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Sammanfattning 
 
Konkurrensen på dagens varumarknad är hård, studier gjorda av bl. a. Robert G 
Cooper visar att en stor del av produktlanseringarna misslyckas. I denna hårda 
miljö har varumärket blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och det som för-
mår att höja en produkt över en annan. Speciellt nya företag är hårt utsatta i 
denna miljö i och med att de ofta saknar de ekonomiska och organisatoriska re-
surser som de etablerade företagen innehar. Ändå kan vi konstatera att nya före-
tag överlever och blir framgångsrika i detta hårda klimat. Några goda exempel 
är Choice, J. Lindeberg och Tradera. Ett konkurrenskraftigt varumärke kan då 
antas ha varit en bidragande orsak till framgången för dessa framgångsrika före-
tag.  
 
Trots all forskning om varumärken och hur nya produkter ska utvecklas för att 
bli framgångsrika är området utifrån ett perspektiv av ett nytt företag ett bort-
glömt ämne. En som har studerat området är Emily Boyle i sin studie om 
dammsugarmärket Dyson. Vi kan med andra ord konstatera att vi vet väldigt lite 
om hur de nya och framgångsrika företagen har format sitt varumärke. 
 
I den här studien har vi tittat på fem nya och framgångsrika företag för att iden-
tifiera de gemensamma faktorer som ligger till grund för deras varumärken. För 
att på så sätt skapa en förståelse för vad andra nya företag bör iaktta för att ska-
pa sig ett konkurrenskraftigt varumärke.  
 
Den teoretiska infallsvinkeln vi har valt är ett kundfokuserat produkt- och varu-
märkesutvecklings perspektiv.  Med det menar vi att vi har valt att titta på hur 
varumärket har utvecklats i företagen i relation till produktens utveckling, men 
också hur stort kundens inflytande har varit i själva produktutvecklingen. 
 
I studien har fyra företag intervjuats (Apberget, Odd Molly, Rest and Fly och 
Toontrack). Vidare har även en dokumentstudie om Dyson genomförts. De in-
tervjuade företag är alla exempel på företag som har slagit igenom och tagit sig 
en del av konsumentmarknaden, men är också företag med stor potential och har 
möjligheter att bli ett av de framtida stora svenska företagen. Dyson är en smått 
osannolik historia om en uppfinnare och entreprenör som på fem år utvecklade 
en dammsugare som blev marknadsledare inom dammsugarbranschen i Storbri-
tannien – på bekostnad av storheter som Electrolux och Hoover. 
 
Studien har identifierat ett flertal samband mellan dessa företag. Ett av dessa är 
att företagen har arbetat efter att uppnå en kvalitetsstämpel med sina varumär-
ken. Vidare har alla företag en varumärkesidentitet som har skapats av företa-
gens produkter, men att de sedan har övergått till att låta varumärkesidentiteten 
styra agerandet i företaget. Företagen har också haft kompetens inom varumär-
kesområdet från starten av företaget. Studiens verkliga bidrag är dock iakttagel-
sen att de nya företagen har använt sig av de icke-kontrollerbara kommunika-
tionsmedlen: mun-till-mun-metoden och PR för att bygga sitt varumärke och på 
så sätt kringgått den ”barriär” som kostnaden att köpa reklamtid i media har. 
Som fortsatta studier föreslår vi därför en mer generell studie av nya och fram-
gångsrika företag och hur de har genomfört sin marknadskommunikation. 
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Förord 
Att genomföra en sådan här studie är förstås en mödosam historia som pågår 
över en längre tid, det krävs både “svett och tårar”. Svett i form att sätta sig in i 
teorier och att sammanställa intervjuer, samt tårar när återvändsgränder uppen-
baras. Trots detta upplever vi det som att resan var värd sin möda och nu när 
studien är klar känns det som att vi har åstadkommit någonting bra, som för-
hoppningsvis också andra nystartade företag kan ta del av och ha nytta utav. 

 
Själklart finns det många att tacka efter ett sådant här arbete. Först och främst 
vill vi tacka vår handledare, Åke Gabrielsson för sina insiktsfulla och goda 
kommentarer som har stärkt vår studie betydligt. Vi vill även tacka de företag 
som har ställt upp och gett oss av sin dyrbara tid för att besvara våra frågor. Ett 
stort tack till Per Holknekt (Odd Molly), Linus Berg (Rest and Fly), Peter Ark-
hult (Apberget) och Andreas Sundgren (Toontrack).  

 
Slutligen vill vi tacka Somayeh Bozaghian som ställt upp och lånat ut sin telefon 
och lägenhet så att vi kunde genomföra vår telefonintervju, och Urbans far som 
har ställt upp med bil och transportkostnader för studien. 
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1. Introduktion 

I denna studie kommer vi att titta på varumärken i nya och framgångsrika företag. Varumär-
kesområdet har de senaste 25 åren blivit ett välstuderat område, där det finns ett väldigt stort 
material att inhämta. Dock är det så att när vi har tittat på varumärket utifrån ett perspektiv av 
ett nytt företag med en ny produkt är det ganska tyst. Några röster har gjort sig hörda, som 
Helena Rubinstein, som har belyst vikten av att integrera varumärkesutvecklingen med pro-
duktutvecklingen1. En annan röst är Emma Boyle som har gjort en studie om varumärket Dy-
son, en framgångssaga i Storbritannien. Ändå kvarstår det faktum att inte många verkar ha 
uppmärksammat det nya företaget och dess utmaningar när det gäller att utveckla ett konkur-
renskraftigt varumärke åt sin produkt. 

1.1 Situationen på varumarknaden för nya produkter 

När dagens stora varumärken som Nestlé, Michelin och Mercedes skapades var varumarkna-
den relativt oexploaterad med få aktörer. På dagens varumarknad har det uppkommit en hård-
nande konkurrens mellan produkter och varumärken, speciellt nya produkter och varumärken 
har en tuff miljö. I Sverige lanseras upp till 9000 nya varumärken per år och det totala antalet 
varumärken på den svenska varumarknaden är cirka 140 0002.  
 
Det hårda varuklimatet för nya produkter och varumärken är till viss del beroende av det stora 
värdet på redan existerande varumärken, vilket benämns varumärkeskapital (Brand Equity). 
Varumärkeskapitalet kan i det närmaste beskrivas som den goodwill, som finns hos en kund 
till ett varumärke i form av goda associationer, märkeslojalitet och märkeskännedom3. Detta 
värde har byggts upp genom åren av vad kunden har hört, läst och lärt om varumärket genom 
reklam och erfarenheter av produkten4. Samtidigt har också kostnaderna för reklam stigit och 
med det har också barriärerna ytterligare ökat för nya varumärken som ska etablera sig på 
marknaden. Många företag kan inte använda sig av till exempel TV-reklam eftersom det ofta 
anses för dyrt för att kunna genomföras.5 
 
Nya produkter som ska lanseras på varumarknaden har alltså en tuff miljö och uppgift att 
konkurrera med de redan etablerade varumärkena, men också andra nya produkter på mark-
naden. Följaktligen – och kanske inte så överraskande – leder detta till många misslyckade 
produktlanseringar. I en studie om nya produkter på den svenska ölmarknaden visade det sig 
att hälften av produkterna var borta inom en fyraårsperiod6. Internationella och mer generella 
studier visar att cirka en tredjedel av de nya produkterna misslyckas7.  

                                                
 
1 Helena Rubinstein, ““ Brand First” Management” . Journal of Marketing Management, Vol. 4/Nr. 12 (1996): 
269-280. 
2 Patent och Registreringsverket (2006, oktober 02). Statistik nationella varumärken. [www dokument]. URL 
http://www.prv.se/varumarke/statistik/nationella_vm.html. 
3 David A. Aaker, Managing Brand Equity (New York: The Free Press, 1991), 7.  
4 Philip Kotler och Kevin Lane Keller, Marketing Management, tolfte upplagan. (Upper Saddle River: Pearson 
Education Inc., 2006), 276. 
5 Aaker, Managing Brand Equity, 8. 
6 Marcus Asplund och Rickard Sandin, “Survival of New Products”, Review of Industrial Organization, vol. 
15/nr. 3 (1999): 219 – 237. 
7 Robert G. Cooper, Winning at New Products, tredje upplagan (Cambridge: Perseus Publishing, 2001), 11. 
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För att kunna särskilja sig på marknaden är varumärkesbyggandet allt viktigare och det som 
gör att en produkt höjer sig över en annan8. Att bara ha en överlägsen produkt räcker inte 
längre för att skapa en framgångsrik produkt. Istället har varumärket blivit en essentiell ingre-
diens för framgång. En av anledningarna är den snabba teknologiska utvecklingen och den allt 
kortare tid som går innan en imitation av den nya produkten kommer ut på marknaden. 9 

1.2 Att som nytt företag lansera en ny produkt 

Hur är det då att som nytt företag att lansera en ny produkt på varumarknaden? Marcus Asp-
lund och Rickard Sandin berör ämnet i sin studie om produktöverlevnad, där de konstaterar 
att äldre och större företag har bättre chans att överleva än nya och mindre. De mindre företa-
gen är mer beroende av att deras produkt lyckas medan de större företagen oftast har andra 
produkter att luta sig emot om den nya produkten misslyckas. De har också en fördel i erfa-
renheten att ha lanserat produkter tidigare och kan därmed oftast bättre avgöra möjligheterna 
för den nya produkten. Ett nytt företag är med andra ord mer sårbart och saknar ofta kompe-
tensen som de större företagen äger. De etablerade företagen har alltså organisatoriska till-
gångar – i en erfaren personal – och ekonomiska muskler – i andra vinstgivande produkter – 
för att genomföra produktlanseringen och t.ex. köpa reklamtid i media.10 
 
På grund av det hårda varuklimatet, beskrivet i det tidigare avsnittet, och att det nya företaget 
oftast är utan tillgångar – i form av erfarenhet och ekonomiska resurser – ter sig då uppgiften 
att introducera en ny produkt för ett nytt företag som väldigt svår. Trots detta kan vi konstate-
ra att nya produkter och varumärken från nya företag skapas och överlever i detta tuffa klimat, 
några goda exempel är Choice, J. Lindeberg och Tradera, som alla är rikskända och har tagit 
sig en egen del av den svenska konsumentmarknaden. försumma 

1.3 Ett försakat forskningsområde 

Det nya företagets situation när det gäller att lansera nya produkter och nya varumärken är 
dock ett försummat forskningsområde. Trots att det har skrivits hyllmeter om varumärken, 
och olika varumärkesstrategier, är det inte många som verkar ha satt varumärket i perspektivet 
av ett nytt företag med en ny produkt. Även om det finns de, som Rubinstein, som tittat på att 
utvecklandet av nya produkter i relation till att utveckla nya varumärken, konstaterar Bodil 
Stilling Blichfeldt så sent som 2005 att det inte är speciellt många som undersökt detta områ-
de11. På den andra sidan har vi de – om möjligt ännu färre – som istället har tittat på varumär-
ket med perspektivet av ett mindre företag (för en studie se Ho Yin Wong and Bill Merrile-
es)12.  
 
En som har tittat på den gemensamma nämnaren varumärke ur både ett perspektiv av en ny 
produkt och ett nytt företag är Boyle med sin studie om varumärket Dyson (en dammsugare 

                                                
 
8 Per Håkansson. “Do Strong Brands Make a Difference”. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, 1994.  
9 Frans Melin, “Varumärket som värdeskapare,” i Identitet – om varumärken, tecken och symboler, red. Lena 
Holger och Ingalill Holmberg (Stockholm: Nationalmuseum & Raster Förlag, 2002), 110. 
10 Asplund och Sandin. 
11 Bodil Stilling Blichfeldt, “On the development of brand and line extensions”, Brand Management, vol.12/ nr. 
3, (2005): 177-190.  
12 Ho Yin Wong and Bill Merrilees, “A brand orientation typology for SMEs: a case research approach”, Journal 
of Product & Brand Management, vol.14/no.3 (2005): 155-162. 
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som introducerades i Storbritannien i början av 1990-talet)13.  Boyle är dock den ende, så vitt 
vi vet, vilket måste anses vara tämligen anmärkningsvärt med tanke på hur viktigt varumärket 
uppenbarligen är på varumarknaden och följaktligen också borde vara för det nya företaget 
och dess produktutveckling. 

1.4 Problemformulering 

Givet resonemanget ovan kan vi konstatera att det är en tuff miljö för nya produkter på dagens 
varumarknad. Många av de nya produktlanseringarna misslyckas och nya företag är speciellt 
utsatta i denna miljö. Varumärket är ett viktigt konkurrensmedel och kan därför antas vara en 
viktig del i framgången för de nya och framgångsrika produkterna i de nya företagen. Samti-
digt kan vi också konstatera att forskningen på detta område är bristfällig, där vi i princip bara 
har en fallstudie (av ett dammsugarmärke i Storbritannien). Vi kan alltså konstatera att vi 
egentligen vet väldigt lite om hur nya framgångsrika företag bygger sina varumärken14. Detta 
leder oss fram till följande fundering. Hur har de lyckosamma nya företagen byggt sitt varu-
märke, eller mer precist:  
 
Vad är de gemensamma faktorerna i byggandet av varumärken i nya och framgångsrika före-

tag? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den varumärkesbyggande processen i nya och fram-
gångsrika företag, för att på så sätt identifiera de förhållanden vilka ligger till grund för att 
bygga ett konkurrenskraftigt varumärke, och därmed öka förståelsen för de faktorer som bör 

iakttas när ett nytt företag ska bygga ett varumärke. 

1.6 Studiens avgränsningar 

I den här studien kommer vi inte att titta på själva stegen att bygga ett varumärke, d.v.s. vilka 
steg som har föregått andra steg i processen. Det är inte en processtudie i den bemärkelsen, 
utan det vi istället kommer att titta på är en mer övergripande bild av själva varumärkesbyg-
gandet.  
 
För att förtydliga detta, kan vi likna studiens avsikt med att baka en kaka utifrån ett recept. I 
ett recept finns både de ingredienser som ska ingå och i vilken ordning som dessa ska blandas 
samman för att få en lyckad kaka. I vår studie aspirerar vi inte efter att ge det senare, d.v.s. 
själva tillvägagångssättet för att bygga varumärket, utan det förra – att tillhandahålla “ingredi-
enserna” för ett konkurrenskraftigt varumärke. Båda delarna är naturligtvis att föredra, men 
för att veta tillvägagångssättet kräver det att vi vet det förra – vad som skall ingå i “kakan” – 
och det är därför av större vikt att initialt koncentrera sig på den delen. 
 
I frågeställningen har vi även avgränsat oss till att titta på det gemensamma och gör då ett 
avståndstagande från att titta på den särskiljande karaktäristiken hos undersökningsobjekten. 
Anledningen till detta är – som vi skriver i syftet – att vi finner det intressant att ta reda på hur 

                                                
 
13 Emily Boyle, “A Study of Entrepreneurial Brand Building in the Manufacturing Sector in the UK”, Journal of 
Product and Brand Management, vol.12/nr.2 (2003): 79-93. 
14 Den litteratur som finns behandlar nästan helt uteslutande stora företag som startade under en helt annan epok 
då konsumentmarknaden såg helt annorlunda ut. t.ex. Coca-cola, Kodak, McDonald’s.  
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andra nystartade företag bör agera och vad de ska tänka på för att utveckla ett konkurrenskraf-
tigt varumärke. Det är då mer relevant att veta att flera företag som har nått framgång har age-
rat på det här sättet än att enstaka företag gjort det. Att många framgångsrika företag har age-
rat på ett visst sätt styrker indikationen på att detta även kommer att fungera för andra företag 
med kanske lite annorlunda förutsättningar. Det är självklart relevant att titta på det som sär-
skiljer men vi har med detta motiv valt att fokusera på det gemensamma. 

1.7 Definitioner 

Nytt företag – Med nytt företag menar vi ett företag som har funnits upp till tio år på markna-
den. Anledningen till att vi försökt hitta relativt nya företag är till stor del på grund av att un-
dersökningen är retrospektiv. Ju äldre företagen är desto svårare blir det att hitta personer att 
prata med och desto svårare blir det för dem att komma ihåg hur deras varumärkesuppbygg-
nad har gått till.   
 
Ny produkt – Det kan i sig vara svårt att avgöra vad som är en ny produkt. En stor skillnad 
finns mellan ett ekonomiskt perspektiv och ett teknologiskt. Inom teknologin är en produkt 
endast ny om en ny teknologi har introducerats, t.ex. 3G-tekniken. Ekonomiskt är definitionen 
bredare och i princip är en produkt ny om den inte funnits i en specifik form tidigare, d.v.s. 
även om det endast är en ny modell av en mp3-spelare med större minneskapacitet. Idag är 
cirka 90 procent av de s.k. nya produkterna som lanseras endast utvecklingar eller variationer 
av äldre produkter. För den här studien nöjer vi oss dock med att konstatera att produkten har 
lanserats av ett nytt företag, vilket i sig utesluter att det kan innefatta rena modelländringar. 15 
 
Framgångsrikt företag – Med ett framgångsrikt företag menar vi ett företag som har tagit sig 
en del av den svenska konsumentmarknaden på så sätt att de är självgående och har en egen 
kundbas som förmår att generera organisk tillväxt.  

                                                
 
15 Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, tredje upplagan (Edinburgh: Pearson 
Educated Limited), 393-394. 
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1.8 Studiens disposition 

Dispositionen för studien visas i Tabell 1. 
 

Tabell 1 Studiens disposition 

Introduktion 
Har vi precis behandlat och ger en ingång till det område vi ska 
studera i den här studien, vilket är varumärkesbyggande i nya 

och framgångsrika företag. 

Ämnesval och vetenskapliga utgångs-
punkter 

Efter det inledande kapitlet tittar vi på de teoretiska utgångs-
punkterna och metoden för studien. Vi berättar i detta avsnitt hur 
vi som författare kom i kontakt med ämnet och varför vi har valt 
det. Därefter beskriver vi vår filosofiska utgångspunkt, vilken är 
hermeneutisk, och det angreppssätt vi har valt, som är ett öppet 
angreppssätt. Slutligen visar vi upp studiens interna logik i en 

förklaringsmodell och går sedan in på val av källor samt källkri-
tik. 

Ett strikt varumärkesperspektiv 

I detta kapitel och det nästkommande beskriver vi det teoretiska 
perspektivet i studien. Här lägger vi först an ett perspektiv av 

varumärket, där vi förklarar vad ett varumärke är för någonting, 
för att sedan gå in mer på detaljer och begrepp som varumärkes-
kapital och varumärkesidentitet. Därefter beskriver vi hur varu-
märkeskapitalet kan byggas upp med marknadskommunikation.  

Det kundfokuserade produkt- och 
varumärkesperspektivet 

Från det tidigare kapitlet går vi sedan vidare till att lägga an ett 
perspektiv av varumärket i relation till produkten som det repre-

sentera. Vi beskriver där produkt- och varumärkesintegrerad 
produktutveckling. Slutligen lyfts även kunden till produkten in i 

perspektivet och kundfokuserad produktutveckling beskrivs. 

Undersökningens genomförande 

I denna del av studien berättar vi hur insamlingen av data till 
studien genomförts. Vi beskriver hur inhämtningen av datamate-
rialet har gått till – vilket har skett med hjälp av bl.a. semistruk-
turerade intervjuer och dokumentstudier – och vilka undersök-
ningsobjekt som ingått i studien. Därefter beskriver vi hur det 
inhämtade datamaterialet har bearbetats, som är att kategorier 
har plockats ut för varje intervju. Slutligen går vi även in på 
kritik av de källor vi har valt att använda oss av i studien. 

Intervjusammanställningar 
I detta kapitel presenteras den data vi har inhämtat, där varje 
respondent beskrivs utifrån de kategorier som identifierades i 

bearbetningen av materialet.  

Analys Här redovisar vi de samband vi har kunnat identifiera mellan 
företagen och presenterar dem med hjälp av modeller. 

