det vi ämnar undersöka är således hur små och medelstora destillerier 
och bryggerier med begränsade resurser på en allt mer konkurrensutsatt marknad arbetar 
med sitt varumärkesbyggande för att nå ut till konsumenten. Det finns även belägg för 

att företag som investerar i varumärkesbyggande inte enbart skapar framtida inkomster 
till företaget, utan också förmedlar en positiv signal om framtida prestationer till övriga 

intressenter. Detta kan inte minst vara av betydelse under svåra ekonomiska 
förhållanden (Agostini et al, 2015, s. 22). Detta bidrar till att inte enbart egenintresse i 
ämnesområdet tillgodoses, utan att en undersökning kan vara till gagn för andra 

intressenter också. 
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1.3 Studiens genomgripande frågeställning 
Utifrån vad tidigare forskning benämnt som ett område inom varumärkesbyggande som 
legat något i skuggsidan av stora och multinationella företag så ämnar vi med vår studie 

försöka bidra till att kasta ljus över varumärkesbyggande inom små och medelstora 
företag. Då vi begränsat oss inom Sveriges gränser samt till kontexten destillerier och 
bryggerier så blir studiens forskningsfråga således; “Hur arbetar små och medelstora 

företag inom destilleri och bryggeribranschen i Sverige med varumärkesbyggande?” 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur små och medelstora företag inom destilleri 
och bryggeribranschen i Sverige arbetar med varumärkesbyggande. 

1.4.1 Praktiskt syfte 
Ett praktiskt syfte med studien är att ta fram rekommendationer för företag i liknande 
branscher i Sverige som kan förse uppslag och riktlinjer i deras utvecklande av 

varumärkesbyggande aktiviteter och processer.  

1.4.2 Vetenskapligt syfte 
Varumärkesbyggande är ett ämnesområde i vilket små och medelstora företag fått 
sparsamt med uppmärksamhet från akademiskt håll (Abimbola & Vallaster, 2007; 
Krake, 2005; Wong & Merrilees, 2005; Mowle & Merrilees, 2005). Däremot är 

fenomenet varumärkesbyggande grundligt studerat inom den akademiska sfären då det 
rör stora, ofta multinationella företag och deras strategier (Aaker, 1991; Aaker and 

Keller, 1990; Srivastava and Shocker, 1991) Det har antagits att små och medelstora 
varumärken växer och utvecklas på ett likartat sätt trots att deras kontext och resurser är 
vitt skilda. Detta område för varumärkesstudier är ännu inne i ett tidigt stadie och har 

ännu kvar att visa sin fulla potential, influera och bidra till akademiska ämnesområdet 
för varumärken (Centeno et al, 2012, s. 3). 

 
I den rådande allt mer konkurrensutsatta miljön, särskilt för konsumtionsvaror, förser 
varumärken en differentierande position och utgör en konkurrensfördel om de utformas 

och byggs korrekt. Den allt mer internationella konkurrensen gör att företag söker att 
sprida sitt varumärke till utländska marknader. Det är genom utvecklandet av en 

specifik, väl avvägd varumärkesidentitet som ett företag kan bygga ett unikt och distinkt 
varumärke, vilket leder till positiv varumärkesimage hos konsumenten och till slutligen 
till högt varumärkeskapital. Varumärkesbyggande är essentiellt även för mindre företag, 

då det bidrar till positiva resultat för företaget (Spence & Essoussi, 2010, s. 1039). Det 
har visat sig att små och medelstora företag satsar på varumärkesbyggande i för liten 

utsträckning (Krake, 2005, s.; Ojasalo et al, 2008, s. 94). 
 
Befintlig forskning inom ämnesområdet efterfrågar studier som är mer inriktade på 

produktspecifika sektorer och hur de varumärkesbyggande processerna artar sig i dessa 
(Centeno et al, 2012, s. 456). Ju mer sammankopplade och kontinuerliga företag är med 

dess varumärke och dess identitet, desto mer framgångsrikare har varumärkesbyggandet 
varit. Åtminstone är detta befäst i litteratur som rör stora företag, medan små företag har 
förbisetts. Detta gap fordrar vidare studier som rör små och medelstora företags 

utmaningar och åtaganden (Abimbola & Kocak, 2007, s. 417). Forskningsområdet 
skulle dra nytta av en tolkande studie över hur små och medelstora företag ser på sina 

immateriella nyckeltillgångar i varumärket (Berthon et al, 2008, s. 44). Det är i denna 
mening vi ämnar minska det rådande akademiska tomrummet inom forskningsområdet. 



6 

 

Förhoppningsvis kan studien vara till gagn både för akademiker och praktiker och bidra 
med uppslag för vidare studier inom området.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till ett företagsperspektiv då vi vill belysa hur just företag arbetar 
med varumärkesbyggande och det faller sig naturligt då utifrån att konsumenter inte 

arbetar med varumärkesbyggande. En ytterligare begränsning är kontexten av små och 
medelstora företag då litteraturen och tidigare forskning inom denna kontext är sparsam, 
något vi vill bidra till. Vi har även valt att begränsa oss till det geografiska området 

Sverige då vi vill ha förutsättningar för att måla en så korrekt bild som möjligt. Detta 
främst genom att undvika språkbarriärer, främmande organisationskultur, andra länders 

regelverk som kan tänkas skilja sig från dem vi är vana vid samt andra oförutsedda 
aspekter som skulle tänkas uppkomma. En och samma marknad tror vi gör att 
grundförutsättningarna för medverkande respondenter inte skiljer sig alltför mycket åt. 

Vi har även valt att begränsa vår studie till en specifik kontext, bryggeri och 
destilleribranschen, av främst två skäl. Det första är att vi finner området intressant samt 

att en av oss har mångårig erfarenhet gällande industri och barbranschen. Det andra 
skälet är att vi anser branscherna i sig lämpar sig väl för att undersöka just 
varumärkesbyggande hos små och medelstora företag då den är expansiv, hårt 

konkurrensutsatt samt att majoriteten av företagen är just små och medelstora med 
undantag av några få dominanta jättar.   
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2. Teoretisk metod 
Under detta avsnitt ämnar vi redogöra för de teoretiska val vi gjort i arbetet med vår 

studie. Avsnittet kommer behandla vårt val av ämne och den förförståelse vi har på 
området. Det kommer även behandla den strategi vi valt att använda oss av samt 
epistemologiskt och ontologisk synsätt. Vi behandlar även vår relation mellan teori och 

data samt källkritik angående den teori vi insamlat. 

2.1 Ämnesval  
Vi två som skrivit uppsatsen har vår akademiska bakgrund från 
Civilekonomprogrammet Handel och logistik, som lästs vid Umeå Universitet. År tre av 

utbildningen valde vi båda att rikta in oss mot ämnesområdet marknadsföring. Under 
tiden av utbildningen växte våra intressen för ämnet marknadsföring som helhet och 
frågor rörande varumärken och dess uppkomst och överlevnad i synnerhet. Det faktum 

att varumärken är något alla människor ställs inför i vardagen, oavsett om vi vill eller 
inte, gör det till ett spännande och komplext område. Då vi började resonera kring vilka 

varumärken vi tyckte var extra intressanta och varför, kunde vi enas om varumärken 
inom branscherna för mode, mat och dryck och sådana branscher som ger uttryck för 
kreativitet. Då vi ämnar studera vidare i ämnen som grafisk design och kommunikation 

på universitetet under hösten, landade vi vid att varumärkesfrågor relaterade till 
bryggerier och destillerier skulle vara intressant eftersom dessa lägger stor vikt vid 

grafisk utformning och andra attribut för att sticka ut ur mängden. Dessutom har en av 
oss har ett förflutet inom barindustrin och har varit i kontakt med många varumärken 
relaterade till den genom yrkesrollen. Dessutom har vi följt utvecklingen av 

dryckesbranschen och sett hur många fler små aktörer tillkommit. Vid vidare 
efterforskning återfanns att forskning träffande små och medelstora företags 

varumärkesbyggande, dessutom i en branschspecifik kontext, var bristfällig. Detta med 
stöd av att det vid söktillfället i januari 2017, enbart fanns tio vetenskapliga artiklar 
rörande små och medelstora företag och dess varumärkesbyggande i databasen Business 

Source Premier.  Detta ledde oss till frågeställningen “Hur arbetar små och medelstora 
företag inom destilleri och bryggeribranschen i Sverige med varumärkesbyggande?” 

2.2 Författarnas förförståelse för ämnesområdet 
Inom Civilekonomprogrammet har vi tilldelats mängder med teoretiska uppslag och 

infallsvinklar på marknadsföring som ämne. Särskilt i senare delen av utbildningen då 
vi fått tillfälle att studera sådant som konsumentbeteenden och segmentering. Ofta har 
tanken slagit oss att det troligtvis finns ett gap mellan vetenskapliga teorier och den 

praktiska verkligheten som företag upplever i sin vardagliga kontext. Detta eftersom att 
varumärkesfrågor till stor del rör social interaktion mellan människor och därigenom 

blir varje enskilt fall olika. Detta leder till en nyfikenhet att fördjupa sig i ämnesområdet 
och se till varje enskilt fall, vilket sedan även motiverar den valda forskningsstrategin. 
Som tidigare anställd på Systembolaget och ännu aktiv bartender, frågar man sig 

dessutom ofta varför vissa produkter och varumärken sticker ut träffande försäljning. Är 
det på grund av yttre attribut som förpackningsdesign och igenkännande av sådant som 

logotyper etcetera eller är det innehållet i flaskan som räknas. Privat och i yrkesroller 
har genom åren ett flertal bryggerier, destillerier och vinmakare över hela världen 
besökts. Med ett personligt intresse för grafisk utformning har ofta sådant som etiketter 

och formgivning reflekterats över. Vid ett besök hos en vinbonde i Bordeaux fick jag en 
historia berättad för mig om ett lokalt, i dennes mening, mediokert bordsvin från en 

medelmåtta till producent. Denne hade genom innovativt arbete med namn och etikett 
skapat ‘’Fat Bastard’’, ett halvdant rödvin vars flaska pryddes av en snygg etikett med 
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en fet flodhäst. Detta blev en världssuccé. Detta var första gången vi slogs av den 
potentiella kraft ett företag kan besitta genom att skapa ett starkt varumärke. I 
yrkesrollen som bartender har vi dessutom ofta varit i kontakt med så kallade Brand 

managers för olika varumärken inom öl, sprit och vin. Detta har gett en förståelse för 
hur giganter som Bacardi och Absolut Vodka arbetar på operativ nivå mot kunder och 

konsumenter. Till exempel med att exponera varumärket i stora internationella tävlingar 
med skickliga deltagande yrkesmän. Vad träffar både vetenskapliga teorier och 
varumärkesambassadörer för stora och väletablerade varumärken, utelämnas mycket 

kunskap om hur varumärkesbyggandet sker inom och genom företagen. Än mer 
okunskap då detta sätts i relation till små och medelstora varumärken. Med viss 

förförståelse för likväl de vetenskapliga teorierna som den praktiska verkligheten för 
företag och varumärken, ämnar författarna att studera hur detta sker i praktiken, från ett 
företagsperspektiv.    

2.3 Forskningsstrategi 
Med den valda frågeställningen strävar författarna att skapa sig en uppfattning om hur 

små och medelstora företag går till väga för att bygga sina varumärken. Vi ämnar alltså 
skapa oss en uppfattning om ett fenomen som troligtvis kan ges i olika uttryck mellan 
de olika respondenterna. För att skapa en ökad förståelse av en företeelse och dessutom 

försöka förklara den, lämpar sig en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2015, s. 26). I en 
kvalitativ studie kommer forskaren närmare det som studeras, vilket möjliggör att denne 

kan ta del av vad som beskrivs som respondentens verklighet (Bryman & Bell, 2015, s. 
27). Detta uppfyller alltså de grundläggande vi eftersträvar i form av ökad förståelse av 
ett ämne som med stor sannolikhet sker på olika sätt i olika företag. Eftersom den 

beskrivna verkligheten som respondenterna kan delge oss kan olika ut, eftersträvar vi att 
jämföra likheter och skillnader dem emellan. Därför mynnar studien ut i att bli en 

komparativ fallstudie. En fallstudie framhåller en detaljerad förklaring av ett särskilt 
fall, vilket kan vara ett företag Denna strategi lämpar sig för att beskriva funktioner 
inom ett företag (Bryman & Bell, 2015, s.41). 

2.4 Epistemologiskt synsätt 
Epistemologi rör antaganden om kunskap, vad som anses vara acceptabel, giltig och 

legitim kunskap samt hur vi kommunicerar detta till andra. Den tvärvetenskapliga 
kontexten av ekonomi och management innefattar olika sorters kunskap. Detta sträcker 

sig från numeriska data till text och visuell data, från realitet till tolkningar. Dessutom 
innefattar det berättande, historier och ibland även fiktiva utlägg, vilka alla kan 
betraktas som legitima (Saunders et al, 2016, s. 136).  Interpretivism fokuserar 

på historier, uppfattningar och tolkningar för att skapa ny förståelse och nya uppslag. 
Forskaren är dessutom en del av vad som undersöks. Dessutom ligger bidraget till 

forskning vid hur forskarna tolkar och reflekterar över material. Detta sker vanligtvis 
genom mindre, begränsade urval och djupgående kvalitativa analysmetoder (Bryman & 
Bell, 2015, s. 16). Det interpretivistiska uppslaget möter författarnas målsättning med 

studiens syfte och frågeställning väl, nämligen att nå fördjupad kunskap om hur företag 
arbetar med varumärkesbyggande. Detta stämmer även överens med forskningsstrategin 

som en kvalitativ fallstudie, där varje deltagande respondent delger sin verklighetsbild 
av ämnesområdet varumärkesbyggande. Genom djupintervjuer kommer författarna 
ofrånkomligt bli en del av det som undersöks och tolkningsbördan av insamlat material 

åligger oss.  
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2.5 Ontologiskt synsätt 
Ontologi vidrör hur verkligheten betraktas och tolkas. I sammanhang av till exempel 
företag innefattar detta bland annat ledarskap, arbetsliv, händelser, social interaktion. 

Detta skulle kunna vara hur ett företag utvecklas under en längre tid och vilka faktorer 
som spelar in. Ontologi ger uppslag för frågor som hur fungerar företaget? Varför agerar 
dessa som de gjort? (Saunders et al, 2016, s. 127). Ontologi delas genom objektivism 

som påstår att sociala fenomen och dess mening som är oberoende av sociala handlingar 
och samspel. I motsats finns Konstruktionismen som påstår att sociala fenomen och 

dess meningar hela tiden påverkas av sociala handlingar (Bryman & Bell, 2015, s. 22). I 
sammanhang av interpretivism, betonar ontologin att verkligheten är rik, komplex och 
socialt konstruerad genom kultur och språk. Dessutom kan verkligheten ha flera 

meningar som öppnar för olika tolkningar då verkligheten består av ett ständigt 
pågående flöde av processer, erfarenheter och utövande. Konstruktionismen ger 

dessutom möjlighet att utifrån en tolkad verklighet skapa nya teorier (Saunders et al, 
2016, s. 136). Då studien ämnar studera fenomenet varumärkesbyggande, argumenterar 
författarna för detta i högsta grad rör sociala fenomen som till stor del är beroende av 

sociala handlingar och samspel mellan individer. Detta underbyggs av definitionen av 
studiens nyckelord, varumärkesbyggande: “En process varifrån ett företag skapar eller 

förbättrar konsumenters kännedom eller anseende utav ett varumärke.’’ (Cambride 
dictionary, 2015). Alltså kan det förväntas att någon form av aktivitet sker internt inom 
företaget, för att nå ett externt mål i form av konsumenter. Därigenom har ett socialt 

samspel ägt rum, vilket rättfärdigar interpretivism som linsen att studera ämnet genom. 
Dessutom ämnar studien att studera små och medelstora företag, vilket innebär fler än 

en anställd, där det kan antas att ett socialt samspel de anställda mellan äger rum.  

2.6 Förhållningssätt mellan teori och data 
Det finns tre olika förhållningssätt att relatera och angripa olika ämnesområden inom 

forskning. Den första är deduktion där logiken är att om premissen är sann, måste även 
slutsatsen vara det. Den generaliserar från det allmänna till det specifika. Insamlad data 

används för att utvärdera hur hypoteser förhåller sig till existerande teorier. Teorierna 
förkastas eller verifieras. (Saunders et al, 2016, s. 145). Det andra förhållningssättet är 
induktion där kända förhållanden används för att generera otestade slutsatser. Insamlad 

data används för att utforska ett fenomen, identifiera teman och mönster och därifrån 
skapa ett konceptuellt ramverk. Genom detta genereras skapandet av teorier. (Bryman & 

Bell, 2015, s. 13). I det tredje angreppssättet, kallat abduktion används redan grundade 
förhållanden för att generera testbara slutsatser. Generalisering sker genom samspel 
mellan det specifika och det allmänna. Den insamlade data används för att utforska ett 

fenomen, särskilja teman och mönster och placera detta i ett ramverk och ställa mot 
påföljande insamlat material. Teorier kan genereras eller modifieras. Detta innebär att 

integrera befintliga teorier med nya teorier eller ändra på befintliga teorier (Saunders et 
al, 2016, s. 145) Således förser ett abduktivt uppslag möjlighet att pendla i båda 
riktningarna mellan teori och insamlad data. Detta angreppssätt lämpar sig därför väl till 

en komparativ fallstudie, där ambitionen är att kontinuerligt återkoppla respondenternas 
delgivna uppfattning om varumärkesbyggande mot varandra och mot existerande 

vetenskapliga teorier. Då ämnesområdets kontext av små och medelstora företags 
varumärkesbyggande är relativt outforskad, vill inte heller författarna måla in sig i ett 
hörn med att styra resultaten i riktning mot uppsatta hypoteser. Istället vill författarna ge 

mer fritt utrymme till respondenterna att förse nya uppslag på varumärkesbyggande som 
kan ha förbisetts i utformandet av den teoretiska referensramen.  
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2.7 Litteraturinsamling och källkritik 
Gällande insamlande information om forskningsmetodik och teoretisk metodik, är 
framförallt böcker som återfinns på Umeå universitetsbibliotek använda. Då vi började 

inhämta uppslag för ämnet varumärkesbyggande som helhet, ämnade författarna att dels 
skapa sig en uppfattning av vilka komponenter det består av, dels att identifiera olika 
nyckelord som kunde leda oss vidare i litteraturundersökningen. Ett grunduppslag var 

den för oss tidigare bekanta databasen Business source premier, med motiveringen att 
denna var omfattande i utbudet av relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. 

I artiklar som inhämtas därifrån, noterades genomgående nyckelord som ofta står att 
finna i dess inledning. Till exempel ”branding”, ‘’brand management’’ och ‘’Brand 
building.’’  De artiklar vi ansåg som intressanta och relevanta hämtade vi sedan 

inspiration från där författarna bakom försåg förslag på vidare studier i ämnesområde t 
brand building. Det var i detta sammanband författarna identifierade den bristfälliga 

vetenskapliga tillkomsten av artiklar som både rörde brand building samt kontexten av 
små och medelstora företag. Förslag återfanns ofta om att sätta varumärkesbyggande i 
en branschspecifik kontext. Då vi resonerat kring intressanta branscher att kombinera 

varumärkesbyggandet, ledde det oss till bryggeri och destilleribranschen. När det sedan 
överlades vilka vidare sökord som skulle brukas för att smalna av området, hamnade vi 

naturligt i kategorin små och medelstora företag. Detta eftersom detta var det mest 
praktiskt tillämpbara då endast ett fåtal potentiella respondenter för stora företag (Över 
250 anställda) återfinns i Sverige. Då dessa två nyckelord, brand building och SME’s 

(small and medium enterprices) kombinerades i databasen Business source premier, 
uppgick antalet träffar till endast tio stycken. Detta var i januari 2017. Detta uppenbara 

vetenskapliga tomrum försåg oss med goda incitament att fördjupa oss i ämnet. 
 
Det finns kriterier att utgå från då tillförlitlighet i källorna skall bedömas. Dessa är 

Äkthet som rör att källorna ej är förfalskade och samtidighet som handlar om att 
information förvrängs eller information glöms bort. Färskhetskrav är den tredje 

aspekten, som belyser att det oftast är bättre att använda en senare utgåva eller upplaga 
av en källa. Det fjärde är oberoende som är strävan efter att använda, eller återkoppla till 
den primära ursprungskällan (Ejvegård, 2009, s. 59-65). Författarna har eftersträvat att 

enbart se till artiklar som är Peer reviewed med syfte att uppfylla äkthetskriteriet och 
undgå förfalskade artiklar. Genom peer reviewed blir artiklar granskade av akademiker 
och expertis inom ämnesområdet, vilket bidrar till att säkerställa dess ursprung och 

vetenskapliga kvalité. Då det gäller de artiklar som medtagits i den vetenskapliga 
referensramen, är samtliga peer reviewed för att fastställa en solid vetenskaplig 

utgångspunkt.  
 
I uppsatsens inledningsstycke har författarna frångått vetenskapligt granskat material 

och även använt sig av Cambride uppslagsverk samt olika ekonomiska tidskrifter, som 
Forbes och American marketing association. Detta rättfärdigas dock genom att det inte 

bär, för arbetet, några vetenskapliga grundsatser utan enbart fungerar som uppslag för 
att belysa ämnet och forskningsfrågans aktualitet och betydelse. För 
samtidighetskriteriet har författarna återgått till primärkällan som till exempel ena 

huvudkällan Centeno et al (2012) ‘’Five phases of SME-brand building’’ härrör från 
Aakers modeller. Då har vi återgått till källans ursprung för att säkerställa att inga 

centrala faktorer hamnat i skymundan då de återupptagits i en mer dagsaktuell 
kontextuell forskningskontext. Detta medför att vi även kan påvisa att studiens 
grundvallar uppfyller färskhetskravet eftersom vi i största möjliga utsträckning i 

huvudsak använt de senast publicerade texterna. Kriteriet om oberoende har i största 
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möjliga mån försökt att efterlevas då återkoppling till primärkällan använts för att undgå 
att använda eventuellt snedvriden information.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



12 

 

3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen ämnar författarna skapa ett för studien relevant ramverk 

med hjälp av befintlig forskning inom området för varumärkesbyggande. Kapitlet 
framhåller för studien centrala begreppen varumärkesidentitet och dess olika 
dimensioner samt associationer. Kapitlet avslutas med en anpassad modell för 

forskningsfrågan.  

3.1 Varumärke och varumärkesidentitet 
Definitionerna av ett varumärke är vida och många. Den kanske mest använda 
definitionen av ett varumärke kommer från American Marketing Associations: 

‘’Termen ett varumärke definieras som en komplex symbol vilken representerar en 
mängd av idéer och attribut som byggs upp i medvetandet hos konsumenter över tid, 
den juridiska termen är ett patenterat varumärke (American Marketing Association, 

2010) 
 

När det kommer till marknadsrelaterade tillgångar som företag besitter, är varumärket 
den största tillgången eftersom det är betydande för anseende och rykte. Varumärken är 
svåra, komplexa och tidskrävande att bygga och bör samspela med flera andra olika 

påverkande faktorer. Lyckas ett företag med att bygga ett starkt varumärke, kan det 
skydda mot konkurrens och även addera värde till konsumenterna. Varumärkesskapande 

möjliggör att behålla kunder eftersom de enkelt kan komma ihåg både företaget och 
dess produkter, vilket dessutom spar tid vid köp. Varumärkesbyggande är alltså ett 
strategiskt försök att personifiera varor genom att förse dem med en historia och en 

särpräglad personlighet (Agostini et al, 2015, s. 4). 
 

Som immateriella rättigheter, tjänar varumärken att juridiskt skydda märken mot 
snålskjuts eller skadliga aktiviteter från konkurrenter. Att registrera ett varumärke utgör 
startskottet till den varumärkesbyggande processen (Sandner and Block, 2011) 

Varumärkesbyggande innefattar även att välja ett koncept för varumärket och sedan 
introducera, utveckla och låta konceptet mogna över tid. Även om varumärket 

representerar den starka primära kommunikationslänken mellan företaget och 
marknaden, behöver det genomgå och stöttas av flera andra varumärkesbyggande 
beståndsdelar. Utgifter för utvecklandet av varumärken som främst reklam och 

forskning och utveckling, är särskilt relevanta eftersom dessa har styrkan att skapa 
varumärken som konsumenter passionerat tar åt sig (Uncles, 2010) Om inte företaget 

erhåller attraktiva produkter, kan inte ens stark marknadsföring med lockande 
kampanjer vara till hjälp. Därför är det nödvändigt för företag att investera i forskning 
och utveckling (R&D), eftersom reklam fungerar som en hävstång för utfallet av 

utvecklingsprogram för varumärket. Reklam är en betydande komponent i den 
varumärkesbyggande processen, eftersom det kan öka medvetenhet och igenkännande 

och skapa ett positivt anseende vilket i sin tur gör att företaget kan ta ett högre pris för 
produkten än dess konkurrenter. På sikt skapas även varumärkeskapital och 
varumärkeslojalitet som ett resultat av dessa varumärkesbyggande aktiviteter. Man kan 

också se reklam som en inträdesbarriär som företaget måste övervinna för att etablera 
varumärkeslojalitet och vinna konkurrensfördelar (Agostini et al, 2015, s. 7). Vidare kan 

reklam hjälpa att bygga förtrolighet med och favoritskap mot företaget och dessutom 
pränta in en tydlig varumärkesidentitet i konsumenternas medvetande (Graham and 
Frankenberger, 2011, s. 7).  

Konsumenters personliga identifiering med ett varumärke är det ultimata särskiljande 
gensvaret till ett starkt varumärke, vilket i de bästa av fallen kan leda till ett 
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relationsskapande till varumärket genom fästande av konsumenters anseende, lojalitet 
och aktiva engagemang. Detta relationsskapande byggs genom varumärkesprojekt och 
associationer mot konsumenter som är mottagliga för dess värderingar och 

framställning. En framgångsrik varumärkesbyggande process innefattar skapandet och 
utvecklandet av en varumärkesidentitet och ett effektivt förvaltande ledarskap av det 

(Spence & Essoussi, 2010, s.1039) 

Källor till varumärkeskapital härrör från konsumenters medvetenhet om varumärket 
samt starka, unika och fördelaktiga associationer. Första steget till att skapa 

varumärkeskapital är att utveckla varumärkesidentitet. Detta sker genom att en 
särpräglad uppsättning associationer som företaget eftersträvar att skapa eller vidhålla. 

Varumärkesassociation är av stor betydelse eftersom det har positiv inverkan på 
konsumenters köpbeslut och preferenser på likväl kärnprodukten som tillkommande 
produkter i varumärkesportföljen. Associationerna bör vara direkt kopplade till 

konsumenters behov och kan kategoriseras som antingen funktionella, problemlösande 
eller av mer symboliskt värde som till exempel grupptillhörighet eller självuppfyllelse 

(Spence & Essoussi, 2010, s.1041) 

3.2 Fördelen av ett starkt varumärke  
Ett starkt varumärke refererar vanligtvis till ett varumärke som har ett positivt 

varumärkeskapital till den grad att konsumenter svarar mer fördelaktigt till 
marknadsföringsaktiviteter då varumärket är identifierat, jämfört med när det inte är det 

(Spence & Essoussi, 2010, s.1038) 

Ett starkt varumärke kan leda till flera marknadsfördelar och öka ett företags 
konkurrenskraft. Det har ofta även ett positivt varumärkeskapital till den grad att 

konsumenterna svarar mer positivt till varumärkesbyggande aktiviteter som 
marknadsföring, då varumärket är identifierat jämfört med när det inte är det (Spence & 

Essoussi, 2008, s.1038). Därigenom kan det antas att graden till vilken ett företag har 
lyckats med sin varumärkesbyggande beslut och strategier kan synliggöras genom att se 
till dess varumärkeskapital.  

Konsumenters personliga identifiering med ett varumärke är det som särskiljer starka 
varumärken från inte lika starka varumärken, vilket leder till specifika 

varumärkesrelationer genom tillgivenhet, lojalitet och konsumentens aktiva 
engagemang. Denna relation byggs genom varumärkesprojekt, associationer mot 
konsumenter som är öppna för dess värden och image. Skillnader i konsumenters 

varumärkeskännedom påverkar deras gensvar mot varumärkesbyggande aktiviteter som 
genomförs. Sammantaget innefattar en framgångsrik varumärkesbyggande process 

skapandet och utvecklandet av varumärkesidentitet och ett effektivt förvaltande av det 
(Spence & Essoussi, 2008, s.1038). 

3.3 Varumärkesbyggande små och stora företag 
Typen av företag, branschens särdrag och kontextuella förutsättningar är centrala 
faktorer som formar hur varumärkesbyggandet fortlöper. Exempelvis så bygger större 

företag på grundstenarna resurseffektivitet, formella strukturer, expertis, utvärdering av 
prestationer och mätning av olika utfall samt långsiktig planering (Aaker, 1993). 

När det gäller varumärkesbyggandet hos små och medelstora företag ser dock kontexten 
ofta helt annorlunda ut. Vanligtvis karaktäriseras dessa företag av en mer platt och 
informell organisationsstruktur som innefattar innovation, kreativitet och brist på 

finansiella resurser och professionell expertis inom områdena för marknadsföring och 
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varumärkesbyggande (Gilmore et al, 2001, s. 7).   
   
Vidare pekar tidigare studier på att varumärkesbyggande aktiviteter som genomförs av 

små och medelstora företag ofta är av kortsiktig planeringshorisont snarare än 
långsiktig. Detta ska ha sin grund i att små och medelstora företag ofta handlar under 

mer osäkra förhållanden och kanske också saknar kunskap inom området för 
varumärkesbyggande och marknadsföring (Van Gelderen et al, 2000, s. 3).  

Även under de olika utvecklingsstegen av varumärkesbyggande hos små och medelstora 

företag, kan det förekomma övergångsperioder av instabilitet, vilka stör företaget och är 
svåra att förutspå. Sådana perioder utgör stora utmaningar och risker för små och 

medelstora företag, vilket fordrar lärdom och en förmåga att lösa problem med 
varumärkesbyggande åtgärder (Mount et al, 1993). 

Ett vanligt förekommande problem i den varumärkesbyggande processen för mindre 

och medelstora företag är ekonomiska resurser att genomföra varumärkesbyggande 
aktiviteter. Dessutom tenderar ägaren eller företagsledaren själv att spela en stor roll i 

beslut som rör varumärkesbyggande beslut (Rode & Vallaster, 2005, s. 122). 
Sammanfattningsvis tenderar mindre företag att i större utsträckning pröva sig fram i de 
flesta aktiviteter som rör företaget, så även dess varumärkesbyggande. Medan större 

företag ofta grundar sina beslutsvägar på kostsamma åtgärder som till exempel 
marknadsundersökningar i syfte att finna dolda behov hos konsumenter. Detta gör att 

bilden av potentiella köpgrupper inte tenderar att vara lika tydlig för mindre företag. Ett 
intressant uppslag är således hur mindre och medelstora företag identifierar potentiella 
segment av kunder som är intresserade av att köpa just deras produkt på en marknad 

med stort utbud av olika producenter och varumärken.  

3.4 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital representerar värdet av varumärket. Detta värde utgörs av 
varumärkestillgångar som hög varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, medvetenhet om 
varumärket, starka varumärkesassociationer, produktionsstandard, innovation och patent 

(Kotler and Keller, 2012, s.143). Från ett varumärkesbyggandes perspektiv står 
varumärkeskapital för konsumenternas attityd om varumärket, vilket innefattar 

uppfattningar, upplevelser och förväntningar. Detta har i sin tur inverkan på volymer, 
prissättning och lönsamhet. Varumärkeskapital kan även signalera varumärkets 
trovärdighet på marknaden, inverka på konsumentens val av produkten vilket stärker 

varumärket (Davcik & Sharma, 2015, s. 764) 
 

Det stigande antalet privata varumärken har tagit marknadsandelar av de etablerade 
multinationella varumärkena genom att erbjuda liknande kvalité och variation på sina 
produkter. Trots detta ligger dessa mindre aktörer långt efter etablerade då det kommer 

till skapad varumärkesidentitet och varumärkeskapital. Detta får till följd att de små och 
medelstora företagen satsar sina mer begränsade resurser på de mest lukrativa 

produkterna. Även om små och medelstora företag ligger i underläge mot stora aktörer i 
detta hänseende finns det indikationer på att stärkt varumärkesidentitet och 
varumärkeskapital, genom varumärkesbyggande åtgärder som forskning och utveckling, 

stärker företagets position och förhandlingsläge mot återförsäljare och grossister 
(Davcik & Sharma, 2015, s. 779). Det finns dessutom tecken på att små och medelstora 

företag, inom den sektor som innefattar nyskapande mat och dryckesvanor, jämfört med 
de större aktörerna är vinnarna när det kommer till att bygga ett starkt varumärke och 
varumärkeskapital. Detta eftersom att multinationella varumärken ofta av konsumenter 
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upplevs vara för traditionella och vardagliga eller förknippade med konventionella 
produkter (Sharma et al, 2016, s. 5665). 
 