Slutsats 

I detta avslutande kapitel redogörs för vad vi har kommit fram 
till. De starkaste sambanden som har kunnat identifieras mellan 

företagen får fylla i förklaringsmodellen vi byggde tidigare i 
studien.  

Sanningskriterier 

Avslutningsvis granskar vi studier utifrån de sanningskriterier 
som Alan Bryman och Emma Bell ger för den kvalitativa studi-

en, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 
möjlighet att styrka och konfirmera studien16. 

 

                                                
 
16 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 306.  
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2. Ämnesval och vetenskapliga utgångspunkter 

I den förra kapitlet introducerades läsaren i avsikten med den här studien, vilken var att stude-
ra varumärkesbyggandet i nya och framgångsrika företag. Vad var det då som gjorde att vi 
som författare valde att studera just detta område och hur har våra tidigare erfarenheter påver-
kat studiens utformning? Svaren på dessa frågor ges i de kommande avsnitten, där vi också 
beskriver vår filosofiska ståndpunkt i hur kunskap bildas och det angreppssätt vi har valt för 
studien. Slutligen ger vi kritik av de källor vi har valt att använda oss av och hur vi har kom-
mit i kontakt med dessa källor. 

2.1 Ämnesval 

Det vi gjorde när vi skulle bestämma ett ämne för uppsatsen var helt enkelt att sätta oss ned 
och diskutera kring ämnet marknadsföring. Detta eftersom vi gärna ville skriva inom det 
ämne som vi båda två hade läst på C-nivå. Även om det var tillåtet att skriva inom vilket om-
rådet som helst inom företagsekonomi, ansåg vi det lämpligast att välja detta ämne då vi hade 
lite förkunskaper att “gå på”, samtidigt som vi både också tyckte om ämnet. 
 
Vi hade båda läst lite kring varumärken i våra marknadsföringskurser och tyckte att det var ett 
intressant område, särskilt i dessa tider när varumärket har fått en ökad betydelse både vad det 
gäller att sälja varor och konsumenters medvetenhet när de handlar. Vi beslöt oss därför att 
satsa på att skriva uppsatsen inom detta område av marknadsföringen. Samtidigt diskuterade 
vi också ämnet utifrån ett perspektiv av ett nytt företag, då vi ansåg att detta speciellt måste 
innebära en särskild situation. Detta ledde oss in på att inrikta studien även mot ett nytt före-
tag. Valet kring det nya företaget är också särkskilt intressant eftersom dessa har en tuffare 
situation i jämförelse med större företag med mer resurser. Kopplingen till varumärket tyckte 
vi var väldigt intressant och aktuell med tanke på att det blivit en viktig del i konkurrensen 
mellan företag. Det räcker inte längre att endast introducera en bra produkt utan fokus måste 
även ligga på hur den presenteras för målgruppen, hur den uppfattas av kunderna e t c. Det är 
allmänt känt att varumärken har en stor betydelse i samhället, t ex Coca-Cola, McDonald’s 
särskilt om man tittar på hur dessa varumärken värderas idag.  
 
När detta var bestämt började vi att läsa kring ämnet samtidigt och försökte hitta ett intressant 
problem som vi kunde undersöka närmare. Tillslut fastnade vi för det nya företaget och hur 
dessa kan utveckla ett konkurrenskraftigt varumärke, då väldigt få verkade ha uppmärksam-
mat detta.     

2.2 Förförståelse 

Förförståelsen för Oskar Brånin inför denna uppsats består främst av de kurser som lästs inom 
ämnet marknadsföring – C-kurser – vid Köpenhamns handelshögskola och en A-kurs här vid 
Umeå Universitet.  
 
Kurserna som lästes i Danmark behandlade bl.a. nya produkter, innovation och reklam – om 
hur man på bästa sätt bygger upp en kampanj utifrån vilken produkt som ska säljas. Detta har 
gett honom en uppfattning om att varumärken är viktiga för produkter och företag både när 
det gäller vilket pris som kan sättas och i konkurrensen med andra företag. Detta förhållnings-
sätt kan ha påverkat vilken utgångspunkt som tas i uppsatsen och även vid en intervjusituation 
- att hans uppfattning om att varumärken är viktiga kan ha styrt typen av frågor. Det fanns 
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däremot inga föreställningar om hur de gemensamma faktorerna kunde tänkas se ut för ett 
nytt och framgångsrikt företag. Detta gjorde att Oskar var väldigt öppen när det gällde vilka 
företag som skulle väljas ut, vilket påverkat de olika val som gjordes. Det fanns också tankar 
kring vad ett framgångsrikt företag var som även det kan ha påverkat urvalet av respondenter.  
 
Under gymnasietiden har även Oskar läst en kurs som hette UNG-företagsamhet där man fick 
möjligheten att starta och driva ett eget företag under ett läsår. Detta har gett honom ett intres-
se för mindre och relativt nya företag och därmed till viss del påverkat utgångspunkten i upp-
satsen.   
 
Författaren Urban Olofsson har tidigare läst två kurser som behandlar varumärken - samtliga 
var C-kurser vid São Paulo Universitet i Brasilien. Utöver det har han även läst en marknads-
föringskurs på A-nivå, som berörde ämnet, men inte direkt gav någon djupare beskrivning av 
just varumärken som område.  
 
De kurser som Urban läste vid São Paulo Universitet gjorde honom intresserad av ämnet, och 
medförde att han ville fördjupa sig inom området. Valet av problemområde har därför påver-
kats av detta intresse som väckts i dessa kurser. Vidare finner Urban också nyföretagande 
intressant och skulle gärna ha det som en framtida sysselsättning. Detta har påverkat valet av 
att inrikta studien mot nya företag. 
 
Vidare, har Urban också sedan tidigare genomfört en kvalitativ studie i en kurs inom entre-
prenörskap. I den kursen ingick ett uppdrag att gå ut och intervjua en entreprenör i Umeå. 
Intervjun var dock ad-hoc-artad och gav ingen direkt teoretisk kunskap kring hur en kvalitativ 
intervju bör gå till. Intervjun gav dock Urban en god erfarenhet av att intervjua, då han fann 
det både intressant och spännande. Detta har dock inte medfört att han i någon större grad har 
valt att inrikta studien mot en kvalitativ typ, då han även tycker om den kvantitativa metoden, 
som han har använt sig av vid en kurs i vetenskaplig metod här vid Umeå Universitet. 
 
Avslutningsvis är Urban är också civilingenjör, vilket har påverkat studiens förklaringsmodell 
som använder sig av en del matematiska samband. 

2.3 Kunskapssyn 

I syftet för denna studie skriver vi att målet med denna studie är att skapa en förståelse för 
vilka faktorer som bör beaktas vid byggandet av ett varumärke. Därmed ansluter vi oss till 
den tolkningsbaserade epistemologiska inriktningen interprevativism. Den interprevistiska 
synen förespråkar att förklara och att förstå orsaken till en företeelse17. Vi vill i denna studie 
skapa en förståelse av hur de nya varumärkena i det nya företagen har byggts. Detta är i hög 
grad ett oklart problem – d.v.s. vi vet inte vad det är som har skett i dessa framgångsrika före-
tag – och därmed lämpar sig problemet bäst för en explorativ tolknings- och förståelsebaserad 
metod, som också interprevatismen förespråkar18. 
 
Att bygga ett varumärke, som den här studien handlar om, är en process där en eller flera per-
soner kan antas ha agerat på ett visst sätt efter den specifika situation som rått för företaget. 

                                                
 
17 Bryman och Bell, 29.  
18 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapli-
ga ämnen (Lund: Studentlitteratur 2002), 70 –71. 



Ämnesval och vetenskapliga utgångspunkter Brånin och Olofsson 

 10 

Varumärkesbyggandet har alltså genomförts av personer som kan antas ha påverkats av den 
miljö företaget agerat i, d.v.s. typ av kunder till företaget, produkter i företaget och marknad 
för företaget. Detta medför att den varumärkesuppbyggande processen rimligtvis också måste 
anses vara beroende av de aktörer – personal – som har befunnit sig i företaget. Med andra 
ord är denna process en social konstruktion, d.v.s. ett fenomen beroende av dess aktörer19. 
Hermeneutiken, som är en del av interprevatismen, säger också att “meningen hos en del kan 
endast förstås om den sätts i samband med helheten”20. I och med det ser också hermeneuti-
ken verkligheten som en konstruktion av dess aktörer och den miljö som råder. 
 
Ovan konstaterade vi att syftet med studien var oklart till sin natur, men den är också förkla-
rande, d.v.s. vill klargöra hur varumärket har byggts upp i de nya och framgångsrika företa-
gen21. För att förklara detta fenomen behöver företagen, och då dess personal utfrågas. I och 
med att vi inte vet vad som har orsakat fenomenet görs detta med fördel genom att låta under-
sökningsobjekten själv beskriva orsaken. Detta görs enklast med hjälp av ord som primär 
data. Den hermeneutiska tolkningsmetoden förespråkar att studieobjektet studeras genom 
skrivna eller uttalade ord som sedan används för att interpretera resultatet, vilket faller väl in 
på uppdraget i den här studien22. 
 
Vi har med andra ord en interprevatistisk och då hermeneutisk kunskapssyn i vår studie. 

2.4 Angreppssätt 

Angreppssättet i den här studien är ett öppet angreppssätt, vilket innebär att forskaren “är mer 
mottaglig för ny och överraskande information” 23. Vi visste inte när vi började studien hur de 
”framgångsrika” företagen hade agerat i sitt byggande av varumärket. Det fanns vissa aningar 
om vad som kan ha vara viktigt för varumärket, d.v.s. att företaget hade en stark varumärkes-
image och att företaget till exempel har satsat mycket på reklam. Om det förhöll sig på detta 
sätt var dock okänt för oss, vi kunde inte riktigt veta. Vi bestämde därför oss för att gå ut i 
verkligheten och helt enkelt ta reda på hur företagen hade agerat. Med denna öppna ansats 
bedömde vi det som att vi på bästa sätt skulle kunna få svar på våra funderingar. 
 
Med denna utgångspunkt föll det sig sedan naturligt att gå vidare och använda sig av en kvali-
tativ metod för den empiriska studien. Den kvalitativa metodens styrka är just att den förmår 
att förmedla en detaljrik beskrivning av verkligheten24. Detta lämpar sig bra med tanke på vårt 
öppna angreppssätt, d.v.s. att vi har velat inhämta det “okända” och får då ett bra verktyg i 
den kvalitativa metoden för att uppnå detta. 
 
Trots att vi har valt ett öppet angreppssätt är det tämligen naivt att tro att vi skulle kunna gå ut 
i verkligheten utan någon riktning om vad som ska studeras25. På det ena eller det andra sättet 
är vi styrda av förutfattade meningar. Ett sätt att undvika detta är dock att i så stor utsträck-
ning som möjligt att försöka vara komplett i sin studie26, d.v.s. inte vara styrd i någon riktning 

                                                
 
19 Bryman och Bell, 34. 
20 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 
Studentlitteratur, 1994), 115. 
21 Jacobsen, 75. 
22 Alvesson och Sköldbert, 171. 
23 Jacobsen, 43. 
24 Ibid., 142. 
25 Ibid., 45. 
26 Gabriellson. 
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mer än vad som är nödvändigt. Med nödvändigt menar vi att det knappast kan anses vara sär-
skilt konstruktivt att inte vara påläst på ämnet innan den empiriska studien genomförs. Vår 
inriktning av studien har därför styrts av vår teoretiska referensram, det perspektiv vi har valt 
för studien. Genom detta perspektiv har vi sedan format vår frågeguide och genomfört den 
empiriska studien. 

2.5 Förklaringsmodell 

Tidigare har vi skrivit att vår studie vill förklara ett fenomen, vilket innebär att studien blir av 
kausal art, vilket betyder att studien har till syfte att identifiera orsakerna till ett fenomen27. 
Innan vi går in på för att djupare förklara relationen mellan fenomen och orsak i den här stu-
dien tittar vi först mer ingående på vad som avses med just en kausal studie inom samhällsve-
tenskapen. 

2.5.1 Kausalitet inom samhällsvetenskapen 

En kausal studie försöker förklara orsaken till ett fenomen, vilket mer matematiskt kan be-
skrivas så här: 

BA→  
 
I ord betyder detta att om A förekommer medför det också att B också alltid förekommer, 
men att A alltid uppstår före B. Vi har alltså en orsaksverkan från A till B. 28 
 
Detta är väldigt applicerbart inom naturvetenskapen som ofta bygger på naturlagar, d.v.s. 
värmer du vatten till över 100° C bildas det alltid vattenånga utan undantag. Inom samhällsve-
tenskapen kan det dock vara väldigt svårt att visa på ett sådant här samband, då det inte alltid 
går att isolera alla olika faktorer som kan ha påverkat B, som det i större grad är möjligt inom 
naturvetenskapen29. Låt oss ge ett exempel som belyser problematiken. Vi vet att moln alltid 
föregår regn, och kan därför vara ganska överens om att det finns ett kausalt samband i att 
moln uppstår (orsak) och regn följer (verkan). Problemet är att det inte alltid innebär regn här 
och nu. Vi kan alltså inte säga att det kommer att regna idag bara p.g.a. av den upplysningen 
att det finns moln eftersom andra orsaker som luftfuktighet och vindar också påverkar.  
 
På samma sätt som i exemplet ovan är det inom samhällsvetenskapen möjligt att påvisa att det 
finns ett samband mellan en orsak (t.ex. hög lön) och verkan (t.ex. god prestation), men det är 
svårt att visa att det alltid blir på det sättet (dålig arbetsmiljö kanske har högre verkan än hög 
lön med låg prestation som följd) och om det endast är den enda faktorn som påverkar verkan 
(arbetstider kan också ha påverkat prestationen). Det kan dock finnas skäl att anta att A (hög 
lön) också medför B (god prestation), d.v.s. att det existerar ett kausalt samband mellan A och 
B. Kausalitet inom samhällsvetenskapen ges därför mindre stränga krav, och syftar istället på 
att visa på att det finns en samvariation mellan A och B, där A alltid föregår B. Vidare också 
att det finns en vetskap om hur andra faktorer än A kan ha påverkat B.30 

2.5.2 Studiens förklaringsmodell 

Hur ser då relationen mellan orsak och verkan ut i den här studien? För att ge svaret på den 
frågan, måste vi först reda ut vad som är fenomenet i den här studien. Tidigare har vi skrivit 
                                                
 
27 Jacobsen., 116. 
28 Ibid. 
29 Ibid., 116 –117. 
30 Ibid., 116-119. 
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att fenomenet är hur varumärken har byggts i nya och framgångsrika företag. Detta är en san-
ning med modifikation. Ett fenomen är per definition en företeelse31, vilket i det här fallet 
rimligtvis är nya och framgångsrika företag, och då hur varumärken byggs en orsak till detta. 
Att dock hävda att det finns direkt kausalt samband mellan hur varumärket byggs och ett 
framgångsrikt företag är en tveksam utsaga. Ett mer korrekt uttalande är att ett konkurrens-
kraftigt varumärke (B) skapar ett framgångsikt företag (C) och att ett välgenomfört byggande 
av varumärket (A ) ger ett starkt varumärke (B ). Vi får alltså dessa orsakssamband: 
 

CBochBA →→    
vilket är ekvivalent med: 

CA →  
 

Detta blir i ord att ett väl genomfört byggande av ett varumärke medför ett framgångsrikt fö-
retag, vilket är ett indirekt samband. Att relationen A medför B gäller känns rent intuitivt kor-
rekt och behövs därför inte heller direkt bevisas. Däremot kan vän av ordning fundera kring 
om det verkligen förhåller sig så att konkurrenskraftiga varumärken verkligen skapar fram-
gångsrika företag. Ett exempel är Jens Of Sweden som måste anses ha varit ett konkurrens-
kraftigt varumärke, men som också gick i konkurs och kan då knappast anses vara ett fram-
gångsrikt företag32. Men enligt resonemanget ovan kring vad som kan anses vara ett kausalt 
samband inom samhällsvetenskapen hävdar vi ändå att sambandet gäller, även om det inte 
alltid gör det då andra faktorer rimligtvis också spelar in (som leverantörens kvalitet på pro-
dukten som var en bidragande orsak till Jens Of Swedens konkurs33). Vi hävdar följande bevis 
för att sambandet gäller: 
 
� Studier av företag som Pharmacia (med Nicorette) och General Motors (med Saturn) 

visar att de som har byggt konkurrenskraftiga varumärken har också blivit framgångs-
rika34 
� Det klassiska exemplet med Coca-Cola och Pepsi visar på betydelsen för varumärket 

för företagets kunder. I studien som genomfördes föredrog försökspersonerna Pepsi 
om de inte visste om namnet på produkten, men Coca Cola när de visste namnet på 
varumärket35. Med andra ord, Coca-Colas varumärke kunde konkurrera ut Pepsis pro-
dukt 
� Det överpris företag är villiga att betala bara för att få äga rätten till ett varumärke och 

dess namn. Ett exempel är Sunkist som ”lånade” ut sitt namn till olika produkter för en 
summa om $10.3 miljoner36 

 
Med dessa empiriska bevis menar vi då att ett konkurrenskraftigt varumärke och ett fram-
gångsrikt företag är en kausal företeelse i samhällsvetenskaplig bemärkelse, d.v.s. att vi inte 
säger att det endast är varumärket som orsakar fenomenet eller att det alltid innebär ett fram-
gångsrikt företag. 
                                                
 
31 Sten Malmström, Iréne Györki och Peter Sjögren, Bonniers svenska ordbok (Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag AB, 1998).  
32 Dagens industri (2006, december 04). Jens (of Sweden) riskerar åtal. [www dokument]. URL 
http://www.di.se/nyheter. 
33 Ibid. 
34 Aaker, Building Strong Brands, 37 –67; Frans Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka 
varumärken (Malmö: Liber Ekonomi, 1999), 137 och 161.  
35 Robert Shaw och David Merrick, Marketing Payback (Edinburgh: Pearson Education Limited, 2005), 194-
195. 
36 Aaker, Managing Brand Equity, 8. 



Brånin och Olofsson Ämnesval och vetenskapliga utgångspunkter
 
  

 13

 
 
 

 

 

 

 

Figur 1 Förklaringsmodell för studien 

Med detta som grund får vi då en förklaringsmodell enligt Figur 1 för studien, där den första 
delen är fokusen för den här studien. Med andra ord att utifrån antagandet att det är varumär-
ket som har varit en bidragande orsak till framgången för de nya företagen ta reda på vad or-
saken är. 

2.6 Perspektiv 

I denna uppsats har vi utgått från ett företagsledningsperspektiv d.v.s. hur en företagsledning 
agerar när de bygger upp sina varumärken.  Det finns en mängd andra perspektiv som skulle 
kunna ha behandlats bl.a. hur kunden ser de framgångsrika företagens varumärken, vad de 
tycker är viktigt o.s.v.  Ett sådant perspektiv skulle förstås innebära både en förändrad pro-
blemformulering och syfte och precis som Svenning skriver så ser man utifrån problemformu-
leringen vilket perspektiv som har valts. Däremot påverkar också forskaren perspektivet ut-
ifrån hur han/hon uppfattar samhället. Skulle vi ändra perspektiv i uppsatsen skulle vi också 
behöva byta ut stora delar av det insamlade materialet (det skulle t.ex. vara av större vikt att 
utföra intervjuer med konsumenter), teorier och frågeställningen eftersom det finns en kopp-
ling mellan perspektivet, frågeställningen och data.37  

2.7 Val av sekundärkällor 

När det gäller val av sekundärkällor var första utgångspunkten boken Marketing Payback38. 
Denna bok hade Oskar Brånin som kurslitteratur på en kurs i marknadsföring under vårtermi-
nen 2006. Boken behandlade även varumärkesidentitet och hur man kan värdera varumärken. 
På detta område hänvisade författarna till Aakers böcker kring varumärkesidentitet där det 
skrevs om begreppet Brand Equity (varumärkeskapital, vilket är det begrepp som vi kommer 
att använda fortsättningsvis39). Vi blev även tipsade av vår handledare kring en svensk forska-
re inom varumärkesområdet, Melin. I hans bok togs det upp mycket kring Aakers modell men 
även kring Brand Management och författaren Jean Noël Kapferer som också skrivit om va-
rumärkesidentiteten. Dessa böcker och andra litteraturkällor som används i den här studien 
har vi främst hittat med hjälp av Universitetsbiblioteket i Umeås sökmotor ALBUM. För öv-
rig litteratur se Tabell 5 i appendix C. 
 
De metodböcker som har använts var till en början Alan Bryman och Emma Bells bok: Före-
tagsekonomiska forskningsmetoder och Dag Ingvar Jacobsens bok: Vad, Hur och Varför?  

                                                
 
37 Svenning, 22 och 24.  
38 Shaw och Merrick. 
39 Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 15. 
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Dessa och övriga metodböcker har vi fått tag på genom att leta på Album med sökord som 
”kvalitativ metod”, se även där Tabell 5 i appendix C. 
 
När vi sökt efter vetenskapliga artiklar har Business Source Premier använts till störst del, 
men även databasen S-WOBA40. De första sökorden vi använde oss av var bl.a. branding och 
new product, brands och new product, brand identity. Utöver dessa databaser har även använt 
oss av sökningar med hjälp av Google41. Detta har hjälpt oss att hitta statistik kring varumär-
ken från Patent och Registreringsverket42. För en detaljerad lista över sökord, antal träffar och 
liknande se Tabell 4 i appendix C. 
 
Utgåvorna från 2004-2006 av tidskrifterna Entreprenör43 och Brand News44 har även blädd-
rats igenom för att försöka hitta tips kring eventuella företag att intervjua. Tidskriften Brand 
News blev vi tipsade om när vi hade skickat e-post till patent och registreringsverket och und-
rat om det fanns utförligare statistik kring varumärken. Entreprenör fick vi tag på via vår 
handledare. 

2.8 Kritik sekundärkällor 

Det är viktigt att kritiskt granska den litteratur som används och därför väljer vi att presentera 
olika kriterier för detta. Ejvegård skriver i sin bok Vetenskaplig metod om vikten av veten-
skaplighet. Detta delas in i saklighet, objektivitet och balans. Med saklighet menas att en för-
fattare av en vetenskaplig rapport ska kontrollera de källor som tas med, där en viktig del i 
detta är att utgå från primärkällan. Att vara objektiv är väldigt svårt eftersom det kretsar kring 
författarens egna fördomar och förutfattade meningar. Det är dock viktigt att sträva efter ob-
jektivitet och därmed ta upp olika relevanta synsätt inom ämnet. Balansbegreppet tar upp vik-
ten av att avgöra vad som är mer relevant samt vad som är mindre relevant. Och därmed ska 
viktigare resonemang ha större utrymme i förhållande till mindre viktiga resonemang. Saklig-
het och objektivitet uppnås med hjälp av en kritisk granskning av materialet och där har vi 
valt att använda äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet när vi granskar vår teoretiska 
referensram.45 
 
Äkthet syftar helt enkelt till att fastställa om källan är äkta eller om det är en förfalskning. 
Oberoendekravet innebär att författaren har kollat upp varifrån fakta som tagits med här-
stammar ifrån. En primärkälla är i detta avseende bättre än en sekundärkälla eftersom ju fler 
som tolkar materialet desto större risk för feltolkningar. Färskhet innebär att det oftast är bätt-
re att använda sig av nyare information i jämförelse med äldre, dock stämmer inte detta hela 
tiden och t.ex. är det inte alltid så att en källa från 2005 är bättre än en från 1991. Samtidighet 
tar upp vikten av att använda en källa som är skriven närmare de händelser som beskrivs. En-
ligt Ejvegård beror detta både på en förståelsefaktor och på en glömskefaktor.46  
 
Med tanke på att all litteratur från teorin är tagen från vetenskapliga artiklar och böcker av 
författare som är välrespekterade och ofta citerade i artiklar och tidskrifter känner vi oss rela-

                                                
 
40 Scandinavian Working Papers in Business Administration 
41 Sökord på Google var: “varumärken sverige” 
42 Sökord på PRV:s sökmotor var: ”statistik antal varumärken” 
43 Finns vid Umeå Universitets bibliotek. 
44 Finns vid Umeå Universitets bibliotek. 
45 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1996), 15-18  och 59-61. 
46 Ibid., 59-62. 
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tivt säkra på att all information som tas upp i uppsatsen är sann och att äkthetskriteriet är upp-
fyllt. Däremot har vi hittat många olika siffror kring hur stor del av nya produkter som miss-
lyckas på marknaden, t.ex. där Shaw och Merrick hävdar att det är 80 procent och hänvisar till 
Cooper som i sin tur skriver att det endast är en tredjedel47. Detta tror vi beror på en tolk-
ningsfråga, d.v.s. vad som räknas som ett misslyckande i de olika fallen. Dock är det märkligt 
att Cooper skriver 80 procent och refererar till en källa som skriver annorlunda. När det gäller 
oberoendekravet har vi till störst del använt oss av primärkällor men i de fall det inte har gått 
har vi använt oss av sekundärkällor.  
 
Det är förstås en nackdel att vi inte kommit åt förstahandskällorna men i och med att de and-
rahandskällor vi använt oss av består av vetenskapliga artiklar som har genomgått kontroller 
innan de publicerats har vi en tilltrohet till att det inte feltolkat sina referenser. I de fall där det 
är nödvändigt har vi använt oss av nyare material än äldre. Dock när det gäller t.ex. Aakers 
böcker som utkom 1991 och 1996 ser vi inte de som mindre trovärdiga eller inaktuella endast 
för att de är 15 respektive 10 år gamla. Dessa är så pass flitigt citerade i vetenskapliga artiklar 
– se nästa stycke – kring varumärken så det finns ingen anledning att tvivla på dem. Då blir 
det viktigare att ta hänsyn till samtidigheten och i Aakers fall finns det ingen källa närmare de 
händelserna eftersom det är han som har introducerat teorin kring varumärkeskapitalet.  
 
Aaker har också fått en ganska stor tyngd i vår teoretiska referensram, vilket skulle kunna 
innebära att studien är vinklad av Aakers syn på varumärket. Dock är det på det sättet att Aa-
ker är väldigt välrefererad, vilket implicerar att det han skriver är bra, och därmed antagligen 
också korrekt. Exempelvis så har Aakers både böcker Managing Brand Equity och Building 
Strong Brands, ett väldigt högt citeringstal på SSCI48 (närmare femhundrastycken källor har 
refererat till dessa böcker), vilket också antyder att källan är högst relevant för studien. 
 
När det gäller de källor vi använt oss av i studien kan en berättigad fråga vara huruvida Ru-
binsteins utsaga – om att varumärkes och produktintegrerad produktutveckling är viktig för att 
bevara varumärkets integritet – är relevant i ett nystartat företag, där det antagligen inte finns 
någon ”integritet” att bevara, då varumärket är nytt. Vi anser det dock relevant på det sättet att 
det är intressant att veta om företaget har arbetet utefter en varumärkesidentitet när produkten 
utvecklades. 
 
Slutligen har vi inte tagit med vare sig Stilling Blichfeldt eller Wong och Merrilees studier, 
vilket kanske kan anses anmärkningsvärt då de är några av få som har tittat på ungefär samma 
problemområde. Anledningen är att deras studier har en helt annan inriktning än vad vi har. 
Stilling Blichfeldts studie är mer en situationsstudie, d.v.s. hur företagen hanterar utvecklan-
det av nya produkter i relation till varumärket49. Det samma gäller Wong och Merrilees studie 
där de har identifierat vilken fas det nya företaget kan befinnas sig i när det gäller hur varu-
märkesorienterat företaget är50. Syftet med den här studien är inte att ge en generell beskriv-
ning av situationen för de nya företagen, utan att ta reda på hur de har utvecklat varumärket. 
Vår studie är med andra ord en förklarande studie medan deras snarare är en beskrivande51. 

                                                
 
47 Shaw och Merrick, 69; Cooper, 11. 
48 Social Science Citation Index. 
49 Stilling-Blichfeldt. 
50 Wong och Merrilies. 
51 Jacobsen, 74-75. 



Ett strikt varumärkesperspektiv Brånin och Olofsson 

 16 

3. Ett strikt varumärkesperspektiv 

Vi börjar detta kapitel med att titta på varumärket, vad det är och hur det kan byggas upp. På 
vägen lär vi oss en del viktiga begrepp inom området som varumärkeskapital och varumärkes-
identitet. I avsnittet om varumärkeskapital tittar vi på hur David A. Aaker, en av de stora auk-
toriteterna inom området ser på begreppet. Vi låter även en svensk ”auktoritet”, Frans Melin, 
ge sin syn på begreppet. Avslutningsvis formar vi en egen konceptuell modell av varumärkes-
kapitalet.  
 
Efter varumärkeskapitalet går vi vidare till ett annat gångbart begrepp inom varumärkesområ-
det, nämligen varumärkesidentitet. Varumärkesidentitet kan i det närmaste beskrivas som vad 
ett varumärke är i form av karaktäristik. Vi låter där Aaker och Kapferer ge sin bild av hur en 
identitet kan formas för ett varumärke. 
 
Slutligen i detta avsnitt tittar vi på hur varumärkeskapitalet byggs upp, där vi främst låter Rita 
Martinsson beskriva ämnet marknadskommunikation. Marknadskommunikation är vad vi 
vanligen kallar reklam, men även personlig försäljning och massmedial uppmärksamhet – för 
att nämna några exempel. Men låt oss börja med att se på vad som avses med just benämning-
en varumärke. 

3.1 Vad är ett varumärke? 

”Ett varumärke är i grund och botten en marknadsförares löfte att leverera en förutsägbar 
produkt- och tjänsteprestanda”52 

 
I en snäv förklaring av vad ett varumärke är definieras varumärket som ett namn eller en 
symbol som särskiljer en produkt från en annan. Denna särskiljning (differentiering) syftar till 
att öka efterfrågan på produkten eller tjänsten genom att framhålla funktionella eller emotio-
nella fördelar hos dem.53  
 
Med ett vidare perspektiv inkluderas även varumärkets aspirerande hållning att hålla en viss 
kvalitet eller uppfylla vissa önskningar. Med andra ord är varumärket även ett löfte till kun-
den att den kommer att få vad som utlovas när den har köpt produkten. 54 
 
För vi samman både den vidare och den snävare definitionen av varumärket ger alltså varu-
märket en trovärdighet åt produkten eller tjänsten och vissa egenskaper som särskiljer dem 
och gör dem mer attraktiva för konsumenten. 
  
Slutligen och kanske den viktigaste aspekten av vad varumärket är – i en reell betingelse. Ett 
varumärke är till stor del en mental struktur, d.v.s. en kunds uppfattning eller attityd till ett 
visst varumärke, och därmed beläget i kundens sinne snarare än hos själva produkten eller 
företaget. Konsekvensen av detta blir att varumärket måste ses som en tillgång som finns hos 
kunderna till företaget och inte i själva företaget – som de materiella tillgångarna som maski-

                                                
 
52 Keller och Kotler, 276. 
53 David Haigh och Jonathan Knowles. “How to Define Your Brand and Determine Its Value”, Marketing Ma-
nagement, vol.12/nr.3 (2004):22-28; Keller och Kotler, 274; Melin,  Varumärkesstrategi – Om konsten att ut-
veckla starka varumärken, 29-31. 
54 Keller och Kotler, 276. 
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ner och lokaler gör. 55 Exempelvis om ett företag som t.ex. Zeunerts börjar sälja sina 
läskedrycker på den amerikanska marknaden, där de är helt okända, kommer kundernas atti-
tyd vara helt annorlunda till varumärket än vad den är i Sverige där varumärket är känt. Med 
andra ord, varumärkets värde är beroende av dess kunder och blir därmed en tillgång som är 
belägen hos själva kunden. Denna tillgång – de upplevelser en kund har haft över tiden med 
ett varumärke – benämns varumärkeskapital56. 

3.2 Varumärkeskapital  

”Varumärkeskapitalet uppstår bara inte. Dess tillkomst, bevarande och beskydd behöver ak-
tivt handhas och skötas.” 57 

 
Varumärkeskapital är, som nämnt ovan, summan av de upplevelser en kund har haft av ett 
varumärke. Dessa upplevelser eller associationer till ett varumärke kan dock vara av både 
positiv eller negativ art, vilket innebär att varumärkeskapitalet ökar om kunden upplever att 
den fått en produkt över förväntan och minskar om förhållandet är det motsatta 58.  Detta med-
för att kunden ibland vill betala mindre eller t.o.m. inte är villig att köpa en produkt p.g.a. 
varumärket. Ett exempel på ett sådant förhållande skulle vara om produkten har ett rykte om 
att gå sönder väldigt fort. Detta förhållande kan då benämnas som ett negativt varumärkeska-
pital. Om kunden däremot är villig att betala mer för produkten med varumärket har varumär-
ket ett positivt varumärkeskapital59. I denna studie kommer begreppet varumärkeskapital att 
avse det senare om inget annat anges. 
 
De upplevelser kunden har haft av ett varumärke kan vara direkta kontakter, där kunden har 
använt sig av produkten eller tjänsten, men även det han/hon har tagit till sig i form av re-
klam, som, affischering, TV-reklam och företagssponsring60. Företaget kan med andra ord 
bygga upp sitt varumärkeskapital med hjälp av olika kommunikationsverktyg mot marknaden, 
vilket vi åter kommer till i avsnitt 3.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Varumärkeskapitales uppbyggnad 
 
David A. Aaker har utvecklat en modell av varumärkeskapitalet, som också är flitigt refererad 
inom varumärkesområdet. Vi har därför valt att utgå ifrån den modellen i den här studien. 

                                                
 
55 Keller och Kotler, 275 – 276. 
56 Ibid. 
57 Aaker, Managing Brand Equity, 275. 
58 Aaker, Building strong brands, 7 – 8.  
59 Keller och Kotler, 276. 
60 Ibid., 536-537. 
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Aaker delar i huvudsak in varumärkeskapitalet i fyra delar: märkesmedvetenhet, märkeslojali-
tet, uppfattad kvalitet och märkesassociationer61, se även Figur 2.  
 
I Aakers modell av varumärkeskapitlet ser han det som en sammanslagen bild av både värdet 
för kunden och för företaget. Det som skapar värde för kunden är främst märkesassociationer 
och uppfattad kvalitet, men för företaget märkeslojalitet.62 Nedan följer en mer ingående be-
skrivning och diskussion kring de olika delarna i varumärkeskapitalet.  

3.2.1 Märkesmedvetenhet  

Märkesmedvetenhet avser hur välkänt varumärket är i kundens åsyn och skapas genom all 
kontakt kunden har med ett varumärke. Kontaktpunkter för varumärket är till exempel butiken 
(varuhyllan), evenemang (i form av sponsring), affischering och annonser.63 
 
Märkesmedvetenhet kan delas upp i följande termer: kännedom (recognition), återkoppling 
(recall) och dominans (dominance). Om en kund är förmögen att komma ihåg ett varumärke 
eller bara vet någonting om det – även om den inte känner till någon produkt – finns det kän-
nedom om varumärket. Återkoppling å andra sidan inkluderar en medvetenhet av både varu-
märket och dess produkter. Palmolive till exempel skulle inneha återkoppling om en konsu-
ment nämner varumärket när en tvål visas. Den nästa och högsta nivån är dominans och är 
uppnådd om kunden endast är förmögen att namnge ett varumärke för en produktkategori, till 
exempel bara nämna Kellogg’s för cornflakes.64 
 
Märkeskännedom skapar familjaritet till varumärket och är speciellt viktigt vid produkter – 
som tvål, tuggummi och pennor – där kunden lägger lite energi på inköpet, d.v.s. att tiden är 
väldigt kort från det att ett behov uppstår till köptillfället. Varumärken som konsumenten först 
tänker på har en fördel gentemot andra, d.v.s. de första företag som kommer upp i tanken hos 
en konsument har ett försprång mot konkurrenterna, exempelvis hamburgare (McDonald’s) 
och läsk (Coca-Cola).65 
 
Märkesmedvetenhet i sig kan dock inte ensamt skapa/öka försäljningen och speciellt inte då 
en ny produkt ska lanseras. Ett exempel är en reklamkampanj av Nissan, där den nya bilen 
inte visades visuellt någon gång under kampanjen. Resultatet blev att kännedomen ökade för 
varumärket Nissan, men få kopplade kampanjen till den nya bilmodellen och därmed blev 
också försäljningssiffrorna en besvikelse.66 
 

3.2.2 Märkeslojalitet 

Lojaliteten hos ett varumärke benämner Aaker som kärnan för varumärkeskapitalet. Om en 
kund inte bryr sig om ett varumärke utan endast köper med avseende på pris, funktion, be-
kvämlighet existerar ett litet värde av varumärkeskapitalet. Är däremot kunden väldigt lojal 
mot varumärket trots att det finns konkurrenter, med bättre pris eller funktioner, finns ett stort 
värde av varumärkeskapitalet. Lojaliteten beskrivs som ”ett mått på hur fäst en konsument är 
till ett varumärke” och ”hur troligt det är att en konsument byter till ett annat varumärke, 

                                                
 
61 Aaker, Building Strong Brands, 8.  
62 Aaker, Managing Brand Equity, 16-18. 
63 Kotler and Keller, 539. 
64 Aaker, Building Strong Brands, 10-11 och 15.  
65 Aaker, Managing Brand Equity, 66-67. 
66 Ibid., 69. 
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speciellt när det varumärket förändras”67. Märkeslojalitet avser också hur villiga kunderna är 
att göra omköp av märket. Allt detta hör samman med att det generellt är mycket dyrare att 
skaffa nya kunder än att behålla sina nuvarande, vilket medför att en lojal märkeskundgrupp 
kan antas komma generera en stabil och högre framtida vinst.68 
 
Märkeslojaliteten beror mycket på hur tillfredsställd en kund är med en produkt. Om en kund 
anser att produkten tillfredställer ett behov kan det uppstå köptrohet, vilket kan visa sig i en 
märkeslojalitet för varumärket. Det är inte alltid säkert att en varumärkeslojalitet skapas av en 
hög kvalitet men däremot av en jämn kvalitet. Det är oerhört viktigt att den jämna kvaliteten 
kan uppnås eftersom märkeslojaliteten är baserad på behovstillfredsställelse och att konsu-
menternas förväntningar på produkten uppfylls.69  
 
Det som främst används för att skapa varumärkeslojalitet hos kunder är lojalitetsprogram i 
olika former. Detta innebär att konsumenten blir erbjuden ett incitament tillsammans med 
produkten i utbyte mot att de köper den flera gånger. Ett lojalitetsprogram utformas oftast 
som en klubb där en avgift får betalas för att gå med och sedan ges det rabatt efter att konsu-
menten har handlat för en viss summa pengar.70 Detta är väl utbrett i Sverige där i princip alla 
större kedjor har någon form av medlemskort, t.ex. Ica-kort, Coop-kort, H & M Club.  
 
När det gäller varumärkeslojalitetens plats i varumärkeskapitalet är Melin av en annan åsikt 
än Aaker. I Aakers modell är varumärkeslojaliteten en fristående del av varumärkeskapita-
let71. Melin ser istället varumärkeslojaliteten som en direkt orsak av det värde som varumärket 
skapar för kunden72. Detta verkar också vara ett rimligare förhållningssätt, att det bör vara de 
goda associationer och känslan av kvalitet som varumärket ger kunden som ger upphovet till 
lojalitet hos kunden. Det verkar orimligt att tänka sig att en kund skulle vara lojal mot ett va-
rumärke den har dåliga associationer till eller upplever ha dålig kvalitet. Med andra ord är det 
rimligare att se varumärkeslojaliteten som en direkt orsak av goda associationer till varumär-
ket än som något som skulle kunna existera i sig självt. Till Aakers försvar är dock att han 
säger att: ”den potentiella influensen på lojalitet från de andra dimensionerna är tillräckligt 
stor för att den ska explicit listas som en av de sätt som varumärkeskapitalet ger värde åt fö-
retaget”73. Det kan ändå ifrågasättas om märkeslojalitet är något som kan existera utan vare 
sig märkesassociationer eller upplevd kvalitet.  
 