Centeno et al (2012) föreslå vidare att de bör utvecklas ett system för att utvärdera små 
och medelstora företags färdigheter, kompetenser och utfallet av olika 

varumärkesbyggande beslutsvägar. Att mäta detta hos små och medelstora företag tycks 
ej höra till dess standardrutiner. Hos större företag har akademiker och andra länge sökt 
metoder för att kunna mäta värdet av olika varumärken och hur det påverkas av olika 

varumärkesbyggande åtgärder. Trots tidigare nämnda stora skillnader mellan hur små 
och medelstora kontra stora företag arbetar med att bygga varumärken, finns essentiella 

likheter. Det finns belägg för att mindre företag kan följa samma beteende och 
utvecklingsmönster som stora företag. Trots detta har inte relevansen hos 
varumärkesteorier inom kontexten för små och medelstora företag ifrågasatts (Abimbola 

and Kocak, 2007). 

3.5 Varumärkesidentitet och varumärkesassociationer 

3.5.1 Definition av varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet kan identifieras som kärnidén och vad som gör ett varumärke 

unikt. Varumärkesidentitet har kontextualiserats som ett varumärkeselement som ett 
företag strävar efter att skapa och utveckla. Detta består i sin tur av fyra 
huvuddimensioner, vilka är; varumärket som en person, varumärket som en 

organisation/företag, varumärket som en symbol och varumärket som en produkt (de 
Chernatony, 2010, s. 210) Det handlar om att företaget skall finna sin kärnidentitet. 

Identiteten skall helst modifieras efter olika produkter eller för att mer träffsäkert nå 
vissa segment. Vidare framhålls att företagets image är hur konsumenterna upplever 
företaget och identitet är vad företaget strävar efter hur det ska upplevas av 

konsumenterna. Kärnidentiteten representerar den tidlösa essensen av varumärket. Den 
förblir konstant även till exempel då varumärket exporteras till andra marknader eller 

utökar sin produktportfölj (Aaker, 2012, s. 382). 
 
Varumärkesidentitet kan ha ett mer strategiskt perspektiv, genom att porträttera det som 

en unik uppsättning av varumärkesassociationer som varumärkesstrateger strävar efter 
att skapa och vidhålla. Eller mer som ett redskap som representerar vad företaget kan 

och kommer att göra över längre tid. Det som kan motsätta detta synsätt på 
varumärkesidentitet är att beslutsfattare fokuserar på interna aspekter av 
varumärkesbyggande, trots att företag även bör ta hänsyn till hur konsumenter uppfattar 

varumärket (Da Silveira et al, 2013, s. 30) 

Om marknadsförutsättningarna och miljön för varumärket är dynamisk, bör 

varumärkesidentiteten vara bestående, så varumärket kan fylla en funktion av varaktig 
mening till konsumenten (Csaba & Bengtsson, 2006, s. 130). Eller bör 
varumärkesidentiteten vara flexibel och anpassningsbar?  

Vissa föreslår att ett varumärke är minnesbilden av en produkt och att företaget därför 
bör eftersträva att bygga ett långvariga och stadigvarande referenser.  

Trots utmaningar bör starka varumärken vidhålla dess identitet konstant för längre 
tidsperioder, det vill säga motstå att ändra dess identitet i syfte att nå nya marknader, 
segment eller trender för att öka försäljning och vinster (Da Silveira et al, 2013, s. 31). 

 
Mer praktiskt inriktad litteratur pekar på att varumärkesidentitet kan vara varaktig men 

ändå till viss del flexibel och försöker befästa vilka delar av identiteten som ska vara 
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konstanta och vilka som ska vara flexibla. Det kan innebära att bibehålla kärnvärden 
och varumärkets grundsyfte, medan kulturella och operationella utövande, mål och 
strategier förändras (Collins & Porras, 1994, s. 15).  

3.5.2 Varumärkesassociationer 
Associationer såsom produktattribut, symboler eller en frontfigur hos varumärket är en 

stor del av det som hjälper till att bygga varumärkeskapital. Varumärkesassociationer 
drivs av varumärkesidentiteten, det vill säga hur företaget vill att varumärket ska 
uppfattas av konsumenten. Det är därför viktigt att utveckla en varumärkesidentitet 

(Aaker, 2012, s. 25). Varumärkesassociationer kan även bestå i känslor, bilder, 
upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och attityder som förenklar för konsumenten att 

framkalla minnesbilder relaterade till varumärket (Kotler & Keller, 2012, s. 100).  
 
Att varumärkesassociationer är tätt sammankopplat med varumärkesidentitet även i 

kontexten av små och medelstora företag, bekräftas också av Spence & Hamzaoui 
Essoussi (2010. s, 1039–1040). De menar också att det är viktigt att entreprenörens 

personlighet uttrycker sig i varumärket. Detta är viktigt eftersom entreprenörens 
personlighet är en av de stora faktorerna som bidrar till att förmedla varumärkets 
identitet och skapandet av associationer i högre utsträckning än större företag, vilka 

istället skapar associationer utefter en efterfrågan på marknaden. Därför är det viktigt att 
entreprenörens personlighet speglas av associationerna som varumärket vill förmedla. 

En entreprenör som exempelvis drivs av miljötänk och hållbart arbete bör se till att detta 
återspeglas i varumärket så att konsumenten associerar varumärket med just miljötänk 
och hållbart arbete. Ett vanligt problem som kan försvåra arbetet med 

varumärkesidentitet att för mycket fokus läggs på produktattribut och fysiska 
egenskaper hos varumärket. Åtanke bör lämnas åt de emotionella och självuttryckliga 

fördelar som varumärket har tillsammans med de funktionella egenskaperna. (Aaker, 
2012, s. 25) 

3.6 De fem faserna av små och medelstora företags 
varumärkesbyggande 
Då denna rapport ämnar studera hur små och medelstora företag inom den svenska 

bryggeri och destilleribranschen bygger sina varumärken, är författarna av den 
meningen att grunden ur Centeno et al (2012) modell är passande till studiens syfte och 
kontext. Företagens storlek, livslängd, målsättningar, erfarenheter från 

varumärkesbyggande aktiviteter kommer att skilja sig åt, därmed även de ekonomiska 
och kunskapsmässiga resurserna för att bygga ett varumärke. Modellen kan därför 

utgöra en solid grund till vidare frågeställningar som rör den specifikt valda kontexten, 
både i meningen av en enskild bransch, produktens ursprungsplats och varumärkets 
livslängd.  

 
Den primära infallsvinkeln är att studera hur dessa företag når ut till 

konsumentmarknaden med sina produkter genom att bygga sina varumärken. Inte enbart 
Systembolaget saluför dess produkter, utan flera av dem producerar drycker med en 
lägre alkoholhalt, som till exempel folköl, som gör att dem även återfinns på 

butikshyllorna i dagligvaruhandeln. Även om studiens tonvikt ligger vid ett business to 
consumer-perspektiv på varumärkesbyggande, kommer även business-to-business 

aspekten att vidröras då respondenterna även säljer direkt till exempel grossister och 
restauranger. För att bygga ett varumärke riktat mot konsumentmarknaden krävs ofta en 
betydligt större budget än i en business-till-businesskontext. (Krake, 2005, s. 232) Det 
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är detta kritiska faktum som främst rör mindre och medelstora företag som förser 
rapportförfattarna med incitament för att studera företeelsen.  
 

 
 

(Figur 1, De fem faserna av varumärkesbyggande)  

 
Det finns indikationer i litteraturen på att varumärkesbyggande sker successivt i olika 
faser av varumärkets livstid. Några positiva förhållanden i den första fasen då företagets 

startas är vanligtvis taktisk kunskap, kreativitet och instinkter och en stark drivkraft. Till 
de negativa förhållandena hör osäkerhet, komplexitet, brist på finansiella resurser och 

långsiktig planering. När ett litet eller medelstort företag genomgått de första faserna, så 
kallade resultat av handling och interaktion, tenderar företag att i större utsträckning 
arbeta mer långsiktigt, proaktivt och dessutom ha skapat igenkännande och tillit hos 

konsumenter till varumärket (Centemto et al, 2012, s. 453).  

Vidare föreslås att varumärkesbyggande består av två delsteg, ett steg för skapandet och 

uppstartandet av varumärket och ett utvecklingssteg. Det första steget innefattar de fyra 
faserna i vilka olika dimensioner av varumärkesidentitet skapas. I utvecklingsfasen 
fördjupas sedan varumärkets identitet. Under loppet av dessa olika utvecklingssteg, lär 

sig varumärkesägaren eller företagsledaren nya kompetenser som är till gagn för 
varumärkesbyggande aktiviteter (Centemto et al, 2012, s. 454) 

Vad som kan anses särprägla många små och medelstora företag är att de genomgått 
flera faser av experimenterande, där ett risktagande och lärande genom misstag är 
centralt. Ytterligare nyckelelement är varumärkesägarens engagemang och drivkraft 

som motorn i den varumärkesbyggande processen.  Kontinuerlig återkoppling till olika 
besluts utfall genom processens alla steg tenderar att vara en vital faktor till att 
varumärkesgrundaren och eventuellt anställda i företaget lär sig att bygga upp 

varumärket. Det är av betydelse att företagsledaren med tiden utvecklar en förteckning 
över dennes färdigheter och kompetenser då dessa sannolikt har inverkan på 

varumärkesbyggande aktiviteter (Krake, 2005, s. 231)  
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3.6.1 Varumärket som person 
Apple och Steve Jobs, Tesla och Elon Musk, Ingvar Kamprad och IKEA. Alla är de 
entreprenörer vars personlighet har speglat sig i varumärket de företräder. Forskning 

visar att detta bidrar till att skänka autencitet till varumärket i konsumentens ögon. Det 
hjälper även till att förmedla de kärnvärden som varumärket står för (Krake, 2005. s, 
232). Varumärkespersonligheten kan ses som en samling mänskliga karaktärsdrag som 

varumärket besitter, allt ifrån kön, ålder, samhällsklass men även förmedla sådana drag 
som värme, omtanke och medvetenhet. (Aaker, 2012, s. 141) 

I små och medelstora företag, är varumärkesgrundarens visioner, tro och värderingar 
huvudkällan till varumärkesassociationer vilka används för att utveckla varumärkets 
kärnidentitet (Spence & Essoussi, 2010, s. 1049). 

 
Centeno et al (2012) framhåller att det i kontexten av små och medelstora företag finns 
ett nära samband mellan varumärkets personlighet och dess ägare och grundare. Detta 

framhålls även vara fallet i Krakes (2005) studie. Till exempel angav vissa 
företagsägare att deras företag hade namngetts efter deras fru som hade en öppensinnad, 

social och utåtriktad läggning som man eftersträvade även skulle genomsyra 
varumärket. Vissa fall pekade på att personifieringen av varumärket genom dess 
upphovsman avtog i takt med att företaget växte.  

Centeno et al (2012) framhåller i studien att små och medelstora varumärken byggs på 
ett icke traditionellt vis som ett resultat av begränsade resurser och återhållsam 

varumärkesplanering och avsaknad av långsiktig strategi. Studien betonar även att, till 
skillnad från större företag, byggs små och medelstora varumärken genom ett 
innovativt, experimentorienterat och uppfinningsrikt tillvägagångssätt. Små och 

medelstora företag visar indikationer på att i större utsträckning vilja lära genom 
misstag, ta risker, engagemang, kreativitet och vilja att lära av detta. Sådana faser och 

processer bidrar till att små och medelstora företag utvecklar färdigheter och kunskap 
som hjälper dem vidare till nästa fas av varumärkesbyggande. 

Mycket av varumärkesbyggandet centreras runt ägaren eller företagsledarens 

engagemang. Varumärkets upphovsman tar inte bara en viktig roll som företagsledare 
utan åtar sig även ett livslångt ansvar för företaget och dess varumärkesbyggande 

(Loecher, 2000, s. 262). Den varumärkesbyggande processen innefattar även 
återkopplande som visade sig vara ett resultat av att ägare och företagsledare samt 
anställda inom små och medelstora företag lärde sig att bygga sitt varumärke. Centemto 

et al (2012) föreslå vidare att ägare av företag bör utveckla ett system för att inventera 
deras färdigheter och kompetenser eftersom dessa troligtvis har inverkan på deras 

varumärkesbyggande aktiviteter. 

Medvetenhet om inverkan som varumärkets grundare kan ha på varumärkesbyggandet 
är essentiell, eftersom det kan bidra till att skapa ändamålsenliga varumärkesstrategier i 

termer av att utveckla andra varumärkeskomponenter med mera anpassade särdrag, som 
till exempel känslomässiga fördelar och varumärkesvärderingar och associationer. 

Ägare och företagsledare av mindre och medelstora företag bör vara medvetna om att de 
sätter avtryck och arvsmassa i varumärket i det längre perspektivet (Spence & Essoussi, 
2010, s.1039) 

Krake (2005) betonar att små och medelstora företag ofta leds av visionära 
entreprenörer som står i centrum för varumärkesbyggande och identitetsskapande 

processer. Dessutom betonas vikten av att det bör finnas en tydlig koppling mellan 
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entreprenörens, eller företagsgrundarens personlighetsdrag och varumärket eftersom att 
denne är personifieringen av varumärket (Krake, 2005, s. 233).  

Utvecklingen av varumärkeskapital i små och medelstora företag baseras också till stor 

del på varumärkesassociationer. Dessa associationer bör inte bara möta konsumenternas 
behov, utan även spegla varumärkesgrundarens personlighet. Personen bakom ett 

varumärke är dess huvudsakliga kommunikatör av dess identitet, därför bör det finnas 
en stark koppling mellan personligheten som projiceras och varumärkesassociationerna 
som framkallas (Spence & Essoussi, 2010, s.1041).  

Spence & Essoussi, 2010 konkluderar därigenom att det i små och medelstora företag, 
associationer ofta är mer kopplade till företagsgrundaren istället för att baseras på 

konsumentundersökningar som åsyftar att hitta dolda behov hos konsumenten, vilket 
tenderar att vara fallet hos större företag. 

Skapandet och utvecklandet av små och medelstora varumärken tycks ledas av en inre 

drivkraft snarare än att finna eller skapa behov hos konsumentgrupper. Således är 
varumärkesgrundarens egna visioner, övertygelser och värderingar centrala byggstenar.  

3.6.2 Varumärket som produkt 
En del av associationerna som kopplas till varumärket kommer via produkterna som 
tillhandahålls. Det är svårt att komma ifrån detta faktum då produktattribut och 

produktegenskaper är en stor del i beslutsunderlaget som görs av konsumenten. (Aaker, 
2012, s. 78)  

Kopplingen som oftast eftersträvas mellan varumärken och produkter som exempelvis 
för Coca-Cola, är inte att tänka på läsk när Coca-Cola nämns utan att tänka på Coca-
Cola när läsk nämns. (Aaker, 2012, s. 80)      

En annan viktig aspekt att ha i åtanke gällande kopplingen mellan produkt och 
varumärke är inom vilket kvalitetssegment produkten ska ingå. Beroende på hur 

produkten framställs gäller att antingen leverera en miniminivå av kvalitet för att 
överleva, exempelvis inom ett lågkostandssegment, eller en tävlan om så hög kvalitet 
som möjligt där pris inte är den mest avgörande faktorn. Många varumärken väljer att 

på något sätt anspela på kvalitet som en del av sin varumärkesidentitet. (Aaker, 2012, s. 
81)  

I små och medelstora företag är ägarna av varumärken kunniga och insiktsfulla om 
deras produkter. Många ägare tenderar att föreställa sig en möjlighet för produkten på 
marknaden innan de utvecklats till den slutliga produkten som når marknaden. 

Igenkännande av möjligheter är en nyckelfaktor som hjälper ägarna att bygga 
framgångsrika varumärken (Merrilee, 2007).  

Centero et al (2012) framhåller vidare att de flesta företagen tenderar att gå igenom en 
utforskningsfas i vilken de lärde sig hur de skulle producera sin ursprungsprodukt och 
därefter ta fram nya produkter. Det framhålls även att varumärkesdifferentiering 

grundas på produktdifferentiering då varumärkesdifferentiering kan ske genom 
lansering av nya produkter. Produktutveckling är många gånger den mest eftersökta 

aktiviteten hos ägare till varumärken. Det finns även indikationer på att grundare av små 
och medelstora företag strävar efter att utveckla nya produkter som en del att expandera 
produktportföljen med nya varumärken. Även fall av ny teknologi eller invention 

indikerar ett tänkande om mer långsiktigt strategiskt tänkande hos företagsledare. 



20 

 

För små och medelstora företag med begränsade resurser kan det vara av vikt att inte 
försöka sprida sitt fokus gällande varumärken allt för mycket då detta både är kostsamt 
och kan bidra till förvirring hos konsumenten. Detta gäller även produktegenskaper som 

ska associeras med varumärket och fokus bör istället ligga på en eller två av dessa 
egenskaper. (Krake, 2005, s. 235) 

3.6.3 Varumärket som symbol 
Huvudområdena för varumärket som symbol som en del av varumärkesidentiteten är 
varumärkesnamnet, varumärkets logotyp och färgval. Ett varumärkesnamn kan till 

exempel syfta till att vara kort, enkelt och koncist, attraktivt, enkelt att framkalla i 
minnet hos konsumenten, eller väcka positiva associationer och fördelar. Denna 

dimension tenderar att ofta ske utan någon längre varumärkesutforskande fas genomgås 
av företagsägaren eller varumärkesgrundaren. Istället anlitas ofta externa konsulter som 
grafiska designers för att skapa varumärkets symboler. Färgval tenderar att bidra till att 

konsumenter kan framkalla minnesbilder och associationer och referera dessa till 
varumärket. Färgval och logotyp har en betydande roll i menings och 

associationskapandet för varumärket gemensamma visuella identitet (Hynes, 2009, s. 
546). Logotypen fungerar som ett emblem för igenkännande, som en kvalitetsstämpel 
och som ett sätt att öka ett företags anseende och rykte. Företagets identitet bör 

reflektera dess värderingar, mission, strategi och utformningen av en logotyp med rätt 
design och färgval kan då vara essentiellt. Om den sköts korrekt, kan logotypen bidra 

till konkurrensfördelar och förenkla uppgiften av hela varumärkets och företagets 
kommunikation. Ett klassiskt exempel på en logotyp som har skapat starka 
referenspunkter, är Nikes susande logotyp som representerar rörelse (Hynes, 2009, s. 

548) 

Symboliska värden är starkare och mer hållbara än funktionella värden. Förutom direkta 

associationer, så berörs konsumenter också av sekundära associationer, till exempel 
ursprungsland eller plats för varumärket, personer som företräder varumärket. En andra 
association som enkelt kan brukas som en varumärkesbyggande beståndsdel och höja 

företagets varumärkeskapital, är dess ursprung. Eftersom små och medelstora företag 
har begränsade resurser för kommunikation, varumärkesbyggande och höjande av 

varumärkeskapital, kan ursprungslandet eller plats bidra till att ge ökat värde till en låg 
kostnad (Spence & Essoussi, 2010, s.1049) Vidare har det visat sig att, liksom i större 
företag, kan både symboliska och funktionella värden användas i små och medelstora 

företag, likväl som ett ömsesidigt beroende dem emellan (Krake, 2005). 

Det gäller även att beakta att för att värde ska kunna genereras från varumärkeskapital 

så måste det vara kopplat till namnet och logotypen för varumärket. Det kan bli 
problematiskt om namnet eller logotypen för varumärket skulle ändras då detta påverkar 
de immateriella varumärkestillgångarna och i värsta fall kan de försvinna, även om 

några kan följa med till det nya namnet eller symbolen. (Aaker, 2012, s. 8) 

3.6.4 Varumärket som organisation 
En framgångsrik varumärkesbyggande strategi fordrar att det inom företaget finns 
engagemang och inblandning från flera parter och inte enbart företagsledaren. De som 
lyckas förutse och skapa en innovativ varumärkesbyggande på organisatoriskt basis, 

lyckas ofta ingjuta förtroende hos konsumenten och dessutom ha en god uppfattning om 
konsumentens smakpreferenser. Varumärket som organisation kan förklaras som dess 

målsättning, vision och kärnvärde som förkroppsligas genom bland annat logotyper och 
andra symboler. Detta förmedlar sedan en identitet till konsumenterna. Varumärket 
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förser dess grundare med en plattform att fästa sina entreprenöriella egenskaper vid, 
som kreativitet, uppfinningsrikedom, identifiering av nya möjligheter och flexibilitet, 
vilket i sin tur är grunden och riktlinjerna till den varumärkesbyggande processen 

(Abimbola & Kocak, 2007, s. 426). Exempel på varumärkesidentitet som genomsyrar 
hela företaget, är innovation, starka kundrelationer, närvaro och framgångar, lokalt 

ursprung eller samhällsorienterat (Aaker, 2012, s. 118).  

Passionen företagsgrundaren uttrycker när denne pratar om varumärket måste överföras 
till övriga medarbetare i företaget. Eftersom verksamheten till en början inte är 

omfattande, kan detta genomföras. När det väl skett, bör hela företaget genomsyras av 
entusiasm för varumärket i allt de gör. En liten, passionerad grupp av människor kan 

generera enorm kraft som kan appliceras på skapandet av ett starkt varumärke. Detta ska 
ske till den grad att till och med en receptionist eller försäljare om denne skulle väckas 
mitt i natten, omedelbart ska kunna uppge kärnvärdet i varumärket som företräds 

(Krake, 2005, s. 233) 

Det finns belägg för att små och medelstora företag har några övergripande 

organisatoriska nyckelvärden som skapar grundpelare till varumärkesbyggande. Till 
dessa värden hör bland annat lagspelande och nära samarbete inom företaget, öppen 
kommunikation, kreativitet, en drivkraft efter att uppnå kvalitet och innovation samt 

intresse i att utveckla i ledarskap. Ofta återfinns en öppenhet mot skapande med en 
tillåtenhet att begå misstag. Fel och misslyckanden välkomnas så länge de tillvaratas 

och man drar lärdom från dem. Detta ligger i linje med annan forskning som pekar på 
att små och medelstora företag som indikerar att dessa ofta har informell och icke 
hierarkisk struktur, delade kärnvärden och nära personliga relationer. De organisatoriska 

värdena är ofta tätt kopplade till varumärkesgrundarens personliga värderingar och 
visioner. Detta kan framställa en nyckelfaktor till varumärkets differentiering. (Spence 
& Essoussi, 2010, s.1039) 

I linje med befintlig litteratur om varumärkesbyggande inom små och medelstora 
företag, betonar Krake (2005) att de ursprungliga grundarna ingjuter passion för 

varumärket som överförs till familj och anställda vilket i sin tur befästs på varumärket 
och säkerställer ett välbevarat rykte om varumärket. Allt eftersom åren går, leder 
byggandet av varumärkeskapitalet till att öka inkomsten av kompetens inom företaget 

och stärka dess finansiella resurser. Sammanfattningsvis så utgör varumärkesgrundaren 
huvudkällan till varumärkesassociationerna som sedan vidareutvecklas till att bli kärnan 

i varumärkesidentiteten. 

Slutligen kan det framhållas att varumärket som en organisation ofta är den djupast 
befästa och bestående beståndsdelen av varumärkesidentitet. Uppfattningen av ett 

varumärke som helhet är dessutom betydligt svårare för konkurrenter att övervinna 
jämfört med en enskild produkt, som enkelt kan överträffas. Därigenom kan identiteten 

och associationerna som företaget står för vara en huvudkälla till dess långvariga och 
hållbara gagn (Aaker, 2012, s.136).   

3.6.5 Differentiering 
Varumärkesdifferentiering har också det ansetts vara en huvudfaktor att ta i beaktande 
vid studerandet av varumärkesbyggande. Det är ofta en grundsten vid startandet av ett 

varumärke, men kan också vara av stor vikt för en hållbar tillväxt. Utan att differentiera 
sitt varumärke, står det inför hot mot ett fortsatt arbete med varumärkesbyggande och 

kan även leda till en tillbakagång (de Chernatony, 1998, s. 1076). 
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Varumärkesdifferentiering är en strategisk varumärkesprocess som syftar till att 
särskilja sig bland andra varumärken. Genom att särskilja sig söker varumärket att få 
produkten att framstå som mer attraktiv till slutkonsumenten genom att framhålla dess 

unika särdrag och kvalitéer mot andra varumärken. Sker detta framgångsrikt skapas en 
konkurrensfördel. Variabler som kan användas vid differentiering är till exempel pris, 

kvalitet, förpackningsdesign, färgval och så vidare. Varumärkesdifferentiering kan 
övervinna hinder som olika behov hos konsumenter, öka efterfrågan på varan och 
inverka positivt på konsumenters uppfattning och köpbeslut (Giri et al, 2017, s. 147). 

 
På en marknad som består av produkter som är likartade varandra med liknande 

produktattribut kan varumärkespersonligheten användas som ett verktyg för att särskilja 
sig från mängden (Aaker, 2012, s. 150–151). Ett exempel på en sådan marknad skulle 
kunna vara marknaden för alkoholhaltiga drycker. 

3.6.6 Prissättning som varumärkesbyggande verktyg 
Pris är en essentiell faktor att beakta i sammanhanget av varumärkesbyggande och i 

synnerhet varumärkesidentitet (Aaker, 2012, s. 101). Av många olika skäl kan inte små 
och medelstora bryggerier och destillerier konkurrera med dem som är 
marknadsdominerande, åtminstone inte då det rör själva priset på produkten (Spence & 

Essoussi, 2010, s.1050). Exempelvis så är literpriset för den billigaste instegsvarianten 
av Hernö gin (vilka medverkar i studien) 632 kronor per liter (Systembolaget.se, 2017). 

Detta i kontrast till det i Sverige mest sålda gint, Beefeater som är en del av jätten och 
det börsnoterade bolaget Pernod Richards varuportfölj. Beefeater kostar i jämförelse 
360 kronor per liter (Systembolaget.se, 2017) 

 
Ett varumärkes pris bör relatera till de fördelar det förser. Dessa kan vara funktionella, 

emotionella eller självuttryckande fördelar som bidrar till att bygga ett varumärkes 
värdeerbjudande. Varumärkesidentiteten utgörs dels av nämnda fördelar och/eller pris, 
vanligast är dock att varumärkesbyggande fokuset ligger vid dess särpräglade fördelar 

(Aaker, 2012, s. 102). Ett varumärkes image kopplas ofta till den information som 
konsumenten förknippar och associerar varumärket eller produkten med. Ett varumärkes 

styrka ligger således vid konsumentens intentioner att köpa just det varumärket 
(Netemeyer et al., 2004, s. 210). Exempel på just ett varumärkes styrka och graden av 
lyckad differentiering kan ses genom vilket pris konsumenten är beredd att betala för 

produkten (Anselmsson et al, 2014, s. 97).  
Ett varumärke förvärvar premiumpris då summan som konsumenterna är villig att betala 

för produkterna av det varumärket överstiger summan de är villiga att betala för 
likvärdiga produkter från andra relevanta varumärken. Det kan också framhållas att 
premiumprissatta varor är den starkaste indikatorn på varumärkeskapital (Ailawadi & 

Keller, 2004, s. 339). Att företagen som inkluderas i denna studie troligtvis saluför 
produkter som i majoriteten av fallen är dyrare än likvärdiga produkter från andra 

relevanta varumärken förser incitament att ta med prissättningen som en 
varumärkesbyggande faktor.  
 

Vidare så pekar forskning på att tre dimensioner av varumärkesimage särskiljer 
produkter som är premiumprissatta. Till dessa hör att vara unik, social image och varans 

ursprungsland. Det finns en stark koppling mellan varans ursprungsland eller plats och 
viljan att betala ett högre pris. Istället för att kommunicera kvalité på ett varumärke, 
menar Anselmsson et al (2014) att immateriella varumärkesbyggande delar som social 

image eller ursprungsland eller plats kan användas mer effektivt (Anselmsson et al, 
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2014, s. 98). Just ursprungsland eller plats har visat sig vara ett effektivt och billigt 
alternativ i kontexten för små och medelstora företag att ge ökat värde till produkten och 
därmed kunna ta ett högre pris (Spence & Essoussi, 2010, s.1049).  Det finns 

indikationer på att varumärkets image och priset på produkten båda har lika stark 
påverkan på köpbeslutet hos konsumenten (Djatmiko & Pradana, 2015, s. 227). 

Vidare har det visat sig att, liksom i större företag, kan både symboliska och 
funktionella värden användas i små och medelstora företag, likväl som ett ömsesidigt 
beroende dem emellan (Krake, 2005). 

3.6.7 Modell anpassad för studiens fokus 
(Figur 2, Modell anpassad för studiens fokus) 

 
Utifrån Centemto et al. s (2012) ursprungliga modell, de fem faserna av små och 
medelstora företags varumärkesbyggande, har vi ämnat försöka bryta ut de delar vi 
menar är mest relevanta och göra den bättre anpassad till vår forskningsfråga. Denna 

utgår från de fyra dimensionerna av varumärkesidentitet och i vilken grad samt hur de 
bidrar till att skapa identiteten hos varumärket och hur det detta sedan visar sig i 

varumärkesbyggande aktiviteter och arbetet med differentiering. Vi har adderat 
aspekten prissättning då vi anser att den är högst relevant då tidigare forskning påvisat 
att det är en central faktor rörande differentiering. Prissättning, eller rättare sagt 

konsumenternas vilja att betala ett högre pris i jämförelse med likvärdiga produkter från 
andra varumärken, är den yttersta indikationen på starkt varumärkeskapital (Spence & 

Essoussi, 2010, s.1048).   
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4. Praktisk Metod  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
I denna studie undersöker vi hur små och medelstora företag inom sektorn destillerier 

och bryggerier skapar eller bygger sina varumärken. Företagen antas ha kommit olika 
långt i den varumärkesbyggande processen och även bruka olika metoder, kanaler och 

filosofier för att göra det. Kunskap inom det specifika området varumärkesbyggande 
med frågeställningar rörande varumärkesbyggande kan vara ett område där vissa företag 
kan brista i kompetens och kanske till och med har anlitat extern hjälp. Eftersom 

respondenterna antingen är ägaren eller grundaren av företaget och varumärket, får vi 
ändå anta att denne kan svara för centrala beslut rörande varumärkesbyggande i 

företaget oavsett om det skett på eget bevåg eller med extern konsultation. Antagandet 
bygger således på att respondenten i tillräckligt stor utsträckning är väl insatt och 
införstådd med det centrala i vår frågeställning och att studiens syfte därigenom kan 

besvaras på ett tillförlitligt sätt.  
 

I kvalitativa intervjuer ligger ett större intresse vid respondentens synsätt och 
perspektiv, snarare än att ensidigt spegla forskarens egna agenda. Ibland kan det 
innebära att ursprungsfrågan vidgas eller bitvis frångås för att det ska framgå vad som är 

relevant och viktigt för respondenten i fråga. Med andra ord tenderar kvalitativa 
intervjuer att vara flexibla då de anpassas till vart respondenten leder denna med sina 

svar. Strukturerade intervjuer är vanligtvis inte lika flexibla då de ämnar standardisera 
sättet på vilket intervjuerna fortlöper (Bryman & Bell, 2015, s. 466). Kvalitativa 
intervjuer möter uppsatsens syften väl, då målsättningen är att studera 

varumärkesbyggande som en aktivitet som med största sannolikhet kan ske genom 
många olika tillvägagångssätt. Författarna söker informationsrika och detaljerade svar 

som även kan ge uppslag för nya infallsvinklar på fenomenet, vilka kan har förbisetts av 
författarna. Detta motiverar således artikelförfattarnas val av att använda semi-
strukturerade intervjuer.  

4.2 Komparativ fallstudie 
En komparativ fallstudie är med fördel en användbar metod då frågor som hur och 

varför skall besvaras. Ofta har forskaren begränsad kontroll över händelseförloppet och 
fokus ligger vid ett aktuellt fenomen i en kontext av verkliga livet (Yin, 1994, s. 284). 
Fallstudier är särskilt användbara när ett studerat fenomen är svårt att studera utanför sin 

naturliga kontext och när koncept och variabler är svåra att översätta i direkta 
kvantitativa termer. Datainsamlandet sker ofta genom källor som observationer eller 

personliga intervjuer (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 109). Vidare är denna form av 
datainsamling särskilt användbar då nya forskningsområden skall studeras eller 
forskningsområden i vilka befintliga teorier verkar vara otillräckliga (Eisenhardt, 1989, 

s. 541). Denna form av studie lämpar sig väl med studiens inriktning inom 
forskningsområdet. Dels för att befintliga akademiska bidrag inom området är begränsat 

rörande sammanhanget av små och medelstora företag, dels för att forskarna ämnar 
undersöka varumärkesbyggandet inom dessa företag som fenomen genom personliga 
intervjuer. Detta sker mestadels genom frågeställningar grundat på hur och varför till 

exempel vissa varumärkesbyggande handlingsvägar vidtagits.  Metoden förlitar sig 
således på styrkorna i forskning, som tillskrivs som möjligheten att studera ett fenomen 

med många olika dimensioner och därefter dra en integrerad tolkning och tydan av 
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materialet (Yin, 2013, s. 226). Vilket även det styrker metodvalet, då de studerade 
företagens och varumärkenas existens, strategiska vägval relaterade till 
varumärkesbyggandet operativa och finansiella förmåga etcetera skiljer sig vida åt.  