Detta förhållningssätt är också vad studier på området säger. En undersökning gjord av Ro-
ehm et al visar på att det i vissa fall kan vara positivt med lojalitetsprogram och i vissa fall 
inte. Ett lojalitetsprogram var effektivt om det ökade styrkan på de nuvarande associationerna 
till varumärket. Om programmet inte ökade associationerna sågs ingen effekt alls och om nya 
associationer infördes utöver de gamla så kunde man se en minskning av lojaliteten efter pro-
grammet. 74 

                                                
 
67 Aaker, Managing Brand Equity, 39. 
68 Aaker, Building Strong Brands,  21. 
69 Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 37 och 40.   
70 Terry Mulhern och Dennis Duffy, “Building Loyalty at Things Remembered”, Journal of Consumer Market-
ing, vol. 21/ nr. 1 (2004): 62-66. 
71 Aaker, Managing Brand Equity, 17-19. 
72Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 47. 
73 Aaker, Managing Brand Equity, 18 
74 Michelle L. Roehm, Ellen Bolman och Harper A. Roehm JR, “Designing Loyalty-Branding Programs for 
Packaged Goods Brands”, Journal of Marketing Research, vol. 39/nr. 2 (2002): 202-213. 
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Hallberg säger ungefär samma sak när han menar att ett lojalitetsprogram bör fokuseras på 
konsumentens känslor till ett varumärke eftersom det är detta som ger en stor ökning av för-
säljningen. Anledningen till att konsumentens känslor är så viktiga är att ett samband har 
identifieras mellan hur mycket en konsument gillar ett varumärke och hur mycket de köper av 
det. Resultatet är baserat på en undersökning av Brandz™ som startade 1998 och i 31 länder 
genomfördes sedan 600 000 intervjuer.75 
 
Slår vi ihop dessa studier visar det på att det just är stärkta associationer, i form av t.ex. posi-
tiva känslor till varumärket, som skapar varumärkeslojaliteten. 

3.2.3 Uppfattad kvalitet 

Den uppfattade kvaliteten hos varumärket ligger ofta till grund för vad kunden köper eller tror 
sig köpa. Uppfattad kvalitet är därför väldigt nära länkad till hur varumärket bedöms, d.v.s. 
varumärket står eller faller mycket beroende på hur kunden uppfattar kvaliteten på den. Det är 
därmed svårt att upprätthålla ett högt varumärkesvärde utan att också vidrätthålla en hög upp-
levd kvalitet. Betoningen ligger dock på hur kunden uppfattar kvaliteten och inte det faktum 
att högkvalitativa råvaror används (produktbaserad kvalitet), inga felaktiga produkter produ-
ceras (tillverkningskvalitet) eller en hög service ges (objektiv kvalitet), utan om kunden upp-
fattar varumärket som kvalitativt.76  
 
Med tanke på att kunder är olika och därmed har olika önskemål om hur en produkt ska vara 
är det svårt att göra en objektiv mätning av den uppfattade kvaliteten. Vid en jämförelse mel-
lan ett stort varuhus och en specialistaffär är det inte säkert att varuhuset har en sämre kvali-
tetsuppfattning i förhållande till specialaffären, i och med att de utvärderas utifrån olika krite-
rier. Det finns alltså – som tidigare nämnt – en skillnad mellan konsumentens uppfattade kva-
litet och den faktiska (service, funktion, råvaror), därför är det inte alltid så att den faktiska 
kvaliteten är densamma som den kundupplevda. Den kundupplevda kvaliteten är därför avgö-
rande för produktens framgång och det viktiga blir att identifiera den faktiska kvaliteten som 
verkligen påverkar den uppfattade kvaliteten. Att tro sig kunna producera en produkt med 
dålig faktisk kvalitet och samtidigt uppfattas som bra hos konsumenten fungerar sällan. Där-
emot är det troligare att det omvända uppstår, d.v.s. att produkten har en bra faktiskt kvalitet 
men konsumenten uppfattar den som undermålig. 77 
 
Ett hjälpmedel – eller ledtråd – som en kund ofta använder för att bedöma kvaliteten, på pro-
dukten är pris. Detta utvärderingssätt används oftast då kunden i sig har svårt att bedöma kva-
liteten på produkten, t.ex. beroende på bristande insikt om produktkategorin. Ett högt pris kan 
då signalera en hög kvalitet för kunden. Dock är det så att om priset är högt i förhållande till 
vad kunden erhåller, eller upplever sig erhålla, kan en negativ attityd odlas till varumärket. 
Det är med andra ord så att den uppfattade kvaliteten inte handlar så mycket om hur hög kva-
litet kunden får utan vad kunden har upplevt sig fått för pengarna.78 
 

                                                
 
75 Garth Hallberg, “Is Your Loyalty Programme Really Building Loyalty?- Why Increasing Emotional Attach-
ment, Not Just Repeat Buying Is Key to Maximising Programme Succes”, Journal of Targeting, Measurement 
and Analysis for Marketing, vol. 12/nr. 3 (2004): 231-241. 
76 Aaker, Building Strong Brands, 19; Aaker, Managing Brand Equity, 85. 
77 Aaker, Managing Brand Equity. 85-86; Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumär-
ken 81-82. 
78 Aaker, Managing Brand Equity, 86 och 99-100. 
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Melin definierar den uppfattade kvaliteten på ungefär samma sätt som Aaker. Han menar 
dock att den uppfattade kvaliteten endast är en märkesassociation i sig och ifrågasätter den 
därför som en egen del inom varumärkeskapitalet. Melin pratar istället om kvalitetsassocia-
tioner – och inkluderar den uppfattade kvaliteten under begreppet märkesassociationer – vil-
ket intuitivt också känns mer korrekt. 79 Till försvar för Aaker är att han även där är medveten 
om detta och benämner märkesassociationer, som ”märkesassociationer utöver upplevd kvali-
tet” 80. Ett rimligare förhållningssätt är ändå att se den uppfattade kvaliteten som en märkesas-
sociation, men då som den absolut viktigaste, som också Melin framhåller. 

3.2.4 Märkesassociationer 

Märkesassociationer är allt som är kopplat i minnet hos en person till ett varumärke, d.v.s. det 
som kunden associerar till varumärket. Dessa associationer har byggts upp genom åren bl.a. 
genom reklam och upplevelser av produkten. Det kan vara en upplevd service av en viss pro-
dukt, en symbol som ger en positiv association t.ex. Apple o.s.v. Märkesassociationerna kan 
även ha olika styrka beroende på hur många gånger/länge kunden har blivit exponerad samt 
om det finns många eller få kopplingar, ju fler kopplingar desto starkare association. Märkes-
associationer har en stor del i hur lojal en konsument är mot ett visst varumärke, hur denne 
väljer sina inköp och kan: 81 
 

• Hjälpa till att få tillgång till information kring varumärken 
• Differentiera varumärket, vilket är särskilt viktigt för produkter som liknar varandra 
• Vara en anledning till köp 
• Skapa positiva attityder eller känslor 

 
Varumärkesnamnet skapar i sig associationer till varumärket och därför är det viktigt att välja 
ett bra namn till varumärket. Kapferer skriver dock i sin bok Strategic Brand Management att 
i princip vilket namn som helst kan användas vid en lansering. Det är däremot inte ett val som 
bör ske snabbt eller förhastat. Namnet bör väljas efter vilka förändringar som kan tänkas ske 
inom företaget, t.ex. olika framtidsaspekter och inte endast utifrån hur marknaden ser ut idag. 
Tiden som bör läggas ned vid namnvalet beror också på vilken ambition företaget har. Det 
krävs oerhört mycket mer tid om namnet ska lanseras internationellt med flera olika produkter 
under sig, jämfört med ett namn för en produkt med en begränsad marknad. Kapferer anser 
dock att namnet helst inte bör vara av beskrivande art, detta p.g.a. att ”ett varumärke inte be-
skriver produkten – varumärket urskiljer produkten”. Namnet bör ge en extra mening till va-
rumärket och då blir det onödigt att upprepa beskrivningen i namnet. 82  
 
Kohli et al har genomfört en studie inom området varumärkesnamn, där de beskriver fem oli-
ka namnkategorier: generella, beskrivande, talande/tankeväckande, godtyckligt och påhittade. 
Vid generella varumärkesnamn används den allmänna termen för produkten, t.ex. Müsli. Det 
beskrivande namnet förklarar produkten med sitt namn, som t.ex. Naturdiet. Ett talan-
de/tankeväckande syftar till att framhäva olika fördelar med produkten. Ett exempel är inne-
bandyklubban Exel Master, som antyder att du blir en bra innebandyspelar med klubban. Ett 
godtyckligt namn är ett ord – svenskt, engelskt o.s.v. – som inte har någon direkt koppling till 
produkten, ett exempel är klädesmärket Tiger.  Slutligen, påhittade namn är fiktiva namn som 

                                                
 
79Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 48 
80 Aaker, Managing Brand Equity, 16 
81 Aaker, Managing Brand Equity, 109-111. 
82 Jean-Noël Kapferer, Strategic Brand Management (London: Kogan Page Limited, 1997), 133-134. 
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är frikopplade ifrån produkten, t.ex. drickan 7-UP i Pepsifamiljen. Generella, beskrivande och 
talande/tankeväckande namn delas in i kategorin meningsfulla varumärkesnamn och godtyck-
liga samt påhittade i kategorin icke-meningsfulla varumärkesnamn.83  
 
De huvudsakliga resultaten från studien av Kohli et al var att både meningsfulla och icke-
meningsfulla varumärken ökar i värde hos konsumenten med ökade antal exponeringar.  
De icke-meningsfulla varumärkena ökade dock i större utsträckning jämfört med de menings-
fulla namnen. Ett meningsfullt varumärkesnamn föredrogs mest i början, medan de icke-
meningsfulla, som hade mindre värde från början, ökade mot slutet. Slutsatsen av studien är 
att ett icke-meningsfullt namn är mer flexibelt och företagare kan lättare bygga en image för 
varumärket samt även förändra varumärket lättare över tiden. Detta sammanfaller med vad 
Kapferer ansåg om att varumärkesnamnet bör vara flexibelt utifrån ett långsiktigt perspektiv. 
Vidare, säger dock Kohli et al, att om företaget främst är ute efter kännedom, återkoppling 
och en positiv effekt tidigt i produktens liv bör valet falla på ett meningsfullt namn. 84 

3.2.5 En konceptuell modell av varumärkeskapitalet 

Utifrån beskrivningen ovan, där vi utgått ifrån Aakers modell, och tittat på lite kritik av mo-
dellen – främst ifrån Melin – kan vi då forma en konceptuell modell som vi kommer att utgå 
ifrån i den här studien.  
 
Som vi läste tidigare är Aakers modell en sammanslagning av värdet från både kundens och 
företagets synvinkel. Vi anser dock att i och med att det som skapar värde för kunden också 
indirekt skapar värde för företaget, saknas det någon direkt mening med att se varumärkeska-
pitalet utifrån båda dessa perspektiv. Det räcker att endast använda sig av företagets perspek-
tiv – då det även kommer att inkludera kundens perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 En konceptuell modell av varumärkeskapitalet utifrån ett perspektiv av företaget 

                                                
 
83 Chiranjeev S.Kohli, Katrin R- Harich och Lance Leuthesser, ”Creating Brand Identity: a Study of Evaluation 
of New Brand Names”, Journal of Business Research (2004): 1506-1515 
84 Kohli, Harich och Leuthesser. 
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Med detta som utgångspunkt får vi en mer konsistent bild av varumärkeskapitalet, d.v.s. vi 
slipper problemet med att märkeslojalitet inte är någonting som kan anses ha ett värde för 
kunden i sig. Utan kan hävda att varumärkeslojaliteten skapar ett värde för företaget och är 
därför en del av varumärkeskapitalet.  
 
I vår modell av varumärkeskapitalet har vi alltså företaget som utgångspunkt (eller slutpunkt i 
en mer korrekt mening). Vi flyttar också märkeslojalitetens plats i modellen och sätter den 
istället som en direkt orsak av de associationer som varumärket ger. Med andra ord vi ser det 
inte längre som en fristående del av varumärkeskapitalet, utan som en beroende del i model-
len. Utöver detta lyfter vi även in begreppet upplevd kvalitet i begreppet varumärkesassocia-
tioner. Vi ger det dock som Melin en framstående position i varumärkeskapitalet och benäm-
ner det kvalitetsassociationer, modellen åskådliggörs i Figur 3. 

3.3 Varumärkesidentitet 

”En nyckel till att framgångsrikt bygga ett märke är att förstå hur märkesidentiteten ska ut-
vecklas – att veta vad märket ska stå för och effektivt uttrycka denna identitet.” 85 

 
Tidigare har vi pratat om vad varumärket är, d.v.s. ett namn eller symbol som särskiljer en 
produkt eller tjänst och ger en form av garanti för kunden. Detta ledde oss i sin tur in på be-
greppet varumärkeskapital, som vi har berört i det nu lästa avsnittet.  Ett annat begrepp som är 
väldigt gångbart inom varumärkesområdet är varumärkesidentitet, vilket kan beskrivas som 
själva kärnan i varumärket. 
 
Varumärkesidentiteten är de unika associationer som ger varumärket dess existensberättigan-
de – d.v.s. vad varumärket är – och det som ska vägleda varumärket, så att det blir beständigt 
över tiden. Med att vägleda varumärket avses att det är varumärkesidentiteten som ska vara 
”måttstocken” för all kommunikation mot marknaden. Med andra ord, det är vad varumärket 
är som ska styra vad som sägs till kunden. Med hjälp av varumärkesidentiteten ska alltså va-
rumärket kunna positioneras utåt (mot kunden) – men även inåt (mot företaget). 86 
 
För att varumärket ska bli beständigt och överförbart över tid, olika produkter och marknader 
bör märkesidentiteten utvecklas med en kärna och en utökad identitet. Kärnan ska bestå av de 
associationer som har störst chans att förbli bestående över plats, tjänst eller produkt och är 
mer eller mindre tidlösa. Associationerna bör också vara unika samt bidra till varumärkets 
existensberättigande och värdeskapande förmåga.87 
 
Eftersom kärnassociationerna bör vara få (och med fördel för beständigheten) används en 
utökad identitet med ytterligare associationer för att ge mening och skapa sammanhang88. För 
att klargöra skillnaden mellan kärnassociationer och utökad identitet kan vi använda Statoil 
som exempel. Statoil har en kärnassociation i att alltid ha öppet medan själva produkterna 
som tillhandahålls som matvaror och korv skapar en innebörd åt denna association, d.v.s. till-
hör den utökade identiteten. Med andra ord, dessa associationer – som att kunna köpa korv 
och bensin – skapar alltså en mening åt mig som kund. Det skulle inte vara så stor poäng med 

                                                
 
85 Aaker, Building Strong Brands, vii och 35. 
86 Ibid., 68 och 72; Kapferer, 94-95; Rubinstein.  
87 Aaker, Building Strong Brands,. 68 och 85 – 87. 
88 Ibid., 87 – 88. 
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att veta att Statoil alltid har öppet om detta inte också associeras med möjligheten att kunna 
köpa en korv när jag vill.  
 
I fallet med Statoil blir fördelen att bygga varumärket med en kärnidentitet att det blir möjligt 
att bibehålla denna märkesassociation – alltid öppet – över alla sina produkter även bensin 
och biltillbehör. Vidare blir associationen beständig över tiden, skulle Statoil sluta sälja t.ex. 
korv kan de utan problem överföra denna kärnassociation till någon annan produkt. 

3.3.1 Aakers fyra perspektiv av varumärkesidentitet en  

Enligt Aaker kan varumärkesidentiteten byggas upp genom att se varumärket ur fyra olika 
perspektiv och implementera ett eller flera av dessa perspektiv. De fyra märkesperspektiven är 
varumärket som produkt, organisation, person och symbol, se Figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Aakers fyra varumärkesperspektiv 

Produktperspektivet avser ett varumärke som är kopplat till själva produkten, d.v.s. det finns 
en stark återkoppling hos kunden från produkt till varumärke89. Exempelvis, om en person 
tillfrågas om högkvalitativa köttprodukter skulle Scan med stor sannolikhet nämnas. Scan är 
alltså i hög grad ett produktvarumärke, även om – som vi kommer att se – andra perspektiv är 
kopplade till varumärket.  
 
Går vi vidare med organisationsperspektivet får vi fokus på företaget – organisationen – sna-
rare än på produkten, där företagets personal, kultur och skicklighet skapar märkesidentite-
ten90. Expert är ett sådant företag, där deras slogan ”vi är vad vi heter” symboliserar persona-
lens kunskap som ska skapa ett förtroende hos kunden. För att förtydliga skillnaden mellan 
produkt- och organisationsperspektivet återgår vi till exemplet med Scan och använder oss av 
ICA som exempel. Både Scan och ICA säljer korv och skinka med egna varumärken, men 
väldigt få konsumenter skulle återkoppla produkten skinka till ICA. Alltså är märket Scan 
snarast en produkt medan ICA-märket snarare är en organisation.  
 
Det personliga perspektivet ger märket mänskliga egenskaper, som humor, värme, värdering-
ar och klasstillhörighet. Dessa egenskaper kan ge kunden möjlighet att uttrycka sig själv och 

                                                
 
89 Aaker, Building Strong Brands, 78 – 80. 
90 Ibid., 82 och 116 – 117. 
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sin identitet eller helt enkelt skapa en personligare relation till märket. 91 Scan använder sig av 
sin personlighet Mamma Scan för att sälja sina köttbullar, vilken ger en känsla av värme och 
omtanke för kunden. 
 
Slutligen har vi symbolperspektivet som vanligtvis är en varumärkeslogo som identifierar och 
symboliserar varumärket, men även kan ge en djupare mening92. Nokias ”två händer” som 
förs samman är en sådan symbol, som både symboliserar varumärket Nokia och kommunika-
tion mellan människor. 

3.3.2 Kapferers sex sidor av varumärkesidentiteten 

I Figur 5 visas Kapferers modell över varumärkesidentiteten. Kapferer delar här in identiteten 
i sex sidor. På många områden liknar modellen Aakers, där produktperspektivet i Aakers mo-
dell kan hänföras till de fysiska kvaliteterna hos produkten – alltså de objektiva utmärkande 
dragen för produkten som Kapferer beskriver som första steget i uppbyggandet av varumär-
kesidentiteten. Denna sida är grundförutsättningen för varumärkesidentiteten, vilket liknas 
med att en blomma inte kan överleva utan dess stjälk.93 
 
Personlighetsperspektivet har som uppgift att hänföra ett varumärke till en viss personlighet. 
Med detta avses vilken typ av person som varumärket skulle vara om det tog mänsklig form.94 
Detta perspektiv återfann vi även hos Aaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5 Kapferers sex sidor av märkesidentiteten 

Kulturperspektivet och relationsperspektivet är länken mellan företaget och varumärket. Med 
kultur menar Kapferer att det finns vissa värderingar som är varumärkets inspiration och visar 
på länken mellan företaget och varumärket. Det är även viktigt för att skilja konkurrenter från 
varandra och visa om varumärket representerar ett visst land, t.ex. att Levis står för det typiskt 
amerikanska. Att varumärket är som ett förhållande eller relation mellan kund och företag är 
särskilt viktigt inom tjänstesektorn, där den service som ett företag erbjuder blir till ett förhål-
lande dem emellan. Olika varumärken har med hjälp av sina slogans eller reklamer lyckats 

                                                
 
91 Ibid., 153 och 159 – 160. 
92 Ibid., 84 – 85.  
93 Kapferer, 100 och 99. 
94 Ibid., 99-100. 
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skapa en relation till sina kunder, t.ex. Nike som uppmanar kunderna att ”Just Do It”. 95 Dessa 
båda perspektiv finns också representerade av Aaker men där ingår de under organisations-
perspektivet.  
 
De huvudsakliga skillnaderna mellan Kapferer och Aaker är att Kapferer inte tar med sym-
bolperspektivet, men istället lägger till två perspektiv kring konsumentens reflektion och 
självbild. Varumärket ska kunna reflektera vilka kunder som det riktar sig till, t.ex. yngre, rika 
o.s.v. Här skiljer Kapferer också reflektion mot målgrupp, där målgruppen är potentiella kö-
pare medan reflektionen är hur kunderna vill bli uppfattade utifrån det märke som de köper. 
Det är därmed inte alltid nödvändigt att i reklamen rikta in sig mot alla olika målgrupper, ex-
empelvis så fokuserar Coca-Cola sin reklam mot 15-18 åringar men har kunder från en betyd-
ligt större konsumentgrupp.96 
 
Då reflektionen var hur målgruppen ville att andra skulle uppfatta dem är självbilden mer hur 
konsumenten uppfattar sig själv vid användandet av ett visst varumärke. Detta utvecklas 
främst utifrån vilken syn konsumenter har av olika varumärken, ett exempel som ges är att en 
konsument som köper en Porsche gör det delvis för att bevisa för sig själv att han/hon hade 
möjlighet köpa en så pass dyr bil. Alla dessa egenskaper hjälper till att definiera varumärkes-
identiteten och fungerar i symbios med varandra.97  
 
Utifrån beskrivningarna av Aakers och Kapferers modeller av varumärkesidentiteten kan vi 
konstatera att de i mångt och mycket är lika. Den stora skillnaden är att Aaker pratar mer om 
perspektiv – d.v.s. synvinklar som det går att se varumärket ifrån – medan Kapferer beskriver 
varumärkesidentiteten utifrån olika sidor – där varumärkesidentiteten äger alla dessa olika 
delar. Att därför ta någon ställning utifrån vilken som är eller mindre korrekt är därför inte 
svårt, i och med att de har olika utgångspunkter i sina modeller. I vår studie är Aakers mer 
användbar i och med att den snarare är en metod för att utveckla en varumärkesidentitet, me-
dan Kapferers är en beskrivning av den. Vi kommer därför att utgå ifrån Aakers beskrivning. 

3.4 Att bygga varumärkeskapitalet  

”Om inte marknaden känner till att en produkt är bättre än konkurrenterna eller inte förstår 
varför den kostar mer så kommer de heller inte att var villiga att betala mer för den” 98 

 
Vi har nu gått igenom de viktigaste begreppen inom varumärkesområdet – vad ett varumärke 
är, varumärkeskapitalet och varumärkesidentiteten. Vi dröjer här och gå in på ett annat ämne 
som vi snuddat vid under läsningens gång. Vi konstaterade t.ex. i inledningen i avsnittet om 
varumärkeskapital att varumärkeskapitalet är en kunds upplevelse av varumärket över tiden.  
Denna upplevelse är dels uppbyggd av erfarenheter av själva produkten under varumärket 
men även av vad kunden har lärt om varumärket genom olika medier. Vi går nu in på denna 
del av ämnet – hur varumärkeskapital blir till. Först tittar vi på hur ett företag kan lära kunden 
om varumärket och därefter den andra sidan, de verkliga erfarenheter kunden har av varumär-
ket, vilket är produkten.  

                                                
 
95 Kapferer., 101-102.  
96 Ibid., 103-104. 
97 Ibid., 104-105. 
98 Rita Mårtenson, Marknadskommunikation (Lund: Studentlitteratur, 1994), 109. 
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3.4.1 Marknadskommunikation – att lära kunden om va rumärket 

Rita Mårtenson beskriver i sin bok Marknadskommunikation sex stycken olika sätt att kom-
municera med kunden99.  Nedan följer en beskrivning av de olika kommunikationssätten, ut-
ifrån Mårtensson beskrivning, samt för och nackdelar med dem.  
 
Reklam – Vilket är det vi vanligtvis tänker på när vi hör ordet reklam, d.v.s. annonser i tid-
ningar, TV-reklam, reklamskyltar och dylikt. Reklam är i hög grad opersonlig och oflexibel, 
d.v.s. det finns ingen möjlighet att få någon direkt återkoppling från kunden och därefter an-
passa den. Detta kan dock ha sin fördel i och med att kunden inte känner att den behöver ge 
någon respons utan ”kommunikationen” blir förhållandevis kravlös100. 
 
Personlig försäljning – Är all personlig kommunikation med kunden, där en person i företa-
get, t.ex. en försäljare, pratar direkt med kunden. Fördelen med denna typ av kommunikation 
är att den är flexibel och kan anpassas direkt efter kunden. Nackdelen är att den har en förhål-
landevis hög kostnad med sig. 
 
Promotion – Att genom olika typer av rabatter försöka främja försäljning eller användandet 
av produkten. Motiven till detta kan vara att få kunden att prova på en ny produkt, t.ex. ku-
ponger som ger ett rabatterat pris för att prova produkten, eller att öka kundlojaliteten genom 
att sälja tre produkter till priset av två. Mårtensson inkluderar även olika typer av sponsring 
under detta begrepp. Nackdelen är förstås att det är en form av fiktiv försäljnings och varuom-
sättning som uppnås med dessa ”rabatter”. 
 
Förpackning – Förpackningen är ofta ett oanvänt kommunikationsverktyg. Förpackningens 
betydelse illustreras kanske bäst av det exempel Mårtensson ger med ACO:s två handkrämer, 
där en var med parfym och en utan parfym. Handkrämen utan parfym hade en förpackning 
med en ljusare färg och sålde också bättre än den andra sorten. Företaget bestämde sig däref-
ter för att byta till en ljusare färg för den parfymerade varianten, och helt plötsligt sålde den 
bättre än den utan parfym. Detta visar på vikten av förpackningen i kommunikationen mot 
kunden. 
 
Publicitet – Hit hör medier som är oberoende till sin karaktär, vilket är artiklar i tidningar, 
reportage i TV och radio o.s.v. Gemensamt för dem alla är att de har en hög trovärdighet – 
utifrån kundens perspektiv – i och med att de förutsätts vara objektiva i sin beskrivning. 
 
Mun-till-mun-metoden – Avser när kunden pratar – positivt eller negativt – med sin omgiv-
ning om produkten eller tjänsten. Ett sätt att använda sig av denna metod är att låna ut sin 
produkt till ett antal människor, som i sin tur förhoppningsvis berättar för sin omgivning om 
sin upplevelse och då i positiva ordalag. 
  
Gemensamt för de två sistnämnda exemplen på marknadskommunikation är att de i hög grad 
är svåra att styra för företaget. I de förstnämnda metoderna är det ju på det sättet att företaget 
själv väljer vad som sägs och inte sägs. Med de ”oberoende” metoderna är risken större att 
negativa eller icke överensstämmande saker förs fram. Detta på grund av att de i mindre grad 
möjligt att bestämma vad som sägs, men fördelen är istället att dessa källor har en högre tro-
värdighet i kundens åsyn. 
                                                
 
99 Mårtenson, 27 – 42. 
100 Keller och Kotler, 555. 
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En viktig del som Mårtensson inte tar med i sin modell av marknadskommunikationen är 
kommunikationen över Internet som e-post och banners på hemsidor, vilket bl. a. Keller och 
Kotler gör101. Anledningen till detta är troligtvis att boken skrevs i början av 1990-talet då 
Internet ännu inte hade slagit igenom på allvar. För att göra bilden komplett, med avseende på 
detta, bör även detta verktyg inkluderas som ett kommunikationsmedel.  
 
Med detta inkluderat har vi sju olika sätt att kommunicera med marknaden, fem av dem (med 
Internet inräknat) är medel som företaget direkt kan styra och två är svåra att direkt påverka. 
Gemensamt för dem alla är att de är verktyg för att bygga upp varumärkeskapitalet, att berätta 
för kunden vad varumärket är och vad det representerar. Med andra ord skapar de varumär-
keskännedom och varumärkesassociationer.  

3.4.2 Produkten – att hålla löftet 

Vi har nu tittat på de främsta verktyg ett företag kan använda för att lära kunden om sitt va-
rumärke, vilket var reklam i olika former, PR i tidningar o.s.v. Allt detta skapar associationer i 
olika former. Dock handlar det inte endast om att säga de rätta sakerna, som vi konstaterade 
tidigare under avsnittet Uppfattad kvalitet utan att också göra de rätta sakerna, d.v.s. tillverka 
en produkt som håller löftet. Ett varumärke är ju till stor del ett löfte och det är därför av yt-
tersta vikt att de förväntningar som skapas i någon av de kommunikationskanaler vi nyss dis-
kuterat också uppfylls 102. Det går inte att lura kunden att varumärket är kvalitativt om det inte 
är det. Säger företaget en sak i reklamen och kunden upplever en annan när produkten an-
vänds kommer företaget att få missnöjda kunder med dåliga associationer – upplevelser – och 
därmed ett negativt varumärkeskapital. 
 
Om reklam, promotion och mun-till-mun-metoden var verktyg för att bygga upp varumärkes-
kapitalet med avseende på associationer och kännedom om varumärket, är produkten det pri-
mära verktyget för att upprätthålla eller skapa den upplevda kvaliteten hos kunden103.  
 
Rent praktiskt kan kvalitetsassociationer byggas upp genom att omvandla produktens faktiska 
kvalitet till en förväntad kvalitet hos konsumenten. För att genomföra detta kan företaget ska-
pa kvalitetsassociationer till varumärkets egenskaper, d.v.s. undervisa kunden om varumärket 
genom t.ex. reklam. Dessa egenskaper är den faktiska produktkvaliteten men även namnet, 
förpackningen, reklamens utformning och pris påverkar den kvalitet kunden kommer att asso-
ciera till varumärket. Nästa steg är att produkten infriar de löften som ges, så att den faktiska 
kvaliteten också infriar den förväntade kvalitet som konsumenten har på produkten.104 
 
Vi har nu definierat ett antal viktiga begrepp inom varumärkesområdet, där vi nu senast titta-
de på hur företaget kan bygga upp sitt varumärkeskapital. Vi har alltså ett antal verktyg som 
kan användas för att bygga ett starkt varumärke, som reklam för att undervisa kunden om va-
rumärket och skapa märkeskännedom och märkesassociationer. Vidare har vi tittat på produk-
ten som det primära verktyget för att skapa och upprätthålla kvalitetsassociationer till varu-
märket. Sedan tidigare har vi konstaterat att varumärkeslojalitet kommer som en direkt orsak 
av de goda associationer som finns till varumärket. Vi har alltså fått en ganska klar bild för 
oss vad ett varumärke är, och vad det består av. 

                                                
 
101 Keller och Kotler, 536. 
102 Aaker, Managing Brand Equity, 78-82.  
103 Ibid., 90-94. 
104 Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 55-56. 
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4. Det kundfokuserade produkt- och varumärkesperspe kti-
vet 

Vi har tills nu haft ett fokuserat varumärkesperspektiv i vårt studium av ämnet. Nu lägger vi 
istället an ett produkt- och varumärkesperspektiv och hamnar lite högre upp i fokuseringen av 
ämnet och ser även varumärket i relation till produkten som den ska representera. Vi börjar 
med att se vad Helena Rubinstein, som skrivit en artikel om ämnet produkt- och varumärkes-
integrerad produktutveckling, säger och därefter sätter vi det i relation till vad  Kapferer säger 
om att utveckla nya varumärken.  
 
När vi lyfter in produkten och dess utveckling i relation till varumärket, tittar vi även på hur 
framgångsrika produkter har utvecklats.  Där använder vi oss till störst del av Robert G. Coo-
per, även han en välrefererad källa, men då inom området för utveckling av nya produkter. 
Cooper sammanställer ett antal egenskaper som framgångsrika nya produkter har gemensamt. 
Utifrån dessa lyfter vi fram de viktigaste faktorerna, som empiriska bevis på vad som har be-
visat sig viktigt för att skapa nya och framgångsrika produkter. Avslutningsvis tar vi till oss 
lite kritik från Mats Urde, som likt Melin är en av de mest kända forskarna i Sverige inom 
varumärkesområdet. 
 
Slutligen sätter vi ihop det tidigare avsnittet, där vi fokuserade på varumärket i en strikt me-
ning, till att sammanfogas med själva produkten som varumärket ska representera och som i 
sin tur sätts i relation till kunden som ska köpa produkten. 

4.1 Produkt- och varumärkesintegrerad produktutveck ling 

”Det är inte så att marknadsföring är utdöende, snarare är det så att vi alla kommer att be-
höva vara marknadsförare i framtiden” 105 

 
Tidigare har vi pratat om att varumärkesidentiteten är ett sätt att behålla varumärkets integritet 
över tiden. I och med att ett företag med fördel har flera produkter som kommer att lanseras 
under samma varumärke är det viktigt att dessa produkter också passar in i den identitet som 
varumärket har. Ofta hamnar dock varumärket i kläm och ses enbart som ett kommunika-
tionsverktyg mot kunden. Detta medför att varumärket ofta får anpassa sig till produkten och 
följden blir att varumärket som produkten lanseras under tappar sin integritet.106 
 
Med andra ord, när en ny produkt ska utvecklas behöver varumärket och vad det står för beak-
tas för att varumärkesidentiteten inte ska skadas av produkten. Ett belysande exempel är Har-
ley Davidssons lansering av parfym. Harley Davidssons varumärkesidentitet är till stor del 
tuffhet och maskulinitet, vilket inte passar så väl in på parfym (i milda orda lag). Detta med-
förde att kunderna tyckte att Harley Davidsson tappade sin kärna att sälja ”råa” motorcyklar, 
och efter ett tag var Harley Davidsson tvungen att dra tillbaka den nya produkten för varu-
märkets skull. Skadan blev dock begränsad, och Harley Davidsson är idag mer selektiva när 
det gäller val av nya produkter.107 

                                                
 
105 Rubinstein. 
106 Ibid. 
107 Matt Haig, Att sänka ett varumärke – sanningen bakom 50 av de största flopparna (Malmö: Liber, 2003), 63-
67. 
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För att råda bot på problemet att nya produkter ibland skadar varumärkets integritet säger He-
lena Rubinstein att varumärket behöver integreras i hela produktutvecklingsfasen. I och med 
det skulle varumärket beaktas redan från början och problemet aldrig uppstå. Problemet upp-
står då marknadsavdelningen ses som en grupp som ska komma in efter produktutvecklingen 
för att ta hand om marknadslanseringen. Produkten är då redan färdigutvecklad och varumär-
ket får helt enkelt anpassa sig efter hur det blev. Kan varumärket istället integreras i produkt-
utvecklingen kommer också den slutliga produkten att vara i linje med varumärkets identitet. 
Rubinsteins ståndpunkt är att eftersom det är hela företaget som kommer att påverka den slut-
liga produkten behöver också varumärket – för integritetens skull – vara fast förankrat i hela 
företaget.108 
 
På ett liknande sätt beskiver också Jack Gordon och Bill Vernick situationen, då de trycker på 
att reklambyrån måste engageras tidigt i produktutvecklingsfasen och inte komma in i slutet i 
och med marknadslanseringen. De menar att det då är för sent att påverka produkten och re-
klambyrån blir tvungen att anpassa marknadsföringen efter hur produkten blev. Istället skulle 
reklambyrån ha anlitas redan i inledningsfasen av produktutvecklingen och på så sätt kunnat 
påverka den slutliga produktens utformning. 109 
 
Sammanfattar vi Rubinsteins och Gordon och Vernicks ståndpunkter, kan vi se en önskan om 
att varumärket inte ska vara passivt styrt av produkten utan själv styra produktutvecklingen. 
Varumärket ska inte ses som ett kommunikationsverktyg mot kunden som läggs till efter att 
produkten är färdigutvecklad, utan skall istället vara det som vägleder produktens utveckling. 
I och med detta minskar risken för varumärket att förlora sin integritet beroende på att en pro-
dukt som inte passar in under varumärket utvecklas. 
 
Kapferer är inne på samma spår när han beskriver hur ett nytt varumärke ska byggas. Han 
menar att det är viktigt att tänka igenom vilken produkt som ska lanseras samtidigt som va-
rumärket. Detta bör vara den produkt som på bästa sätt kan föra fram de förändringar på 
marknaden som varumärkeslanseringen kan innebära. Produkten som väljs bör också kunna 
representera varumärkets identitet och användas som stöd vid lanseringen. Vid en varumär-
keslansering kan dock fokuseringen antingen ske på produkten eller på varumärket, valet be-
ror på om företaget har valt en produkt som på ett bra sätt kan förmedla meningen med varu-
märket.110  
 
Vidare anser Kapferer att när ett varumärke ska lanseras bör företaget bygga upp en varumär-
kesplattform. En sådan lansering är långsiktig och Kapferer menar att det är endast de företag 
som har en stor drivkraft inifrån företaget som kan möjliggöra denna långa process. Eftersom 
processen tar lång tid är det viktigt att ha en stark vision om varför varumärket lanseras och 
vad syftet är med lanseringen. Om företaget väljer samma namn på varumärket som företaget 
blir det viktigt med en koppling mellan företagets identitet och varumärkets identitet. Varu-
märket blir då ansiktet utåt för hela företaget och bör därmed ha en gemensam identitet med 
företaget.111 
 

                                                
 
108 Rubinstein. 
109 Jack Gordon och Bill Vernick, “ What All Brands, CEOs Must Know about Developing Great New Prod-
ucts” , Cost Engineering, vol. 47/nr.11 (2005): 8 - 9. 
110 Kapferer, 129-131. 
111 Ibid., 125-127. 
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Inkluderar vi även Kapferer i det som Rubinstein och Gordon och Vernick skriver, bekräftas 
den bild av att det är varumärket som i hög grad bör styra produktutvecklingen, men att det 
vid en varumärkeslansering kan vara klokt att låta den produkt som ska lanseras med varu-
märket också vara en styrande del i varumärkets utformning. Detta ger benämningen produkt- 
och varumärkesintegrerad produktutveckling ytterligare en dimension, där även produkten får 
vara med och styra själva varumärkesutvecklingen.  

4.2 Kundfokuserad produktutveckling 

”Att försöka sälja in kunden på dina åsikter är sällan framgångsrikt; men att lyssna på deras 
språk och se deras agerande kommer att ge dig helt nya och fantastiska insikter”112 

 
För att gå vidare från detta steg – där vi lyfte in varumärket in i ett produktutvecklingsper-
spektiv – och göra bilden mer komplett behöver vi även inkludera kunden till produkten i det-
ta perspektiv. Det är ju trots allt så att om inte konsumenten gillar produkten riskerar det ock-
så att skada varumärket, vilket exemplet med Harley Davidsson visade.  
 