 
Vanligtvis är fallstudiemetoden användbar då ett enskilt företag ska studeras och 

forskaren söker att identifiera faktorer som rör vissa aspekter eller beteenden inom 
företaget eller ett separat verksamhetsområde där inom, som till exempel 
marknadsföringsavdelningar. Det är möjligt att studera ett flertal olika företag med 

hänvisning till ett antal variabler som forskarna redan har identifierat eller antagit. Den 
formen av studie kallas komparativ fallstudie (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 110). Detta 

har upphovsmännen till denna studie gjort, genom att utgå och befästa studiens 
teoretiska ramverk i befintlig och för ämnesområdet relevant forskning. Detta som 
grund till de frågor som sedan ställts till respondenterna som representerat de olika 

medverkande företagen. I andra termer så har samma grundfrågor ställts till de olika 
deltagande företagen i syfte att sedan jämföras och kontrasteras med varandra för att 

skapa legitima slutsatser i studiens analysdel. 
 
Syftet av datainsamlandet i komparativa fallstudier är således att replikera och jämföra 

fenomenet (i detta fall varumärkesbyggande) i olika företag på ett systematiskt vis, för 
att utforska olika dimensioner av forskningsfrågan (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 110). 

Här vill författarna även se till det enskilda varumärkets förutsättningar och 
tillvägagångssätt träffande olika faser i den varumärkesbyggande processen. Genom att 
bruka denna metod möjliggör forskarna att identifiera nya uppslag relaterade till 

forskningsfrågan, vilka kan ha förbisetts i den teoretiska grunden. Detta stärker studiens 
vetenskapliga bidrag då författarna ämnar framhålla dessa eventuellt, för kontexten små 
och medelstora företag inom avgränsad produktsektor, nya angreppssätt och 

infallsvinklar på de utmaningar varumärkena möter i dess vardagliga praktik.   
 

4.3 Semi-strukturerade intervjuer 
Semi-strukturerade intervjuer utgår från att de som utför intervjun grundar 

frågeställningarna på relativt specifika frågeunderlag som rör ämnet, detta kallas för en 
intervjuguide. Dock har respondenten spelrum i hur denne väljer att besvara en 
frågeställning. Själva intervjuprocessen är därmed flexibel. Semi-strukturerade 

intervjuer är dessutom ofta att föredra om de utförs av flera än en person (Bryman & 
Bell, 2015, s. 473), vilket här är fallet. Artikelförfattarna framhåller att enbart ett 

intervjutillfälle per respondent och företag genomförts utan vidare återkoppling och 
uppföljning vid annat tidstillfälle.  
 

Uppsatsen bygger på tydliga och vetenskapligt förankrade utgångspunkter, som förser 
den med avgränsade referensramar. Därigenom säkerställer författarna att åtminstone 

intervjuernas utgångsläge är väl avgränsat till ämnets kärna och dess frågeställning och 
att en röd tråd kopplad till problemformuleringen efterföljs. Samtidigt tillåter 
intervjuformen författarna och respondenten att öppna för nya infallsvinklar på 

problemet som kan ha förbisetts inom ramarna för frågeunderlaget i intervjuguiden. 
 

I semi-strukturerade intervjuer har forskarna en lista med teman och några nyckelfrågor 
som ska täckas, även om användandet av dem kan skilja sig åt från intervju till intervju. 
Detta innebär att vissa frågor kan utelämnas i vissa intervjuer, givet att man stöter på en 

särskild organisatorisk kontext som relaterar till forskningsfrågan. Ordningsföljden på 
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frågorna kan också skilja, beroende på samtalets gång. Adderade frågor kan krävas för 
att utforska forskningsfrågan ytterligare och omständigheterna i ett företags särskilda 
kontext. Frågornas natur samt uppföljande frågor dokumenteras bäst genom att spela in 

samtalet eller ta anteckningar, eller mest fördelaktigt båda alternativen kombinerade 
(Saunders et al, 2016, s. 391). Eftersom forskarna innan intervjutillfällena med fog 

kunnat anta att de studerade företaget kommit olika långt och med olika verktyg och 
beslutsvägar i de varumärkesbyggande leden, passar semi-strukturerade intervjuer 
ändamålet väl. Detta för att om nödvändigt kunna undgå och förbise frågor till 

respondenten som kan anses sakna relevans i dess särskilda kontext.  

4.4 Deltagande företag och respondenter 
Utgångsläget rörande valet av ämnesområde och valet av produktkategori var att det 
dels skulle vara av intresse för författarna själva, dels att det teoretiskt och praktiskt 
skulle kunna tänkas vara genomförbart. Helst av allt skulle det kunna vara varumärken 

eller företag som artikelförfattarna skulle förlika sig med att arbeta inom i en framtida 
yrkeskarriär. Vid mer ingående analys av befintlig forskning inom ämnesområdet 

varumärkesbyggande, identifierade författarna en genomgående uppmuntran från 
akademiskt håll, att studera fenomenet varumärkesbyggande för små och medelstora 
företag i en mer regional eller branschspecifik kontext. Denna iakttagelse i kombination 

med privata intressen och redan befintliga kontaktnätverk, gjorde att valet av bransch 
föll på dryckesindustrin med tonvikt på små och medelstora bryggerier och destillerier 

med sin huvudverksamhet koncentrerad i Sverige. Med huvudverksamhet menas att 
varumärket är grundat i Sverige med vikt på Norrland och Västerbotten i synnerhet och 
att huvudkontoret där operativa verksamhetsbeslut fattas är baserat där.  

 
Kriterierna för valet av ändamålsenliga företag har således varit att de är verksamma 

inom samma nisch av branschen, att de tillhör kategorin små eller medelstora företag, 
att deras produkter återförsäljs antingen till privatpersoner och slutkonsumenter genom 
Systembolaget, annan dagligvaruhandel eller till hotell och restauranger genom 

grossister eller båda delarna. Författarna har även strävat efter att nå företag inom 
kategorin som ännu är självständiga, utan att vara en del av en större koncerns 

varumärkesportfolio. Därför undvek författarna varumärken som Absolut Vodka och 
liknande som dels är för stora för att passa in i urvalsgruppen, dels ej besitter alla de 
centrala beslutsfattande företagsorganen inom Sverige.  

 
Gällande valet av intervjuunderlag och respondenter, riktar sig författarnas 

frågeställningar till den eller dem personer på företaget med störst ansvar och insikt i 
vad som kan tänkas röra varumärket. Då studien är inriktad på små och medelstora 
företag, är det sannolikt att titelroller som Brand Managers, varumärkesansvariga, 

strateger, marknadschefer etcetera inte alltid är utsatta på en specifik person. Mycket av 
befintlig litteratur pekar på att det är vanligt inom denna typ av företag, att en person 

kan besitta tvärfunktionellt ansvar över olika delar av företaget. Ofta faller det yttersta 
operationella ansvaret för verksamheten inkluderande varumärkesbyggande åtaganden 
på varumärkets upphovsman (Abimbola & Kocak, 2007, s. 427). Därför riktade 

författarna i huvudsak in det första mail-utskicket träffande vilja till medverkan i studien 
till varumärkesgrundaren själv. Detta skedde redan i ett tidigt skede av studien, i mitten 

av februari månad. 
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4.4.1 Bortfall av respondenter 
Genom att redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen med studien, resonerade 
författarna om att kontakta potentiella respondenter som passade studiens syfte och 

ändamål. Detta för att med god marginal och framförhållning söka och säkerställa ett 
underlag för studien. Kontakt med majoriteten av medverkande varumärken och företag 
togs redan i februari månad, dels för egen skull men även för att erhålla en möjlighet för 

respondenterna att finna luckor i schemat då intervjuerna skulle kunna tänkas 
genomföras. Gensvaret från de tillfrågade var genomgripande positivt, en absolut 

majoritet visade välvilja att delta i studien. För att säkerställa ett slutresultat med 
tillfredsställande antal medverkande respondenter valde forskarna att kontakta ett större 
antal företag utöver vad som var tänkt skulle medverka i studien. Antalet kontaktade 

företag vid inledningsskedet uppgick till tolv. Dessa var Box whisky, Beer Studio, 
Bryggverket, Hernö Gin, Mjödhamnen, U&ME bryggerier, Mackmyra whisky, Tevsjö 
destilleri, Brännlands Iscider, Westerbotten Bryggerier, Pang Pang brewery och 

Hälsinge Bryggerier. Samtliga av de tillfrågade svarade förutom Pang Pang brewery. Då 
författarna återigen kontakta de övriga företagen som var villiga att medverka, visade 

det sig att Mackmyra whisky ej hade tid till medverkan vid tillfället. Detta såg forskarna 
som ett stort avbräck eftersom Mackmyra varit pionjärer inom området för svensk 
whisky som med tiden på sin sida kunnat bygga ett varumärke med stor 

igenkänningsfaktor. Dessutom var Mackmyra ett av få medverkande företag med en 
specialist anställd med ansvarsområdet varumärket, vilket hade kunnat bidragit med ett 

fördjupat underlag till studien och bidragit med värdefulla infallsvinklar i ämnet. Tiden 
var därför bråd att finna ett ersättande varumärke med kriteriet att ha en uttalad 
varumärkesansvarig anställd som kunde medverka till studien. Därför gjordes ett 

adderande utskick till potentiella företag, dessa var Dugges bryggeri, Omnipollo och 
Nils Oscar. Den förstnämnda blev ersättaren till Mackmyras bortfall.  

 

4.5 Varumärken medverkande i studien 

4.5.1 Hernö Gin 
Grundades av Jon Hillgren 2011. Sveriges enda renodlade och världens nordligaste 

gindestilleri. Destilleriet ligger beläget i byn Dala, strax utanför Härnösand i 
Ångermanland. Varumärket består i fyra olika ginsorter, Hernö Gin, Hernö Navy 
Strength Gin, Hernö Old Tom gin, Hernö Juniper Cask samt vissa mera begränsade 

specialutgåvor. Ginet är ekologiskt hantverksgin med inspiration från naturen. Hernö 
Gin är under de senaste tre åren Europas mest prisbelönta gin med fler än 25 

internationella master och guldmedaljer. Just nu sker en nyemission i Hernö Gin med 
syfte att finansiera expansion av varumärket. Försäljningen både till privata 
konsumenter samt restauranggrossister har ökat markant senaste åren.  (hernögin.com, 

2017). Samtliga produkter kan köpas som privatperson genom Systembolaget och 
standardginet finns i ordinarie sortiment (Systembolaget.se, 2017).  

4.5.2 Box Whisky 
Våren 2010 säkrade företaget det kapital som behövdes för att genomföra bygget av 
destilleriet, i slutet av det året producerade man en första destillering. Box ligger intill 

Ångermanälven i Sörviken, utanför Härnösand. Produktportföljen består av flertalet 
whiskysorter och erbjudande om att som privat kund bli fatägare. Priset på produkterna 

varierar mellan cirka 500 kronor upp till 1500 kronor per flaska (Systembolaget.se, 
2017).  
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4.5.3 Tevsjö destilleri 
Drivs av Anna och Jonas Larsson i orten Järvsö, Hälsingland. Ett litet gårdsföretag som 
har destillerat sprit sedan december 2012. Satsar på egenodlat och annat lokalt odlat 

spannmål som behandlas i den befintliga kvarnen på ägorna. Produkterna handtappas på 
flaskor och dekoren monteras för hand. Produktportföljen består i olika kryddade 
snapsar, gin, akvavit, punsch, vodka och färdigblandade cocktail på flaska. Försäljning 

riktas direkt mot hotell och restauranger men också privata kunder genom 
systembolaget (tevsjodestilleri.se, 2017). Priset på produkterna varier mellan cirka 200 

kronor per halvflaska till cirka 800 kronor för en hel flaska (Systembolaget.se, 2017).  

4.5.4 Brännlands Iscider 
Verksamheten startade 2010 i Brännland, strax utanför Umeå, med den ursprungliga 

visionen om att tillverka cider på norrländska äpplen. Två år av försök, misslyckanden 
och lärdomar ledde till att man drog slutsatsen att klimatet i kombination med de 

befintliga äppelsorterna lämpade sig allra bäst för att framställa iscider. Företaget satsar 
på en produkt som är helt odlad och förädlad i Västerbotten. Äpplenas odlingsplats, på 
vinspråk kallat terroir, är centralt för varumärket. Produkterna består i iscider med olika 

sockerhalt och ursprungsbeteckningar, men även den halvtorra cidern Pernilla som är en 
hyllning till varumärkesgrundarens fru med samma namn. Priserna på produkterna 

varierar mellan cirka 90 och 500 kronor (Systembolaget.se, 2017).  

4.5.5 Bryggverket 
Ligger i Stöcksjö, strax utanför Umeå. Ett litet bryggeri startat av fyra killar som gillar 
öl. De vill vara en del av den ölrenässans som pågår för fullt och bidra med det slags öl 
de själva gillar att dricka. Stora oväntade smaker som överraskar. Och med de bästa 

råvarorna, ett visst mått nyfikenhet och en stor passion för hantverket så söker de göra 
just det. Och de beskriver att deras resa enbart har börjat. ‘’Norrland är omtyckt och 

omtalat över hela världen av många olika anledningar. Bryggverket kommer bli en av 
dem.’’ (Bryggverket.se, 2017). Produkternas priser finns i intervallet 30 till 40 kronor 
(Systembolaget.se, 2017).  

4.5.6 U&ME Beer 
Grundat 2011 i Umeå av nio stycken vänner med brinnande intresse för öl. De flesta av 

dem lärare eller före detta lärare i sina yrkesroller och några kemister. Började som ett 
småskaligt garageprojekt, men har sakta växt sig större och återfinns numera på krogar 
och Systembolaget (Vinbanken.se, 2013) Produktportföljen består av cirka nio olika 

ölsorter varav vissa är mer säsongsbetonade, till exempel julöl. Man erhåller anordnade 
ölprovningar där utomstående bjuds in att testa deras produkter. Priserna på produkterna 

uppgår till cirka 30 kronor per enhet. (uandmebeer.se, 2017).  

4.5.7 Westerbottens Bryggeri 
Med dess ”nygamla” namn Westerbottens bryggeri vill de bidra till att återupptäcka den 
bryggeritradition som funnits i Västerbotten. Bryggeriet är beläget i Sävar utanför 
Umeå. Westerbottens bryggeri expanderar för tillfället. På sikt kommer de kunna 

tredubbla produktionen. Vid sidan om bryggmästaren Kent Gustafsson kommer en 
annan av bryggeriets grundare, Anders Karlsson, att på heltid gå in som VD och då 

fokusera på försäljning och produktutveckling. Priserna är i klassen kring 30 kronor 
(Westerbottensbryggeri.se, 2017) 
 



29 

 

4.5.8 Dugges 
År 2005 öppnades Dugges bryggeri i Mölndal, utanför Göteborg. Till en början var det 
mer som ett hobbyprojekt som löpte parallellt med deras vanliga arbeten. De första 

ölsorterna i varuportföljen var Avenyn Pale Ale som fortfarande produceras. Första åren 
växte sakta men säkert efterfrågan, man lärde genom misstag, lärde genom att 
genomföra saker och njuta av resan. 2009 flyttade man till en större anläggning då man 

hade nått maxkapacitet i den gamla. Redan från starten har man erbjudit guidade ölturer 
på bryggeriet. Verksamheten är fortfarande på expansiv frammarsch och under 2016 

och 2017 beräknas produktionen att dubbleras. I dagsläget återfinns ungefär 30 olika 
ölsorter från Dugges i den svenska handeln och man har nyligen expanderat sitt 
varumärke till Storbritannien (Dugges.se, 20 017).  

4.6. Intervjuguide 
Vid utformandet av en intervjuguide bör den som utformar intervjun veta vad denne 

behöver få för information för att kunna svara på själva forskningsfrågan. Detta 
innefattar även att denne bör försöka skapa sig en uppfattning om vad den tillfrågade 
själv kan anse vara betydelsefullt och viktigt i relation till ämnesområdet (Saunders et 

al, 2016, s. 419).  Således bör frågorna täcka forskningsfrågan men från den 
intervjuades perspektiv. Vissa grundläggande riktlinjer bör efterföljas. En viss 

ordningsföljd på frågorna, så att dessa efterföljer varandra i en logisk ordning. Det bör 
dock gå att ändra följden på dem allt eftersom intervjun fortlöper. Frågorna bör 
formuleras så att dem svara på forskningsfrågan, de bör inte heller vara för specifika 

eller svårtolkade. Språket ska vara anpassat till en nivå som är begriplig för 
respondenten. Undvik helt och hållet att ställa ledande frågor eller innehålla 

värderingar. Säkerställ att inte missar generella frågor som namn, position i företaget, 
antal anställningsår etcetera, eftersom dessa är användbara för att sätta svaren i en bättre 
kontext (Bryman & Bell, 2015, s. 475) Frågorna som innefattas av intervjuguiden bör 

jämföras och ställas i relation till forskningsproblemet för att säkerställa konsistensen 
mellan dem två och för att se att de är tillräckligt grundliga och korrekta för att svara på 

forskningsfrågan. Det är också betydande att låta en tredje part ta del av 
frågeställningarna och se så de överensstämmer väl med forskningsproblemet (Ghauri & 
Grønhaug, 2010, s. 127). Dessa åtaganden har författarna gjort, detta genom att 

tydligaregöra forskningsfrågans relevans till intervjufrågorna genom att i en tabell länka 
frågeställningarna till respektive underrubrik i den teoretiska referensramen. Dessutom 

har författarna tagit hjälp av handledaren som har bidragit genom att på kontinuerlig 
basis återkoppla och givit förslag på åtgärder som kunnat stärka relevans i 
frågeställningar likväl studien som helhet.   

Det finns en rad olika former av frågor som kan ställas vid en intervju. Det är inte 
ovanligt att en enskild intervju innefattar alla dess typer.  

 
Inledande frågor. Till exempel ”När började du på allvar planera att starta ett eget 
ölmärke?’’ Uppföljande frågor, för att få respondenten att utveckla svaret ytterligare. 

Exempelvis ’’Kan du förtydliga med ett exempel’’. Fördjupande frågor, som följer upp 
vad som just har sagts.  

Specificerande frågor, till exempel ’’Vad skedde efter det scenariot du just beskrev?’’ 
Direkta frågor. Exempelvis ’’Är du nöjd med hur varumärket framstår idag?’’ Denna 
typ av frågor passar ofta bäst i slutet av intervjun för att undvika att leda samtalet för 

mycket. Indirekta frågor. Syftar ofta till att få ta del av den tillfrågades egen aspekt. 
Exempelvis ’’Tror du att samtliga anställda inom företaget skulle kunna svara på 

varumärkets kärnvärde om det väcktes mitt i natten om de blev tillfrågade?’’ 
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Strukturerande frågor. För att förtydliga upplägget mot respondenten. Exempelvis ’’Då 
skulle jag önska att gå vidare till nästa område.’’ Tystnad. Tillåt pauser mellan frågorna 
i syfte att signalera till respondenten att denne har möjlighet att reflektera och närmare 

utveckla svaret. Tolkande eller uppfattande frågor. Exempelvis ’’Menar du att din 
personlighet i din ledarskapsroll återspeglas i varumärkets identitet?’’ (Bryman & Bell, 

2015, s. 478). 

Eftersom intervjuerna varit semi-strukturerat utformade, har författarna brukat de flesta 
former av frågor vid själva intervjutillfällena. Detta för att tillåta respondenten att delvis 

få fritt spelutrymme för att ha utlägg om delar som denne tyckt varit relevanta att delge 
oss. Intervjuarna har låtit hoppa mellan och ändra frågeställningarnas följd än den i 

intervjuguiden givna ordningsföljden för att nå ett bättre flyt i samtalens gång och direkt 
kunna ställa följdfrågor som kopplar till det som sagts. Vissa frågor har varit 
återkopplande för att söka ett förtydligande eller få ett bekräftande av respondenten utan 

att för den delen leda denne. Till exempel ‘’menar du att kärnvärdet i varumärket av 
produktens kvalité?’’. För att i största möjliga utsträckning försöka bibehålla den röda 

tråden i intervjuerna, har intervjuerna försökt att i frågorna återupprepa nyckelord som 
varumärkesbyggande, varumärket etcetera.  

Förutom dessa olika typer av frågeställningar, så är en huvuddel av intervjuerna att 

lyssna, att vara väldigt uppmärksam på vad respondenten säger eller till och med inte 
säger. Det betyder således att den som utför intervjun är aktiv utan att bli för ledande 

eller påträngande, det gäller för oss som författare att finna en bra balans allt eftersom 
intervjun fortlöper. Det betyder också, att även om intervjuerna spelas in, kan inte den 
som utför intervjun ta det för lättvindigt. Intervjuaren bör vara mycket inställsam och ha 

respons till vad respondenten säger och gör. Detta är också viktigt därför att saker som 
kroppsspråk kan indikera att respondenten blir illa till mods eller orolig av vissa frågor. 
En etiskt känslig intervjuare vill inte sätta obefogad press på personen denne pratar med 

och bör vara beredd att frångå frågor om det blir en källa till oro (Bryman & Bell, 2015, 
s. 479). För att undgå att dels gå miste om viktiga uppföljande frågeställningar eller 

tolkningar av respondentens verbala svar eller kroppsspråk, och hålla en jämn linje i de 
adderade följdfrågorna, har författarna valt att båda två vara medverkande och aktiva 
vid själva intervjutillfällena. Det gör att en jämnare kvalité intervjuerna hålls och att 

inga viktiga uppkomna frågeställningar förbises på grund av att en ensam intervjuare 
har för mycket att hålla koll på samtidigt. Detta sker genom att främst en av intervjuarna 

sitter med huvudfrågorna för att upprätthålla struktur och en röd tråd, medan den andre 
kan lägga tonvikt vid de eventuellt adderade uppföljande frågorna.  

När intervjuerna har lidit mot sitt slut och göra det på ett tillfredsställande vis både för 

respondenten samt intervjuarna, bör det finnas utrymme för den tillfrågade att lyfta 
frågor som denne tycker har förbisetts i intervjuguiden. Dessa avslutande frågor 

erbjuder även en möjlighet att inkludera uppfångande och övergripande frågeställningar. 
Det kan vara så att den intervjuade känner sig mer bekväm i situationen och därför 
svarar mer utförligt och personligt på frågorna i slutet (Bryman & Bell, 2015, s. 481). 

Författarna valde därför att avsluta med några mer övergripande frågor rörande 
varumärkesbyggande som till exempel ‘’vilka kommande framtida utmaningar ser ni 

med ert varumärke?’’. Som allra sista fråga lät författarna respondenten fritt reflektera 
genom att ställa frågan ‘’Är det någonting som vi kan ha förbisett som du önskar att 
tillägga?’’ Genom denna åtgärd hoppas författarna att potentiellt värdefull information 

som inte upptagits i själva intervjuguiden skall kunna uttryckas personligt genom 
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respondenten, utan att denne känner sig för styrd eller inrutad av en ensidig typ av 
frågeformuleringar.      

4.7 Framställande av empiri 
I studiens empiri har författarna valt att framhålla varumärkena i förhållande till 
referensramens underrubriker var för sig. Eftersom detta är en komparativ fallstudie 

motiveras denna utformning med att skillnader och likheter mellan respondenterna 
synliggörs vilket förenklar både för läsarna samt författarna att urskilja att den teoretiska 
referensramen fortlöpande efterföljs i det senare analysstycket.  

 
De empiriska data är förankrad genom Centero et al (2012) olika dimensioner och steg 

av varumärkesidentitet, till vilken författarna har adderat prissättning som 
varumärkesbyggande metod. Det är detta som lagt ramverket och grunden till den 
utformade intervjuguiden. Då detta redovisas i sin komprimerade form i studiens 

resultatdel, har författarna valt att citera vissa inslag från respondenterna, dels för att 
vissa uttryck är svåra att återge i omskrivna ord, dels för att skänka autencitet och 

verklighetsförankring till den annars formella återgivningen.  

4.8 Framställande av analys 
Framtagandet av studiens analytiska delmoment har baserats på cirka 100 sidor 
transkriberat data som i ordalag återger respondenternas svar och resonemang kring 
frågeställningarna. Dessa har i dess mening satts i jämförande kontrast mot övriga 

respondenternas återgivande av sina verklighetsuttryck i fråga om varumärkesbyggande, 
men även fortlöpande återkopplats till den teori som utgör studiens grundvallar. Om 

teorin och förbigått aspekter som för respondenterna tenderar att framhålla som centralt, 
har detta tagits upp i den avslutande diskussionen. Den teoretiska basen har således fyllt 
funktionen av att utgöra både riktlinjer för att upprätthålla en röd tråd i studien, men 

också avgränsa omfånget i utförandet av de olika delmomenten. 

4.9 Etiska ramverk för studien   
Studenten kan abstrahera samhälleliga och etiska aspekter till flera områden och 
intressenter. Sauders (2012, s. 243) framhåller några etiska hållpunkter som bör 

efterföljas vid forskning. 
 
Respekt mot respondenterna och andra är av betydelse. Forskarnas position är baserad 

på utvecklandet av tillit och respekt. Uppförandet av forskning medför socialt ansvar 
och åtaganden mot de som deltar eller påverkas av det. Alla människors rättigheter skall 

erkännas och deras värdighet respekterad. I detta hänseende har forskarna erhållit 
respondenterna information om vad undersökningen behandlar, anledningen till att 
studien vänder sig till just dem och hur insamlade data kommer att användas. Även 

vilka som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet och hur det kommer att 
brukas i själva studien har informerats dessa. Forskarna har med hjälp av dessa etiska 

riktlinjer också erbjudit respondenterna att stå över frågor om dessa skulle anses för 
känslig eller annat. Utöver detta har författarna via mail skickat det frågeformulär som 
använts vid intervjutillfället för att ge möjlighet att få en inblick i vad som väntar. Det 

första mailutskicket med förfrågan om medverkan samt frågeformuläret som skickades 
ut i förebyggande syfte till reflektion om den stundande intervjun finns att se i appendix.  

Innan intervjun fortlöpte, stämde forskarna av med respondenten att denne var 

medgivande i att samtalet skulle bli inspelat i syfte att stärka kvalitén på 
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datainsamlingen. Även hur det färdigbehandlade materialet skulle komma att behandlas 
och att det skulle innefatta att det blir tillgängligt offentligt i och med publiceringen av 
det. För att stärka både studiens kvalité och respondenternas ställning, valde forskarna 

att återkoppla till dem med det transkriberade materialet. Detta möjliggjorde att 
respondenterna kunde påkalla eventuella fel vid tolkning av den medgivna 

informationen och att detta kunde åtgärdas innan den analyserades vidare. Detta bidrag 
till att eliminera tillkortakommanden från forskarnas likväl respondenternas sida. Detta 
signalerade till respondenterna en seriositet från forskarnas sida, om att befästa vad som 

faktiskt menades och undgå att undermedvetet försöka vinkla svaren.  

4.10 Integritet & Konfidentialitet 
Integritet är en viktig princip som i hög grad rör forskningen. Detta innefattar respekt 
för medverkande och att undvika all form av tänkbar skada som delgiven information 
kan leda till (Saunders, 2012, s. 244). Att säkerställa konfidentialitet och erbjuda 

respondenterna anonymitet om så har önskats, har därför varit ett alternativ som 
forskarna framhållit. Eftersom detta är en komparativ fallstudie, har det sökts svar på 

frågor i stilen vem, vad, när, vart, hur och varför i syfte att jämföra olika 
varumärkesbyggandes åtaganden, beslutsvägar och processer. Författarna har med 
tydligast möjliga manér framhållit detta för de deltagande respondenterna och att 

alternativ till anonymitet erhållits. Vid tvivel på att offentliggöra information som skulle 
kunna vara känsligt för till exempel den operativa eller affärsmässiga verksamheten, har 

information som skulle kunnat ge ledtrådar om vilket företag det rör sig om exkluderats 
i syfte att skydda denne. Företagets namn skulle i ett sådant fall kodas om till något 
annat. Den insamlade datas trovärdighet är höjd där konfidentialitet och anonymitet är 

säkerställd (Saunders, 2012, s. 245). Så ett förtydligande av författarnas noggrannhet 
vid konfidentiell bearbetning av data har inte enbart medfört svarsvilliga respondenter 

som öppenhjärtigt delgivit forskarna förtroende med välutvecklade svar, utan genom 
detta dessutom stärkt kvalitén i grundvallarna av studien.  

4.11 Ett samhällsetiskt perspektiv på forskningsfrågan 
Författarna är medvetna om att det finns dilemman vid varumärkesbyggande som rör 
alkoholhaltiga drycker. Till exempel kan alkoholföretags public relationsstrategi som en 

del av varumärkesbyggandet, ensidigt syftar att främja att marknadsföra och sälja 
alkoholhaltiga varor snarare än att framhålla dess inverkan på hälsan och risken med 

bruk av dem. Risker finns således vid att företag som saluför hälsoskadliga produkter 
frångår ansvaret i det bredare allmänna hälsoperspektivet (Yoon & Lam, 2013, s. 2). De 
flesta varumärken framhåller dock riskerna som konsumtion av dess produkter medför. 

Sen om detta är ett resultat av tvingande lagstiftning eller att de vill skapa goodwill för 
deras varumärke, är ingenting författarna behöver spekulera vid. På 

spritvarumärkesgiganten Pernod Richards hemsida finns att läsa ‘’Alkohol avnjuts av 
många människor världen över för dess avslappnande egenskaper, som en höjare av 
sällskaplighet och som ett komplement till måltider. Alkohol kan också skapa problem 

för individer som dricker det oansvarigt och i överflöd.’’ (Pernod Richard, 2017). Detta 
blir en del av varumärkenas så kallade Corporate Social Responsibility och är ett 

företags egen policy för samhällsansvar. Policyn förhåller sig till nationella och 
internationella lagar samt den egna etiska policyn. CSR höjer nivån för företagets 
arbete, men är också en del av dess marknadsföring. Genom att genomföra utåtriktade 

CSR-aktiviteter visar företaget att det tar ansvar, vilket skapar god publicitet för det. Ett 
exempel är att många alkoholproducenter väljer att göra CSR-aktiviteter kring 

exempelvis alkohol och trafik eller alkohol och langning till minderåriga. Flera av dessa 
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genomförs i samarbete med myndigheter eller organisationer med gott anseende, för att 
ge legitimitet till aktiviteten och företagets agerande i andra situationer (IOGT, 2017). 
Detta går i linje med Yoon & Lam (2013) som pekar på att många företag vänder 

komplexa samhällsetiska frågor till varumärkenas fördel trots att det föreligger frågor 
om negativa sidor med det. Detta som ett steg i en varumärkesbyggande process att 

samtidigt visa sin del av det etiska ansvarstagandet, framhålla de positiva delarna med 
konsumtion av dess produkter. I Sverige återfinns dock ett starkt och väl etablerat 
skyddsverk av lagstiftningar mot varumärkesbyggande åtaganden som kan vara 

missledande mot konsumenten eller tänkas vara riktad mot en underårig målgrupp. 
Författarna är väl medvetna om gränslandet som kan föreligga mellan vad som kan 

anses etiskt eller icke etiskt i sammanhanget av varumärkesbyggande aktiviteter. Syftet 
med studien är dock att studera denna process på ett vis som är professionellt, opartiskt 
och fritt från personliga värderingar. Författarna väntar sig att de studerade företagen 

och varumärkena följer befintlig lagstiftning och följer etiska grundprinciper. Många 
små och medelstora bryggerier och destillerier väntas inte heller ha tillräckligt med 

finansiella medel för att nå ut genom traditionella massmedier som TV, tryckta skrifter 
och radio vilket möjligen kan medföra att underåriga ofrånkomligt nås av 
varumärkesbyggande aktiviteter som syftar att öka konsumtionen av en potentiellt 

skadlig produkt. Vad som kan tänkas vara problematiskt är att denna typ av varumärken 
med begränsade resurser väljer mer kostnadseffektiva kanaler för varumärkesbyggande 

som till exempel sociala medier. Detta skulle i sin tur kunna medföra att minderåriga 
träffas av denna marknadskommunikation. Alkoholreklam i Sverige får bara visa 
produkten och inte kopplas till personer, attribut eller livsstil (IOGT, 2017). Detta kan 

möjligtvis också påvisa ett visst etiskt dilemma, eftersom viss befintlig litteratur i ämnet 
framhåller att just det är ett vanligt tillvägagångssätt, att ägarens varumärkesbyggande 
utgår från dennes attribut och livsstil (Krake, 2005, s. 4)). Som ett exempel kan Beer 

Studio tas, dessa framhåller att ‘’Vi är galna i tre saker; musik, konst och öl.’’ 
(Beerstudio.se, 2017). Författarna utgår dock från att varumärkena håller sig inom de 

juridiska ramverken som finns för varumärkesbyggande aktiviteter.  

4.12 Lagstiftning som rör varumärkesbyggande frågor i 
Sverige 
Författarna har på majoriteten av de besökta hemsidorna till varumärkena 
uppmärksammat att de har varit tvungna att uppge födelsedata för att ens komma in på 

sidan och delges information som kan tänkas vara varumärkesbyggande eller syfta till 
försäljning av produkten. Många sidor kräver en minimumålder på 25 år för att ens vara 
berättigad till detta. Utöver dessa yttre skyddsbarriärer som lagstiftning och 

varumärkenas egna åtaganden för att fylla det samhällsetiska ansvaret finns det 
organisationer som kontinuerligt granskar varumärken i dess varumärkesbyggande 

åtaganden. Den svenska alkoholbranschen har en egen ombudsman som de kan 
rådfråga. Ombudsmannen ska även anmäla eventuella överträdelser till 
Konsumentverket, som är den officiella tillsynsmyndigheten. 