Gordon och Vernick menar att den absolut viktigaste delen för att produkten ska bli lyckad är 
att den är fokuserad på att lösa ett behov hos kunden. Produktutvecklaren behöver lyssna och 
identifiera vad kunden verkligen vill ha och inte försöka anpassa kunden till produkten. En 
lyckad produkt löser med andra ord ett mänskligt behov i någon form.113 
 
Detta bekräftas även i en studie som Robert G. Cooper har genomfört, bland både misslycka-
de och lyckade företag, totalt ingick över 2000 nya produkter. Resultatet från studien är att de 
viktigaste faktorerna för en lyckad produkt är att den har unika egenskaper, har en högre kva-
litet jämfört med konkurrenter och/eller att den löser ett problem som konkurrerande produk-
ter inte gör. Kostnaden för kunden bör helst gå ned och det bör innebära ett högt värde att 
använda produkten. Med andra ord: produkten löser behovet bättre än vad andra produkter 
gör, och ger ett högre mervärde för kunden.114 
 
Den näst viktigaste faktorn i samma studie går också i linje med den första faktorn. Denna 
faktor säger att produkten ska vara väldefinierad innan utvecklingsfasen. Med det menar Co-
oper att produkten ska ha en målmarknad, d.v.s. att företaget vet vad kunden vill ha och att 
företaget har produktkonceptet klart för sig – vad ska produkten göra?, vad krävs för att an-
vända den? o.s.v.115  
  
Slutligen, från studien av Cooper, kan det även utläsas att en viktig del för att uppnå en kund-
fokuserad produktutveckling är att kundens synpunkter bör finnas med i hela produktutveck-
lingen och inte bara från början. Det är snarare en process i samråd med kunden där produkten 
utvecklas med kundens åsikter från början till slut.116 
 
Från ovan kan vi då utläsa att för att en produkt ska blir framgångsrik ska produkten ha en 
klar kundfokusering från början till slut, där kundens synpunkter och önskningar får vara cen-
trala. De produktlanseringar som har lyckats har också använt sig av en kundorienterad pro-
                                                
 
112 Gordon och Vernick.  
113 Ibid. 
114 Cooper, 58 – 62. 
115 Ibid., 58-62. 
116 Ibid., 58-62. 
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duktutveckling. En framgångsrik ny produkt bör därför öka sina chanser för att lyckas om 
dessa delar beaktas i utvecklingsfasen.¨ 
 
Det som har beskrivits ovan är vad man skulle kunna säga den klassiska marknadsorienter-
ingen, d.v.s. att tillfredställa kundens behov, där kunden är den som ska styra produktutveck-
lingen117. Mats Urde anser dock att finns en risk i att fokusera för mycket på kunden. När ett 
varumärke ska utvecklas menar han att det inte oreserverat kan vara att tillfredställa kundens 
önskningar och behov och låta detta styra produkt- eller varumärkesutvecklingen. Risken är 
att varumärket tappar sin integritet genom att förändra sig efter tidvisa önskemål från kunden. 
På samma sätt som en person, som håller fast vid vad den tror på oavsett hur läget ser ut för 
stunden anses vara stark som person, kommer också de varumärken som överlever tidvisa 
förändringar – d.v.s. kundönskemål – vara de som kommer att anses vara starka på längre 
sikt. 118 
 
Urde pratar istället om varumärkesorientering, vilket är: “utvecklandet och skyddandet av 
varumärkets identitet i en fortgående interaktion med målmarknaden med syftet att uppnå 
bestående fördelar för varumärket”. Med andra ord det Urde säger är att det går inte endast att 
bygga varumärken med ett strikt kundorienterat perspektiv utan istället måste varumärkets 
långsiktiga innebörd tas i beaktning. Det är viktigare att behålla varumärkesidentiteten över 
tiden än att för tillfället korrigera varumärket så att det tillfredställer kunden.119 
 
Problemet med – eller konsekvensen av – Urdes resonemang blir då att företaget måste accep-
tera tidvisa nedgångar i försäljningen, vilket ett avstående från att anpassa sig efter kunden i 
slutändan måste innebära. En fråga som då uppstår är hur länge ett företag ska ”stå ut” innan 
de återfår kundens intresse igen? På något sätt måste företaget också överleva, det är inte så 
stor mening med att ha ett starkt varumärke om några år om det går i konkurs imorgon ”så att 
säga”. Med andra ord är det fina ord, men är det praktiskt genomförbart? Ett intressant exem-
pel är Levi’s som i dagens läge inte alls besitter den starka position som de gjorde bara något 
årtionde tillbaka120. Levi’s verkar också ha arbetat hårt efter att just bevara sitt varumärke och 
inte ge efter för konkurrensen, med konsekvensen att de just har gått med förlust121. Kanske är 
det så att Levi’s återigen om några år kommer att återfå sin starka position och bli ett ännu 
starkare varumärke – tiden får utvisa om detta är det rätta vägvalet. 
 
Vad som än är fallet visar faktiskt empirin att de företag som har använt ett kundorienterat 
utvecklingsarbete har lyckats med sina produkter. Urde vänder sig inte heller i sin definition 
av varumärkesorientering ifrån att kunden är viktig i varumärkesuppbyggandet. På så sätt att 
produktutvecklingen ska vara ett famlande i mörkret med endast varumärkets identitet som 
ljuspunkt. Varumärket ska istället utvecklas med kunden som en interaktionspartner, där va-
rumärkesidentiteten ska vara det avgörande för produktutvecklingen. Detta resonemang ver-
kar rimligt med reservation för att företagets överlevnad ändå måste vara överordnad varu-
märkesidentiteten. 

                                                
 
117 Kotler och Keller, 16. 
118 Mats Urde, “Brand Orientation”, Journal of Marketing Management, vol.15/nr.1-3. (1999): 117-133. 
119 Ibid. 
120 Haig, 191 – 195. 
121 Ibid. 



Brånin och Olofsson Det kundfokuserade produkt- och varumärkesperspektivet
 
  

 33

4.3 Kundfokuserad produkt- och varumärkesutveckling  

”Kunden köper varken en produkt eller ett märke utan en märkesprodukt”122 
 
Sammanfattar vi nu det som har tagits upp i detta avsnitt med det tidigare hamnar vi i en 
kundfokuserad produkt- och varumärkesutveckling. Med detta menar vi att varumärket ut-
vecklas integrerat med själva produkten, d.v.s. inte hamnar som ett pålägg efter själva pro-
duktutvecklingen, utan istället är en del av själva produktutvecklingen (Rubinstein). Vidare 
för att produkten i slutändan ska bli lyckad bör även kunden till produkten ha varit en del av 
själva utvecklingsfasen (Cooper). Vi får alltså en tredimensionell produktutvecklingsprocess, 
där vi å ena sidan har varumärket med vad det ska stå för – varumärkesidentiteten – å andra 
sidan har kunden och dess behov, och i mitten själva produkten med dess egenskaper.  
 
I Figur 6 visas en konceptuell modell av denna process, där pilarna symboliserar att produk-
tens egenskaper påverkas dels av varumärkesidentiteten och dels av kundens behov och öns-
kemål. Varför just dessa tre begrepp “lyfts fram” ur kuben är att just dessa är centrala för hur 
varumärket och produkten kommer att utformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 En konceptuell modell av produktutvecklingen, där produkten med dess egenskaper styrs dels av varu-

märkesidentiteten och dels av kundens behov och önskemål 
 
I modellen har vi även inkluderat den modell av varumärkeskapitalet som vi tidigare, i avsnitt 
3.2.5, presenterat i den här studien. Vi låter där ”lådan” med märkeslojalitet ovanpå märkesas-
sociationer symbolisera dess beroende av goda associationer till varumärket från kundens 

                                                
 
122 Frans Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 49. 
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sida. De två andra delarna i varumärkeskapitalet – märkeskännedom och märkesassociationer 
– kunde vi i avsnitt 3.4.1 om marknadskommunikation se att de skapas genom att lära kunden 
om varumärket med hjälp av olika kommunikationskanaler mot marknaden (Kotler och Kel-
ler). Dessa kanaler kunde dels vara direkt styrbara från företagets sida, som reklam i TV, 
promotion och utformningen av förpackningen, men även mer eller mindre okontrollerbara, 
som publicitet i massmedia och mun-till-mun-metoden (Mårtensson). Fördelen med den sena-
re formen var att de genom dess mer okontrollerbara form har högre trovärdighet för kunden. 
 
En viktig del av varumärkeskapitalet som inte direkt framgår i den här modellen - men som vi 
vet sedan tidigare ingår under begreppet märkesassociationer - är kvalitetsassociationer. Dessa 
byggdes primärt genom att tillverka en produkt med god kundupplevd kvalitet, vilket delvis 
beror på priset och dels vad som kunden anser viktigt i sammanhanget, d.v.s. vad den förvän-
tar sig att få för vad den betalar eller uppoffrar (Aaker). 
 
Varumärkesidentiteten i modellen representerar vad varumärket står för och kan med fördel 
utvecklas enligt Aakers princip med de fyra varumärkesperspektiven: varumärket som pro-
dukt, organisation, person, och symbol. När det gäller varumärkesidentitetens inverkan på 
produktutvecklingen reserverar vi oss enligt Kapferer och säger att om varumärket är nytt kan 
det vara klokt att låta produkten få forma varumärkesidentiteten. 
 
Slutligen, att modellen döljer beståndsdelarna i de två övriga delarna i modellen, produkten 
och kunden (vilket skulle kunna vara Levitts produkthjul123 respektive Mazlows behovspyra-
mid124), är inte en slump utan ett medvetet val för att visa på att fokuseringen in den här studi-
en ligger på varumärket.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
123Kotler och Keller, 372. 
124 Ibid., 185. 
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5. Undersökningens genomförande 

Med det område vi ska studera i ryggen från det förra kapitlet kan vi då ges oss ut och börja 
undersöka hur dessa nya och framgångsrika företag har byggt sina varumärken. I det här ka-
pitlet beskriver vi hur det praktiska genomförandet av studien går till. Vi börjar med att be-
skriva undersökningsutformning och metod, vilket är små-N-studier125 och semistrukturerad 
intervju126. Därefter går vi vidare till att redogöra för vilka företag vi har valt ut till studien 
och varför dessa är valda. Vi redogör också varför vi har valt att ta med den dokumentkälla 
(Boyles studie) som ingår. Efter detta går vi vidare till att redogöra för det intervjumaterial vi 
använt och slutligen tar vi upp kritik mot de källor som vi använt. 

5.1 Tillvägagångssätt 

När vi skulle utföra denna studie började vi med att bestämma oss för en undersökningsde-
sign, d.v.s. vilken utformning studien skulle ha, om vi skulle intervjua något företag eller ett 
flertal. Därefter gick vi vidare till att bestämma undersökningsmetod, hur själva utfrågningen 
av respondenterna skulle gå till. När sedan intervjuerna var avklarade började vi att samman-
fatta den data vi hade fått in och slutligen satte vi oss ner och skissade modeller som kunde 
belysa de samband vi kunde identifiera i det insamlade materialet. Nedan följer en mer ingå-
ende beskrivning av de olika stegen i studiens datainsamling och bearbetning. 
 

5.1.1 Undersökningsdesign 

Upplägget för vår undersökning baseras på en form som Jacobsen kallar små N-studier127. 
Denna form av undersökning liknar fallstudietypen, som karaktäriseras av att en mer ingående 
studie görs av några få enheter. Maj-Britt Johansson Lindfors beskriver fallstudiemetoden så 
här: ”…de flesta fallstudier har det gemensamt eller det särdraget att de valda fallen i någon 
mening studeras på ett omfattande sätt dvs man gör många iakttagelser om få informations-
enheter”128.  Det som skiljer fallstudien från små-N-studier är att den föregående fokuserar 
mer på en viss situation och sammanhang, medan den senare fokuserar mer på ett fenomen. I 
vårt fall är fenomenet nya och framgångsrika företag, och hur de har byggt sina varumärken. 
Vi valde därför att lägga upp vår studie med formen små N-studier. 
  
Studieformen är också retrospektiv, vilket innebär att vi har intervjuat personer som har berät-
tat utifrån sitt minne hur processen att bygga varumärket har gått till129. Detta sammanfaller 
med att studiens kausala natur. Vi vill i studien ta reda på hur varumärkena har byggts, vilket 
är orsaken i termer av kausalitet. Eftersom ingen har studerat dessa företag innan de blev 
”framgångsrika” - vilket är en förutsättning för att kunna hävda kausalitet – är det enda sättet 
be personerna som skapat varumärket att minnas vad de har gjort bakåt i tiden. Under förut-
sättning att dessa personer minns rätt går det då att dra slutsatser om vad som är orsaken till 
det framgångsrika företaget130.  

                                                
 
125 Jacobsen, 114-116. 
126 Bryman och Bell, 363. 
127 Jacobsen, 95-99. 
128 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologisk och andra vägval vid samhällsveten-
skaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 63-64.  
129 Jacobsen., 114-116. 
130 Ibid. 
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5.1.2 Undersökningsmetod 

Vi har valt en ostrukturerad intervjuform där frågorna ställs på ett systematiskt sätt men sva-
ren registreras på ett ostrukturerat sätt131. Detta mycket beroende på att vårt syfte med under-
sökningen var att få våra respondenter att berätta hur de gjort för att bygga upp ett starkt va-
rumärke. Det blir då också naturligt att välja en fri form av strukturering så att vi inte blir låsta 
av specifika frågor och olika alternativ utan att vi låter respondenterna berätta fritt utifrån de 
ämnen som tas upp. Detta upplägg liknar till stor del ett semistrukturerat intervjuupplägg vil-
ket beskrivs av Bryman och Bell som att ”forskaren har då en lista över förhållandevis speci-
fika teman som ska beröras (det kallas ofta för intervjuguide), men intervjupersonen har stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt” 132. Vi ville med vår intervju få respondenten att 
prata i så stor utsträckning som möjligt men med tanke på att vi var oerfarna intervjuare ville 
vi ha stöd av teman och underteman i form av en frågeguide för att vi inte skulle missa viktiga 
aspekter kring varumärkesuppbyggandet vid intervjutillfället.  
 
Den personliga intervjun ger en närhet till respondenten och därmed också närhet till de svar 
som han/hon ger. Det är också viktigt av att vara ute i god tid, gärna med ett brev där det ges 
en kort beskrivning av ämnet och vad som är anledningen kring intervjustudien. Här bör man 
också ta upp att alla svar behandlas konfidentiellt d.v.s. att endast intervjuaren vet vem som 
sagt vad133. Med tanke på att vi skulle genomföra retrospektiva intervjuer, där respondenten 
går tillbaka i tiden och berättar hur något har sett ut blir det viktigt för oss att ge respondenten 
tid att tänka efter innan intervjutillfället. Med anledning av detta har vi vid första kontakten 
med företagen beskrivet vem vi helst vill prata med, vilket ämne som kommer att tas upp och 
syfte med studien. Innan själva intervjun startade tog vi även upp delar av denna information 
igen för att tydliggöra ytterligare för respondenten vad intervjun skulle beröra, se appendix 
A.1. 
 
Som nämnts har vi valt att inte använda oss av helt bestämda frågor, det är dock bra att ha 
gjort en frågeguide där man har skrivit upp faktorer som är viktiga för studien. Vi följde där-
för ett tips från vår handledare att formulera huvudteman och underteman som frågor eftersom 
det kan vara svårt att vid intervjutillfället formulera frågor utifrån de teman som finns i fråge-
guiden. Frågorna i guiden behöver dock inte följas ordagrant men samtidigt är det viktigt att 
de intervjuer som genomförs täcker upp huvuddelen av de områden som bestämts i förväg.134  
 
Vid genomförandet har vi inte läst innantill från papperet men ändå haft stor hjälp av att hu-
vudteman och underteman formulerats som frågor. Vid genomförandet av intervjuerna har vi 
berört alla huvudteman med samtliga respondenter. När ett huvudtema avklarats har vi gått 
vidare till nästa i frågeguiden. I de fall som ett huvudtema har blivit behandlat tidigare under 
intervjun utan att frågan ställts har vi helt enkelt hoppat över detta.  Det har även ställts frågor 
som inte tagits upp i frågeguiden. Dessa har baserats på hur de olika respondenterna har svarat 
under intervjun.   
 
Under intervjun måste intervjuaren vara medveten om att de själva kan påverka hur respon-
denten svarar. Svenning kallar detta för intervjuareffekt och menar att det lätt uppkommer en 
relation mellan intervjuaren och respondenten. Det finns därmed en risk att svaren ges i den 
                                                
 
131 Conny Svenning, Metodboken, femte upplagan (Eslöv: Lorentz Förlag, 2003), 113. 
132Bryman och Bell, 363. 
133 Svenning, 119-120. 
134 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1991), 117-118; Gabrielsson. 
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riktning som respondenten tror att intervjuaren vill ha. Detta är oerhört svårt att upptäcka men 
kan vara bra att ha i bakhuvudet innan intervjutillfället.135 Som vi tolkar detta är det bra att 
respondenten ger svar som han tror intervjuaren vill ha, detta borde innebära att han förstått 
frågan på ett bra sätt och kan relatera till det intervjuaren vill ha reda på. Problemet med in-
tervjuareffekten är om respondenten förvränger sanningen och säger t.ex. att varumärkesupp-
byggnaden har använts i stor utsträckning trots att den kanske inte har det eftersom det har 
uppkommit en viss relation mellan respondent och intervjuare. Det vi har gjort för att försöka 
förhindra intervjuareffekten är att formulera frågorna på ett öppet sätt och undvika ledande 
frågor. Som Svenning nämner är det väldigt svårt att upptäcka denna effekt men av de svar vi 
har fått verkar det inte som att någon respondent har kommit med osanningar för att kunna 
svara ”bättre” på någon fråga som vi ställt.  
 

5.1.3 Analysmetod 

Analysen kring kvalitativa undersökningar är väldigt tidskrävande och omständlig. Orsaken 
till detta är formen på informationen som samlats in. En kvantitativ undersökning är strukture-
rad i olika kategorier och väldigt organiserad. Det blir därmed lätt att ordna informationen och 
här finns regler för hur detta ska gå till. När det gäller kvalitativa intervjuer finns ingen struk-
tur och all strukturering måste därmed göras efter att intervjuerna är gjorda. Det finns heller 
ingen rutin för hur informationen ska bearbetas. Det blir därmed viktigt att fundera över vilka 
problem som kan tänkas komma upp i analysen redan innan intervjuerna genomförs.136  
 
Det vi valde att göra efter att varje intervju var genomförd var att så snabbt som möjligt lyss-
na igenom intervjun och transkribera allt som sades till ett dokument137. Trots att detta är 
mycket tidskrävande ansåg vi det som nödvändigt eftersom vi ville undvika missförstånd och 
misstolkningar av vad respondenten sagt i så stor utsträckning som möjligt. Orsaken till att 
det gjordes så snabbt som möjligt var att vi ville ha intervjun färsk i minnet och på så sätt 
kunna tänka tillbaka till intervjun medan vi lyssnade och transkriberade.  
 
Därefter gick vi vidare med att plocka ut kategorier ur detta ”rådata”, som vi sedan förde in i 
en tabell för att kunna föra ihop de olika kategorierna till gemensamma överkategorier138. 
Tabellen med överkategorier och underkategorier kan ses i Tabell 6 i appendix D.  
 
Med kategorier ”i handen” kunde vi sedan sammanfatta empirin och börja analysera den data 
vi hade fått in. I analysen valde vi att använda oss av modeller som vi skissade ner på papper, 
vilka också till slut blev de modeller som brukades i analysavsnittet139. Vi gick igenom kate-
gori för kategori och försökte finna de samband som fanns mellan de olika företagen.  
 
Till slut upplevde vi att vi hade funnit de tydligaste och viktigaste sambanden och beslöt oss 
för att skriva in dessa i rapporten, vilka är de som återfinns i analysavsnittet. Analysen inne-
håller därför inte alla samband och olikheter som finns mellan respondenterna. Utifrån vår 
problemformulering har vi tagit fram de tydligaste gemensamma faktorer som vi funnit när 
det gäller att bygga upp ett starkt varumärke.  
 

                                                
 
135 Svenning, 120-121. 
136 Holme och Solvang, 117-118. 
137 Johansson Lindfors, 146 
138 Jacobsen, 230-240. 
139 Ibid., 245. 
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När sammanfattningen av empirin var genomförd, e-postade vi alla respondenter respektive 
intervjusammanställning och beskrev att detta var vår tolkning av vad som hade sagts under 
intervjun och frågade om de hade några synpunkter eller förändringar. Svaren erhölls dock 
efter att analysen var genomförd men samtliga respondenter ändrade endast småsaker som 
svenska, vilket inte hade någon betydelse för analysen och slutsatserna. 

5.2 Urval  

Den stora frågan när det gäller kvalitativa undersökningar är vilka som ska väljas ut till inter-
vju. Detta är viktigt eftersom det endast görs ett litet antal observationer i jämförelse med en 
kvantitativ undersökning. 140 
 
Med detta som utgångspunkt började vi då att sätta upp kriterier för vilka företag som skulle 
kunna tänkas vara intressanta för vår studie. Vi bestämde oss för att det viktiga är att företa-
gen är relativt unga men ändå inte så unga att de skulle kunna gå i konkurs inom något år – 
likt Jens of Sweden – och knappast kan anses vara framgångsrika företag141.  

5.2.1 Urval primärkällor 

För att komma fram till vilka företag vi skulle intervjua använda vi oss av brainstorming och 
kom först fram till följande företag: Choice, Kii, Åres Chokladfabrik, J. Lindeberg, Tradera 
och Filippa K. Av dessa valde vi i ett inledningsskede att gå vidare med Choice, Kii, Tradera 
och J. Lindeberg. För en mer ingående motivering av valda företag se Tabell 3 i appendix B.  

 
Dessa tackade dock nej och vi gick istället vidare med Åres Choklad fabrik samt de nyfunna 
Odd Molly, Rest and Fly och Blocket. Odd Molly hade uppmärksammats från en artikel på 
Dagens Industris hemsida142, Rest and Fly hade vi båda hört talats om via en entrepre-
nörskapskurs och Blocket valdes som ett alternativ till Tradera efter deras nej. Den här gång-
en fick vi träff och både Odd Molly och Rest and Fly tackade ja till en intervju. Åres choklad-
fabrik och Blocket tackade dock nej p.g.a. av tidsbrist. Vi bestämde då att istället välja Ap-
berget som vi blev tipsade om av reklambyrån Racer och Toontrack som vi hade läst om i en 
artikel i tidskriften Kompetens143. Dessa både tackade ja och efter att ha genomfört intervju-
erna med Odd Molly och Rest and Fly kände vi att det räckte med fyra intervjuer samt en ut-
omstående undersökning kring Dyson för att kunna hitta viktiga gemensamma faktorer kring 
varumärkesbyggnaden.   
  
Motiveringen till de företag vi har valt var från början att vi ville ha en god spridning av före-
tagen och därför valdes företag inom olika branscher. Detta skulle ge oss en mer detaljrik be-
skrivning av fenomenet. En fördel med just detta urval var att alla respondenter startade i slu-
tet av 1990-talet eller senare och vi skulle därmed få en ”färskare” bild av varumärkesproces-
sen än om vi valt företag som startade t.ex. under 70- eller 80-talet.  
 
Ett generellt beteende när det gäller de företag som har tackat ja och nej är att de äldre företa-
gen har valt att avstå och yngre, nyare, mindre kända företag har tackat ja. 

                                                
 
140 Med detta inte sagt att det skulle vara oviktigt att tänka på urvalet vid en kvantitativ undersökning. 
141 Dagens Industri (2006, december 04). Jens (of Sweden) riskerar åtal. [www dokument]. URL http://www.di.se. 
142 Dagens Industri (2006, november 01). Varumärkena stöder en roll vi vill vara. [www dokument]. URL 
http://www.di.se 
143 Almi Företagspartner västerbotten (2006, november 10) Kompetens, nr 4 2005 [www dokument]. URL 
http://vasterbotten.almi.se. 
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När det gällde vilka personer i företaget vi skulle intervjua ville vi helst prata med någon som 
hade varit med från början. Detta eftersom vi var intresserade av hela processen att bygga 
varumärket och en person som har eller har haft mest kunskap om företagets varumärke, vil-
ket också är någonting som vi har fått i tre av fyra intervjuer. I intervjun med Toontrack pra-
tade vi med Andreas Sundgren som kom in i företaget tre år efter starten men som ändå hade 
en stor kunskap kring hur varumärkesbyggandet sett och såg ut.  

5.2.2 Urval dokumentkällor 

I vår studie av varumärkesområdet har vi kommit i kontakt med tidigare studier av andra före-
tag med framgångsrika varumärken. Tre företag finns beskrivna i Melins bok Varumärkes-
strategi, vilka är Pharmacia, Arla och Findus144. Av dessa företag passade Pharmacia med 
varumärket Nicorette bäst in på vårt studieområde, och vi gjorde därför också en sammanfatt-
ning av denna studie. Efter att vår handledare belyst att Nicorette inte är ett speciellt represen-
tativt exempel, då det varken var en ny produkt eller ett speciellt nytt företag som behandla-
des, valde vi att utesluta företaget ur studien. 
 
När vi letade efter andra studier inom samma område fann vi till slut en studie av Emily Boy-
le vilken beskrev ett företag med i princip samma utgångspunkt som vi har i vår studie, d.v.s. 
hur ett nytt företag har utvecklat ett nytt varumärke till en ny produkt145. Vi bestämde oss där-
för att ta denna studie och inkludera den som en dokumentkälla i vår studie. 

5.3 Inhämtning av material till dokumentkällor 

Beskrivningen av företag Dyson i empiriavsnittet i den här studien har helt uteslutande base-
rats på Emily Boyles studie: A Study of Entrepreneurial Brand Building in the Manufacturing 
Sector in the UK. Artikeln publicerades 2003 i det tredje numret av tidskriften Journal of 
Product and Brand Management. 

5.4 Intervjutillfälle och respondenter 

Det totala antalet intervjuer som genomförts i denna studie är fyra stycken. Av dessa genom-
fördes den första intervjun med Odd Molly per telefon och resterande intervjuer genomfördes 
”öga mot öga” på olika platser i Umeå.  
 
Telefonintervjun genomfördes ensam av Urban. Ambitionen var från början att koppla högta-
lare till bandspelaren så att Oskar skulle kunna lyssna och därmed komma in och ställa frågor, 
men detta fick avbrytas p.g.a. att det uppstod rundgång. Vid övriga intervjuer har dock båda 
varit närvarande och Oskar har lett intervjun kring huvudteman och Urban har antecknat och 
tagit hand om insticksfrågor eller s.k. följdfrågor146 vid behov.  
 
Vid alla intervjuer har en bandspelare använts för att underlätta vår sammanställning av mate-
rialet och undvika feltolkningar av vad respondenten har sagt. Alla respondenter informerades 
om att intervjun spelades in och det är ingen som har protesterat mot detta. Efter att bandspe-
laren stängts av pratade vi med respondenterna. Samtalen rörde främst företagens framtida 
planer. En intressant sak som kom fram där var att Rest and Fly hade varit överbelagda (120 

                                                
 
144 Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, 182-184 och 187-189; Gabrielsson. 
145 Boyle. 
146 Bryman och Bell, 371. 
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procent) den senaste tiden, vilket ytterliga bekräftar bilden av Rest and Fly som ett fram-
gångsrikt företag.  

5.4.1 Odd Molly (30 min) 

Intervjun med Odd Molly genomfördes per telefon klockan 10:00 onsdagen den 25 november 
och pågick till ungefär 10:30. Under intervjun befann vi oss i en studentlägenhet på Rull-
stensgatan 8. Intervjuperson var Per Holknekt, grundare av och varumärkesansvarig på Odd 
Molly. Vi ringde Per på hans mobiltelefon. Huruvida han var på kontoret eller befann sig på 
någon annan plats vet vi inte, bara att det fanns ett visst bakgrundljud, d.v.s. att det rörde sig 
personer i bakgrunden. Däremot fanns det ingen tendens till stress, i det avseende att han var 
på väg någonstans under intervjun. För övrigt var det lätt att prata med Per och han upplevdes 
som en väldigt öppen person. 
 
Denna intervju var också den första telefonintervju som Urban hade genomfört, vilket med-
förde att han kände sig en aningen nervös inför uppgiften. Nervositeten släppte dock i med att 
han fick börja prata med Per och kände att det flöt på ganska bra. Dock pratade Per på ganska 
fort och det var lite svårt att höra vad han sa ibland p.g.a. att intervjun genomfördes över mo-
biltelefon (ljudkvaliteten på bandet var dock god, faktiskt bättre än de övriga intervjuerna som 
spelades in ”direkt”). Detta medförde att Urban ibland inte riktigt kunde bedöma vad som 
hade berörts i intervjuguiden, vilket kan vara orsaken till att omfånget av den intervjun är kor-
tare än de övriga ”vanliga” intervjuerna. I efterhand kan vi dock konstatera att alla viktiga 
delar är berörda, se Tabell 6 i appendix D.   

5.4.2 Rest and Fly (50 min) 

Vi hade stämt träff med Linus Berg som är hotellchef och grundare av Rest and Fly kl. 07.00 
torsdagen den 16 november 2006 på Uminova Innovation, Tvistevägen 47 i Umeå. Linus 
hade innan berättat att han var tillgänglig fram till kl. 08.15, men all den tiden behövdes ej 
och intervjun kunde avslutas cirka 07.50. Tyvärr kom vi inte åt någon enskilt rum eftersom 
Linus inte hade tillgång till någon nyckel. Det löste sig dock på ett relativ smärtfritt eftersom 
vi kunde sitta vid ett bord vid entrén utan några större störningsmoment, i och med det var 
tidigt på morgonen och lite folk i farten. Det var dock tre personer som kom in till Uminova 
Innovation under tiden som intervjun genomfördes men de sa endast några få ord och hejade 
på Linus. Det största störningsmomentet var att det började spelas pausmusik i högtalarna 
efter att intervjun hade pågått en stund. Detta störde oss och i någon mån Linus, men turligt 
nog slutade musiken efter en stund. Annars verkade Linus pigg på att svara på frågor. Det 
enda som han valde att inte svara på var de närmaste framtidsplanerna för Rest and Fly.  
 
Detta var den första kvalitativa intervjun som Oskar hade gjort i sitt liv, men det kändes som 
att det gick smidigt trots en del nervositet inför uppgiften. En aspekt vi märkte när vi lyssnade 
på bandet var dock att man ska vara oerhört noggrann när en fråga ställs så att den uppfattas 
rätt för respondenten. I vissa fall formulerade vi frågorna onödigt krångligt och vilket i viss 
mån kan ha berott på nervositet.  

5.4.3 Apberget (60 min) 

Intervjun med Apberget hölls på deras kontor som ligger på Rådhusesplanaden 16, kl. 10.00-
11.00 måndagen den 20/11 2006. Den som intervjuades var Apbergets marknadsansvarige 
och grundare Peter Arkhult. Det var inga andra närvarande i kontoret vilket gjorde att vi kun-
de prata ostört. Under intervjun uppkom dock ett störningsmoment eftersom telefonen ringde 
tre gånger under tiden vi var där. Den enda som kunde svara på samtalen var Peter och där-
med fick vi lov att pausa inspelningen och intervjun under dessa tillfällen. Detta gjorde att det 
blev en mer upphackad intervju än vad vi hoppats på men tyvärr var det inte mycket att göra. 
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En fördel med detta var dock att vi kunde tänka igenom vad som hade blivit besvarat och 
därmed mer ”genomtänkt” välja frågor när vi skulle gå vidare med intervjun. Vi upplevde 
heller inte att Peter undvek att svara på den fråga som han påbörjat efter samtalen utan han 
återkom snabbt till vart vi hade varit innan telefonen ringde.  
 
Under intervjun berättade Peter att han inte kunde svara på vissa frågor särskilt utförligt, 
mycket på grund av att företaget inte jobbat särskilt mycket kring varumärkesuppbyggnad – 
d.v.s. i tankar av varumärke – från början. Detta medförde rent praktiskt att han tänkte efter 
ganska ingående och funderade lite extra innan han besvarade vissa frågor. 

5.4.4 Toontrack (60 min) 

Hos Toontrack intervjuade vi Andreas Sundgren som är marknadsansvarig och delägare av 
företaget. Intervjun genomfördes i deras kontor på Tranbärsvägen 6 i Umeå. Intervjun pågick 
mellan kl. 14.00-15.00 tisdagen den 29/11 2006. Andreas var väldigt pratglad och intervjun 
genomfördes vid ett bord i kontorsavdelningen av lokalen. Det fanns även två andra personer 
närvarande i rummet som satt och arbetade. Bordet som vi satt vid var inte avskilt från kon-
torsdelen och det spelades lite musik i bakgrunden på en CD-spelare. Det gick även förbi någ-
ra personer när vi genomförde intervjun. Telefonen ringde ett par gånger men Andreas svara-
de inte eftersom det fanns andra personer till hands. Det kändes väldigt lätt att prata med And-
reas och han skötte en stor del av pratandet vilket också var vår tanke från början. Han verka-
de också ha bra koll på hur företaget startade och dess historia trots att han började när det 
hade funnits i tre år.   

5.5 Intervjumaterial 

Det material vi har använt oss av under själva intervjuerna finns i appendix A som innehåller 
stolpar inför intervjun och själva frågeguiden. I Tabell 2 nedan ges en motivering till valet av 
frågor i frågeguiden och dess koppling till den teoretiska referensramen. 

Tabell 2 Motivering och koppling till den teoretiska referensramen för frågorna i frågeguiden 

Fråga Motivering Teoretisk referensram 

Börja gärna med att pre-
sentera dig själv 

Denna fråga är en inledningsfråga som Jacobsen 
och Holme och Solvang rekommenderar att en 
intervju ska innehålla147. 

Har ej någon direkt koppling 
till den teoretiska referensra-
men. 

Beskriv, helt kort uppkoms-
ten av ert företag, varumär-
ke och namn? 
 

Med denna fråga vill vi få en övergripande bild 
av företaget och varumärket, när det skapades 
och varför just detta namn har valts 

Varumärkesnamn, s.21. 

Skulle du kunna beskriva 
varumärket och dess inne-
börd i ord för oss? 

I denna fråga vill vi identifiera om de framgångs-
rika företagen kan anses ha eller har arbetet med 
en varumärkesidentitet vid utvecklandet av va-
rumärket? 

Varumärkesidentitet, s. 23. 

Vad vill ni att kunden ska 
förknippa med varumärket i 
form av metaforer?148 

Har de framgångsrika företagen arbetat med ett 
varumärke som symbolisera någonting, som en 
person, produkt o.s.v. 

Varumärkesperspektiv, s.24. 

                                                
 
147 Holme och Solvang, 112; Jacobsen, 169. 
148 Denna fråga har förändrats mellan första och andra intervjun, då vi upplevde att respondenten kopplade frå-
gan fel. Detta har dock inte förbättrat svaret i någon utsträckning hos de andra respondenterna Men vi har fått 
svar på frågan i andra delar av intervjun och därför låtit frågan vara som den är efter första korrigeringen. Frågan 
kan därför anses som meningslös då svaren inte har varit direkt relevant med hänsyn till avsikten med frågan.  
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Hur och varför har produk-
tens egenskaper valts? 

Med denna fråga vill vi veta vad som har styrt 
utformningen av produkten, kunden eller varu-
märket? 

Vår konceptuella modell av 
produktutvecklingen, s. 33. 

Hur ser varumärkets ut-
veckling ut i förhållande till 
produktens utveckling?, 
Beskriv samspelet dem 
emellan  

Vi vill se om de framgångsrika företagen har 
integrerat varumärket och dess identitet i själva 
produktutvecklingen, eller om produkten har styrt 
varumärket. 

Produkt- och varumärkesinte-
grerad produktutveckling, s. 
29. 

Hur ser produktens utveck-
ling ut i relation till kun-
den? 

Med denna fråga vill vi se om produkten har 
utvecklats med kunden som referens. 

Kundfokuserad produktutveck-
ling, s.31 . 

Vad har ni strävat efter att 
uppnå med hjälp av ert 
varumärke och varför? 

Här vill vi se vilka delar i varumärkeskapitalet 
som har varit viktiga för företaget, som märkes-
kännedom 

Varumärkeskapital, s.17. 

Hur har ni gjort för att få 
ert varumärke känt på 
marknaden? 

Vilka kommunikationsmedel har de framgångsri-
ka företagen använt för att bygga upp sitt varu-
märkeskapital. 

Marknadskommunikation, s. 
27. 

Hur såg kompetensen inom 
varumärkesområdet ut när 
företaget startade?  
 

Med frågan vill vi se om det har funnits kompe-
tens inom företagen för att utveckla varumärket, 
d.v.s. finns det ett samband mellan framgång för 
företag och kompetens inom varumärkesområdet. 

Produkt- och varumärkesinte-
grerad produktutveckling, s.29. 

Hur ser du på framtiden 
kring varumärket?, Tror du 
att varumärket är en viktig 
del i framgången på längre 
sikt och i så fall varför? 
 

Avrundande fråga för att gå ner för landning149. 
Har ej någon direkt koppling 
till den teoretiska referensra-
men. 

 

5.6 Access  

Enligt Johansson Lindfors upprättas förtroende mellan intervjuaren och respondenten genom 
att använda sig av en obunden inledning, ange syftet med studien för respondenten samt ge-
nom upprepade möten. Det är också detta förtroende som access till information handlar om. 
Det handlar inte endast om hur respondenten upplever situationen men även hur intervjuaren 
hanterar eventuell oro eller rädsla.150  
 
Eftersom det varit första gången för både Oskar och Urban när det gäller att genomföra en 
kvalitativ undersökning med djupintervjuer har det naturligtvis funnits en oro – eller viss ner-
vositet - kring hur det skulle gå med intervjuerna. Denna oro/rädsla har främst uppkommit 
precis innan intervjun har startat och har försvunnit ganska snabbt under intervjuns gång.  
 
Intervjutillfället har inletts med att vi kort beskrivit vilket syfte vi haft med studien och den 
inledande frågan var relativt öppen där respondenten uppmanas att beskriva sig själv. Den var 

                                                
 
149 Holme och Solvang, 113. 
150 Johansson Lindfors, 122 
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inte lika öppen som Johansson Lindfors skriver att den bör vara men vi anser att den var till-
räcklig för att skapa ett visst ”förhållande” mellan respondenten och forskaren/intervjuaren.  
 
Alla de respondenter vi pratat med har också varit vänliga och försökt efter bästa förmåga att 
svara på de frågor vi har ställt. Det har inte upplevts som att de hållit inne med information 
och samtidigt försökt dölja det för oss. I de fall där information inte har avslöjats har detta 
berättats för oss och denna information gällde vilka framtida planer som företaget hade. Detta 
har dock inte påverkat vår studie nämnvärt med tanke på att det huvudsakliga syftet i studien 
är att ta reda på hur varumärkesuppbyggnaden har gått till från starten av företaget fram till 
idag och inte vad de ska göra i framtiden.  
 
I intervjuguiden har vi också försökt att formulera frågorna i syftet att respondenten ska prata 
i så stor utsträckning som möjligt. Detta gjordes utifrån önskan att få en så sanningsenlig bild 
som möjligt över hur företagen hade gått tillväga med sitt varumärkesbyggande. Används 
beskrivande frågor av den här typen kan enligt Johansson Lindfors också engagemanget hos 
respondenten lättare bibehållas och det är enklare att få sanningsenliga svar.151    
 
Slutligen, så har samtliga deltagare förutom Anders Sundgren i Toontrack varit med från star-
ten av företaget. Anders Sundgren gav dock en bild av att han var väl insatt i företagets histo-
ria, och kom också in när företaget ändrat fokus till vad de sysslade med idag. Vidare har de 
också alla haft ansvar eller varit med i varumärkesutvecklingen (Linus Berg är inte ansvarig 
men har deltagit och styrt utvecklingen av varumärket). Detta sammantaget visar på att vi har 
haft en god access med hänseende till vilka vi har intervjuat.  

5.7 Kritik primärdata 

Det är viktigt att ta upp det faktum att vi genomfört retrospektiva intervjuer eftersom det be-
handlar hur människor ska komma ihåg vad som hänt tidigare. Förutom problem med att per-
soner kan glömma händelser störs minnet av alla tankar som uppkommit sedan händelsen ägt 
rum152, vilket skulle kunna innebära att vi har fått mer eller mindre korrekta svar. Den fördel 
som vi har i vår studie är dock som Repstad skriver att ”Människor kommer ihåg konkreta 
händelser bättre än tankar och känslor”153. Detta är positivt utifrån vår undersökning efter-
som den baseras på vad som gjorts (händelser) kring uppbyggandet av varumärket. Att på 
något sätt kontrollera att personerna verkligen minns rätt är utanför studiens möjligheter. Vi 
bedömer det dock inte som om att det finns någon anledning till att tro att direkta faktafel ska 
ha uppstått, även om vi inte kan vara helt säkra. Slutligen talar också företagens relativt låga 
ålder till vår fördel.  
 