I tryckt media, som dagspress och tidskrifter, får man ha reklam för alkoholdrycker med 
upp till 15 volymprocent alkohol. Alkoholreklam i Sverige får bara visa produkten och 

inte kopplas till personer, attribut eller livsstil. Den får inte ens uppmuntra till 
konsumtion. 20 procent av annonsen måste även innehålla en varningstext. På internet 
gäller samma regler som i tryckt media, med undantaget att man även får göra reklam 

för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Alkoholreklam i 
Sverige är det helt förbjudet i radio och tv, men då flera svenska tv-kanaler sänder från 
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Storbritannien och Nederländerna, kan de kringgå den svenska lagstiftningen (IOGT, 
2017).  

4.13 Validitet  
Intern validitet 
Med intern validitet menas att det ska finnas en stark koppling mellan forskarens 

observationer och de teoretiska resultat som framställs. I kvalitativa undersökningar blir 
detta en styrka, i och med att forskaren genom sitt djupa deltagande gällande en specifik 
grupp lättare kan säkerställa en hög grad av överensstämmande mellan teori och 

observation (Bryman, 2011, s.352). I och med de djupa och personliga intervjuerna vi 
som författare genomfört med respondenterna i kombination med vår förståelse för den 

teoretiska grund vi vilat på gällande frågeställningar anser vi att vi uppfyller detta 
kriterium.   
 

Extern validitet  
Extern validitet syftar på i vilken utsträckning resultaten av undersökningen kan 

appliceras och generaliseras på andra miljöer och situationer. Gällande kvalitativa 
undersökningar kan detta vara svårt att applicera då studierna ofta grundar sig på 
fallstudier och begränsade urval. (Bryman, 2011, s.352) Detta må vara fallet av denna 

studie, att den rör en branschspecifik kontext i ett avgränsat geografiskt område, men 
själva teorin är dock väl förankrad i den befintliga forskningen inom området. 

Forskningsområden som vidrörts av medtagen litteratur är bland annat inom 
informationsteknologi och modeindustrin. Således har ramverket och utgångspunkterna 
testats i en ny kontext.  

 
Alternativa kriterier för kvalitativa undersökningar   

Vissa forskare och författare menar att kvalitativa undersökningar skulle kunna 
bedömas utifrån andra kriterier än dem som är sprungna ur kvantitativ forskning. Detta 
på grund av att de ursprungliga bedömningskriterierna förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en absolut bild av verkligheten medan dessa forskare menar att det kan 
finnas fler. De menar att kvalitativa undersökningar istället ska bedömas utifrån 

kriterierna tillförlitlighet och äkthet. (Bryman, 2011, s.352–354) 
 
Tillförlitlighet 

Kriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 
Trovärdighet syftar på att beskrivningen av verkligheten säkerställs genom att 
forskningen följer de regler och föreskrifter som finns samt att återkoppling sker med de 

personer som är en del av den sociala verkligheten som undersöks. Detta så att det 
säkerställs att forskaren uppfattat och gett en korrekt bild av verkligheten som 

personerna befinner sig i. Detta kan genomföras genom två tekniker, 
respondentvalidering samt triangulering. (Bryman, 2011, s.354–355) 
 

Överförbarhet syftar på att ge en så pass tät och fyllig beskrivning av situationen som 
möjligt så att andra personer kan jämföra sina resultat och bedöma hur pass överförbara 

dessa är till andra miljöer och kontexter. (Bryman, 2011, s.355) Detta har forskarna 
eftersträvat att uppnå genom kontinuerligt beskriva vilka tillvägagångssätten varit med 
målsättningen att förenkla för externa parter att kvalitetsbedöma graden av pålitlighet i 

forskningsresultaten som sådana.  
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Kriteriet pålitlighet syftar på att ett granskande synsätt skall användas, det vill säga 
säkerställandet av en fullständig och tillgänglig redogörelse av hela 

forskningsprocessen. Detta kan sedermera kontrolleras av andra forskare som granskar 
de metoder som använts samt att de teoretiska slutsatserna har bäring. (Bryman, 2011, 

s.355) 
 
Att styrka och konfirmera innebär att försöka styrka att forskaren handlat i god tro. 

Detta på grund av att det inte finns någon universell objektivitet gällande samhällelig 
forskning. Det skall alltså göras uppenbart att forskaren inte låtit sig påverkas av 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar gällande resultatet. Detta kan 
säkerställas genom att resultatet granskas av andra forskare. (Bryman, 2011, s.355–356) 
Genom att väl förankra frågeunderlaget i relevant forskning, låta andra externa parter 

kommentera dess textliga utformning samt en strävan efter att helt undvika sådant som 
kan anses som ledande frågor, ämnar forskarna att sträva efter att i största möjliga mån 

uppfylla kriteriet pålitlighet.  

4.14 Reliabilitet  
Målet är att om en forskare vid ett senare tillfälle vill återupprepa den forskningsprocess 

som beskriven i denna studie och anför samma fallstudie, skall detta kunna ske senare 
och mynna ut i samma resultat och slutsatser. Målsättningen med god pålitlighet är 

således att minimera felmarginaler, partiskhet och påverkan i studien (Ghauri & 
Grønhaug, 2010, s. 45). Detta har sedermera författarna i bästa möjliga mån försökt 
införliva genom noggrannhet vid insamling och dokumentation av data. Detta gäller 

även att kontinuerligt och i detalj beskriva den fortlöpande forskningsprocessen under 
studiens gång. Metodvalet har försett författarna med ett solitt ramverk så att 

intervjuerna har kunnat genomföras med precision och tillförlitlighet utan att frångå 
ämnesområdet eller forskningsfrågan avsevärt. Ytterligare en åtgärd som forskarna har 
vidtagit för att stärka studiens reliabilitet och kvalité, har varit att efter insamlat 

intervjumaterial har transkriberats, har detta per mail åter skickats till respondenten. 
Detta har möjliggjort att den svarande har kunnat korrigera eventuella fel eller adderat 

svar som denne ansett vara icke fullbordade. Genom en sådan åtgärd hoppas författarna 
ytterligare ha minimerat risken för fel eller missuppfattningar och dessutom styrkt 
informationsunderlaget med ytterligare utlägg och fördjupande svar från 

respondenternas håll. Författarna framhåller dock att studien har vissa 
tillkortakommanden. Till exempel skulle en utomstående part med erfarenhet och insikt 

i bearbetning av akademiskt material och forskning kunnat ge den skrivande fortlöpande 
återkoppling rörande frågor om forskningsprocessen etcetera. Detta för att upprätthålla 
studiens kvalité under arbetsprocessen från en opartisk tredje part.  

Då det rör att minimera partiskhet i semi-strukturerade intervjuer, gäller det att vidta 
noggrannhet vid utformandet av själva tekniken. Partiskhet härstammar från den 

sekvensen i forskningsprocessen då ämnets angelägenhet skall problematiseras, från 
ouppmärksammad utelämnad av frågor och från ett okontrollerat under eller 
överrepresenterade av responderande. Semistrukturerade intervjuer kräver större 

skicklighet av intervjuaren eftersom denne ofta är mottagare av personlig, attitydfylld 
och värdeladdad information, vilket fordrar social förmåga och mottaglighet (Ghauri & 

Grønhaug, 2010, s. 126). Genom att följa de beprövade riktlinjer som finns i 
sammanhanget för semi-strukturerade intervjuer hoppas författarna ha undgått de mest 
kritiska momenten för risk vid utförande av dessa. Utlämnande av vissa 

forskningsfrågor hos vissa av respondenterna kan betraktas som ett tillkortakommande.  
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Då frågorna till respondenterna varit av mer utforskande art snarare än kritiskt och 
problematiserande, vidhåller forskarna att det saknas incitament för att respondenterna 
skulle undvika att delge viss information. Uteslutandet av vissa frågor kan således inte 

anses vara vissa företag till gagn och rättfärdigar därmed forskarnas metodval. Att 
respondenterna undgått att delge information som för dessa kan vara av strategiskt 

särintresse kan dock inte uteslutas. Detta har snarare bidragit till möjligheten att 
maximera nyttan vid intervjutillfällena eftersom icke relevanta frågor för den specifika 
kontexten inte fått fungera som utfyllnad av den begränsade intervjutiden. Att 

författarna spelat in samt varit två medverkande vid intervjutillfällena har bidragit till 
möjligheten dels skapa sig en enad tolkning av personlig, attitydfylld och värdeladdad 

information, dels att återgå till materialet och revidera uppfattningar där författarna 
eventuellt varit oense om tolkningen av detta.    
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5. Resultat 
I detta kapitel framhåller författarna det insamlade Datat som bottnar i åtta stycken 

semi-strukturerade djupintervjuer. Det presenterade Datat är i huvudsak av sådan 
karaktär att det svarar mot studiens syfte. Det transformerade materialet i sin helhet 
finns att läsa under appendix. Inledningsvis presenteras den del av data som kan 

härledas till varumärket som person, därefter varumärket som produkt, varumärket som 
symbol, varumärket som organisation och avslutningsvis differentiering och 

prissättning som varumärkesbyggande verktyg.  
 

5.1 Varumärke som person 

5.1.1 U&ME Beer 
Respondenten framhåller att varumärkesgrundarnas personliga visioner vid 
uppstartandet hade att göra med att lära sig brygga öl så bra att konsumenter skulle köpa 
den, bidra till att öka ölintresset lokalt samt driva ett företag. Man framhåller upprepade 

tillfällen att personerna bakom varumärket inte är entreprenörer. Varumärkesgrundarnas 
yrkesbakgrundgrund som lärare men respondenten kan speglas i varumärket genom att 

leka med ord i namnen på produkterna, som UPA.  

5.1.2 Westerbotten Bryggerier 
Två av grundarna har i sina tidigare professioner varit arkeologer. De säger sig ha hittat 

ett koncept där de kan ta nytta av detta då de håller på med berättande så kan de 
använda de personliga intressena i varumärkesbyggandet. ‘’jag jobbat jättemycket med 

just muntligt berättande under sista 10 åren kan man säga, så jag har insett 
berättandets kraft. Det är något vi försöker lyfta i olika sammanhang.’’ Personliga 
intressen som folkbildandet framhåller man som centralt i varumärkesbyggandet. 

Man får inte bara en öl utan man får en dos kulturhistoria, man får någonting mer än 
bara en ölupplevelse vidhåller respondenten. Det anser man sig ha lyckats med, man har 

skapat någonting mer än bara själva ölen som man dricker. 
 
Respondenten framhåller att man kopplat egna intressen till varumärket genom att hålla 

föredrag på ölprovningarna, detta sker ungefär på samma hos dem två som håller i den 
delen av företaget. De tror mycket på att sitta öga mot öga. ‘’Då är vår bakgrund som 

arkeologer en fördel, eftersom man kan berättandet.’’ 
 
Respondenten menar att det finns personliga särdrag som ägarna delar och som man 

ämnar föra fram i varumärket ‘’vi brukar säga att vi älskar öl vi älskar Västerbotten, 
det är det vi andas på något vis. Vi ville verkligen fortsätta och tänkte att andra också 

kan gilla vår öl, så det vore kul att testa”.  
 
Respondenten har även ett stort intresse för ortnamn i Västerbotten, har då denne 

arbetade på Västerbottens museum sammanställt ungefär 5000 stycken ortnamn i 
alfabetisk ordning. Detta använder man som utgångsbas då man sedan namnger 

produkterna med namn som förankrar till platser i länet.  
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5.1.3 Box Whisky 

Enligt respondenten så är den vision och grundidé för varumärket Box Whisky, som via 
grundarna, följt med från starten av vad de kallar sin pågående resa, känslan och 

anknytningen till platsen där destilleriet är beläget. “Där ska en individ kunna känna 
igen Box, med kanske en Ångermanlandälv i bakgrunden, eller en tegelbyggnad i 
bakgrunden eller en skorsten som sticker upp.” 

5.1.4 Brännlands Iscider 

Respondenten uppger att cidern som kallas Pernilla Pearl är uppkallad efter hustrun som 

en bröllopsgåva. Detta är sedan en berättelse som man har använt för att lansera och 
kommunicera produkten. Respondenten har själv upplevt hur en servitris på en krog 
berättade historien vid ett bord där den serverades. Varumärket kan kopplas till 

varumärkesgrundarens personliga mat och vinintresse som funnits med hela livet. 
‘’Egentligen ville jag göra vin, men det går ju inte i Sverige på ett bra sätt och jag är 

inte den där sorten som köper en timeshare-lägenhet i Toscana och trampar vin tre 
dagar om året med alla turister.’’ Kunskap om varumärkesbyggande har respondenten 
med sig från sin tidigare karriär som VD för ett mjukvaruföretag som nådde 

internationella framgångar. Den tidigare erfarenheten ter sig i uttryck i varumärket 
Brännland genom en åtstramad renhet i både logotyp och produkten som sådan. Denne 

menar också att personliga erfarenheter från tiden som rockmusiker bidragit till insikt 
om att man blir erkänt bra på någonting först när en auktoritet på området ger sitt 
samtycke. Man har valt vissa strategiska samarbeten med personer man vill att 

varumärket skall associeras med, bland annat har man utvecklat ett glas med den 
erkända glasblåsaren Ingegerd Råman. Det handlar om att associeras men det arv 

Råman står för, det rent svenska hon står för internationellt.  
 

5.1.5 Hernö Gin 
Respondenten menar att innan destilleriet kom till fanns en tanke om vad han ville göra 
och vad han tyckte saknades på marknaden. En fräsch gin som fortfarande hade 
enbärstoner men också någonting annat, “blommig älgört och citrustoner från färska 

citronskal då. Det var den profilen jag ville ha helt enkelt.” 
 

Respondenten menar att i och med att det var han som startade det hela och hela 
grunden av det som det i dagsläget byggs vidare ifrån är baserat på hans vision och idé 
om vad Hernö ska vara. Det är även respondenten som är ansvarig för 

varumärkesbyggande aktiviteter och han nämner att “sen har vi ju en del att göra 
fortfarande gällande varumärkesstrategi men mycket kommer direkt ur skallen”. 

Respondenten menar att det inte finns något nedtecknat gällande varumärkesstrategi 
men att det finns en tanke om hur det ska skötas som han bär med sig och försöker 
införliva i arbetet kontinuerligt.  

 
Det är även respondenten som är grunden till färgvalen, i alla fall gällande 

bassortimentet, på de olika buteljerna i de flesta fallen. Gällande den blåa färgen på bas-
ginen nämner han att det skulle vara en enbärskoppling.  
 

Den respondenten menar att hans vision om vad Hernö är och står för benämner han 
som “det där småskaliga, den hantverksmässiga kvalitén”.  

På frågan om hur detta ska nå ut och förmedlas till konsument och slutkund säger 
respondenten att det kan vara problematiskt i alla fall gällande den svenska marknaden 
med tanke på den lagstiftning som finns. Därför arbetas det väldigt mycket med att 
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förmedla visionen och berättelsen om Hernö via barer, restauranger och bartenders, “de 
blir ju något slags språkrör för oss direkt till slutkonsument. Där försöker vi ju utbilda 
och berätta liksom för den målgruppen så gott det går”. Respondenten nämner även att 

de går via direktkanalerna som står till förfogande såsom sociala medier och då främst 
Instagram och Facebook. 

5.1.6 Bryggverket 
Respondenterna menar på att allt de tar sig för grundar sig i dem själva och vad de 
själva gillar att göra. På frågan gällande vad de skulle säga att deras kärnvärden består 

av nämner de personligt, välbryggt och skrikigt, om än viss diskussion gällande skrikigt. 
“Nej men att vi har kul med det vi gör liksom. Har man en Bryggverketöl så ska man 

veta att det är en bra jävla öl och hantverksjobb bakom”. 
 
Gällande varumärkesaktiviteter har de ingen bestämd ansvarig utan tar det som det 

kommer. Personlighet genomsyrar hela verksamheten på alla plan och ofta grundar det 
sig i något eget intresse för något såsom Tv-spel, musik eller liknande. “Ja men alltså vi 

är väl ganska barnsliga alla fyra, vi fyller ju 40 här nu men vi är väl fortfarande tv-spel 
och leka 20åringar”. 
 

Respondenterna menar att den personliga framtoningen genererar mer interaktion från 
konsumenthåll än om framtoningen skulle vara mer tillfixad. Utifrån bilder de lagt upp 

via sociala medier såsom Instagram och Facebook har de märkt en ökad andel 
gillamarkerkingar och respons när bilder som innefattar dem själva publicerats kontra 
professionellt tagna bilder på endast en produkt. Respondenterna tror att detta kan 

grunda sig i den familjära känslan och att konsumenterna lär känna dem som står bakom 
produkten.  

 
Respondenterna menar att de fortfarande ser sig lite som hemmabryggare, “fast vi har 
lite större utrustning”.  

 
På frågan om hur de vill att varumärket ska uppfattas och vilka associationer de vill att 

konsumenterna ska göra svarar de att de inte haft någon egentlig tanke på det. De menar 
på att de bryggt öl som de själva tycker om och gjort saker som de själva tycker är 
roliga och sen hoppats att även andra också ska tycka det. 

5.1.7 Dugges 
Respondenten menar på att Dugges vision, värderingar och idé om vad de ville 

förmedla från början var uppbyggt runt Vd:n Mikael men att efter tidens gång ha 
förändrats till någonting mer organisationsbaserat. Respondenten säger att 

organisationen inom Dugges är väldigt platt och ger kollektiva uttryck som hamnar i 
slutändan hamnar varumärket. För två år sedan gjorde Dugges en varumärkesanalys och 
ett värdegrundsarbete vilket skapade vissa värdeord som de utgår från idag. “De är inte 

specifika får vår VD eller för Mikael utan de är ett resultat av intervjuer med alla 
anställda och vad de tycker att vi är och vad vi borde vara.”. 
 

När det gäller hur detta kommuniceras, i alla fall genom varumärke, etikett och språk, 
görs det mestadels genom respondenten som har ansvar över detta. Men respondenten 

menar på att denna förmedling inte färgas av honom utan tar avstamp i de gemensamma 
värdeorden. 
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5.1.8 Tevsjö Destilleri 
Respondenten menar att denne hade en romantiserad bild av att skapa sitt eget 
varumärke som skulle utgå från dennes vision om en lokalproducerad och äkta produkt.  

 
”Ja, det går åt rätt håll kan jag säga, men vi kommer få kämpa några år till, vi har lagt 
ner enorma pengar på allting. Det är därför det är så viktigt att vi för kassaflödena och 

så där, vi måste ju producera. Det är väl därför vår affärsplan har ändrats till det här.” 
 

Respondenten uppger att man bygger varumärket lite omvänt, att få igång kassaflödena 
och bygga upp ett kapital innan dennes personliga visioner kan yttras genom deras egna 
varumärke, Tevsjö. ‘’Det finns många som har samma drömmar som jag hade, att 

skapa sitt eget varumärke och sådär, men det är nästan ingen som har vågat ta steget 
och bygga som vi har gjort.’’ 
 

 

5.2 Varumärke som produkt  

5.2.1 U&ME 
Respondenten framhåller att denne eftersträvar en lokal förankring i produkten, både 

träffande vart den saluförs och lokala råvaror, hantverkare eller näringslivet i övrigt.  
”lokala råvaror eller lokala hantverkare och på något sätt gynna lokalt näringsliv så 
försöker vi göra det även om det faktiskt är dyrare än att inte göra det.” Träffande 

råvaran så är vattnet den enda essentiella råvaran som kan hämtas lokalt, hävdar 
respondenten att produkten skulle kunna bli bättre om mineraler tillsattes. Detta undgår 

man eftersom man menar att det känns fel att tillsätta. Respondenten påstår att den 
produkt de säljer mest av, kallad UPA, blivit något av ett eget varumärke åtminstone för 
en viss del av deras publik ‘’Eftersom att folk kanske inte känner till vårt bryggeri men 

just UPA, det känner man till. Om man pratar med folk och berättar om att man 
bedriver bryggeri så kanske det inte känner till det men när man nämner just UPAn så 

säger de, ja men ja, den känner man ju till.’’ 

5.2.2 Box Whisky 
Respondenten menar att Box har startat med en produkt, och sen har de applicerat 

varumärket på det. Så kärnan, det som kommuniceras är att Box tillverkar en Whisky i 
världsklass. Det är deras grundidé. Det kommer hela tiden tillbaka till det, att i deras 

varumärke finns det en väldigt tung fokus på kvalité ‘’Vi är en whisky som är en i 
världen särklass bästa.’’ Vidare menar man att det är helt subjektivt, men det är inte 
intressant för dem, utan för dem är det objektivt.  

 
Respondenten menar att det inte går att skriva “Box världens bästa whisky” utan att Box 

får ägna sig att förmedla och kommunicera detta genom sina värdeord, passion, plats 
och kunskap. Respondenten menar att “passion måste man ha med, annars blir det 
fattigt, att bygga ett varumärke utan passion”. Med kunskap menar respondenten att det 

speglar kvaliteten i produkten, med den högsta kvaliteten så måste det finnas den 
djupaste kunskapen. Plats är vart den tillverkas och allt runt omkring detta. 

 
Respondenten menar att de, i och med att de tillverkar single malt whisky, är bundna till 
en tradition. Något som människor gjort i hundratals år, “det är ganska strikt inom 

organisationer vad den får innehålla, vilket sätt att tillverka är tillåtet etc.” 
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Respondenten menar att Box måste andas tradition även fast de bara hållit på sedan 
2010. Dock trycker respondenten även på att dem även måste vara moderna och skilja 
sig från de gamla varumärkena, “så inte konsumenten blir besviken när dem får en 

produkt som inte är vad varumärket har beskrivit.”. Respondenten menar att han anser 
att dem kommit en bra bit på vägen gällande just detta men att det är en balansgång, 

som de får arbete med hela tiden, mellan just detta med modernitet i varumärket och 
traditionsbundenhet i produkten.  

5.2.3 Brännlands Iscider 
Respondenten vill kommunicera en produkt som är 100 % äpplen, svenskt, inga 
tillsatser samt premium eller till och med ultrapremium. Denne menar också att 

varumärkesbyggande enklare sker uppifrån och ner ‘’det faktum att vi har en 
ultrapremiumprodukt gör det mycket enklare för oss att flytta ner och stoppa in saker i 
produktlinjen, att stoppa under.’’ Att först utgå från varumärkesbyggande genom en 

ultrapremiumprodukt och sedan stoppa in vad respondenten kallar ‘’bread and butters’’, 
med det menat produkter som fortfarande är premium men som ger intäkter som går att 

leva på och som är jämnare spridda över årets försäljning. Man problematiserar kring att 
produkten blivit indelad i ett fruktvinssegment av Systembolaget ‘’Det är väl det enda 
som jag är lite deppig över när det gäller vår varumärkesbyggande, som ett resultat av 

den europeiska lagstiftningen så står vi nu bredvid Marinella och Aurora, och det är 
tråkigt eftersom det inte riktigt är samma grej som Marinella och Aurora.’’ En annan 

faktor har varit att det funnits för lite av vissa produkter som Pearl, för att möta 
marknadens efterfrågan. Man menar att varumärket utgår från produkten vilket gör att 
dem har ‘’organisk spridning.’’ I dagsläget producerar man cirka 14 000 flaskor iscider 

per år, men på sikt strävar företaget att nå en årsproduktion av 250 000 stycken. 

5.2.4 Hernö Gin 
Respondenten menar att det är viktigt att man gör det man heter, det är gin de arbetar 
med även om det finns olika varianter av den så är det viktigt med symbios. 

Respondenten trycker också på att varumärket är deras produkter men att det även är 
kontexten och personerna runt omkring som är en del av det, men produkten är kärnan. 
Respondenten menar att det är viktigt att förmedla budskapet att produkten är det 

hantverk de arbetar med och brinner för även om det tar tid.  
 

Smakmässigt så menar respondenten att deras gin är väldigt smakrik vilket gör att den 
sticker ut jämfört med andra gin. Hernö är en gin med blommig karaktär med tydliga 
inslag av citrus och enbär. “Traditionell om man nu får säga gin, går vi tillbaka 10 år i 

tiden så har väldigt många gin färre smaker.” 
 

Det respondenten menar att de vill att konsumenten ska uppfatta produkten som något 
som är smakrikt, trevligt och gott, något som man vill dricka och berätta om för andra. 
Respondenten menar att de inte är ute efter att öka ginkonsumtionen utan att “man 

hellre kan dricka lite mindre men lite bättre”. 

5.2.5 Bryggverket 
Respondenterna menar att beslutsprocessen när en ny produkt ska tas fram oftast följer 
ett tillvägagångssätt som startar med en ordvits eller att de är sugna på en specifik 
produkt, därefter börjar de arbeta med receptformulering genom att bolla idéer med 

varandra. En av respondenterna menar att han lyssnar väldigt mycket på olika podcasts 
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och läser mycket böcker för att samla information som respondenten sedan delger till de 
andra.  
 

Respondenterna uttrycker att den öl de brygger ofta är av väldigt ren karaktär men 
tydligt humlig. Det är även den öl de själva gillar att dricka. Respondenterna menar att 

de även gillar annan öl och gärna skulle brygga det i högre utsträckning också men att 
kapaciteten på faciliteterna sätter käppar i hjulet för dem när det gäller den biten. De har 
dock gjort samarbeten med andra bryggerier och gjort bland annat en suröl. 

 
Respondenterna menar att de vill att konsumenterna ska uppfatta deras öl som är att det 

är hantverksarbete och “en bra jävla öl”. 
 
På frågan om varumärket Bryggverket är centrerat runt produkten eller om produkten är 

centrerat runt varumärket menar respondenterna att det är både och. Respondenterna 
menar att för dem är det otroligt viktigt att brygga kvalitetsmässigt välbryggda öl, “även 

om de inte tycker om humliga pale ales eller stadiga stouts ska man känna att det är 
välbryggda öl”. Respondenterna menar att även om de vill göra så bra öl som möjligt 
vill de även göra andra saker de tycker är roligt. De har bland annat gjort en ölkorv och 

ska genom ett samarbete med glassbonden tillverka en glass i framtiden och de håller 
även på med en arkadmaskin. Respondenterna menar att de inte vill fastna i en rutin där 

“det bara är bryggverket och det alltid ser ut på det här sättet”. 
 
Respondenterna menar att de gör vad de tycker om själva men att det ibland resulterar i 

produkter som eventuellt inte är så vanliga. De har bland annat gjort en lager med en 
hybrid av två olika sorters jäst, Janne Shuffle. En IPA med karamellmalt och humle från 
Nya Zeeland, Get Lucky. En julmust som var en hybrid mellan en porter och julmust, 

eftersom de inte gillar julöl. “Vi har gjort massa specialare med renblod, med snus och 
alla möjliga bär och frukter. Mango, kokos.” 

 
Kontentan menar respondenterna dock är att har du inte en bra öl så spelar det ingen roll 
hur snygg etiketten är eller vilken framtoning du har, “du måste ha en bra öl annars 

kommer de såga den”. 

5.2.6 Dugges 
Respondenten menar att de satta kärnvärdena kopplade till varumärket visar sig i deras 
produkter. Tidigare så arbetade Dugges med 5–6 kärnprodukter men gör nu nya 

produkter hela tiden, vilket har varit en del i arbetet av att modernisera företaget. 
Dugges vill vara ett mer modernt varumärke än de uppfattades som tidigare och då är att 
göra moderna produkter en viktig del av arbetet. “Ta en IPA från 2006 och en IPA idag, 

det är ju inte samma öl, det enda som är samma är att de heter samma.” För att detta 
ska lyckas menar respondenten att det är viktigt att hänga med där uppe med 

trendspaning och att hålla koll på vad folk vill ha. 
 
Respondenten menar också att göra nya produkter hela tiden är ett sätt att behålla sina 

kunder. “Man får fortsätta göra nya grejer hela tiden eftersom det är där jakten 
ligger”, då kan de som vill testa nya produkter hela tiden, vilket är konsumentbasen för 

Dugges, fortsätta köpa Dugges. 
 
På frågan om det är produkten som är kärnan i varumärket så menar respondenten att de 

inte är färdiga med att sätta exakt hur de definierar varumärket Dugges än eftersom de 
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är i ett omvälvande varumärkesarbete. “Dugges var ett varumärke fram till 2011–2012 
men nu är vi något annat och vi är fortfarande i det arbetet.”. Respondenten menar att 
för tillfället så kommer varumärket först och produkten sen i och med att det är vissa 

öltyper Dugges inte skulle tillverka just nu på grund av varumärket. 
 

Dugges öl som de tillverkar har ofta en syrlig karaktär och de har ett väldigt fokus på 
jäst. De utvecklar sin egen jästkultur som de bland annat har sina produkter Tropic 
Thunder och Mango, Mango, Mango. På frågan om detta är något som kommuniceras 

till konsumenten, att de skapar sin egen jästkultur, menar respondenten att även om 
branschen vet om detta så skulle det skulle bli för rörigt. Detta på grund av att de stora 

aktörerna “har jobbat så himla många decennier på att trycka på malt, humle, jäst och 
vatten så man måste börja förklara öl på ett helt annat sätt.” Respondenten menar att 
de istället försöker fokusera på dialog, kommunikation om smaker och upplevelser. 

 
Respondenten menar även att Dugges idag inte skapar produkter för sig själva och vad 

de själva gillar på utan för dem som de kommunicerar med via sociala medier-kanaler 
och för dem som de träffar när de är ute på krogar. 

5.2.7 Westerbotten Bryggerier 
Genom produkten är det inte bara en ölkultur man vill förmedla, inte bara en stor stark, 
utan någonting man tycker passar till maten och som kännetecknas av kvalité. 

 
Man resonerar att deras öl kanske passar äldre ganska mycket men tycker det är jättekul 
att se att många unga människor tycker om ölen. De utgår från produkten. De har hållit 

på och brygga öl sedan 2001 ungefär i en av grundarnas källare på hobbybasis. 
 

De säger sig älska pilsner, respondenten tycker att mycket pilsner är lite mesiga och inte 
smakar jättemycket, man kan göra ett lageröl som smakar lite mer, så då sätter dem ett 
sådant recept. Det gäller alla deras öltyper, de vet vilken öl de vill göra också bygger de 

väldigt mycket på traditionen, vi gör den lite mer på vårt sätt. 
Den konsument som köper en öl från Westerbotten bryggeri, resonerar man vidare, blir 

inte missnöjd, eftersom produkterna är pålitliga och stilrena, det finns en kontinuitet. 
Processen med att ta fram nya produkter sker inte genom omvärldsanalys utan 
”övärldsanalys”- de dricker öl sedan diskuterar man ”det här vore kul framöver att göra 

någonting åt det här hållet.” Man forskar inte utan testar sig fram med nya produkter i 
ett litet bryggverk. 

5.2.8 Tevsjö Destilleri 
Respondenten uppger att de inte jobbar så mycket med det egna varumärket just nu. 

Utan 80 % tillverkar man åt andra varumärken. Denne fortsätter att produktionen och 
försäljningen till andra varumärken just nu är prioriterat, eftersom det gäller att växa sig 
starkare genom högre volymer och därmed bli konkurrenskraftigare. På så vis sjunker 

också inköpskostnader för råvaror och flaskor. 
Respondenten framhåller att man producerar en kvalitativ produkt som de andra 
varumärkena är nöjda med och sprider Word-of-mouth, gratis marknadsföring. Vilket 

gett utdelning i form av fler uppdragsgivare de bränner sprit åt. Att både bränna spriten 
och eventuellt smaksätta denna efter större affärskunders önskemål är det respondenten 

veterligen ingen annan som gör på det viset i Sverige. Detta var från början inte en del 
av marknadsplanen, utan det växte fram med tiden i och med att efterfrågan tilltog. 
Genom att bygga upp en produktion och att blir känd för att ha en bra kvalité, främst åt 
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andra för tillfället, kommer deras eget varumärke lite i andra hand. Det är det som gör 
att man kan överleva och ha ett varumärke avslutar man.  
 

Den bilden som genomsyrar självaste produkten tycker respondenten är kvalité, att man 
är väldigt noggrann med att hålla allting lokalproducerat så långt det går, inga konstiga 

tillsatser eller skumt, att det är riktiga grejer. Genom detta vill man nå alla konsumenter 
som tycker det är viktigt med ‘’vad man stoppar i sig’’, som vill ha ärliga och riktiga 
råvaror och handla lokalt. Sen försöker man även inhandla råvarorna så lokalt som 

möjligt, dels för att minimera transporter, dels för att gynna lokala näringsidkare. 
Respondenten svarar att denne tillverkar antingen vad denne tror marknaden efterfrågar 

eller helt enkelt för att denne själv behöver en viss produkt i restaurangen på gården. 
Lite går efter säsong med till exempel julsnapsar etcetera. 
 

5.3 Varumärke som symbol  

5.3.1 U&ME Beer 
Respondenten framhåller att denne tillverkar etiketten lokalt, även om detta är flera 
gånger dyrare än om det skulle ske i ett land som till exempel Kina eller Estland. För att 

särskilja sig från konkurrenter har man valt att namnge alla produkter så de heter 
någonting med Umeå, man har nischat sig genom namnet. Det framhålls att 
varumärkets namn och logotyp med lokal förankring försvårar att sälja denne i andra 

städer, som till exempel Skellefteå. Man eftersträvar etikett som sticker ut men som 
grundas på vilka personerna bakom varumärket är ‘’vi är ju inga newageare eller någon 

typ av animefans eller sådär.’’ Etiketten skall vara mer av ett jordnära och stilrent slag. 
En av etiketterna är i 50-tals science fiction-estetik, vilken grundar sig i att flera 
upphovsmän bakom varumärket växte upp under den perioden samt att detta skulle 

möta varumärkets målgrupp i samma ålder. valet av själva logotypen föll på storspoven 
eftersom den är Västerbottens landskapsfågel och att den symbolen inte är lika stereotyp 

och lokal som till exempel björklöv men samtidigt mer förkopplad än renar eftersom det 
knappt finns i Umeå.  

5.3.2 Westerbotten bryggerier 
Respondenten framhåller att flaskorna och etiketterna lätt blir en snackis, att det blir en 
diskussion om Västerbotten, vilket dessa vill. Man har anlitat en extern formgivare, 

Kajsa Nilsson, som man anser bidragit med värdefull input till utformningen. De ville 
ha med jättemycket information men fick mothugg av denne som sa att det blev för 
plottrigt. Där tycker man sig också ha lyckats, att innehållet bygger på en öltradition 

som är månghundraårig då, och då gör öl som är stilrena i smaken så anser man det 
centralt att också de yttre attributen signalerar renhet, kulturhistoria och klass. 

 
Flaskorna har de hittat själva, de ville att de skulle andas kulturhistoria, lite gamla 
världen. Formgivaren fick olika flaskor av dem och testade olika etikettvarianter och 

ställde dem på systembolaget hylla och fotade för att se hur de skulle sticka ut mot de 
andra. Det har blivit ett sätt för dem att profilera sig mot andra, genom att ha den 

stilrena formgivningen.  
Man anser sig ha hittat en röd tråd hur de väljer att koppla etiketter till själva innehållet 
och varumärket. Där finns en ständig dialog med formgivaren, som vägleder dem 

ganska mycket där. ‘’Vi har en idé och sedan kommer hon med lite motidéer och sedan 
bollar vi fram och tillbaks till vi är nöjda.’’  
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Vidare berättar man att den konsulterade formgivaren hittade dubbel W som är 
logotypen idag då denne kollade på släktfoton från 1800-talet och där fanns en skylt 
med ortnamnet Vännäs stavat med just dubbel W. Man valde sedan att göra bokstaven 

lite rundare, då detta passar väl på kapsylerna. Det finns även en slogan ”ölkultur från 
fjäll till kust”. 

 
Färgsättningen tror man är jätteviktig. Till exempel så använder man en kall blå färg till 
lagerölen, kallad Malgomaj som ska symbolisera den friska härligheten, till Humleholm 

har man valt en ganska fyllig grön färg för att symbolisera humlefylligheten. De släpper 
en ekologisk öl som ska ha kartongfärg och gröna bokstäver. Konsumenten ska uppfatta 

en naturlig produkt därigenom. På systembolagets hylla tror man att etiketten, 
varuloggan och färgsättningen och flaskans utseende betyder jättemycket. Där tror man 
sig också ha lyckats.  

 
Man använder ortnamn kopplade till Västerbotten vilket man tror är en fördel snarare än 

ett hinder, men framhåller också att det finns konkurrensförhållande mellan samhällen 
som Umeå och Skellefteå. 

5.3.3 Box Whisky 
På frågan gällande hur kärnvärdena återspeglas i varumärkessymbolen menar 
respondenten att det är problematiskt på det sättet att varumärket består av tre bokstäver 

som dessutom betyder något på engelska. Box arbetar därför med att addera saker till 
sin grafiska profil så att dessa saker inte bara blir en mental bild utan även en fysisk del 
av varumärket som kan användas i uttryck och kommunikation. “I nästan alla uttryck vi 

använder, så finns älven med, som är väldigt viktig, och byggnaden” Respondenten 
menar att reda i det första produktvarumärket så fanns de tre delarna med, namnet, 

destilleriet och älven. Även om de bytt idag så finns dessa tre element med fortfarande. 
 
Enligt respondenten så är det väldigt fördelaktigt med att de som står för grundvärdet i 

varumärket i huvudsak befinner sig på platsen som de vill knyta an till. När de får besök 
så blir det en naturlig koppling mellan plats, passion och kunskap. “Det inger 

genuinitet, ett norrländskt förhållande till en global produkt.” Respondenten menar att 
fördelen med att kunna placera ett varumärke på en geografisk plats är att man kan 
bygga en historia runt detta “hur såg älven ut för 100 år sedan, vilka bodde där och vad 

hände där omkring.” Respondenten menar att det är en balansgång, det känslomässiga 
värdet och produkten. 

 
På frågan hur de skiljer sig från konkurrenter menar respondenten att de största 
konkurrenterna är de skotska destillerierna och då får dem vara försiktiga. “Då har vi 

lagt den geografiska punkten som då är en snygg älv, ja då har man Speyside River 
väldigt ofta, ja men vi har en snygg byggnad, då har dem en ännu snyggare byggnad, vi 

har fjäll, då har dem vidder. Vad har vi?” Respondenten menar att Box ligger på en 
breddgrad som dem aldrig kommer kunna komma åt, 63 breddgraden nord. “De kan 
inte bygga ut sitt land, de kan inte göra någonting åt det. Dem är där, vi är här.” 

Respondenten menar att detta används för att särskilja dem från de största 
konkurrenterna. 

 
Respondenten menar att Box vill förmedla genuinitet och belyser vikten av att trycka på 
det geografiska läget och årstider. “Geografiska läget och så där, årstider till exempel, 

som jag tror skiljer oss mot många andra, en norrländsk kraftig vinter så måste man 
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berätta det. Respondenten menar att i den branschen som Box befinner sig i så är man 
antingen jättegammal eller jätteny och då får man göra vad man kan för att differentiera 
sig. 

Respondenten menar att det är speciellt för Box att kunna koppla sig själva till Norrland 
och norrländsk natur i olika sammanhang. Det kan dock bli problematiskt att få bli 

förknippad i olika kontexter på grund av att Box är en sprittillverkare och de har därför 
två typer av logotyper, en med ordet whisky och en utan. “Vi kan använda dem de tre 
bokstäverna och ett tillägg av en skorsten eller någon liten passiongrej och komma ut 

på platser som vi normalt inte kan göra med single malt whisky”.  
 

På frågan vad som skiljer Box from exempelvis Mackmyra i hur man profilerar nämner 
respondenten att de i första hand inte trycker på att de är från Sverige utan istället från 
Norrland, “vi ägnar ingen kraft åt att förklara att vi skulle vara exceptionellt svenska, vi 

är exceptionellt norrländska”. 
 

För närvarande samarbetar Box med en byrå i Sundsvall när det gäller den grafiska 
biten så anknytningen till Norrland finns även där. 

5.3.4 Hernö Gin 
Respondenten menar på att Hernö vill associeras med det faktum att de “finns i en del 
av världen som är väldigt vacker” och det är något som är en stor del av det som de vill 

bygga upp som en bas för varumärket. Detta yttrar sig bland annat i Hernös 
instagramflöde där varannan bild är en miljöbild från Norrland, höga kusten eller 
Jämtland. Respondenten menar på att detta är något som differentierar dem då andra 

konkurrenter, främst i utlandet, inte har samma möjlighet att “fota det som finns utanför 
dörren”. Respondenten menar också att Hernö försöker trycka på de lokala råvaror som 

används, i den utsträckning det går att få tag på, “vi behöver så pass stora volymer av så 
pass bra bär och det finns inte att få tag på här”. Hernö menar att det lokala är en del 
av deras “story”. 

 
Respondenten nämner att logotypen är framtagen ur en tävling där olika designers fick 

tävla om att skapa en logotyp utifrån det budskap Hernö vill kommunicera, “den 
skandinaviska enkelheten, cleana, enkla linjer, siluetten skulle illustrera 
pannverksamheten”. Respondenten anser att designen speglar den moderna sidan av 

produkten på ett bra sätt. Ett annat sätt som Hernö vill förmedla den hantverksmässiga 
delen av produkten på är att alla etiketter är signerade för hand, “min mor skrev på 60 

000 flaskor förra året”. Detta är något som de får ta emot mycket positiv respons ifrån.  

5.3.5 Brännlands Iscider 
Varumärkesnamnet bottnar i platsen där varumärkesgrundaren bodde och startade 
varumärket. Genom flaskans utformning med en naken hals eftersträvar man att 
signalera kärnvärden i varumärket, som ärlighet, renhet och hantverk. Eftersom det inte 

finns tillräckligt med råvara att tillgå i Norrland, har man valt att ursprungsbeteckna 
produkten med sloganen ‘’svenska äpplen och norrländsk kyla.’’ Man har också valt att 
ursprungsbeteckna  

med Lobo och Ellenäs från loboäpplen från Småland som är Sveriges äldsta äppelodling 
och pratar om det. Det här är terroir på äpplen, det här är de bästa äpplena från den bästa 

platsen som gör den bästa produkten. Man har låtit privatpersoner köpa sina egna 
äppelträd som odlas utanför Umeå, för att skapa en egen terroir, vilket man är duktiga 
på att kommunicera i syfte att skapa nya ambassadörer för varumärket.  
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Logotypen är ett resultat av ett elevarbete från Stockholms Universitet. Resterande delar 
av det grafiska lämnas åt hustrun. Man studerade vilken typ av vinetiketter som säljer 

mest vin, eftersom det finns mycket bra undersökningar om det. Det är maskulina 
vinetiketter som säljer mer, därför har man valt det spåret med en rak, inte plottrigt och 

tydlig grafisk profil. Olika färgval på etiketterna som silver och brons signalerar vart 
äpplena har sitt ursprung och om den har legat på ekfat eller ej.  

5.3.6 Bryggverket 
Bryggverkets logotyp är framtagen tillsammans med en bekant till dem som gör det 
privat. Respondenterna tog inspiration från gamla televerket till en början men ändrade 

sig senare till Bryggverket, “kugghjulet, det skulle kännas som att gediget och pålitligt. 
Ja men och så lite, även fast det är kugghjul fast det är hantverk, man made, stå och 
slita”. Om namnet resonerade respondenterna så att om de tog ett svenskt namn så 

skulle det ge en exotisk touch om det senare skulle slå mer internationellt.  
 

Respondenterna nämner att det ofta är så att etiketter och liknande har sin grund i deras 
personliga intressen för Tv-spel, musik och actionfigurer. Men det har även blivit 
samarbeten med kända ansikten så som med ölen “Janne Shuffle” där konstnären Lasse 

Åberg tagit fram etiketten.  
 

På frågan om de tycker att de sticker ut på marknaden med sin design på etiketter och 
liknande svarar respondenterna att det gör dem, speciellt i staden men även i resterande 
Sverige, “även om vi inte har någon linje så ser man att det här är en Bryggverket öl”.   

 
Respondenterna medger att dem inte har någon egentlig medveten strategi, både när det 

kommer till etikett och till namn på ölen. Ofta börjar det hela med en ordvits och sedan 
börjar de bolla med varandra om hur etiketten ska se ut. Mycket sker i samarbete med 
den AD som är nära vän med dem så beslutsvägarna blir kortare. Respondenterna 

framhåller att ta fram etiketter är något de tycker är väldigt roligt, “Det är bland det 
roligaste ju. Om man får en etikett skickad till sig som Hallonsson eller Lill-Pangarn så 

sitter vi här och fnissar och klappar i händerna.”. 
 
Respondenterna menar att det är viktigt för dem att logotypen är snygg eftersom de “är 

ganska bra på att kränga ut merch gratis om folk vill ha på sig det och folk har ju på sig 
våra grejer.” När de ska tillverka produkter som en väska eller liknande är kvaliteten på 

produkten och fair trade viktig för dem eftersom de inte vill att någon ska gå runt med 
en undermålig väska med Bryggverkets logotyp på. 
 

På frågan om de trycker på sitt ursprung menar respondenterna att det gör dem inte. De 
medger att de ibland använder typiskt norrländska ingredienser som åkerbär eller 

renblod men “vi gör vår öl som får tala för sig själv”. Kopplingen kan göras i vissa fall 
då det handlar om samarbeten med andra som Random Bastards och då är det taggen 
#UÅ som åsyftas. 

5.3.7 Dugges 
Respondenten menar att tidigare så var det så att det bara togs ett typsnitt för texten 

Dugges och sedan var det en konstnär som skötte formgivningen av etiketten och satte 
sin prägel på den. Dugges font är fortfarande en text som är tillgänglig för alla men 
formgivningen på etiketten har förändrats. Respondenten menar att på samma sätt som 
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öl förändras så förändras även formen och designen på etiketter. Enligt respondenten är 
kontinuitet i budskapet väldigt viktigt och Dugges har ett väldigt nära samarbete med 
den firma som gör deras grafiska material, “det finns liksom inga kontrakt eller så utan 

vi bara kör, det är nästan som att man jobbar med någon in house och det tror jag 
kommer vara väldigt viktigt i framtiden att ha”. Detta samarbete är enligt respondenten 

viktigt för att hänga med i trenderna och vara modern. 
 
På frågan vad Dugges vill kommunicera gällande associationer rent bildligt och grafiskt 

svarar respondenten “jag vill att det bildliga ska kommunicera det som är i flaskan i 
enlighet med våra värderingar”. Det ska inte associeras till något annat än Dugges. 

 
På frågan om associationer till en geografisk plats är respondenten skeptisk. Dugges har 
en öl som heter Björröder Pils då bryggeriet ligger i Björröd men det är den enda. 

“Hälften av våra öl säljer vi ju utomlands och när man är utomlands och pratar om 
våra öl som kommer från vår region då pratar de ju skandinavisk öl.” Respondenten 

menar att det kan blir allt för obskyra kopplingar gällande plats och koppling.  
 
När det gäller val av namn på ölen menar respondenten att den största anledningen till 

namnen är att minimera fel köp hos konsumenten. Dugges gör många syrliga öl och 
respondenten påtalar “någon råkar få med sig en sådan hem som inte gillar syrlig öl 

eller inte vet vad det är eller till och med tror det är fel på ölen så är det ett 
misslyckande för oss.” Dugges använder sig av tre punkter där de förmedlar vad som är 
i flaskan. Dels är det namnet på ölen, “Mango, Mango, Mango och det är tre sorters 

mango i den så därför döpte vi den så”, dels ett avsnitt längst ned på flaskan där det står 
precis vad det är för typ av öl och sedan en liten stämpel uppe i hörnet som är friare och 
öppen för associationer. Det är viktigt att det är tydligt. Respondenten menar att Dugges 

vill vara konkreta och så tydliga som möjligt i det som dem förmedlar. 

5.3.8 Tevsjö destilleri 
Det man egentligen trycker på, både i produktinnehåll och med etikett är ursprunget. 
‘’Man kan ju inte få allting lokalt, det vi inte hittar lokalt köper vi av någon som kan 

sälja det lokalt istället. Så att vi värnar om bygden liksom.’’ Man påstår att man inte får 
skriva hur mycket som helst på etiketterna, vilket är det svåra med systembolaget.  
Varumärkesgrundarens syster tog fram etiketten, ‘’hon tittade på morsan och farsans 

Järvsöskåp hemma också tog hon iden därifrån eller formen litegrann, från den 
kurbitsskålen eller vad man ska säga.’’ Logotypen ska anknyta till det lokala och 

traditionella och kännas äkta Hälsingskt. Den ska påminna lite om traditionell 
Hälsingemålning. Några adderade värden menar man att man inte lagt till. Färgerna på 
kurbits (dekorativ målarkonst från Dalarna med en särpräglad dekor av fantasiväxter) 

går i rött, guld och bronsfärg.  
 

5.4 Varumärke som organisation  

5.4.1 U&ME 
Respondenten påstår att alla bakom varumärket delar gemensamma kärnvärden. Trots 
att alla åtta är delaktiga i ett demokratiskt beslutsfattande så finns det några personer 
som har större påverkan och inflytande. Denne lyfter även att organisationen har en 

utmaning med att bli sedd som ett seriöst varumärke. Detta baseras mer på en 
magkänsla av att krögare och andra aktörer inte skulle ta dem på allvar på grund av att 
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ingen av personerna har det som enda inkomstkälla. ‘’Jag har en känsla av att det finns 
vissa som inte tar oss riktigt seriöst just därför och det blir ju en utmaning att visa att vi 
är lika seriösa som andra bryggerier även om vi nu inte plockar ut någon lön.’’ En 

svaghet i detta avseende är att det saknas en uttalad rollfördelning för vem som skall 
ansvara för att förbättra anseendet hos krögarna.  

5.4.2 Box Whisky 
Respondenten framhåller risken som finns med att förväntas leva upp till något som inte 
kan levereras. Box är ett traditionellt whiskyföretag, ”men det står ju inte 18år på den 

här flaskan, -nej vi har bara hållit på i fyra.” Respondenten menar att det är viktigt att 
detta med förmedlingen av att Box är en modern whiskyproducent förstås och att 

kontinuitet är nyckeln. 
 
Respondenten menar att arbetet med att värdegrunden förmedlas inom organisationen är 

ett kontinuerligt arbete som sker dagligen men att det händer mycket varje dag så 
organisationen är fortfarande spretig. Fördelen med att vara en liten grupp människor 

som är överens om uttryck som skall användas menar respondenten är att även fast det 
inte finns någon beslutad strategi så är dem så sammansvetsade så det blir nästan så i 
alla fall. 

5.4.3 Hernö Gin 
Respondenten menar att även om det inte finns någonting nedtecknat på papper så 

skulle de sex personer som är mest involverade i organisationen “inte skulle svara i 
samma ord men förmedla samma känsla” gällande kärnvärdena som är Hernö. Enligt 

respondenten så har samtliga som denne anställt varit verksamma i och runt företaget 
under långt tid och han menar på att “jag liksom inte lagt dagar på att vi ska sitta 
tillsammans och sätta exakta ord på det här som vi kan repetera utan, ja. Det är själva 

känslan av vad som kommuniceras som är det viktiga”. 

5.4.4 Brännlands Iscider 
Organisationsmässigt menar grundaren att alla som jobbar där är ganska ”smittade” av 
honom. Han tror att alla drar åt samma håll, de vill vara bäst i världen. Man tror att vad 
som i slutändan genomsyrar arbetet är själva produkten, de ska göra bästa iscidern i 

världen. ‘’Jag skulle säga att det inte känns som ett vanligt jobb där man går 08–17 till 
jobbet sen kommer man hem sen är det över. Alltså det här företaget förföljer mig på ett 

fint sätt’’ Sen har dem byggt ett team också där excellens är centralt budord, det 
försöker man få som en del av varumärket. Man har en konsulterad vinmakare, som 
vanligtvis är vinmakare hos George Brauer i Rheingau, en erkänd vinproducent. Senare 

i år flyttar en mycket välrenommerad amerikansk cidermakare till Sverige för att jobba 
med Brännland. Detta har möjliggjorts genom att bygga ett igenkänt varumärke senaste 

4–5 åren. När denne sedan kommer anser man att varumärket har vad som krävs för att 
föra det till topplacering bland liknande producenter. Tanken med dessa externa tillskott 
till företaget är att det ska kommunicera ambition, alltså vara en del av 

varumärkesbyggandet. Tanken är att konsumenterna också ska attraheras. Att på det 
sättet, samma sorts människor som konsumerar det som faktiskt jobbar här, det pratar 

dem om ganska mycket. 

5.4.5 Bryggverket 
Respondenterna menar att alla involverade är rätt lika och drar åt samma håll när det 
gäller det mesta. Ofta så diskuteras det sinsemellan gällande nya projekt och åtaganden 
innan något beslutas för att göras. Bryggverket har satt upp ett mikrobryggeri på 
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Restaurang Apa i Sundsvall bland annat och det diskuterades innan, “alla ville ju ändå 
att det skulle kännas Bryggverket och craft beer fast det är på ett restaurants bryggeri”.  
 

På frågan om hur de ser på framtiden och om de skulle kunna tänka sig att växa svarar 
respondenterna att det skulle dem, till viss del. “Vi vill fortfarande vara ansvariga. Vi 

vill inte ha fabrikskänsla, inte trycka på en knapp och så kommer det ut en öl. Inte göra 
samma saker hela tiden.”. Respondenterna menar att de skulle kunna ha gjort saker och 
ting på ett annat sätt, fokuserat på en begränsad produktportfölj och sedan satsat på att 

få ut dem över allt men “jag tycker att man tappar lite, vi tycker inte det är kul och folk 
tappar intresset, vad händer med bryggverket då?”.  

5.4.6 Dugges 
Respondenten menar att de arbetar med värdeordspar som dem fått fram genom en 
undersökning bland de anställda som landade i nyfiken och nyskapande, medveten och 

öppen samt ödmjuk. Respondenten menar på att de är lite svävande men medvetenheten 
betyder att de har koll, i hans fall som kommunikatör på trender, bryggarna har koll på 

hur ölen bryggs på bästa sätt. Nyskapande och nyfikenhet märks i formgivningen och 
ödmjukheten och öppenheten i det språk som kommuniceras.  
 

Respondenten menar att Dugges kanske inte skapar trender men “vi ligger med nu mer 
där uppe när det är på gång och när det bubblar då.”.  

 
Respondenten tror att en av faktorerna som gör att Dugges skiljer sig från konkurrenter 
är att de har gjort en sådant här arbete, att de har en uttalad värdegrund att det finns en 

person som specifikt arbetar med kommunikation. “Det märks rätt tydligt på hur vårt 
varumärke har börjat uppfattas de senaste åren att vi har nog fått ett försprång”. 

 
På frågan vad respondenten tror är nyckeln till att förmedla denna värdegrund till 
konsument nämner denne “jag det är nötande och kontinuitet i både bild och skrift så 

att de märker att det skett en förändring”. Detta leder till att konsumenten sedan börjar 
sätta sig in i vad Dugges är för varumärke nu menar respondenten. 

 
I sitt differentieringarbete resonerar Dugges som så att “vi vill inte i dagsläget vara de 
som är helt out there, vi vill gärna vara med där uppe men vi behöver inte vara 

tvärtemot alla andra.” 
 

Att arbete med kärnvärden inom organisationen är något som sker kontinuerligt hos 
Dugges menar respondenten. Två dagar per år samt årlig revision av arbetet men menar 
på att det är väldigt levande och kan förändras om det anses att Dugges behöver gå i en 

annan riktning. 
 

Dugges arbetar inte aktivt med att förmedla organisationskulturen ut mot konsumenten, 
detta beror mest på enligt respondenten att “varumärket Dugges förmedlar en mycket 
tydligare, stramare, striktare organisation och ett mycket större företag än vi faktiskt 

är”. Respondenten menar på att det snarare är så att de arbetar från andra hållet, “det är 
det här som vi säger att vi är och vi vill uppfattas som och då borde vi vara det också”. 

 
Utmaningar som respondenten ser gällande organisationen när det handlar om 
hantverksbryggeri är när förändringar sker. När de som varit med länge ser sin produkt 
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förändras och blir någonting annat, när varumärket försöker gå mot det mer ungdomliga 
hållet. 

5.4.7 Westerbotten bryggerier  
Respondenten menar att det finns en gemensam känsla bland alla involverade, att de 
drar åt samma håll med liknande värdering och mål. Respondenten och bryggmästaren 

har känt varandra sedan de var små, den andra arkeologen har denne känt sedan 80talets 
slut. Tomas som är den fjärde som var med från början har denne känt länge. ‘’Bara de 
att vi har hållit på så länge och brygga öl tillsammans så har det gjort att vi vet vilken 

sort öl vi gillar, vi har samma värderingar liksom då kan vi prata politik, vi kan prata 
liksom allt möjligt egentligen så drar vi åt samma håll.’’ De har väldigt sällan, skilda 

åsikter när det gäller vilken typ av öl de ska göra, hur de ska presentera sig och vidare. 
Sen har de fått in en femte delägare som har helt annan bakgrund inom företagsvärlden. 
Denne har bidragit lite finansiellt alltså att de kunde genomföra nyinvesteringar men har 

också bidragit mycket vad det gäller styrelsekompetens, en kompetens som tidigare 
saknats i företaget. Att den femte kommer in kompletterar företaget, men man delar 

fortfarande samma värdegrund, även om det inte är uttalat i skrift. Däremot finns en 
marknadsplan eller affärsplan där de väl beskriver vad det är de vill för någonting. Så att 
det har vi skrivit ganska tydligt i affärsplanen vad det är vi är ute efter där. Men vi har 

liksom ingen, som stora organisationer då man håller på med värdegrundsarbete och ska 
uppfattas som trovärdiga ska uppfattas som innovativa och tillmötesgående och 

tillgängliga och vad det kan vara för någonting. Det har vi inte satt i skrift.  

5.4.8 Tevsjö destilleri 
Eftersom företaget endast har två anställda har man ej tagit fram några nedskrivna 
värdeord, utan man vet att man delar värdegrund ändå. Däremot är det andra företag 
som köper deras produkt och sätter eget varumärke på som vill lyfta deras småskalighet 

och ursprung. 
 

5.5 Prissättning som varumärkesbyggande verktyg 

5.5.1 U&ME Beer 
Respondenten säger att man tillhör ett mellanklass-segment om man jämför med andra 
mikrobryggerier men att man egentligen skulle behöva ta mer betalt för produkten. 
Respondenten vidhåller att man inte vill särskilja sig prismässigt från andra hantverksöl. 

Inte heller kan man konkurrera med de stora bryggerierna. Priset speglar 
varumärkesidentiteten genom att produkten är dyrare än de hos större ‘’icke 

hantverksmässiga’’ bryggerier. Man skulle kunna ligga på en mer exklusiv prisnivå, 
men det har man inte valt att göra. Respondenten framhåller att denna tycker det är 
tråkigt att krogarna som saluför deras produkter, sätter ett pris som är ungefär tio kronor 

för högt men betonar att det inte har någonting med deras varumärke att göra.  

5.5.2 Brännlands Iscider 
Priset på produkten är utformat efter dess kvalité, det vill säga högre. Man anser att det 
inte är så mycket högre att det inte motsvarar den kvalitetsökning som kunden också får. 
Man skulle vilja sänka priset på iscidern, men man är inte så säker på att det skulle öka 

försäljningen. Man anser sig ligga ungefär där man vill annars, det är ungefär som en 
fransk cider i samma prisklass. Priståligheten för cider är precis som med hantverksöl 

på väg att öka om det är en bra produkt är det inget problem för folk att betala. Om 
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Pearlen kostar 89 kronor som helflaska är det inget problem för konsumenter att betala 
resonerar man. ‘’Köpkraften finns och idag är det ju också så att billiga viner börjar 
nosa uppe på 100kr strecket.’’ 

 
När det gäller deras lagrade produkt, får mer betalt per cl då den är hälften så stor som 

den vanliga flaskan, den är bara 20cl och kostar 149 kronor. Man hävdar att känslan av 
att den kostar mindre gör att den säljer med högre frekvens relativt antalet butiker som 
har den jämfört med den vanliga iscidern. Så där kan man säga att priset är väldigt 

viktigt, en del av de fyra P:na. Man menar att den som köper något för 249 kronor, så 
ska det kännas som att det är det man får i handen, att priset står i relation till 

produktens kvalité. Dit man tycker sig ha nått. Respondenten säger att det är viktigt att 
prata om det som man åstadkommer, för till slut så försvinner prisdiskussionen. ‘’De 
som nu köper iscidern på systembolaget har nu fattat varför den kostar 249 spänn.’’ 

 
Priset menar respondenten kan vara ett viktigt verktyg för att både möta och särskilja 

sig från konkurrenter, men framhåller att det är lite av en balansgång. De kollade på 
andra motsvarigheter i systembolagets sortiment, fanns inte så många. Fanns ett svenskt 
äpple icewine från Blacksta som kostade 399 eller 450 kronor. Så när de pratade om 

prissättningen i början var det precis den här balansen, vad som ger dem maximalt 
täckningsbidrag och samtidigt blir överkomligt för någon som är intresserad. 

 
De har upptäckt att det inte går att leva enbart på ultrapremium prissatta produkter. Men 
tycker det är jätteviktigt för varumärket. Den svarande framhåller att de också måste ha 

’’bread and butter’’, med det menat produkter som ger ett jämnt kassaflöde över året.  

5.5.3 Box Whisky 
Enligt respondenten befinner sig Box inom prissegmentet premium, med en prislapp 
någonstans mellan 450-600kr. Box erbjuder även produkter som är mycket dyrare men 
den generella prisbilden är 450–600. På den internationella marknaden ligger de runt 

60€. Kundgruppen de ämnar nå med prissättningen är medelklass intresserade av 
kvalitet, “det är ju sådant som alla säger.”. 

 
På frågan gällande hur prissättningen speglar varumärkesidentiteten menar 
respondenten att de litar på försäljare och marknadsanalytiker i olika länder. “Gå aldrig 

ner, de säger håll er högt i premiumsegmenten”. Respondenten menar på att de ligger 
ungefär där det vill men att de brottats för att komma dit. Det finns en efterfrågan på 

produkten vid det prisläget som det ligger på så de känner sig trygga med den just nu. 

5.5.4 Hernö Gin 
Respondenten menar att de är en del av det övre skiktet, super eller ultrapremium. De 
menar även att dem ligger där de vill ligga, i alla fall i utlandet. I Sverige menar 
respondenten att de skulle kunna höja något mer men är generellt tillfreds.  

 
På frågan hur prissättningen speglar identiteten i varumärket menar respondenten att det 
är jätteviktigt, “det finns en generell tro eller tanke om att betalar man lite mer så får 

man något mer också”. Respondenten menar att de inte har för avsikt att konkurrera 
med industritillverkade massprodukter utan med andra som har samma inställning till 

sina hantverksprodukter som dem. Detta blir också ett sätt att skilja sig från vissa 
produktsegment i och med prissättningen, även om det är smak och upplevelse som är 
det viktigaste enligt respondenten. De som Hernö vill nå genom prissättningen är 
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framförallt dem som vill unna sig något gott, dricka gott, äta gott och tycker om 
upplevelser, det är den breda målgruppen. 

5.5.5 Bryggverket 
Prissegmentet som bryggverket befinner sig inom anser de vara premium, “vår 
billigaste öl kostar 29,90”. Men de anser sig inte vara ultrapremium eftersom det finns 

öl till mycket högre priser. Bryggverket anser sig ligga där de vill ligga på alla 
produkter utom en, Janne Shuffle, som de vill ska ligga på 29,90. Det problematiska 
som de påtalar dock är att “egentligen så skulle vi väl kanske behöva ligga ännu högre i 

pris med tanke på vår produktion, men det är inte möjligt får då skulle vi inte sälja en 
enda öl.” Respondenterna menar att med tanke på priserna på hantverksöl så kanske den 

vanliga konsumenten tror att de täljer guld med kniv men enligt respondenterna “är det 
är fan att vända på slantarna att ha bryggeri.” Respondenterna menar på att de skulle 
behöva öka sin produktion väldigt mycket för att lyckas pressa ned priserna på sin öl. På 

frågan vad respondenterna tror priset kommunicerar till konsumenten menar de på att 
man betalar lite mer men får ut mycket mer tid, smak och hantverk per flaska. 

Respondenterna menar att deras kunder i första hand är vita män i åldern 25–50 med 
ölintresse. Respondenterna säger dock att de tror att “vi kanske når, sakta men säkert, 
når lite fler och fler. Ringar på vattnet.” På frågan hur de kom fram till det här 

segmentet menar de på att de inte riktar sig till någon annan än dem själva egentligen 
men att det är främst det här segmentet som köper deras öl. Just ölen “Janne Shuffle” 

kan respondenterna tänka sig höjt åldern något på segmentet. Prissättningen är inget 
steg i differentieringsarbetet för Bryggverket utan det mynnar ut i “den kostar det den 
behöver kosta för att vi ska kunna fortsätta göra öl.”  

 
Respondenterna tar dock upp att dem ibland tar ett för lågt pris på sina produkter när det 

gäller små batchar till speciella events, renblodsöl till House of Metal exempelvis men 
att den förlorade intäkten ses om att den går till marknadsföring av produkten istället. 
Ett annat dilemma som respondenterna påtalar är att de inte har någon kontroll av vad 

krögarna sätter för priser på deras öl. De menar att detta kan spilla över på dem genom 
att krögarna tar ett för högt pris och sedan i slutändan så tror konsumenten att “att det 

är vi som har sålt ölen dyrt till krögaren fast så är det ju inte.” 

5.5.6 Dugges 
Respondenten menar att Dugges befinner sig högst upp i prissegmentet, i alla fall när 
det gäller svenska bryggerier. På frågan om dem ligger där de vill ligga menar 
respondenten att dem ligger där av nödvändighet då produktion och komplexitet gör 

ölen dyr att tillverka. Har de någon öl som inte kostar lika mycket att tillverka då tar de 
heller inte ett lika högt pris. Respondenten menar dock att Dugges tidigare 

undervärderat sin öl och haft alldeles för små marginaler samt i motsatt riktning men att 
detta har ordnat upp sig nu. Gällande varumärkesidentitet och pris nämner respondenten 
att det är viktigt att hitta balansen mellan högt och lågt då båda kan ge fel signaler till 

konsumenten, det gäller att hitta rätt pris för varumängden. Respondenten menar på att 
konkurrentanalys av prissättning är ett bra verktyg för att komma tillrätta med detta. På 
frågan om vilka kundgrupper de riktar sig mot svarar respondenten att de riktar sig nog 

inte mot någon specifik direkt eftersom de just nu säljer all öl som produceras innan den 
ens har producerats. Det finns dock något av en intern debatt gällande gamla varumärket 

Dugges kontra det nya, “är det de här ratearna på Untapped eller om det är dem som 
egentligen vill dricka en Carlsberg men kanske köper den här Oppigårdsölen då.” 
Dugges ser dock gärna fler tjejer i sin kundbas.  
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5.5.7 Westerbotten bryggerier 
Priset man tar anser man vara ett mellanpris. De är inte billiga som fabriksöl och vi är 
inte dyrast som dem dyraste mikrobryggerierna, utan de försöker hitta en prisnivå som 

inte ska kännas orimlig för kunden men där de ändå inte ska gå i förlust. De tjänar inga 
pengar på det, utan det går precis, de måste upp i betydligt större volym för att kunna 
börja tjäna pengar. Då tror dem att de måste ligga i en rimlig prisklass. Man besöker 

regelbundet Systembolaget för att se hur konkurrenterna ligger i prisnivå. Med aktuella 
prissättningen hoppas man nå en medveten ölintresserad allmänhet. 

 
På sikt måste priserna höjas. De har inte höjt sedan 2014 då verksamheten startade, allt 
har blivit dyrare sedan dess, större omkostnader och löner. Investeringskostnader men 

framförallt råvarorna kartonger till flaskor har blivit dyrare. Man framhåller att det 
gäller att hitta en vettig balans så man inte höjer för mycket.  
 

Prissättningen speglar vad man vill förmedla och deras identitet, kvalité. Från början 
testade man sig fram, det har varit en organisk process. Respondenten tror inte att det 

går att göra på något annat sätt.’’ Det händer så mycket under resans gång, man måste 
lyssna väldigt mycket och vara flexibel.’’ 

5.5.8 Tevsjö Destilleri 
Respondenten uppger att varumärket ligger i premiumsegmentet, de tar ganska bra 
betalt för sin egen produkt och ser ingen anledning att försöka konkurrera med alltså 

billigare massproducerade oftast importerade grejer. Han resonerar att trenden med 
ökad medvetenhet och efterfrågan på lokalproducerat gjort konsumenterna mer 

betalningsvilliga, vilket är till Tevsjös fördel eftersom man strävar efter att sälja en 
produkt av hög kvalité 
Prissättningen gör att det blir tydligt att det är en gjord av äkta råvaror som är lokala.  

 
Inget vidare resonemang skedde kring prissättningen, man såg till vad man behövde ta 

egentligen. ‘’Det är ju egentligen enkelt, man har ju en kostnadskalkyl på stället med 
avskrivningar och sådär så får man ju berätta ungefär hur många flaskor man tror sig 
sälja på ett år. Så ska ju priset spegla vad man har för utgifter.’’ Det ska ju först och 

främst spegla råvarorna, råvarukostnader och produktionskostnaderna sen ser man på 
externa kostnaderna, avskrivningar av utrustning och eventuella hyror och amorteringar.  

 
 

5.6 Varumärkesbyggande metoder, strategier och 
kommunikationsvägar  
 
5.6.1 U&ME Beer 
På punkten om respondenten har någon övergripande strategirörande 

varumärkesbyggande, hur de kommunicerar var svaret att de kanske inte har någon 
‘’supergenomtänkt strategi sådär men vi försöker nå ut genom Facebook och 

instagram.’’ Dessutom anordnar de ölprovningar har åtminstone en gång per år olika 
typer av event i samband med att de släpper någon ny öl. Det brukar ofta ske på någon 
krog där de har lite musik. ‘’Jag vet inte om det var något bra svar på frågan men om 

jag säger så här, vi lägger inte ner jättemycket energi och tänk på 
varumärkesbyggande, vi kanske borde göra det men som jag sa från början, vi är ju 

egentligen inte några entreprenörer.’’ 
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De investerar i indirekt reklam. Senast gick de in och sponsrade Humorfestivalen, där 
fanns med och sponsrade. Ren reklam och annonsreklam, annonsplats håller de inte på 

med. 
De ser en utmaning med att nå ut. Att nå ut till så många som möjligt. Man menar att 

det krävs ju att man är väldigt aktiv med de digitala medierna. Det är ingen av dem som 
jobbar aktivt eftersom det blir en tidsfråga, så det är väl en utmaning att synas. Det enda 
egentliga mätvärdet som man menar erhålls som en indikator på varumärkesbyggande 

åtaganden som nämnda ovan, är egentligen att se till försäljningen.  

5.6.2 Box Whisky 

Box använder sin hemsida som ett fönster ut från varumärket. Det finns även en 
varumärkesfilm på Youtube som enligt respondenten beskriver sambanden mellan de 
tre värdeorden och platsen. Respondenten menar även att marknadsavdelningen är en 

viktig kugge i arbetet i och med deras uppgift att försöka skapa redaktionellt material i 
beskärda artiklar, tidningar och press, “att folk läser om oss, vad vi har för någonting, 

våra typer av grundvärderingar och värdeord, vilka vi är, istället för att se en annons. 
Vi får inte annonsera.” 
 

Att mäta varumärkesbyggande aktiviteter menar respondenten är väldigt svårt, Box tar 
till sin hjälp agenter och återförsäljare runt om i världen med god erfarenhet som kan 

komma till rimliga slutsatser om rätt aktivitet har genomförts. De försöker även åka runt 
så mycket budget klarar av och besöker mässor och provningar för att känna av 
marknaden. 

Box är också med i olika sammanhang kopplade till Norrland men respondenten menar 
att de inte alltid kan vara så tydliga med innehållet i sin produkt efter som det är en 

alkoholhaltig dryck dem producerar och istället skjuta fram varumärket.  

5.6.3 Hernö Gin 
Hernös kommunikationskanaler för att möta privatkonsumenter involverar främst 
sociala medier såsom Facebook och Instagram, enligt respondenten är detta ett bra sätt 
eftersom företaget fortfarande är litet och inte har stora ekonomiska muskler. Word of 

mouth är en annan väg, även om det tar tid. Även deltagande på mässor. Hernö 
använder sig av Emil Åreng som är barchef på Open/Closed i Umeå som brand 

ambassador och hans målgrupp är enligt respondenten “bra barer, bra restauranger, 
trendsättande platser”, inte volymkunder på samma sätt. Emil är också ett sätt för 
Hernö att kommunicera cocktailbiten av ginanvändandet menar respondenten. Hernö 

använder även sina priser som de vunnit för att knyta kontakter och sprida sig i andra 
länder. 

5.6.4 Brännlands Iscider 
Man är med i ratingsidor och appar somratebeer best där man vann guld men kom tvåa i 
klassen, de enda som slog oss var en iscider från Quebec som anses som världens bästa. 

När välkända namn som till exempel David Byrne kommer så ska man skicka en 
internationell press release, då blir vi återigen återtryckta i svenska vinmedia, sånt som 

dem inte kan betala för. Man har också börjat involvera konsumenterna i vad man håller 
på med, genom att låta dessa adoptera träd på Röbäcksdalen. Dessa adopter blir sedan 
viktiga ambassadörer för varumärket, genom att de inger trovärdighet och sprider den 

genom ‘’Word of mouth.’’ Man menar att man inte får söka upp kunder aktivt i Sverige 
som är deras största marknad. Därför har de inga möjligheter att äga kunden därför gör 
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de andra projekt som det här äppelodlingprojektet där man kunde adoptera ett äppelträd 
och då fick vi in 400 nya mailadresser till sin lista med människor som specifikt 
intresserade av deras produkt och kan ge värdefull information. 

 
Kvalité och hur bra man når ut med varumärket kan de se genom att de vinner tävlingar 

och ser hur marknaden mottar deras produkt. De kanaler de använder i dagsläget är My 
News desk, Facebook, Instagram och Twitter. My Newsdesk har varit enormt effektivt 
för dem.  

 
Hela varumärket började med text. Å sen så efter det har vi ju hamrat in deras budskap 

om en cider med hög kvalité. Metoden de arbetar efter är att de aldrig sätter 
printannonser. Utan de lutar sig åt att det innehåll som skickas ut ska vara 
återtryckningsbart i form av redaktionellt materiell eller leda till intervjuer eller leda till 

annan publicitet. Dem berättar någonting och ser alltid till att pressreleaserna är 
konstruerade som intervjuer och går att trycka igen. ‘’Bästa exemplet sista månaderna 

är Västerås Tidningen som publicerade en helsida om iscidern, det var en journalist 
som satte sitt namn på en helsida om iscidern. Där all copy är direkt lyft från vår 
hemsida, då vet man har formulerat sig bra och att det är någon som har klippt och 

klistrat i kanske 10 min och sedan satt sitt namn på en artikel, det är som 
helsidesannons vi får’’  

 
Man har även gjort en minidokumentär i en stor internationell nyhetskanal, därför att 
berättelsen om ‘’galenskapen om att odla äppelträd i norra Sverige är så bra.’’ Så nu 

kommer man bygga från extremt små medel väldigt stark internationell PR som i 
vanliga fall kostar miljoner kronor att köpa som företaget inte har pengar till. 
Respondenten är osäker om det hjälper försäljningen, att det hamnar under ’’top of 

mind’’ hos konsumenten är det viktiga. 

5.6.5 Bryggverket 
Enligt respondenterna använder de sig främst av sociala medier som Facebook och 
Instagram. De nämner att de gjort en annons i en hotelltidning när det gjordes ett 

samarbete med Pipes Of Scotland. Respondenterna åker även på mässor och anordnar 
ölprovningar men de har även många samarbeten som genererat publicitet. 
Respondenterna menar också att de har väldigt god kontakt med de lokala krögarna i 

Umeå. Respondenterna berättar att de har ett samarbete med Restaurang Apa i 
Sundsvall som promotar deras öl. De har även gjort ett samarbete med Janne Schaffer 

som genererat mycket gratis publicitet, Janne promotar även ölen när han är runt på 
olika spelningar “brukar vi få mail så att de försöker ta in några lådor Janne Shuffle så 
att det finns”. Respondenterna berättar att efter att de gjort sin öl med renblod i, “Ren in 

Blood” fick de massor med publicitet “klick bait på nyheter24, tv4 gjorde reportage 
som gick nationellt, världens snöboll, Bryggverket bananskal, vi gör en blodöl och bara 

bom så exploderar det.” Ett annat sätt att nå ut är via rating-appen Untapped.  
När det gäller att följa upp resultat kollar de ibland vilka inlägg och sådant som fått 
mest interaktioner via sociala medier. Respondenterna har märkt att när de själva är 

involverade i bilderna genererar detta mer. De får även veckorapporter via Facebook 
men inte mer än så säger dem. Respondenterna menar att de inte avsätter några medel 

för reklam alls utan “just nu kör vi sociala medier, och så får vår öl och våra etiketter 
och idéer får ganska mycket uppmärksamhet även fast vi inte gör så mycket reklam.” 
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5.6.6 Dugges 
För att känna av marknaden använder sig Dugges, enligt respondenten, främst av sociala 
medier men även ölrating-sajter. Genom att producera en ny öl, lägga ut det och se vad 

det får för rating menar respondenten att Dugges kan se om det mottagits väl eller om 
det behöver ändras. Sedan åker de runt på mässor och barer och därifrån kommer också 
en del menar respondenten.  

 
Gällande vad för kapital som läggs på detta menar respondenten att det går ihop med 

övriga verksamheten, “lägger pengar på att göra snygga etiketter så gör vi ju det i 
åtanke att det ska se snyggt ut på instagram”. Den generella strategin Dugges använder 
sig av är att endast lägga annonspengar på sociala medier och helt utesluta tryckt media. 

Det har hänt att de lagt ut på någon blogg eller intervju mot annonspengar eller liknande 
med det är enligt respondentens högst sällan. Dugges reklambudget är otroligt låg 
menar respondenten, “vi skulle rent ekonomiskt kunna lägga mycket mer men vi lägger 

väldigt sällan mer än 5000 kr i månaden.”  
 

Det Dugges gör som kanske inte många andra gör menar respondenten är att “vi 
verkligen interagerar med alla som vill prata med oss.” Respondenten menar att 
Dugges har uttalat hur de ska arbeta när de är ute och presenterar öl eller hur det arbetar 

med sociala medier. “Det är väldigt sällan en kommentar lämnas obesvarad” och det 
menar respondenten att inte många bryggerier gör. Respondenten menar att detta skapar 

en “vi” känsla och en varumärkeslojalitet som enligt respondenten inte är helt självklar i 
hantverksölsbranschen. Respondenten menar att jakten efter nästa “grej” gör det svårt 
att skapa bestående varumärkeslojalitet bland konsumenterna och därför “tror jag på 

det här mjuka med att se alla och att kommunicera med alla.” 
 

Respondenten nämner även att Dugges gör diverse samarbeten med olika aktörer som 
exempelvis Johan och Nyström bland annat men även andra ölmärken.  
 

På frågan hur Dugges når ut på marknader utanför Sverige menar respondenten att den 
värld de verkar inom, “ölnördsvärlden”, den är väldigt digital i symbios med att 

öldrickare är samlare, “samla på sig upplevelser, samla på sig nya öl så de letar ju 
väldigt mycket själva och det är ju väldigt tacksamt”. Respondenten menar att det 
Dugges gör mest är att jobba med exportföretag som i sin tur arbetar med importörer 

som ska göra annonsering eller uppmärksamhetsskapande för Dugges. Riktade inlägg 
på Facebook görs också “men ofta i ölvärlden är det mer word of mouth grejen, 

speciellt när man är så små som vi är, vilket vi är”. 
 
För att följa upp aktiviteter arbetar Dugges med olika analysverktyg som Meltwater och 

Iconosquare samt de analysverktyg som finns tillgängliga genom Facebook och Twitter. 
Respondenten menar att detta sker på daglig basis. En annan del av detta som är av vikt 

menar respondenten är att hålla koll på konkurrenter och se hur de arbetar och hur det 
går för dem. 

5.6.7 Westerbotten bryggerier 
Respondenten uppger att man hela tiden pratar jättemycket med sina primärkunder ”vad 
tror ni om det här?’’ och på så vis känner av marknaden. De lyssnar mycket och frågar 

sedan krögare vilken storlek det ska vara på flaskan, vad gästerna tycker om 
produkterna. De har ingen marknadsplan, men de tänker ta fram en sådan, men har inte 
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hunnit. De har varit på stora ölfestivaler i Stockholm, men det gav inga kunder utan det 
var bara kul, nu väljer de mycket mer strategiskt- lokala mindre mässor.  
 

‘’Nu när vi har möjlighet att producera mer än tre gånger så mycket än tidigare måste 
vi hitta vägar att nå ut med det. ‘’ Därför jobbar de med varumärket i grossistledet, men 

där är de i sin linda. De försöker vara med på mer event då Svensk Catering möter sina 
kunder.  
 

Man anser sig vara jättedålig på att marknadsföra sig. De trycksaker som är gjorda är 
”löjliga”, bara en liten folder till ölmässor. De har en hemsida, men hemsidor känner 

man att inga går in på nu för tiden. Facebook och Instagram anser man sig jättedåliga 
på. Deras formgivare har hjälpt dem med dessa medel. Man anser att det måste finnas 
en direktkontakt så att det blir en dialog. De har några hundra följare på FB och 

instagram.  Varumärket är något annat respondenten tycker dem har lyckats med utan 
att marknadsföra det. Ska man nu lyckas, när de har bättre produktionsmöjligheter 

måste de kunna marknadsföra sig bättre hävdar man. ‘’Det finns en tro på öga mot öga, 
jag brukar resa och träffa nya potentiella kunder. Sen måste jag in i de där hemska 
sociala medierna.’’  

5.6.8 Tevsjö destilleri 
Man åker runt på mässor runt om i världen för att representera varumärket i montrar. Nu 

senast var man på en mässa i Kina för mindre mat och dryckesproducenter. Det främsta 
man trycker på sådana gånger är att man verkligen gör allting själv, att de är oberoende 
av andra.  

 
Man menar att det egentligen inte finns någon utmaning med varumärket, lägger man 

ner tillräckligt många miljoner så blir det ett varumärke, det är bara en viss prislapp på 
det.  
 

Man försöker använda Facebook, speciellt vid lanseringar intill högtider. Tidningar 
anser man är bortkastat, det kostar bara pengar. 
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5.7 Sammanfattad tabell över resultat 
Under detta stycke har vi sammanställt de mest tongivande svar som respondenterna 
givit för lättare överblick. Till vänster i kollumnerna står sjävla företagen och ut med 

övre kanten finns de olika dimensionerna. 
 
(Figur 3, Sammanfattad tabell överresultat)
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6. Analys 
I kapitlet analyseras underlaget i resultatdelen som grundas på svar från åtta stycken 

respondenter som har djupintervjuats. De framkomna resultaten ställs i relation till den 
teoretiska referensramen som finns att tillgå i kapitel 2. De olika stegen i den 
varumärkesbyggande processen avhandlas i ordningen; varumärket som person, 

varumärket som produkt, varumärket som symbol, varumärket som organisation och 
avslutningsvis pris som varumärkesbyggande strategi.  

  

6.1 Varumärke som person 
Varumärkespersonligheten beskriver (Aaker, 2012, S. 141) som särdrag hos 
varumärksgrundaren som synliggörs i varumärket, dessa kan vara samhällsklass, 

intressen, befintlig kunskap etcetera. Detta kan författarna egentligen identifiera hos 
samtliga respondenter förutom Dugges. Detta går väl i linje med Centeno et al (2012), 
som beskriver varumärket som person som en första fas i varumärkesbyggandet, som 

sedan färgar varumärket i olika utsträckning då det växer.  
 

Det finns flera exempel på hur yrkesbakgrunder haft inverkan på varumärkets identitet. 
Både U&ME och Wästerbotten använder sina tidigare yrkesbakgrunder, lärare 
respektive arkeolog och kulturvetare, som verktyg och källa till inspiration gällande 

framställande av produktnamn, förpackningsutseende och liknande. Den personliga 
aspekten uttrycks även hos andra respondenter på andra sätt som exempelvis det högst 

personliga namnet på Brännlands Iscider “Pernilla Pearl” som är namngiven efter 
grundarens hustru och var en bröllopsgåva.  Även hos Hernö visar sig den personliga 
aspekten i de, av föräldrarna, handsignerade etiketterna, genom vilka de vill förmedla 

det småskaliga, hantverksmässiga i produkten. Bryggverkets produkter speglar deras 
personligheter och intresse, framförallt gällande utformning av etiketter och annat 

grafiskt material. Det som gör att Bryggverket sticker ut något från tidigare nämnda 
respondenter är att det inte är en medveten strategi från deras sida utan något som görs 
utifrån personliga preferenser och för att de anser det vara roligt.  

 
Hos respondenterna Dugges, Box Whisky, samt Tevsjö yttrar sig inte personliga 

attribut, knutna till personer inom företagen, i lika hög utsträckning ofta på grund av ett 
medvetet val. Box Whisky har istället valt att personifiera sig mer genom en ursprunglig 
vision om själva produkten, som grundarna menar baseras på tre huvudelement av 

platsen, passionen och kunskapen. Där är passion och kunskap två tydliga personliga 
särdrag som man strävar efter att varumärket och produkten skall genomsyras av. Även 

Dugges har medvetet frångått att personliga attribut speglas i produkterna medan 
Tevsjö, medvetet eller omedvetet, inte har någon strategi gällande detta.  
 

Då det gäller personliga associationer till varumärket, går det även att göra externa 
kopplingar. Några som arbetar på det här viset är Brännlands iscider, Dugges, Hernö gin 

och Bryggverket. Samarbeten kan vara med personer som ofta är välkända och erkända 
inom sina respektive expertiser. Till exempel glasblåsaren Ingegerd Råman för 
Brännlands iscider, Bartendern Emil Åreng för Hernö gin och Janne Schaffer och Lasse 

Åberg tillsammans med Bryggverket.  
 

En av anledningarna till att exempelvis Dugges inte använder någon personlig koppling 
eller attribut i någon högre utsträckning i sitt varumärkesbyggande lutar vi mot vad 
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Krake (2005) pekar på gällande avtagande av personifiering utifrån upphovsmannen då 
företaget växte. Vi ser det som att Dugges är ett av respondentföretagen som kommit 
längst i sin process av varumärkesbyggande. Bland annat med stöd av att Dugges är ett 

av få, om inte det enda, som faktiskt gjort en varumärkesanalys. Dessutom är det i 
dagsläget flera intressenter och investerare knutna till varumärket än vid dess uppkomst 

för cirka nio år sedan.  Detta skulle även kunna gälla Box Whisky då de med tiden valt 
att frångå personlig koppling till produkt och varumärke och istället satsat på mer 
symbolorienterat varumärkesbyggande. Även här finner vi uppbackning av Krake 

(2005) om avtagande personifiering då varumärket expanderar. Detta gäller i investerat 
kapital, antal marknader för försäljning likväl anlitad expertis på företagsområden som 

marknadsföring.  
 
Enligt (Spence & Essoussi, 2010, s.1039) är medvetenhet om inverkan som varumärkets 

grundare kan ha på varumärkesbyggandet av stor vikt, eftersom det kan bidra till att 
skapa effektiva varumärkesstrategier med mera anpassade personliga särdrag, vilket kan 

förmedla autencitet i varumärket.  Detta framkommer hos bland annat Brännlands 
Iscider där personifiering genom namnet ‘’Pernilla Pearl’’ har mynnat ut i ett effektivt 
historieberättande kring produkten på bland annat krogar där den serveras. Detta som ett 

planerat och studerat varumärkesbyggande verktyg. Även bryggverkets öl uppkallad 
efter musikern Janne Schaffer är ett typexempel där ett rikskänt namn och ansikte 

personifierar produkten. Även andra som till exempel Westerbotten använder sig av 
detta med att kontinuerligt låta kulturhistoria från Västerbotten genomsyra varumärket 
som helhet och berättandet mot kunder och konsumenter. Dessa exempel stödjer Aaker 

(2012), som pekar på att varumärkets personlighet kan komma till bruk då det utvecklar 
en relation mellan dennes personlighetsdrag och konsumenten.  

En del av respondenterna uppgav dock att man inte tänkt så mycket på hur man vill att 

konsumenterna ska uppfatta och associera personliga särdrag hos dem själva, utan 
snarare har dessa utgått från vilka produkter som skulle vara roliga eller intressanta för 

dem själva att framställa. Personliga intressen genomsyrar dock, utan att varumärkenas 
upphovsmän tänkt vidare mycket på det, ofta varumärkenas personlighet också. Detta 
gäller bland annat Bryggverket, Tevsjö, U&ME, och Westerbotten. Hernö gin sticker ut 

något mot de andra respondenterna genom att de problematiserar kring ämnet och 
uppger att svensk lagstiftning försvårar för dem att kommunicera personliga visioner 

och särdrag, åtminstone genom traditionella metoder som reklam. Istället tar har man 
valt andra metoder för detta genom varumärkesambassadörer, som bartenders. 
Riskbedömning med att låta personliga attribut speglas i varumärket tycks framförallt 

ha gjorts av Dugges och Box Whisky, vilka även är de som anlitat mest kompetens 
inom området för varumärkesfrågor.  

Att mycket av varumärkesbyggandet centreras runt ägaren eller företagsledarens 
engagemang (Loecher, 2000, s. 262) är uppenbart hos samtliga respondenter, även om 
graden av hur dennes personlighetsdrag formar det varierar. En majoritet av 

respondenterna enas om att personliga värderingar, visioner och engagemang förs 
vidare in i varumärket eftersom det är grundarna som är beslutsfattare och driver 

varumärket. Ett exempel som är målande är Brännlands iscider som uppger att det i 
deras fall till stor del kretsar kring grundarens vision om perfektion och världsklass i 
produkt likväl allt runt produkten. Detta gäller även Box Whisky, Hernö gin och till 

stora delar Dugges. Denna personliga målbild och engagemang menar dessa har smittat 
av sig på varumärket. Detta blir möjligt då verksamheten ännu är så småskalig att 

företagets alla anställda sitter under samma tak. 
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I likhet med, Spence & Essoussi, (2010) är de varumärkena studien omfattar i stor 
utsträckning mer kopplade till företagsgrundarens personliga visioner, ambitioner och 

tycken istället för att baseras på konsumentundersökningar som åsyftar att hitta dolda 
behov hos konsumenten. Majoriteten av respondenterna använder sig inte direkt av 

några marknadsundersökningar utan går mer på känsla och personliga preferenser. Detta 
skulle således styrka ytterligare att många av dessa varumärken starkt utgår från 
grundarens visioner och engagemang. Undantaget även här är Dugges och Box Whisky 

där Dugges har faktiska verktyg där man mäter och analyserar konsumentpreferenser 
samt Box som återkopplar till distributörer och leverantörer för att skapa sig en bild av 

olika markander. Även resterande respondenter försöker på något sätt hålla sig 
uppdaterade men det saknas ofta faktiska verktyg för detta, ofta används de kostnadsfria 
medlen som finns att tillgå, exempelvis podcasts, social medier och diskussion 

sinsemellan. En respondent som står något utanför detta är Tevsjö då det i deras fall 
förhåller sig så att andra varumärken anlitar dem för produktion och framställning av 

produkter. Detta står väl i relation till vad Centeno et al (2012) framhåller, att små och 
medelstora varumärken byggs på ett icke traditionellt vis som ett resultat av begränsade 
resurser och återhållsam planering av varumärket som sådant och avsaknad av 

långsiktig strategi. Målsättningar finns ofta, även om vägen dit är långt ifrån utstakad. 

Sammanfattningsvis kan författarna stärka Centeno et al (2012) om att skapandet och 

utvecklandet av små och medelstora varumärken tycks ledas av en inre drivkraft snarare 
än att finna eller skapa behov hos konsumentgrupper, med undantag från Dugges som 
kanske indikerar att de har kommit längst i den varumärkesbyggande processen med en 

enskild anställd expertis som sköter varumärkesfrågorna. Således tenderar 
varumärkesgrundarens egna visioner, drivkraft, övertygelser och värderingar att vara 
centrala byggstenar i den varumärkesbyggande processen i kontexten av små och 

medelstora bryggerier och destillerier. 

6.2 Varumärke som produkt 
En central aspekt som rör kopplingen mellan produkt och varumärke är inom vilket 
kvalitétssegment produkten ska ingå (Aaker, 2012, s. 80). Här finner studien att en 

övervägande majoritet av respondenterna besitter ett djupare resonemang träffande just 
kvalité, att produktens kvalité utgör självaste kärnan. Exempelvis som Westerbotten 
bryggerier framhåller, genom produkten är det inte bara en ölkultur man vill förmedla, 

inte bara en stor stark, utan någonting man tycker passar till maten och som 
kännetecknas av kvalité.’’ Sedan kan graden av huruvida detta framkommer och 

kommuniceras i varumärket variera vida. Det påvisas av en överväldigande majoritet av 
respondenterna, att varumärket utgår från produkten och inte produkten från 
varumärket. Två svarande som särskiljer sig i detta avseende är Dugges, som framhåller 

att varumärket kommer först och produkten sen i och med att det är vissa öltyper 
Dugges inte skulle tillverka just nu på grund av varumärket. Då menar man att lansering 

av vissa produkter skulle kunna skada varumärket. Men även Bryggverket menar på att 
för dem är det 50/50 eftersom de inte vill fastna i någon mall om vad Bryggverket är 
och ska göra. Enligt dem så är det så att även om de vill göra så bra öl som möjligt vill 

de även göra andra saker de tycker är roliga, exempel på detta är bland annat ölkorv, 
glass och en arkadmaskin. 

 
Vidare tenderar varumärkesdifferentieringen att i stor utsträckning grundas på 
produktdifferentiering. Detta går i linje med Spence & Essoussi (2010) som påtalar att 
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små och medelstora varumärken vanligtvis differentierar sig genom produkten då 
varumärkets startfas har genomgåtts. Detta återspeglas främst genom ölproducenterna 
Dugges och Bryggverket som är ständigt aktiva i utvecklingen och trenderna och 

registrerar konkurrenternas nylanseringar på daglig basis. Här kan ölvarumärkena som 
uppgår till omkring 250 stycken i Sverige kontrasteras mot destillerierna som uppgår till 

ett tiotal betonas. Ölproducenterna uppger sig ofta vara mindre bundna av traditioner i 
produktens stil och grafisk presentation än destillerier som Box Whisky. Vad som 
uppges som bakomliggande orsak till mer återhållsamma produktdifferentieringar i 

själva kärnprodukten hos destillerierna är dels vad som är faktiskt möjligt, men även att 
en betydligt längre tidshorisont från råvara till färdig produkt i och med lagringstider. 

Lagring och förädling under flera års tid innebär mycket bundet kapital. Detta medför 
att sprittillverkare i större utsträckning vill minimera riskerna som 
produktdifferentiering kan innebära då det är svårt att veta hur marknaden vill ta emot 

den färdiga produkten. 
 

Ett problem med att ensidigt anspela på nyskapande och experimentella produktattribut 
kan vara att andra värdeskapande attribut kan förbises (Krake, 2005, s. 238). Här tycker 
sig författarna kunna urskilja de varumärken som avancerat något mer i den 

varumärkesbyggande processen, till exempel avviker Dugges där som enda varumärke 
som satsar på kontinuerlig varumärkesanalys för att kunna möta konkurrens med andra 

värden än enbart de av produktdifferentierande prägel, exempelvis hur potentiella 
konsumenter av produkterna upplever etiketterna. Dock skall framhållas att 
iögonfallande produktattribut kan bidra till att förse varumärket som helhet med mycket 

medial uppmärksamhet. Detta kan skapa positiv överspillningseffekt på försäljning av 
övriga produkter i varuportföljen. Så var fallet då Bryggverket gjorde en öl ämnad att nå 
segmentet ”hårdrockare” genom att addera renblod till en öl. Detta spreds medialt vilket 

ledde till att tillgången på produkten inte kunde möta efterfrågan. Detta understöds av 
Merrilee (2007) om en förmåga hos små och medelstora varumärken att identifiera 

möjligheter, men även Krake (2005) om att djupare kunskap om riskanalyser och 
långsiktig planering ofta avsaknas. I fallet Bryggverket var det mer en känsla för 
tilltänkt kundgrupp än en genomtänkt PR-strategi.  

 
Produktrelaterade attribut är centrala byggsatser för varumärken. Ett sådant skulle till 

exempel kunna vara en produkt fri från gifter eller tillsatser (Aaker, 2012, 80) Flera av 
respondenterna har tillverkat ekologiska produkter eller funderar på att göra det. Ofta 
ligger fokus på närproducerat i möjligaste mån. Den generella bilden som många 

nämner är dock den extra kostnaden i relation till begränsad budget samt svårigheten att 
få tag på lokalt producerade råvaror. Huruvida detta framkommer och är centralt i 

varumärkesbyggandet varierar. Brännlands Iscider är exempelvis noggranna med att 
hela tiden kommunicera att produkten består av 100 % svenska äpplen samt äppelartens 
namn.  

 
Tävlan om så hög kvalitet som möjligt där pris inte är den mest avgörande faktorn kan 

vara en varumärkesbyggande strategi (Aaker, 2012, s. 81). Majoriteten av 
respondenterna använder sig av kvalitet som verktyg i varumärkesprocessen men 
tillvägagångssätten skiljer sig något åt. Kvalité blir automatiskt centralt då det är ett 

kriterium för att sälja produkten till ett högre pris än konkurrenter som kan 
massproducera i större skala än vad de tillfrågade respondenterna kan, eller vill. För att 

befästa kvalité som en trovärdig del i varumärkesbyggandet eftersträvar vissa 
respondenter att vinna gehör hos auktoritära röster inom produktområdet. Om detta 
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erkännande om produktens höga kvalité kan komma från oberoende tredje part betonar 
flera respondenter kan vara viktiga byggstenar för att skänka autenticitet till 
varumärket.  Exempelvis kan detta yttras genom prestigefulla priser, vilka bland annat 

Hernö gin flitigt använder på sina buteljer. I Brännlands isciders fall framhåller man i 
återtryckbart PR-material på hemsidan att produkten serveras på flera världsledande 

restauranger med Michelinbeteckning. Dessa tillvägagångssätt följer delvis Spence & 
Essoussi (2010) om att personer inom företaget kan bidra med autenticitet till 
varumärkesbyggandet. I dessa exempel finns indikationer på att även utomstående 

personer, tävlingar och tidskrifter kan bidra med att förse varumärket och produkten 
med autenticitet i fråga om ett mer oberoende erkännande av kvalité.  

 
Ett annat verktyg som förser både Brännlands iscider, Dugges och Bryggverket med 
index rörande upplevd kvalitétsgrad är mobila applikationer som Ratebeer där 

konsumenterna själva betygsätter produkterna. Detta går det givetvis att problematisera 
kring, då smakpreferenser är ytterst personliga och att det kanske krävs en auktoritär 

röst tillhörande erkänt kunnig person på produktområdet för att nå ett gehör som ger eko 
till den bredare massan av konsumenter. Bryggverket framhåller dock att det är ett 
effektiv varumärkesbyggande verktyg för att åtminstone nå de kundgrupper som är 

genuint intresserade av hantverksmässig öl. Påståendet stärker man genom att hänvisa 
till ökad försäljning av produkterna då en hade kvalat in på topp tio på Ratebeer. 

 
Även associationer och kopplingar mellan produkten, varumärket och konsumenten kan 
vara ett verktyg för varumärken att bygga sig starka indikerar våra resultat. Detta kan 

ske genom att varumärket sammanlänkas med konsumenten och värdefullt 
informationsutbyte kan ske samtidigt som konsumenten blir en varumärkesbyggande 
länk (Merrilee, 2007, s. 12). Brännlands iscider är ett tydligt exempel på hur detta kan 

ske. Där lät man privatpersoner investera i egna äppelträd där sedan de skördade 
frukterna används till att tillverka produkten. På detta vis frigjordes kapital till att 

expandera produkten, men kanske framförallt att bygga varumärket. Dessa investerare 
blev ambassadörer som sprider word-of-mouth för produkten och varumärket. Detta är 
också en strategi som Hernö gin och Box whisky tillämpat genom att erbjuda köp av 

nyemissioner och andelar av whiskyfat. Ett annat exempel på hur konsumenter kan 
sammanlänkas med produkten, är att göra sidoprodukter som är så estetiskt tilltalande 

att konsumenter vill använda dem i vardagliga sammanhang. Bryggverket gjorde 
tygpåsar som deras kunder kan använda i vardagen. Detta skulle synliggöra varumärket 
och att diskussioner skulle uppstå kring produkterna som de tillverkar. 

Varumärkesbyggande metoder likväl varumärket som produkt följer i dessa fall 
Centeno et al (2012) som framhåller att små och medelstora varumärken byggs genom 

ett innovativt, experimentorienterat och uppfinningsrikt tillvägagångssätt. 
 
Ägarna av varumärkena tenderar att vara djupt kunniga om deras produkter som sådana. 

Då menar författarna att de är väl insatta och insiktsfulla i själva produkten och 
produktionsprocessen bakom den, medan angränsande kunskapsområden som 

varumärkesfrågor, logistik och försäljning etcetera är bristfälliga. Detta går i linje med 
Merrilee (2007) som framhåller att många varumärkesgrundare successivt utvecklar 
fördjupade produktkunskaper, medan andra varumärkesrelaterade frågeställningar ofta 

förbises som ett resultat av bristande ekonomiska och eller kunskapsrelaterade orsaker. 
Här finner författarna att respondenterna har kommit olika långt i den 

varumärkesbyggande processen. En majoritet av respondenterna uppger och erkänner 
bristande kompetens rörande varumärkesrelaterade frågeställningar. Hur dessa väljer att 
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möta svårigheter i varumärkesbyggande avseenden skiljer sig dock vida åt. U&ME 
bryggerier är ett exempel på där trots erkända kunskapsluckor inom företaget ej valt 
extern konsultation i frågor som både rör självaste produkten och varumärkesfrågor. I 

kontrast står en jämförbar konkurrent i form av Westerbotten bryggerier som valt att 
anlita expertis på löpande basis. 

 
Många av varumärkenas grundare föreställde sig en möjlighet för produkten på 
marknaden innan de utvecklats till den slutliga produkten som lanserades på 

marknaden. Hernö gin till exempel identifierade en lucka på marknaden, att det helt 
saknades svenska destillerier som producerade hantverksgin vid tidpunkten för 

uppstartande. Någonting respondenten menar låg rätt i tiden då andra så kallade 
hantverksprodukter av mindre producenter hade brutit ny mark och utvecklat både 
efterfrågan och en större betalningsvilja för produkter av hög kvalité. Detta mönster 

återfinner författarna även hos Tevsjö destilleri, Box Whisky och Brännlands iscider. 
Identifiering av möjligheter hos dessa började med en utforskande fas för att urskilja 

möjliga konkurrenter inom produktområdet med avgränsning till svenska producenter. 
Dessa urskilde endast ett fåtal tänkbar konkurrent inom segmenten för frukt och 
dessertviner, whisky och likörer.  Dessutom låg dessa tänkbara svenska konkurrenter i 

en hög prisklass i förhållande till jämförbara produkter från andra länder. Att 
igenkännande av möjligheter är en nyckelfaktor som hjälper ägarna att bygga 

framgångsrika varumärken stärker tidigare studier inom ramverket för små och 
medelstora företag Merrilee (2007) samt Centero et al (2012).  
 

I kontrast finns dem som följer Krakes (2005) linje om att det utgår från ett intresse, en 
passion eller en drivkraft som gör att omvärldsanalysen uteblir eller blir sekundär. Detta 
kan härledas till grundtanken om ambitionen med varumärket och produkten, om det 

som i U&ME bryggeriers fall utgick från att vara och förbli ett småskaligt 
hobbyprojekt. I kontrast står Brännlands iscider som åsidosatte ett yrke och en 

framgångsrik karriär för att satsa allt befintligt kapital, tid och fokus på ett ‘’omöjligt 
och vansinnigt projekt’’ med målbilden att skapa världens främsta produkt inom sitt 
område. 

 
Krake (2005) menar att små och medelstora varumärken genomsyras av avsaknad av 

långsiktig planering i sin varumärkesbyggande. Det återfinns stödjande argument för 
detta, då merparten av respondenterna ej har långsiktiga marknadsstrategier. Det som 
kan ställas som ett motargument, är dock att flera respondenter nämner kostsamma 

investeringar i anläggningstillgångar samtidigt som det finns målbilder rörande 
varumärkesbyggandet även om dessa inte är tydligt uttalade eller formulerade i skrift. 

Till exempel på långsiktiga investeringar är automatiserad förpackningsanordning hos 
Bryggverket och nyanställning av internationell produktionsexpertis hos Brännlands 
iscider. Hos Tevsjö är målsättningen att bygga kapital som skall investeras i framtida 

varumärkesbyggande aktiviteter som reklam. Box nämner att en långsiktig tidshorisont 
fordras för att förädla slutprodukten som man ämnar ska bli världsbäst samt att den 

varumärkesbyggande processen ‘’enbart kommit 100 meter av ett maratonlopp.’’ 
Avslutningsvis finns alltså långsiktiga visioner som rör varumärkesbyggandet hos 
merparten av respondenterna, trots att de inte är tydligt uttalade. Att så är fallet har dels 

att göra med bristfällig kunskap på området varumärkesbyggande, med stöd av att 
merparten av varumärkena utgår från produkterna som kärna. Planeringen tenderar att 

ofta vara centrerad kring produkten och inte varumärkesbyggandet.  
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6.3 Varumärke som symbol 
Genomgående för alla respondenter är att de på något sätt anlitat extern hjälp för 
framtagandet av logotyp och etiketter på produkter. Detta stämmer överens med det 

Hynes (2009, s. 546) påtalar ofta är fallet gällande små och medelstora företag. Om vi 
tittar på exempelvis U&ME, Westerbottens bryggeri och Bryggverket så har dem anlitat 
en lokala designers vilket i alla fall två av dem menar är ett steg i ledet att förankra 

produkten lokalt. Ofta har logotyp framtagits i samförstånd och genom diskussion med 
den respondenten anlitat. I exempelvis U&MEs fall så landade detta i Storspoven, 

vilken är Västerbottens landskapsfågel. Likadant vill Bryggverket förmedla hantverk 
med ett drev som logotyp, Westerbottens bryggeri renhet, kulturhistoria och klass med 
logotyp som är ett stilrent W med koppling till ett lokalt 1800-talsfotografi. Detta tyder 

också på att dem använder sig av detta som ett steg i att skapa associationer till 
varumärket i och med den visuella identiteten. Hynes menar att denna process ofta sker 

utan att varumärkesgrundaren genomgår någon längre varumärkesutforskande fas 
(Hynes, 2009, s. 546) vilket resultaten indikerar även om det ofta är en gedigen tanke 
bakom varför dem gör som de gör. Detta understöds med att dessa varumärken ej 

genomför till exempel marknadsundersökningar eller hur potentiella konsumenter skulle 
uppleva en tilltänkt visuell och grafisk utformning. Istället förlitar sig dessa på känsla 

och de råd som man fått genom extern konsultation. På samma sätt arbetar även Hernö 
Gin, Tevsjö och Brännlands Iscider där visuell och grafisk kompetens har funnits i 
direkt närhet inom till exempel familj eller bekanta. För att exemplifiera så har Hernö 

Gin en etikett som är signerade för hand vilket är ett steg i ledet att förmedla känslan av, 
och att skapa associationer till, den hantverksmässiga och personliga biten av 

varumärket menar respondenten. Tevsjö sticker ut något på den här punkten då de är 
den enda respondenten som inte anlitat extern hjälp överhuvudtaget gällande 
formgiving. 

Tre respondenter som sticker ut något och eventuellt talar emot det Hynes (2009, s. 546) 
säger angående utforskande är Box Whisky, Dugges samt Brännlands Iscider. Detta i 

och med att Box Whisky har en organisation runt sig med tidigare erfarenhet av 
varumärkesbyggande samt att Dugges är de enda, utifrån vår vetskap, som faktiskt gjort 
en varumärkesanalys. Brännlands Iscider i sin tur har tittat på vinvärlden och gjort 

efterforskingar angående vilka etiketter som säljer bäst och sedan tillämpat denna 
design på sin egen utformning. Här lyser även varumärkesgrundarens brinnande 
vinintresse igenom och färgar varumärket (Aaker, 2012, s. 141). Box Whisky, som för 

övrigt även dem anlitar extern hjälp genom en byrå i Sundsvall, är den enda av våra 
tillfrågade respondenter som använder sig av två typer av logotyper. De menar att 

eftersom de är en sprittillverkare, kan det bli problematiskt att bli förknippad i olika 
kontexter, därför har Box en logotyp med ordet Whisky och en utan. I och med att 
varumärket Box består av tre bokstäver, som dessutom betyder något på engelska, 

försöker företaget istället addera attribut till sin grafiska profil. Box Whisky menar att 
genom att ta med älven och byggnaden i den grafiska profilen så skapar de 

associationskopplingar mellan varumärkeslogotypen och den plats företaget befinner sig 
på. Detta går i linje med Hynes (2009, s. 548) som menar att logotypen fungerar som ett 
emblem för igenkännande. 

Det som utmärker varumärket Dugges från de övriga respondenterna är att den 
ursprungliga fonten för logotypen, som används än idag, är en font som vem som helst 

kan hämta från Word. Att Dugges valt att behålla den gamla fonten skulle kunna ses 
som en fördel i och med att för att värde ska kunna genereras från varumärkeskapital så 
måste det vara kopplat till namnet och logotypen för varumärket. Om detta sedermera 



67  

 

ändras är risken att inte allt värde följer med till det nya varumärket (Aaker, 2012, s. 8). 
Däremot är formgivningen på etiketten samt val av produktnamn framtaget på det sättet 
att konsumenten ska koppla ihop etiketten med vad flaskan innehåller. Detta är ett led i 

Dugges arbete att vara så tydliga och konkreta som möjligt, främst för att minimera 
frekvensen av felköp hos konsumenten. Utifrån de svar vi inbringat från respondenterna 

är det endast Dugges som påtalar risken med felköp och att formgivningen och designen 
är en del i att minimera detta. 

I och med att små och medelstora företag ofta har begränsade resurser och följaktligen 

inte kan avsätta så stora mängder kapital till varumärkesbyggande aktiviteter och 
kommunikation så kan associationerna kopplade till ursprunget vara en strategi att 

föredra. Detta i och med att det ofta kan bidra till ett ökat värde för en låg kostnad. Ofta 
är det även så att symboliska värden är starkare och mer hållbara än funktionella värden 
vilket kan vara värt att utnyttja (Spence & Essoussi, 2010, s.1049). Att trycka på och 

förmedla arvet runt varumärket och företagets arbete kan även det vara en stark källa till 
varumärkets identitet (Aaker, 2010, p. 84–85). Många av de tillfrågade respondenterna 

använder sig av kopplingar till en specifik plats eller region i sitt sätt att nå ut med, samt 
skapa associationer till sitt varumärke. I vilken utsträckning detta sker varierar i olika 
grad mellan respondenterna, vissa bygger hela sin identitet runt detta medan andra 

endast använder sig av lösa kopplingar, att det inte är ett medvetet val eller snarare 
undviker det. Några av de respondenter som i hög utsträckning trycker på ursprung 

gällande varumärke och utformning av etiketter är U&ME, Westerbotten, Brännlands, 
Box, Tevsjö och Hernö. Det är endast två respondenter, Bryggverket samt Dugges som 
menar att de inte lägger något arbete i att förankra produkten till en specifik plats eller 

region, Dugges menar att de snarare försöker undvika detta. En rätt uppenbar faktor som 
de första respondenterna har gemensamt är att själva varumärkesnamnet är geografiskt 
kopplat till en region eller plats. Detta är även något som gör att Bryggverket 

och Dugges sticker ut ytterligare från övriga. 

Några intressanta aspekter som nämns från de olika respondenterna är bland annat att 

det kan uppstå problematik gällande försäljning i andra städer. I U&MEs fall blir det 
problematiskt att torgföra sina produkter i Skellefteå, då produkten är så starkt kopplad 
till en specifik region, Umeå, då det finns en viss rivalitet mellan städerna. Hos 

Westerbotten har de lyckats undvika detta genom att knyta an till en bredare region, 
Västerbotten, och de är även en av respondenterna som vill förmedla en känsla av arv i 

sitt budskap genom sina klassiska ölsorter. Detta går i linje med Aaker (2010, p. 84–85), 
som poängterar att ursprung och plats kan vara en starkt identitetsbyggande faktor. Arv 
är även något som Brännlands Iscider använder sig av men då i ett lite annat syfte. Det 

problematiska menar Brännlands är att det inte finns tillräckligt med kvalitativa äpplen 
att tillgå lokalt i Norrland men detta har de kringgått genom att istället trycka på det arv 

som producenten av äpplen söderöver besitter. Även Box Whisky vill förmedla arv och 
historik genom sitt varumärke men i och med att varumärket inte är särskilt gammalt 
kringgås detta genom att förmedla platsens historik istället, samt historiken i produkten 

de producerar. Detta menar dem blir en balansgång mellan det moderna varumärket och 
det traditionsbundna i produkten vilket vi menar går hand i hand med det som Krake 

(2005) påvisar att både symboliska och funktionella värden användas i små och 
medelstora företag, likväl som ett ömsesidigt beroende dem emellan. Det geografiska 
läget är även ett sätt för dem att differentiera sig mot de största konkurrenterna. 

Gällande geografisk koppling så är det två av respondenterna som går emot strömmen, 
Bryggverket och Dugges. Bryggverket menar att dem inte medvetet kopplar sitt 
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varumärke och ursprung till en geografisk plats utan att det i så fall skulle vara 
kopplingen till Sverige i och med att namnet är på svenska. Sporadiska samarbeten görs 
med lokala aktörer men det är ingen medveten strategi att knyta an till just någon 

specifik region menar respondenterna. Dugges anser att kopplingar mellan produkt och 
geografisk plats kan bli allt för obskyra. De har i och för sig en öl som heter Björröder 

Pils som är kopplat till Björröd där bryggeriet ligger men det är också den enda. De 
menar på att genom att hälften av deras produktion går till utlandet skulle det bli allt för 
svårförståeligt med geografiska kopplingar och associationer. Blir det någon form av 

geografisk association är denna i så fall till Skandinavien menar man. 

Vi ser ett mönster gällande respondenterna när det kommer till de som gärna trycker på 

tradition och associationer till ursprung och geografisk plats ofta är av den äldre 
generationen, eller i alla fall går mot ett traditionsbundet framställande av produkten. 
Detta i kontrast till dem som går mot nyskapande och experimenterande där geografisk 

plats och ursprung inte har samma relevans. Ett exempel är Westerbotten Bryggerier 
som genom att producera vad dem kallar stilren traditionsbunden öl gärna associerar till 

den geografiska kopplingen och ursprunget, detta genom historieberättande som 
matchar deras yrkesverksamma bakgrund som arkeologer. Tittar vi istället på Dugges 
vilka, om än inte är trendskapare så, i alla fall ligger med i toppen vad gäller trender 

inom hantverksöl och arbetar aktivt för att behålla den positionen, så är associationer till 
ursprung och geografisk plats inte alls lika påfallande. 

6.4 Varumärke som organisation 
De som är delaktiga i varumärket delar gemensamma kärnvärden, vilket är 
framträdande egenskap hos små och medelstora företag (Spence & Essoussi, 2010, 

s.1039). Detta genomsyrar samtliga respondenter mer eller mindre. Detta sker vanligtvis 
genom vad bland annat U&ME och bryggverket kallar en demokratisk beslutsprocess, 

att alla involverade inom organisationen drar åt samma håll gällande det mesta inklusive 
kärnvärden. Alla beslut som ska tas eller genomföras diskuteras sinsemellan så att det är 
förankrat hos alla. Kärnvärdena hos de mindre expanderade och utvecklade 

varumärkena som U&ME, Bryggverket och Tevsjö är kärnvärdena ofta att betrakta som 
underförstådda och inte direkt uttalade i skrift. De varumärkena som avancerat något 

längre i sina varumärkesbyggande processer, som Dugges och Box Whisky har detta 
tydligt formulerat så att dessa skall genomsyra hela organisationen. Till exempel har 
Box Whisky de tre ledorden platsen, passionen och kunskapen som alla bakom 

varumärket ska stå bakom.  

Det går att utläsa från de svar som erhållits från respondenterna att det ofta råder ett nära 

samarbete inom företaget, öppen kommunikation, kreativitet, icke hierarkisk struktur, 
delade kärnvärden och nära personliga relationer mellan respondenterna, vilket går i 
linje med Spence & Essoussi (2010).. Vidare går dessa företag väl i linje med Krake 

(2005) påvisade, att det finns en acceptans mot misslyckande och lärande genom andra 
inom företaget. Ett tydligt exempel på mindre organisationsnivå är Bryggverket där de 

anställda med tiden har funnit sig tillrätta med olika ansvarsområden inom varumärket, 
där det öppet överläggs och övervägs dem emellan om det anses vara extra viktigt. På så 
vis blir rollfördelningen tydligare efter vad dessa anser sig duktiga på eller mer 

intresserade av och kunskap inom olika områden delas öppet och fritt genom dialog. På 
ett mer professionellt organisatoriskt plan kan Box whisky nämnas, där handplockad 

expertis inom bland annat produktframställning och varumärkesfrågor är utstationerad i 
olika delar av landet. Detta förhindrar dem dock inte från att regelbundet diskutera 
varumärkesfrågor med samtliga involverade i organisationen, trots olika 
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kunskapsområden. Detta indikerar att olika långt utvecklade varumärken arbetar på 
ungefär samma vis då det rör öppen kommunikation och personliga relationer inom sina 
organisationer.  

Hos exempelvis Brännlands Iscider och Hernö gin, menar respondenterna att den 
organisationsmässiga kulturen och inställningen nog smittat av sig från dem som 

grundare, vilket stämmer överens med vad Krake (2005) betonar i och med att 
ursprungliga grundarna ingjuter passion för varumärket som överförs till familj och 
anställda. Detta befästs sedan vidare på varumärket och säkerställer ett välbevarat rykte 

om varumärket. Även här menar respondenterna att alla drar åt samma håll, det vill säga 
strävan efter att bli bäst i världen. Exempelvis Brännlands Iscider har haft som uttalad 

målsättning att bygga upp sin organisation runt budordet “excellence” vilket dem vill 
göra till en central del av varumärket. Den tydligt uttalade organisatoriska målbilden 
hos Brännlands Iscider är att bli en toppkandidat på världsmarknaden, att lyckas globalt.  

Exempel på varumärkesidentitet som genomsyrar hela organisationen, är innovation, 
starka kundrelationer, närvaro och framgångar, lokalt ursprung eller samhällsorienterat 

(Aaker, 2012, s. 118). Detta exemplifieras starkt genom bland annat Hernö gin, 
Brännlands iscider, Dugges och Box Whisky. Då det rör innovation kan vi exemplifiera 
genom Dugges som genom dess marknadsansvariga identifierade en växande trend och 

efterfrågan av suröl genom dess kundrelationer. Detta fick till följd att 
marknadsavdelningen återkopplade detta organisationens kemist och en ny produkt som 

passade varumärkets portfölj och självbild tillkom. Detta menar vi passar in på det 
Abimbola & Kocak (2007, s. 426) talar om när de menar att de som lyckas förutse och 
skapa innovativa varumärkesbyggande aktiviteter på organisatoriskt basis, ofta ingjuter 

förtroende hos konsumenten och dessutom har en god uppfattning om konsumentens 
smakpreferenser. Detta skulle även kunna sägas om Bryggverket med sina påhittiga 
ölsorter med bland annat renblod som fallit väl ut hos konsumenterna.  

De som har utvecklat arbetet med varumärket som organisation längst bland 
respondenterna, som Dugges och Box Whisky, tenderar att också ha utvecklat 

funktioner som känner av marknaden och vad den efterfrågar. I dessa fall identifieras 
alltså en tvåvägskommunikation, eftersom att organisationerna inhämtar information 
utanför dess direkta verksamhet och sedan delar den inom organisationen. Detta kan 

medföra identifiering av nya möjligheter och flexibilitet, vilket går i linje med vad 
Abimbola & Kocak, (2007) menar kan förse företagens organisationer med värdefulla 

uppslag för varumärkesbyggande åtaganden. Detta skulle exempelvis kunna vara en ny 
produkt som möter det som konsumenterna efterfrågar men som varumärket inte 
tidigare erbjudit, på grund av ovetskap om existerande efterfrågan av en viss produkt 

eller att varumärket inte identifierat en potentiell kundgrupp.  

Varumärket som organisation kan också fungera till att framhålla varumärkets 

kärnvärden på olika vis och med olika syften. Till exempel så använder Box Whisky 
detta frekvent för att stärka kundrelationer och produktens ursprung, genom att 
kontinuerligt i alla organisationens led påminna sig om de tre ledorden platsen, 

passionen och kunskapen. Dessa ledord strävar man efter att varumärket och produkten 
skall genomsyras av. På så vis kan vissa varumärken byggas genomgående av alla 

bakom organisationen. I Box Whiskys fall tillämpas dessa inte enbart på 
marknadsavdelningen, utan är av lika stor vikt då kundrelationer byggs på plats då 
anläggningen visas.  
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I fråga om varumärket som organisation särskiljer sig Tevsjö. Detta eftersom denne 
successivt har frångått att producera under eget varumärke och numera producerar 
produkter på beställning som går under andra varumärken. Här återfinns en 

organisatorisk självbild av att vilja vara hantverksmässiga och lokala i stor utsträckning. 
Här går varumärkesbyggandet i en slags omvänd riktning, där tanken är att under en 

flerårsperiod inbringa tillräckligt med kapital genom att åsidosätta sitt eget varumärke 
och producera åt andra. Den uttalade målbilden är sedan att bygga sin organisation och 
sitt eget varumärke starkt då det finns tillräckligt med insamlade finansiella resurser. 

Tills dess har denne inte några direkta kärnvärden uttalade inom organisationen. Detta 
kan ses som en förlängning av Krake (2005), träffande lärande genom andra inom 

företaget. Tevsjö inser sina kunskapsbrister i fråga om varumärkesbyggande 
frågeställningar, och ger istället organisationen tid att mogna både finansiellt och 
kunskapsmässigt genom att lära av andra aktörer som bygger sina varumärken med 

Tevsjös grundprodukt. Detta skulle i sådant fall återigen motbevisa Krake (2005) med 
att små och medelstora varumärken genomsyras av avsaknar långsiktig planering av 

sina varumärken.  

En uttalad tydligt formulerad värdegrund samt en person som arbetar specifikt med att 
kommunicera ut den till konsument är något som gör att Dugges skiljer sig mot många 

av resterande respondenter tillsammans med Box Whisky och delvis Brännlands iscider. 
Dugges arbetar kontinuerligt med kärnvärden inom organisationen och har årlig 

revision samt två dagar per år där det dem samlas och bestämmer vilken riktning 
Dugges bör ta och om kärnvärdena behöver revideras. Vi menar på att både Dugges och 
Box Whisky har kommit en längre bit på vägen genom sitt sätt att arbeta med 

varumärket som helhet. Aaker (2012, s.136) menar att enhetliga kärnvärden inom 
organisationen kan stärka det långsiktiga varumärkesbyggande arbetet och skapa 
motståndskraft mot konkurrenter. Vilket understöds av just dessa två respondenter, som 

framhåller att kontinuitet och ständig återkoppling inom organisationen är centrala 
byggstenar för att hålla ihop varumärkena med organisationernas olika delar. Detta står 

således i kontrast till övriga respondenter som utgår från mer underförstådda kärnvärden 
och ledord. Vidare kan det problematiseras kring om de uttalade kärnvärdena internt 
inom organisationen genomsyrar varumärket till den grad att det till och med blir 

påtagligt för konsumenterna. Här menar både Dugges och Box Whisky att 
varumärkesbyggandet är en lång och tidskrävande process, vilken än mer aktualiserar 

att organisationen är enad och kontinuerlig i värdegrunden och ledord för att framstå 
som ärlig och äkta på marknaden.  

Avslutningsvis kan framhållas att liksom Centero et al (2012) betonar, är varumärket 

som organisation den djupaste fasen som ofta återfinns hos organisationer som kommit 
långt i den varumärkesbyggande processen. Detta underbyggs av att det är de 

varumärkena som existerat längre, har mer kunskap med expertis inom området av 
varumärkesfrågor och finansiella resurser, som genomsyras av ett organisatoriskt 
helhetstänk. Även om sådant som visioner och ledord alltid återfinns i olika grad inom 

de olika företagen, är det en minoritet som besitter kunskap och verktyg i hur det skall 
användas för att bygga ett starkt varumärke.  
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6.5 Prissättning som varumärkesbyggande verktyg 
Många varumärken väljer att lägga tonvikt på kvalitet som en del av sin 
varumärkesidentitet (Aaker, 2012, S. 81). Samtliga respondenter uppger att de tillhör 

olika grader av premiumsegement där pris inte är den största faktorn till köp hos 
konsumenten. Detta förefaller naturligt på flera sätt då det är en hantverksverksamhet 
vilket gör att produkterna inte massproduceras vilket leder till att ett högre pris måste 

sättas då tillverkningskostnaderna blir högre med en mindre produktion. Vissa 
respondenter har anpassat sig till en prisnivå för att tilltala en viss konsumentgrupp men 

även för att tillhöra ett visst prissegment och på så sätt differentiera sig mot andra. Av 
dessa ingår respondenterna Hernö Gin, Box Whisky samt Brännlands Iscider. 
Gemensamt för dessa är att kvaliteten är i fokus och i och med detta blir pris en 

sekundär fråga för konsumenten, vilket går i linje med vad Aaker (2012, S. 81) 
framhåller angående att produktkvalité kan göra priset mer irrelevant.  

 
Andra respondenter har lagt sig på en viss prisnivå beroende av produktionskostnaden 
för att tillverka produkten vilka är Bryggverket, Dugges, U&ME, Westerbottens 

Bryggeri samt Tevsjö Destilleri. Med detta framhåller dessa respondenter att pris inte är 
den främsta faktorn att ta hänsyn till beträffande hur dessa vill att varumärkena skall 

framstå. Detta kan indikera att varumärken istället fokuserar på image i strävan att 
påverkan på köpbeslutet hos konsumenten. Image har lika stor inverkan som pris enligt 
Djatmiko & Pradana (2015, s. 227) och kan koppla till andra associationer och 

produktattribut (Aaker, 2012, s. 82). Detta kan exemplifieras med Bryggverket som vill 
associeras med hantverk eller Westerbottens Bryggeri med lokalt, småskaligt och 

regional kulturhistoria.  
 
Hernö gin betonar att frågan om prissättning är väldigt viktig på grund av att det speglar 

varumärkesidentiteten “det finns en generell tro eller tanke om att betalar man lite mer 
så får man något mer också”. Detta stämmer överens med det Aaker (2012, S. 81) 

påtalar om att via pris förmedla kvalitet i produkten och använda det som 
varumärkesbyggande komponent för att skapa association, till i dessa fall kvalitet.  
 

Liksom Hernö gin menar Box Whisky att man befinner sig inom premiumsegmentet. 
Box Whisky menar att dem har tagit sig till den nivån som de vill befinna sig på. Här 
återfinns ett mer djupgående resonemang kring kundgrupperna de ämnar nå genom 

prissättningen. Dessa är medelklass intresserad av kvalité. Gällande hur prissättningen 
speglar varumärkesidentiteten menar respondenterna att de litar på försäljare och 

marknadsanalytiker i olika länder. “Gå aldrig ner, de säger håll er högt i 
premiumsegmenten.” Dessa framhåller att det inte finns några incitament att gå ner i 
pris. Betoning ligger på att det finns köpkraft som matchar det satta priset på produkten 

och varumärket. Då konsumenten är villig att betala det priset som efterfrågas kan 
indikera ett framgångsrikt varumärkesbyggande enligt Anselmsson et al (2014, s. 97). 

Ytterligare etablering på nya marknader ger snarare incitament att höja priset då det 
finns en större population av potentiell köpkraft för deras produkter. Även Brännlands 
iscider har satt ett pris som skall förmedla kvalitén på produkten, vilket innebär ett för 

produktkategorin högt pris. Det höga priset rättfärdigas av den kvalitetsökning man 
anser att konsumenten får. Detta återkopplar återigen till Aaker (2012, S. 81) om att 

kvalité kan göra prisfrågan mer irrelevant om kärnvärdet, som här kvalité når fram till 
konsumenten. Strategin har varit att möta likvärdiga franska konkurrenter inom 
produktkategorin. Denne menar att priset möter köpkraften man tycker sig ha 

identifierat hos konsumenterna.  
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Brännlands iscider och Hernö gin erhåller en produktbredd med olika prissättningar, en 
i premium, en i superpremium och en i ultrapremium. Genom att bredda varuportföljen 
kan dessa säkra en över året jämn försäljning då vissa av produkterna är mer 

säsongsbetonade sett till försäljningsstatistik. Brännlands iscider använder termen 
‘’bread and butter’’ för att förklara denna prisstrategi. Det handlar dels om att ha 

åtminstone en grundprodukt som ger ett stadigvarande kassaflöde och sedan 
komplettera varumärket med mer exklusivt prissatta produkter. Detta indikerar ett större 
helhetstänk träffande varumärkesbyggandet, eftersom Brännlands iscider och Hernö gin 

framhåller att mer exklusiva produkter bidrar till att ge även grundprodukten en känsla 
av exklusivitet och associationer som kvalité och hantverksmässighet.  

 
Vidare påvisas att det är viktigt att varumärkena kommunicerar det som uppnåtts i 
erkännande av dess produkt, genom detta så försvinner till slut prisdiskussioner och 

konsumenten blir mer medveten om vad denne betalar för. Ett varumärkes image eller 
identitet kopplas ofta till den information som konsumenten förknippar och associerar 

varumärket eller produkten med, i detta fall har Brännlands Iscider, Hernö gin och även 
Box Whisky använt den metoden så att prisfrågan blivit irrelevant. Då dessa 
associationer är framgångsrikt utformade och riktade, ökar de konsumentens intentioner 

till köp (Netemeyer et al., 2004, s. 210). Detta är fallet i nämnda exempel, då 
respondenterna uppger tydligt märkbara ökningar i försäljning då erkännande i kvalité 

om dessa varumärkens produkter kontinuerligt har kommunicerats. Detta till trots att 
priset med tiden ökat något.  
 

Bryggverket anser sig även dem tillhöra prissegment premium, dock inte ultrapremium 
eftersom det återfinns betydligt dyrare öl än deras. De menar att de egentligen skulle 
behöva ta ett högre pris i förhållande till produktionskostnaderna, vilket även U&ME 

samt Westerbottens Bryggeri påtalar. Vidare resonerar dem att det skulle påverka 
försäljningen negativt. Man resonerar att konsumenter som inte är insatta gällande 

hantverksöl överlag saknar förståelse för vad de egentliga kostnaderna är för att driva 
bryggeri och framställa produkter av den hantverksklass man tillhör. Steget att kunna 
sänka priset är långt eftersom det skulle fordra så mycket högre produktionskapacitet än 

där man befinner sig i dagens läge. Priset kommunicerar att konsumenten betalar lite 
mer, men får mycket mer i form av smak, tid och hantverk per flaska. Det finns 

indikationer att alla bryggerier fokuserar på image och identitet i högre utsträckning än 
prisvariabeln. Detta kan användas för att locka till köp hos konsumenten (Netemeyer et 
al., 2004, s. 210). Detta grundar vi på att bryggerierna motsätter sig att ta mer betalt än 

de måste, det ingår inte i deras image och självbild att ha överdrivet dyra priser. Dessa 
vill ofta vara folkliga och därmed överkomligt prissatta, med andra ord återfinns en 

strävan efter att ta ett pris som inte avviker från det som ses som likvärdiga produkter 
och varumärken.  
 

Tevsjö är den enda bland respondenterna i denna underkategori som helt och hållet 
efterföljer produktionskostnaderna som den enda källan till prissättningen. Författarna 

upplever att även om Tevsjö tar ett högre pris, så står det i kontrast till övriga 
respondenter då detta utgår från en kostnadskalkyl istället för att försöka tillhöra ett 
önskat prissegment. Samtidigt förs ett resonemang om att man vill särskilja sig genom 

pris från producenter som massproducerar.  
 



7 3 

 

Just ursprungsland eller plats har visat sig vara ett effektivt och billigt alternativ i 
kontexten för små och medelstora företag att ge ökat värde till produkten och därmed 
kunna ta ett högre pris (Spence & Essoussi, 2010, s.1049).  

 
Avslutningsvis är pris som varumärkesbyggande verktyg någoting som samtliga 

respondenter, i olika utsträckning, regelbundet reflekterar över. Det återfinns en stark 
tro på att pris signalerar produktkvalitet vilket alla respondenter nämner. Däremot 
skiljer sig analysdjupet gällande prisvariabeln åt mellan respondenterna. Många 

respondenter, Hernö Gin, Box Whisky, Brännlands Iscider, U&ME, Westerbottens 
Bryggeri samt Tevsjö har tagit fasta det Anselmsson et al (2014, s.98) påtalar angående 

att ursprungsland kan hjälpa till att göra så att konsumenten är villig att betala ett högre 
pris för sin produkt. Spence & Essoussi (2010, s.1049) påtalar att ursprungsvariabeln 
även är ett bra medel för små och medelstora företag som kanske saknar större resurser, 

vilket är fallet hos de av oss tillfrågade respondenterna, då det adderar värde till 
produkten. Även respondenterna som inte trycker på ursprung i samma utsträckning, 

Dugges samt Bryggverket, utnyttjar istället sin innovation och sitt unika sätt för att 
addera värde till produkten vilket nämns av Anselmsson et al (2014) som ett sätt att få 
konsumenten att betala ett högre pris. 
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7. Diskussion  
Under detta avsnitt ämnar författarna diskutera mer subjektivt och personligt angående 

svaren som analyserats i tidigare stycke. 
 
I varumärket som person kan vi urskilja hur ambitioner avspeglas i 

varumärkesbyggandet. De som enbart har varumärket som en hobby för att kunna leva 
ut ett intresse tycker vi kännetecknas av en ledig inställning till varumärkesbyggande. 

Detta skulle kunna ha att göra med att det inte finns några större visioner om att tjäna 
pengar och expandera varumärket. Snarare tycker vi oss se att drivkrafter som inte styrs 
av ekonomiska eller varumärkesmotiv är det huvudsakliga bakomliggande. En 

tillräcklig motivation att ens starta varumärket kan vara att främja sitt eget och andras 
intresse för produkten. Den sociala biten kan också vara en betydande faktor till att 

varumärkena uppstår, då flera av dem i studien delas av vänner som känt varandra 
länge. Att varumärket utvecklas till en slags social plattform där även ett intresse kan få 
utlopp i goda vänners lag.  

 
Andra tycks drivas av en entreprenöriell anda, att varumärket och produkten är en 

drivkraft i sig. Detta tycker vi också speglas i hur mycket längre vissa har tagit sig i 
varumärkesbyggandet än andra. Vi upplever inte att någon av dem vi pratat med har en 
ekonomiskt förskönad bild av att driva ett företag och bygga ett varumärke. Tvärtom är 

det stora uppoffringar i tid, energi och eget kapital. Krake betonar att små och 
medelstora företag ofta leds av visionära entreprenörer som står i centrum för 

varumärkesbyggnande och identitetsskapande processer (Krake, 2005, s. 233). Vidare 
kan vi diskutera medvetenheten som ibland tycks finnas och ibland avsaknads då det 
kommer till att bygga och forma varumärkena. De som drivs på hobbybasis avsaknar 

nästan helt det tänkandet, vilket också stödjer vårt resonemang om att det finns olika 
källor till drivkrafter bakom varumärkena. Det kan också spekuleras i att ju fler 

intressenter och investerare som varumärkena väljer att ta in, ju mer står på spel 
ekonomiskt, organisatoriskt, produktionsmässigt med mera. Olika ägarstrukturer och 
hur mycket investerat kapital från intressenter som inte är direkt inblandade i den 

dagliga operationella verksamheten kan säkert också påverka hur mycket man väljer att 
lägga på varumärkesbyggande. Det kan stödjas av att de tre varumärkena vi anser 

kommit längst i varumärkesbyggandet, Box, Hernö gin och Dugges alla kännetecknas 
av större kostnader och produktionsvolymer, men även mer investerat kapital från 
aktieägare. Detta skulle i sådant fall innebära det vi påtalade i analysen, att 

varumärkesgrundarens personlighet avtar i varumärket då det växer. Kanske kan det 
vara så att det startar med personliga intressen sedan utvecklas en ännu djupare kunskap 

för produkten. Därefter växer betydelsen av symboliska värden då produktionsvolymen 
blir större innan man uppnår ett sista steg i mognaden i varumärket, då hela 
organisationen genomsyras av ett delat kärnvärde.  

 
Hur frekvent och på vilket vis man väljer att använda olika marknadskanaler är en 

annan punkt som var iögonfallande i skillnad. Här tycker vi oss se en osäkerhet hos 
vissa, hur dessa kanaler ska användas. Ibland upplevdes till och med en motvilja att lära 
sig använda dem trots att man sa sig veta hur viktigt det kan vara. I den andra änden kan 

vi se företag som Dugges som till och med har en ansvarig som dagligen följer sociala 
media och till och med har speciella verktyg till att mäta sådant som man anser relevant. 

I denna ände av varumärkena finns en annan medvetenhet om vilka medel och verktyg 
som kan användas och hur. Det är också dessa som säger att kontinuitet är nyckeln till 
framgångsrik varumärkesbyggande. Med kontinuitet menar man i alla varumärkets led, 
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som produkt, som symbol, som organisation, som pris och som i kommunikation. De 
som tycks ha lyckats med sin varumärkesbyggande har alltså en röd tråd genom allt de 
gör. En spekulation är att detta skapar varumärken som är starka på bred front och 

därmed i sista ledet mot konsumenterna skapar associationer. En annan fullt logisk 
förklaring till att man tagit sig olika långt i den varumärkesbyggande processen är tiden 

man varit verksam. Det bör vara en skillnad på ett varumärke som Dugges som 
etablerades år 2005 jämfört med Bryggverket 2013.  
 

Varumärkesidentitet är ett område som för oss ibland varit svårtolkat i dess språkliga 
innebörd. Ännu svårare har det varit att särskilja de olika delarna av varumärkesidentitet 

i en verklig kontext då det applicerats på respondenternas svar. Med det sagt finns 
belägg för att problematisera dess användbarhet i kontexten av små och medelstora 
företag. Det är svåra uttryck och variabler, åtminstone för lekmän som inte främst ser 

till varumärkesbyggande, utan varumärket som en del av en hobby. Vi tror inte att alla 
som medverkade i studien ens har tänkt i dessa termer kring sina varumärken. Även om 

de i kategoriserad mening är små sett till den definitionen vi nämnde i inledningen (upp 
till 50 anställda), är kunskapen och resan man gjort i varumärkesbyggandet väldigt olika 
i längd, grundsyfte och ambition. Sett till mängden insamlat data på de olika 

undersökningsområdena, kan vi se att prissättningen var något som alla kunde förhålla 
sig och relatera till. Med detta sagt behöver det inte innebära att man har kunskap i hur 

det kan användas i varumärkesbyggandet. Däremot är det vad man förhåller sig till i sin 
omvärldsanalys då man jämför sig mot konkurrenter.   
 

De olika produkterna kan också de diskuteras hur de påverkar varumärkesbyggandet. 
Medan öl och cider ofta är en färskvara som skall konsumeras nära produktionsdatumet, 
är whisky en produkt som ofta kräver lång tid för att bli en attraktiv produkt för 

marknaden. Detta skulle kunna påverka varumärkesbyggande frågor, som planering och 
vilka kärnvärden, attribut och associationer man väljer. Detta kan också ge uppslag till 

att varumärkesbyggande strategier skiljer sig åt. Box Whisky håller en mer lågmäld, 
klassisk och tradition betonad profil i varumärket. I kontrast står exempelvis 
Bryggverket med en mer skrikig och aggressiv framtoning. Det klassiska kanske går i 

parallell med en långsammare produktprocess som riktar sig mot ett äldre klientel 
medan en mer attitydfylld och skrikig profil ämnar nå en yngre mer äventyrslysten 

publik som ska förbruka den i nära framtid.  
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8. Slutsatser och rekommendationer 
I detta avslutande stycke finner läsaren författarnas slutsatser och rekommendationer i 

förhållning till forskningsfrågan. Dessa var: 
-Hur byggs varumärken för små och medelstora företag verksamma inom bryggeri och 
destilleribranschen i Sverige? Ett praktiskt syfte med studien är att ta fram 

rekommendationer för företag i liknande branscher i Sverige som kan förse uppslag och 
riktlinjer i deras utvecklande av varumärkesbyggande processer. Avslutningsvis avses 

att presentera uppslag för framtida forskning inom ämnesområdet.  
 

8.1 Varumärke som person 
Studien visade på en tydlig koppling på en nära relation och förankring mellan 
varumärkets upphovsman och personligheten av varumärket som sådant. Hur detta 

återspeglas i varumärket skiljer sig dock åt varumärkena mellan. Några fall gick att 
återkoppla till varumärkesgrundarnas tidigare yrkesliv inom annat verksamhetsområde. 

Dessa var allt från lärare till kulturgeografer, arkeologer, grundare av mjukvarutjänster, 
musiker och kockar.  
Andra fall av hur detta återspeglas är av mer objektiv mening, då personliga och ibland 

långsiktiga målbilder av varumärket som sådant gick att återfinna i skriftliga uttryck, 
som en passion och kunskap som är personlig men uttrycks i varumärket. 

 
Personliga intressen är också en del av varumärkesgrundarnas identitet som ofta lyser 
igenom då varumärkesidentiteten växer fram. Dessa kan te sig i varumärkesbyggande 

uttryck som etiketter, formgivning och språkval men också i 
marknadskommunikationen då man till exempel besöker mässor för att sprida 

medvetandet om varumärket.  
 
Även extern konsultation av personligheter som varumärkesgrundarna vill att deras 

varumärke ska associeras eller särskiljas genom är förekommande hos dem som har 
mest långtgående visioner med varumärkesbyggandet. I det fallet rör det ofta att man 

vill identifiera varumärket genom en erkänd auktoritet på sin profession, må det vara 
glasblåsning som andas svenska anor och traditioner eller en yrkesskicklig bartender 
som är internationellt verksam.  

 
Några bakom varumärkena har tagit till sig kraften av muntligt berättande som grundas 

på personliga historier som en del av en varumärkesbyggande strategi för att skapa en 
autentisk identitet. Att varumärket som person successivt urvattnas då varumärket 
utvecklas och expanderar kan också konkluderas. Av studien att tolka tycks detta avta 

som ett resultat av att organisationen blir större och eller att företagsledaren väljer att 
involvera fler personer i frågor som rör varumärkesidentiteten och dess fortsatta 

utvecklande. Sammantaget så går studien i linje med befintlig forskning om att 
varumärkesgrundaren är en central och drivande kraft bakom skapandet av 
varumärkesidentitet som person.  
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8.2 Varumärke som produkt 
Det fanns en stark vision och drivkraft att varumärkena skulle uppnå vissa 
kvalitétssegment. En majoritet uppger att varumärket utgår från produktattribut som 

kärnvärdet i varumärkesidentiteten. Där var nyckelord som kvalité, hantverksmässighet, 
lokalproducerat centrala och ofta förekommande termer för att identifiera varumärket 
som produkt.  

Det finns en överväldigande drivkraft att kontinuerligt vidareutveckla och vidhålla en 
sådan hög kvalité på produkten som möjligt. Detta är centralt för varumärket då 

kontinuitet framhålls som mycket viktigt. 

Det finns en generell vilja att experimentera med framtagandet av nya produkter. Detta 
påvisas ofta ha en varumärkesbyggande inverkan då det kan leda till gratis PR och 

spridning av varumärket utan att behöva göra varumärkesbyggande investeringar i till 
exempel tryckt media. Produkten i sig är i många av fallen en central variabel för att 

kunna differentiera sig mot konkurrenter. 
 
Tävlan om så hög kvalitet som möjligt där pris inte är den mest avgörande faktorn 

brukas frekvent som en varumärkesbyggande redskap. Tävlan kan mätas genom olika 
måttstockar, som mobila applikationer där konsumenter ger sitt bedömande, eller att se 

till vilka som använder produkten, till exempel välansedda restauranger eller genom 
traditionella priser och utmärkelser.  
 

Det framkommer att det används alternativa vägar för att kringgå en restriktiv svensk 
lagstiftning som rör varumärkesbyggande åtaganden och verktyg för att nå konsumenter 

och urskilja vilka de är. Till exempel att binda dem till varumärket genom donation och 
investeringar i produktutveckling, då kontaktuppgifter och värdefull information kan 
utbytas med konsumenterna. Detta är varumärkesbyggande då det skapat ambassadörer 

som kommunicerar opartiskhet och autenticitet till varumärket som produkt.   
 

Det återfinns ett mer långsiktigt tänkande och en planeringshorisont med varumärket 
som produkt, då många dyra investeringar kan kopplas till produktutveckling och eller 
expansion av produktionskapaciteten.  

8.3 Varumärke som symbol 
Genomgående för alla respondenter är att de på något sätt anlitat extern hjälp för 

framtagandet av logotyp, grafisk profil och etiketter på produkter. Ofta sker den 
konsultationen genom personer som återfinns i varumärkets direkta närhet, som vänner 
eller anhöriga med den kompetensen.  

Själva varumärkes och produktnamnen återkopplar vanligtvis till varumärkets 
födelseplats, namn på personer i upphovsmannens närhet eller personliga intressen.  

Etiketten är någonting som det läggs mycket vikt vid, då det tenderar att vara en viktig 
källa till att differentiera sig mot konkurrenter på butikshyllorna samt att koppla an till 
personliga eller varumärkesmässiga kärnvärden som småskaligt eller kvalité. Etiketten 

är även en viktig varumärkesbyggande åtagande då det kommer till att kommunicera 
innehåller men också att minimera risken för felköp och undgå risken att konsumenten 

får en upplevelse som för denne är oönskad.  

Förpackning och flaskor eller burkars utformning är också en central del av att styra 
vilka associationer och vilka kärnvärden som man vill att konsumenten skall ha till 
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varumärket. Både förpackning, logotyp och grafisk framtoning kan användas i syfte att 
skapa ursprungsassociationer som härleder varumärket till en specifik geografisk plats. 
Det finns en medvetenhet kring vissa risker och begränsningar med att låta varumärket 

associeras till en viss ursprungsplats. 

Produktnamn och etiketter kan ibland vara det första steget till att utveckla nya 

produkter. Då kan det argumenteras för att produkten utgår från varumärket, trots att 
motsatsen ofta hävdas. Namn och grafisk framställning är vanligtvis någonting som är 
en drivkraft hos varumärkena.  

8.4 Varumärke som organisation 
Varumärkesgrundaren utgör ofta en plattform som denne fäster sina entreprenöriella 

egenskaper vid, som kreativitet, uppfinningsrikedom, identifiering av nya möjligheter 
och flexibilitet, vilket i sin tur är grunden och riktlinjerna till den varumärkesbyggande 
processen.  Författarna tycker sig ha identifierat att passionen företagsgrundaren 

uttrycker när denne pratar om varumärket ofta överförts till övriga medarbetare i 
företaget. 

 
Kärnvärden som återfinns i produkt och symbolattribut återspeglas ofta i en gemensam 
strävan efter att efterleva dessa inom organisationen genom varumärkets upphovsman 

som katalysator till en process som av flera beskrivits som organisk. 

Vi har identifierat att det i många fall kan finnas organisatoriska ambitioner som 

sträcker sig bortom varumärkets kärnvärde, till exempel att främja kunskap som 
folkbildning hos människor över lag och inte enbart i varumärkesbyggande syfte.  

Att de gemensamma värdegrunderna, visionerna och riktlinjerna är muntligt uttalade 

och eller underförstådda av samtliga i organisationen. I ett fåtal av fallen återfinns dessa 
i skrift, och dessa varumärken är att beteckna som dem som tagit sig längst i den 

varumärkesbyggande processen, åtminstone då det rör att skapa varumärkesidentitet.  

Att organisationens alla delar kan verka i varumärkesbyggande syfte eller utgöra 
receptorer för att insamla information som kan förvärvas i den varumärkesbyggande 

processen. Till exempel försäljningsavdelningen kan förse varumärkesansvarige med 
beslutsunderlag som rör varumärkesbyggande.  

Det finns en trend hos varumärken med högt gående ambitioner att man väljer att 
konsultera eller anställa extern expertis i syfte att stärka organisationen i 
kunskapsområden där man anser sig bristfällig. Detta kommuniceras också i 

varumärkesbyggande syfte för att organisationen skall associeras med kärnvärden som 
excellens eller världsklass.    

Att de flesta organisationer kännetecknas av en plan struktur där man aktivt arbetar för 
att involvera medarbetare även i frågor som rör varumärkesbyggande. En demokratisk 
process genomsyrar den organisatoriska frågan vilket synliggörs då medarbetare till 

exempel medverkar i varumärkesanalys för att ge sin ståndpunkt.  

Att organisationers varumärkesidentitet speglas genom de bakomliggande visionerna 

och målbilderna som företagsgrundaren har för varumärket. Vissa ser sig som en lokal 
aktör på en geografiskt avskild marknad, medan andra har visioner om att vara global 
aktör som erhåller en lokal produkt.  
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8.5 Prissättning som varumärkesbyggande verktyg 

Prissättningen används både i syfte att differentiera sig mot massproducenter och att 
koppla kärnvärden och varumärkesidentitet till attribut som kvalité.  

 
Pris är en variabel som frekvent efterföljs hos konkurrenter på marknaden, antingen för 
att ta ett pris som särskiljer dem från likvärdiga konkurrenter eller ställa sig i liknande 

prissegment som dem man upplever sig jämbördiga som i fråga om kvalité och andra 
attribut.  

 
Premiumprissegmentet är vad en majoritet ser sig tillhöra och även vilja tillhöra. Att de 
flesta kan ta ett premiumpris på sina produkter och få allting sålt och ibland saknar 

kapacitet för att mäta efterfrågan är en indikation på starkt varumärkeskapital.  
 

De varumärken som återfinns på en mer internationell arena har andra verktyg och 
möjligheter att få värdefull information om efterfrågan, köpkraft och olika strategiska 
prislägen för varumärket detta genom försäljare och distributörer som är väl insatta i 

prisfrågor på aktuella marknader. Restriktioner gällande denna grupp av alkoholhaltiga 
drycker försvårar att tillgodose verktyg för träffsäkra analyser i området.  

 
Den generella bilden av prissättningen inbegriper att antingen fokusera på så hög 
kvalitet som möjligt där prisvariablen är ointressant för konsumenten. Det andra sättet 

är att ta ett sådant pris som krävs för att täcka produktionskostnaderna. Detta andra sätt 
kan vi problematisera något kring eftersom respondenterna menar att dem ingår i 

premiumsegmentet men att priset egentligen skulle behöva höjas för att bättre täcka de 
kostnader som innefattar produktion.  
Att de fåtalet varumärken som erhåller en bredd träffande produkter och inte enbart 

kärnprodukten, har möjligheten att bruka priset som varumärkesbyggande verktyg att 
träffa flera konsumentgrupper genom olika prissättning av produkten. Resultatet blir att 

några produkter inkasserar ett täckningsbidrag som är jämnare spritt över året och att 
eventuellt överskott av kapital kan återinvesteras i varumärkesbyggande.  
 

En majoritet utgår i sin prissättning från vart denne vill placera sig i jämförelse mot 
konkurrenter, medan det finns dem som helt utgår från ett inre perspektiv om vad 
kostnaden för den färdigställda produkten är och fastställer sitt pris efter detta.   

 

8.6 Rekommendationer 

 
8.6.1 Rekommendationer varumärke som person 
Låt varumärkesgrundarens personlighetsdrag få fungera som associationer till 

varumärket eftersom att det kan bidra med trovärdiga och kraftiga självuttryckliga 
fördelar. Dessutom kan dessa associationer vara relationsskapande mellan konsumenter 

och varumärket.  
 
Tillåt personlighetsdrag som passion, visionära attribut etcetera att frodas genom 

varumärket eftersom det utgör källan som har positiv inverkan på flera 
varumärkesbyggande delområden, som den övriga personalen.  
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Ta in extern expertis om den som ansvarar för varumärkesbyggande frågor ämnar 
kommunicera och nå marknaden med ett skräddarsytt budskap som sammanfaller väl 
med varumärkets identitet och kärnvärden.  

 
Avböj inte för att delegera bort kunskapsområden som varumärkets upphovsman inte 

besitter eftersökt kompetens inom. Det är centralt att inse personliga begränsningar och 
det går att kombinera att sätta en personlig prägel på varumärkesidentiteten samtidigt. 

8.6.2 Rekommendationer varumärke som produkt 
Förstå produkt attributen som de huvudsakliga kunderna efterfrågar. Utan att för den 
delen stirra sig blind på produktattribut, utan förstå och förvalta värdet av vad som utgör 

kärnvärdet hos varumärket och hur man förstärker och vidhåller det.  

Det går att få mycket gratis varumärkesbyggande reklam och PR genom att nyttja 
produktattribut i sin kommunikation på ett smart sätt. Se till att det som varumärket 

publicerar och lanserar om dess produkter är direkt återtryckningsbart och ger en bra 
historia om produktens varumärkesidentitet.   

Det finns sätt att kringgå en strikt svensk lagstiftning för att få tillgång till värdefulla 
uppgifter och insikter om konsumenterna och marknadsförutsättningarna. Sökvägar som 
passar det enskilda varumärkets förutsättningar och vinn i de bästa av fallen lojala 

konsumenter som fungerar som ambassadörer för varumärket och sprider trovärdig 
word-of-mouth som en del av varumärkesbyggande.  

 
Se helst till en längre planeringshorisont då detta enklare åskådliggör utmaningar och 
framtida investeringar i varumärkesbyggande åtaganden.  

8.6.3 Rekommendationer varumärke som symbol 
Anlita extern hjälp och var öppen för självrannsakan i frågor som rör logotyp, grafisk 

profil, färgval och etiketter. Det finns värdefull hjälp att få där varumärkets kärnvärden 
och identitet kan falla väl samman med detta. Dessa yttre attribut är värda att lägga tid 

och resurser på.  

Gör en riskbedömning om varumärket skall associeras till en ursprungsplats eller ej, det 
finns både för och nackdelar med att väva i det i varumärkesidentiteten. Tänk i termer 

som lokal versus global, vart ämnar varumärket sluta sin resa? 

Se till att både förpackningar, utformningen av flaskor och burkar har en koppling till 

det man vill förmedla i sitt varumärkes kärnidentitet. 

8.6.4 Rekommendationer varumärke som organisation 
Varumärkesgrundaren bör vara öppen för att de övriga personerna involverade i 

varumärket smittas och delar dennes passion för varumärket och produkten. Det kan 
skapa en kraftfull dynamik som kan vara varumärkesbyggande i sig.  

Även om företaget är litet kan det vara värt att skriva ner några få kärnvärden som man 
eftersträvar att ha genomgripande i varumärkesidentiteten. En delad tydlig målbild är 
enklare än att bygga varumärket på underförstådda antaganden. Kärnvärden tål att 

upprepas.    

Tillvarata information från organisationens alla delar, även distributörer eller 

leverantörer eftersom dessa kan förse värdefull information som kan brukas i 
varumärkesbyggande syfte.  



81 

 

Som grundare av ett varumärke bör man vara införstådd med den organisatoriska 
kraften i varumärkesbyggandet och eftersträva att uppnå en organisatorisk dynamik där 
samtliga parter i företaget kan ställa upp under en gemensam värdegrund och kärnan i 

varumärkets identitet.     

8.6.5 Rekommendationer för prissättning i varumärkessyfte  
Prissättningen är ett verktyg som kan brukas för att särskilja sig mot andra varumärken, 
men var vaksam på förändringar hos konkurrenterna, det sker ofta prisändringar.   
 

Om man förvaltar ett varumärke med flera underkategorier av varor, bör man eftersträva 
att dessa ger maximal nytta för varandra samtidigt som de matchar och kommunicerar 

det som eftersträvas inom varje enskilt pris och produktsegment.  
 
Utnyttja de prisverktyg och placeringsstrategi som föreslås på utländska marknader, då 

dessa ofta är mer insatta i det specifika landets förutsättningar och marknadskontext för 
varumärket du representerar.  

 
Det går att tänka utanför ramverket och påbörja den varumärkesbyggande processen i 
omvänd riktning, det vill säga att man väljer att producera råvara till andra varumärken i 

syfte att samla kapital till den dagen då det upplevs att det egna varumärket är moget att 
ta steget att gå under eget namn. Förutom kapital kan den omvända 

varumärkesbyggande processen förse ett värdefullt lärande av misstag, som sedan kan 
förbigås om denne har ett kapital att anlita extern konsultation i varumärkesbyggande 
frågor. 
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9. Förslag på vidare forskning i ämnesområdet  
Under detta avsnitt ämnar författarna ta upp områden som skulle behöva ytterligare 

eller djupare genomgång eller intressanta aspekter som uppkommit under studiens 
genomförande. Det kan även vara sådant som kunnat göras annorlunda. 
 

Författarna vill framhålla ett självrannsakande förhållningssätt till studien i sin helhet. 
Inledningsvis kan urvalsgruppen diskuteras, då det under arbetsprocessen, särskilt vid 

självaste intervjutillfällena framgick hur olika långt företagen kommit i de olika 
varumärkesbyggande stegen. Modellen som referensramen syftar dock till att kunna 
utvinna svar ur respondenter oavsett hur långt de kommit med varumärkesbyggande 

åtaganden. Men kanske skulle den empiriska kvalitén öka om varumärkena var ungefär 
jämförbara i fråga om tid sedan varumärkesregistrering, antal anställda, 

organisationsstruktur, målmarknad, finansiella resurser till varumärkesrelaterade frågor 
etcetera. Att göra ytterligare skillnad på små och medelstora företag och separera dem 
skulle göra det än mer intressant att se hur de olika varumärkesbyggande stegen ter sig i 

en komparativ fallstudie. Dessutom kan det föreslås ett snävare urval i fråga om vilket 
produktpris och vilken varukategori som studeras. Alkoholhaltiga drycker är ett 

spektrum av många tänkbara kundgrupper, det kan sannolikt finnas en bred variation i 
vilka konsumenter som köper fruktvin i kontrast till de som konsumerar mest öl.  
 

Även att genomföra en tvådelad studie där man jämför konsumenters uppfattning om 
olika varumärken i relation till hur varumärkena arbetar med sina varumärkesidentiteter 

skulle vara intressant. Dock fordrar det att konsumenterna är medvetna om varumärkets 
existens och utformning, vilket är en försvårande omständighet i kontexten av små och 
medelstora varumärken som inte har samma grad av igenkännande som respondenter 

kan förhålla sig till.  
 

Ytterligare ett område där vi som författare kan problematisera kring vår egen roll är 
gällande uppfattningen av vad som är varumärke som person kontra varumärke som 
organisation. Detta gäller främst då varumärke som person lyfter fram grundarens 

inflytande och färgning på varumärket som individ men i många fall gällande våra 
respondenter är grundarna flera stycken. Vi menar att detta gör gränsen suddig i vissa 

fall gällande vad som är varumärke som person och varumärke som organisation. Detta 
som underlag i intervjuguiden kanske också skulle kunna förtydligas ytterligare till 
fördel för enklare frågor till respondenterna.  

 
Någonting författarna ser på med lite vemod, är att olika strategiska 

kommunikationsvägar och kanaler förbigicks i referensramen. Detta eftersom att många 
respondenter pratade om detta och framhöll det som centralt för dem. Förslagsvis skulle 
sociala medier och andra icke-traditionella varumärkesbyggande kanaler kunna förse en 

framtida studie med goda riktlinjer för näringsrika empiriska framställningar. Ett annat 
område som skulle vara intressant är varumärkesbyggande och hur det artar sig då man 

genomför co-branding, hur man då styr och kontrollerar varumärkesidentiteten. 
Ytterligare tänkbara akademiska bidrag i framtida studier är att addera perspektiv som 
entreprenöriella och andra personlighetsdrag hos varumärkesgrundaren. 
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Appendix  

Appendix 1, frågan om medverkande I undersökingen 
 
Hej! Vi heter Wictor och Mattias. Vi är två sistaårselever på handelshögskolan i Umeå, som nu 
skriver examensarbete inom ämnesområdet marknadsföring. Vi ämnar göra ett fördjupande arbete 
angående varumärkesbyggande och har då valt att fokusera på lokala svenska bryggerier och 
destillerier som grund för vårt arbete. Ämnet ligger oss båda varmt om hjärtat då vi har ett förflutet 
i barvärlden samt att Wictor fortfarande arbetar som bartender på Open/Closed i Umeå.  
 
Vi undrar därför om detta är något ni skulle kunna tänka er att ställa upp och bidra oss med? Vi 
tänker oss antingen en intervju på plats eller genom Skype eller vad som passar er bäst. Beräknad 
tid för intervjun är 30–60 minuter, utöver detta tillkommer ingen övrig uppoffring av tid från er sida.  
 
Vänliga hälsningar, Wictor Tengvall och Mattias Borgvall, Civilekonomprogrammet Umeå 
Universitet. 
 
wictor.tengvall@gmail.com 
tel: 070-259511 
 
borgvall_@hotmail.se 
tel: 072-3078284 
 

Appendix 2 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Mattias Borgvall och Wictor Tengvall  

 
 Varumärkesbyggande inom små och medelstora företag inom bryggeri och 

destilleribranschen på den svenska marknaden 

 
Bakgrundsinformation 

Namn: 
Företag: 
Position: 

 
Inledande frågor 

 
1. Ägarstruktur: 

 

2. Antal anställda: 

 

3. Startår: 

 
4. Hur ser ansvaret ut gällande varumärkesbyggande aktiviteter? 

 
De fem faserna av SMF varumärkesbyggande  

5. Varumärke som person  
(Besvarar varumärke som person i modellen samt kopplingen mellan detta, 
varumärkesidentiteten och arbetet med differentiering) 

 
a. Varumärkesidentitet 



89 

 

 Visar sig personliga- värderingar, kärnvärden och visioner på något sätt i 
varumärket? 

 Om ja, vilka och på vilket sätt? 

b. Varumärkesassociationer 

 Arbetar ni på något sätt för att konsumenten ska associera detta till varumärket?  

 Om ja, vad tycker ni det är viktigt att förmedla och på vilket sätt görs detta? 

c. Differentiering 

 Är detta en del i ert arbete för att skilja er från konkurrenter på marknaden? 

 
6. Varumärke som produkt  

(Besvarar varumärke som produkt i modellen samt kopplingen mellan detta, 
varumärkesidentiteten och arbetet med differentiering) 
 

a. Varumärkesidentitet 

 Hur speglar sig era kärnvärden i den produkt ni tillverkar?  

 Hur ser relationen mellan varumärket och produkten ut? Utgår produkten från 
varumärket eller byggs varumärket utifrån produkten som kärnan? 

b. Varumärkesassociationer 

 Vilka associationer vill ni att konsumenten ska ha gällande er produkt och hur 
arbetar ni för att skapa dessa? 

c. Differentiering  

 Är detta en del i ert arbete för att skilja er från konkurrenter på marknaden? 
 

7. Varumärke som symbol  
(Besvarar varumärke som symbol i modellen samt kopplingen mellan detta, 
varumärkesidentiteten och arbetet med differentiering)  

 
a. Varumärkesidentitet 

 Hur väl speglar sig era kärnvärden i varumärkessymbolen och hur har ni 
resonerat gällande utvecklandet av den? 

b. Varumärkesassociationer  

 Vilka associationer vill ni att konsumenten ska ha till er varumärkessymbol och 
hur arbetar ni med att skapa dessa? 

 Vill ni att varumärket till viss del skall associeras med dess geografiska 
ursprungsplats? 

c. Differentiering 

 Är detta en del i ert arbete för att skilja er från konkurrenter på marknaden? 
 

8. Varumärke som organisation  
(Besvarar varumärke som organisation i modellen samt kopplingen mellan detta, 
varumärkesidentiteten och arbetet med differentiering) 

 
a. Varumärkesidentitet  

 Arbetar ni för att förmedla kärnvärdet av ert varumärke inom företaget? 
 Om ja, vad tycker ni är viktigt att förmedla, på vilket sätt görs detta och hur artar 

det sig i det dagliga arbetet? 

 
b. Varumärkesassociationer  
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 Arbetar ni på något sätt för att organisationskulturen ska förmedlas genom 
varumärket och för konsumenterna ska göra kopplingar mellan den och 
varumärket? 

 Om ja, vad tycker ni det är viktigt att förmedla och på vilket sätt görs detta? 
 

     c) Differentiering  
 Ser ni någonting till hur konkurrenter utvecklar och marknadsför sina produkter?  
 Satsar ni någonting på forskning och utveckling? 

 
9. Prissättning som varumärkesbyggande aktivitet  

(Frågor relaterade till prissättningsaspekten som varumärkesbyggande aktivitet, 
differentieringsverktyg och mätinstrument i modellen) 
 

a) Inom vilket prissegment befinner ni er? 
 Anser ni att ni ligger inom det prissegment ni vill? 

 
b) På vilket sätt speglar prissättningen varumärkets identitet? 
 

c) Vilka kundgrupper vill ni nå genom den prissättningen ni har? 
 Hur resonerade ni när kom fram till detta? 

 
d) Är prissättningen en del i ert arbete för att skilja er från konkurrenter på marknaden? 
 

Avslutande frågor: 
 
10. Har ni någon övergripande strategi när det gäller varumärkesbyggande aktiviteter? 

 
11. Hur långt i arbetet med att befästa ert varumärke skulle ni säga att ni kommit i 

dagsläget? 
 
12. Hur följer ni upp resultatet av varumärkesbyggande investeringar, T.ex reklam? 

 
13. Vilka utmaningar ser ni med att bygga/skapa ett varumärke? 

 
14. Finns det något ni vill tillägga? 

 

 