En berättigad fundering kan diskuteras kring om de företag vi har valt verkligen kan anses 
vara framgångsrika i den mening att de är etablerade företag. De har funnits på marknaden en 
ganska kort period och har en hel del kvar att bevisa, vilket främst gäller Rest and Fly. Vi 
menar dock att de utvalda företagen är framgångsrika i den mening att de har slagit igenom 
och är företag som har tagit marknadsandelar och har en kundbas att agera utifrån.  
  

                                                
 
151 Johansson Lindfors, 123 
152 Pål Repstad, Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, tredje upplagan. (Lund: Studen-
tlitteratur, 1999), 80-81.  
153 Ibid., 81 
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Som nämnt blev vi tipsade om Apberget via Racer reklambyrå som även har/har haft Apber-
get som kund. Vi ser dock inget problem att ta med Apberget som en respondent i undersök-
ningen eftersom detta varken påverkat de frågor vi ställt eller vår tolkning av Apberget som 
företag.  
 
När det gäller Rest and Fly är vi också medvetna att detta företag är en del av en stor koncern 
(Piteå Havsbad) och kan därför anses ha haft det lättare att starta upp och haft större tillgång 
till finansiella medel i jämförelse med de andra respondenterna. De har med andra ord inte 
haft lika tuffa förhållanden som de andra företagen som ingår i studien.    

5.8 Kritik dokumentkällor 

Boyles studie av Dyson är en tredjehandskälla, där hon har läst vad andra har skrivit om före-
taget Dyson och dess grundare och därefter genomfört en analys av varumärket154. Detta med-
för att den information som ges i denna studie för oss då blir en tredjehandskälla, som har 
tolkats först av dem som har t.ex. intervjuat grundaren och därefter av Boyle själv och tillslut 
av oss. Vi bedömer ändå att studien ändå har så pass hög relevans för vårt problemområde för 
att den skulle uteslutas p.g.a. detta. Med detta som motiv har vi därför valt att ta med den i vår 
studie med vetskapen att det vi använder oss av har tappat sin detaljrikedom som konsekvens 
av de båda ”filtren”. Det är dock rimligt att anta att själva innebörden bör vara densamma som 
den ursprungliga källan angav, även om detaljrikedomen försvinner.  
 
Just det faktum att vi har använt oss av en tredjehandskälla i Dysons fall har medfört att vi 
inte har kunna påverkat vilket information som ska inhämtas, Detta har fått konsekvensen att 
vi främst saknar uppgifter kring hur varumärket och produkten har utvecklats i relation till 
varandra, men även i relation till kunden. Beskrivningen av varumärkesidentiteten är också 
bristfällig, samt vilka delar i varumärkeskapitalet som har eftersträvats. 
 
Slutligen är också företaget Dyson ett aningen äldre företag än det kriterium som angavs i 
avsnitt 1.7. Dokumentationen av företaget är dock genomförd löpande under den tid som Dy-
son existerat155 och på det sättet kan inte källan anses vara för gammal i den mening att re-
spondenten skulle ha hunnit glömma bort vad som skett – det är ju nedtecknat. 

                                                
 
154 Boyle. 
155 Ibid. 
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6. Intervjusammanställningar 

Vid en kvalitativ studie – som vi har genomfört – är det av stor vikt att forskaren plockar fram 
det viktigaste från studien. Detta för att den kvalitativa studien är väldigt nyansrik, vilket 
medför att det är lätt att drunkna i all information – både som forskare och läsare! Forskarens 
uppgift är då – som den som är bäst insatt i materialet – att göra det lättare för läsaren att för-
stå och överblicka informationen.156 
 
Materialet presenteras därför utifrån de kategorier som är gemensamma för alla företag, vilka 
framgår i Tabell 6 i appendix D, och använder oss med andra ord av “teoretiska linser” och 
låter materialet presenterats efter ”etablerade teoretiska begrepp”157. På det sättet sätts infor-
mationen in i ett sammanhang – d.v.s. den teoretiska kontexten – som gör det enklare att 
överblicka informationen. Vidare presenteras även materialet företag för företag, så att läsaren 
lättare ska kunna skapa sig en egen bild av företagen.  

6.1 Odd Molly 

Odd Molly grundades 2002 av Karin Jimfelt-Ghatan och Per Holknekt158.  Karin arbetade då 
som kläddesigner åt ett företag i klädbranschen och Per arbetade som copywriter på en re-
klambyrå. Per fick under den tiden ett uppdrag av sin arbetsgivare att starta ett klädprogram åt 
företaget. Han beslöt sig då för att ta kontakt med Karin som han hade lärt känna på en mässa 
några år tidigare. Under mötet med Karin berättade Per om en idé som han hade och Karin 
skissade ner den på papper. När hon sedan visade skisserna var det som Per uttrycker det ”i 
princip vad jag själv hade sett i mitt huvud”. Med det som utgångspunkt beslöt de sig för att 
starta klädföretaget Odd Molly.  

6.1.1 Produkt 

Odd Molly är en kläddesigner som tillverkar kläder med en litet högre prisnivå. De säljer sina 
kläder på butiker som NK i Stockholm och Lafayette i Paris159. Kunderna är alla sorts kvin-
nor, d.v.s. de riktar sig inte till någon speciell generation.  

6.1.2 Varumärkeskapital 

Med hjälp av sitt varumärke har Odd Molly velat ”uppnå reliabilitet och autenci-
tet…trovärdighet med ett enda ord”, vilket de har arbetat med ända från starten av företaget. 
 
Själva namnet till varumärket har sitt ursprung från Pers dagar som professionell skateboard-
åkare. Vid deras turnéer följde det alltid med ett gäng groupies, som gjorde allt för att bli 
uppmärksammade. Det fanns dock en tjej vid namn Molly ”som inte i princip gjorde ett dyft” 
och som också ”alla killarna ville ha”. Efter denna tjej har också klädmärket Odd Molly 
döpts.  

                                                
 
156 Jacobsen, 215 och 250-251. 
157 Ibid., 225-226. 
158 Odd Molly (2006, december 03). Odd Molly History. [www dokument]. URL 
http://www.oddmolly.com/files/company/files/ODD%20MOLLY%20HISTORY.doc 
159 Ibid. 
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6.1.3 Varumärkesidentitet 

Tjejen Molly är som beskrivits ovan själva utgångspunkten för varumärket och vad det ska stå 
för. Per beskriver varumärket som ”mod att leva utifrån sina förutsättningar” och ”att vara 
modig nog att inte låta sig förändras av extern påverkan”. Vidare säger han det ska uppfattas 
av kvinnor som att inte skämmas ”för sina fräknar utan låta dem vara de vackraste du äger”.  
För att få ut detta budskap har de använt sig av olika uttryckssätt eller slogans. Det första ut-
trycket – som skulle beskriva en kollektion – var: ”Lovable little mess”, och som i andra kol-
lektioner förändrats till: ”You are perfect because you are not” samt ”Back to were I was 
before I got lost”. 
 
När det gäller logotyper har Odd Molly valt att inte direkt ha någon som ska representera själ-
va varumärket. De har istället arbetat med lite olika symboler för olika kollektioner, t.ex. näs-
ta höst är det en babushka-docka som ska användas. Exempel på några olika logotyper ses i 
Figur . 
 

 
Figur 7 Logotyper för Odd Mollys kollektioner 

 
Per Holknekt ser vidare inte varumärket Odd Molly som ett strikt klädmärke utan mer som ett 
företag som säljer olika produkter. De kan tänka sig att utveckla varumärket genom att sälja 
andra typer utav produkter. ”Vi kan göra vad som helst…öppna en Odd Molly store, vi kan 
göra handmålade Odd Molly roddbåtar, vi kan öppna en resebyrå för brudar som tror på det 
vi gör. Vi kan göra vad som helst” 

6.1.4 Marknadskommunikation 

När Odd Molly skulle lansera sitt varumärke hade de en väldigt liten budget, endast $1000 för 
hela lanseringen internationellt. Trots detta har de vunnit en del priser för sin marknadskom-
munikation. Detta har de enligt Per uppnått med hjälp av att vara kreativa, som han uttrycker 
så här: ”lite pengar betyder också att du måste vara extra kreativ”.  
 
De verktyg som har använts är: ”alltifrån webb till mässor, till annonsering, till produktplacer-
ing, till PR”.  Det sätt som de främst har använts sig av är att hänga ”ett litet häfte på varje 
plagg, med illustrationer och texter som berättar ganska väl om oss”. Odd Molly har dock 
aldrig använts sig av reklam i dagstidningar. 

6.1.5 Produkt- och varumärkesintegrerad produktutve ckling 

Odd Molly vill att deras kläder ska upplevas som “mjuka och hudnära”. För att uppnå detta 
har de valt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med naturmaterial. Motiven till dessa 
val är att ”det ska harmonisera med de mjuka värden” som företaget har och med detta tror 
Per att de ”kommer ganska nära det varumärke vi försöker berätta” .  Per säger att de har en 
strävan att så långt det är möjligt att ”sätta ihop (allt, förf. anm.) till en enhet”.  
 
Odd Molly har också skrivit ner ett s.k. Odd Molly-manifest som innehåller vad varumärket 
står för. Detta manifest får sedan alla som nyanställs i företaget läsa så att ”människor så fort 
som möjligt förstår vad vi står för…det är väldigt viktigt att alla drar åt samma håll”. 
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Per är utbildad marknadsekonom och har varit med om att starta upp företag sedan 18 års ål-
der. 

6.1.6 Kundfokuserad produktutveckling 

Odd Molly har inte använt sig av några kundundersökningar när de utvecklat eller utvecklar 
produkten. De arbetar istället med en egen instinkt efter vad de tror att kunden vill ha och 
försöker att som Per uttrycker det ha en ”otrolig samhällsnärvaro och…se till vad som folk 
saknar”. Odd Molly har då istället arbetat mot företagen som ska sälja deras kläder för att på 
så sätt identifiera de butiker som passar dem.  Per uttrycker det så här: ”På så sätt har vi ut-
kristalliserat vad vi tror är den ultimata sortens butik som ska sälja våra kläder”. 

6.2 Rest and Fly 

Idén till företaget Rest and Fly uppkom för tre år sedan när Linus Berg, grundare av företaget, 
blev strandsatt på Arlanda och fick lov att sova på en hård träbänk. Han fick då idén att det 
borde finnas någon sorts billig övernattning på flygplatsen. Linus kom då att tänka på ett TV-
program som hade handlat om ett japanskt hotell på en flygplats där man sover i en ”kapsel” 
och tänkte att detta även måste fungera här i Sverige.  
 
Samtidigt som denna idé kom läste han på ett nyföretagarprogram och bestämde sig för att 
använda tiden där till att utveckla idén. Efter en tid fick han med hjälp av Luftfartsverket tag i 
en lokal och kom också i kontakt med Piteå Havsbads ägare Hilding Holmqvist som gick in 
som finansiär. Den ursprungliga idén med kapslar modifierades till en mer ”svenska variant” 
med större rum och hotellet byggdes och stod klart på Arlanda i december 2005, d.v.s. för 
knappt ett år sedan.        

6.2.1 Produkten 

Produkten eller tjänsten är att tillhandahålla ett billigt och bra boende för människor som vill 
sova på Arlanda. Det finns ingen specifik kund som företaget riktar sig emot utan idén är att 
det riktar sig till alla människor som befinner sig på Arlanda flygplats.  

6.2.2 Varumärkskapital 

Den huvudsakliga strävan med varumärket för Rest and Fly är att bli känt för så många som 
möjligt. Först och främst för människor i Sverige men även 
utomlands. Rest and Fly vill också att kunden ska associera 
följande saker till deras varumärke: ”sköna sängar, tysta rum, 
mörka rum, bra ventilation och i övrigt så är det ju lågpris, men 
det ska vara rent och fräscht”. 
  
När det gäller namnet på varumärket strävade Rest and Fly efter 
att komma på ett unikt namn eftersom det inte är ett traditionellt 
hotell. De uteslöt därför att ta med hotell som en del av namnet. 
Eftersom Piteå Havsbad var med som finansiär och på egen 
hand är ett starkt varumärke var det viktigt att det fanns en syn-
lig koppling dem emellan. (I värsta fall, om det skulle gå väl-
digt dåligt för hotellet skulle Piteå Havsbad då ändå få ut någonting positivt av det hela vilket 
kunde ses som marknadsföring för anläggningen i Piteå.) Piteå Havsbad står därför också med 
i logotypen, se Figur .   
 

Figur 8 Logotyp för Rest and 
Fly 
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Anledningen till att det blev Rest – d.v.s. vila – var att poängen med konceptet inte nödvän-
digtvis var att gästerna skulle sova utan även kunde vila några timmar innan flyget avgick. 
Därför kändes det mer passande till skillnad från det engelska ordet sleep. De ville också att 
namnet skulle förknippas med en flygplats, och därmed ordet Fly, även om Linus inte uteslu-
ter att det skulle gå att lansera i en stad, med vissa modifieringar. 

6.2.3 Varumärkesidentitet 

När Linus ska beskriva varumärket säger han så här: ”Kombination mellan internationellt och 
norrländskt…som riktar sig både till den internationella publik som finns på Arlanda men 
samtidigt riktar sig ganska mycket till norrlänningar.” Varumärket ska vidare också ha en 
internationell koppling och en koppling till andra hotell i Piteå Havsbadskoncernen. 
Varumärke ska även vara nydanande och förknippas med ”en ung och fräsch person, men 
med båda fötterna på jorden”. 
 
När logotypen skulle utformas anlitades reklambyrån Helikopter. Rest and Fly funderade 
dock innan på vad som kunde vara lämpligt, t ex en logo i form av en stör ej skylt eller en 
säng. Problemet med dessa är att stör ej skylten används av SAS Radisson och sängen ansågs 
för vanligt förekommande bland hotell i allmänhet. Det som reklambyrån gjorde var att ut-
veckla olika förslag och sedan bollades det ganska mycket emellan Rest and Fly och Helikop-
ter. Till slut fastnade man för en kudde, dels var det inte så många andra hotell som hade den-
na fokus samtidigt som det också symboliserar en mysighet. Färgvalet var också något som 
diskuterades och här ville man ha något som fungerade på en flygplats där miljön är ganska 
strikt och ren. Det blir därmed viktigt att inte använda något som sticker ut alltför mycket och 
därmed föll valet på en turkos färg. 

6.2.4 Marknadskommunikation 

Rest and Fly har inte satsat stora resurser på marknadsföring utan istället arbetat med PR 
kring artiklar i Aftonbladet, Svenska Dagbladet VK e t c. Motiven till detta är att det har ”be-
tydligt större genomslagskraft att läsa en artikel där det står… väldigt fräscht och fint… kö-
per man in en annons (bläddrar man förbi, förf. anm.)” . Det är inte så att de har ringt till oli-
ka tidningar och bett dem komma utan det är i stället tidningarna som har ringt dem och velat 
skriva om hotellet.  

6.2.5 Produkt- och varumärkesintegrerad produktutve ckling 

Varumärket kom in relativt sent i processen med att bygga upp Rest and Fly. Först när för-
handlingen med luftfartsverket började tog man ordentligt tag och funderade kring varumär-
ket, vilket var den sista månaden innan hotellet stod klart. Linus hade dock haft varumärket i 
baktankarna, men anledningen till att det inte lades full kraft på varumärket från början var att 
han ville se om projektet skulle bli verklighet först.   
 
Det fanns en ganska stor teoretiskt kompetens kring varumärken eftersom Linus har en magis-
terexamen med inriktning mot marknadsföring.  Även verkställande direktören Robert Sjö-
lund har en liknande utbildning och har arbetat som marknadschef inom en avdelning för Clo-
etta i Sverige. Robert kom in i projektet cirka fyra månader innan byggnationen startade och 
därmed var han också med när funderingarna kring varumärket startade. Linus hade haft idéer 
på eget håll som han gick igenom och diskuterade med Robert och sedan tog man kontakt 
med reklambyrån för den grafiska profilen.  
 
Kunskapen kring varumärket bland dem som jobbar på Rest and Fly är enligt Linus god och 
de är väl insatta i bakgrunden och hur de vill att kunden ska uppleva hotellet. Vad varumärket 
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står för är inte nedskrivet men det är däremot affärsidén. Målet är dock inte att de anställda 
ska kunna den utantill utan mer ha en känsla för vad företaget ska erbjuda. 
 
När det gäller produktens utformning i relation till varumärket och vad det ska står för är pro-
dukten utformad med fokus på att vila och sova och att erbjuda denna grundtjänst till ett bil-
ligt pris, d.v.s.: ”man kommer dit, man vilar och man flyger vidare”.   Vill man t.ex. inte bäd-
da sängen själv tillkommer en avgift. Idén med detta är att få ned priset så mycket som möj-
ligt. Linus liknar konceptet med Ryan Airs koncept med att sälja grundtjänsten billigt. 

6.2.6 Kundfokuserad produktutveckling 

Innan projektet startade hade Linus hjälp av en liten kundundersökning som gjordes i sam-
band med hans C-uppsats. Undersökningen gick ut på att fråga ett hundratal personer på Ar-
landa kring detta koncept. På den tiden baserades idén fortfarande på de japanska kapslarna 
men undersökningen hjälpte ändå att visa ett stort genomslag och många av de tillfrågade 
tänka sig att betala ganska mycket pengar för att använda en kapsel. Uppsatsen gav en anty-
dan om att det fanns en efterfrågan kring billigt boende på Arlanda men den undersökte inte 
direkt hur konsumenten ville att produkten/tjänsten skulle utformas. 
 
Förändringen till de större rummen gjordes mer utifrån den erfarenhet som Piteå Havsbands 
koncernen har av hotellgäster. Dessutom byggdes olika provrum för att se hur känslan blev 
vid olika alternativ. Något som också var viktig var kostnadseffektiviteten vid bygget samt 
“att tjäna pengar så klart”.   
 
Efter att hotellet öppnade har Rest and Fly låtit kunden utvärdera boendet och under våren 
som gick (2005) har även två studenter skrivit en C-uppsats som utvärderat kundernas upple-
velse av hotellet. Förändringarna som har skett genom detta är till mestadels småförändringar 
som ger ”en konstant förändring och anpassning till gästernas önskemål inom rimliga pro-
portioner”.  

6.3 Apberget 

Apberget startade år 2001 och har som produkt en community på Internet. Företaget startades 
av de tre studenterna Peter Arkhult, Nichlas och Markus. Peter har en examen inom mark-
nadsföring vid Linköpings Universitet. Delägarna mötte som barndomskamrater. Nichlas är 
programmerare och ansvarar för server-sidan av communityn och Markus har ansvar för den 
grafiska utformningen av communityn (klient-sidan).  
 
Företagets uppkomst har sina rötter ganska långt tillbaka i tiden, när grundarna av företaget 
var i 18-19 årsåldern, och ofta höll på med ”att träffa folk och hitta på grejer…söka upp folk 
då på nätet”. Och utifrån detta egenintresse skapades Apberget med tanken att ”det borde 
finnas något gemensamt ställe, lokalt ställe där du kan träffa människor”. De hemsidor som 
redan fanns tyckte skaparna inte var tillräckligt bra och därför uppkom idén att skapa en lokal 
portal där människor kan komma i kontakt med varandra för att anordna t.ex. fester.  
 
Under företagets första år var Apberget på en företagskuvös vid namn BIC-factory och 2003 
fanns det en färdig produkt som kunde sättas upp på Internet. 
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6.3.1 Produkten 

Den produkt eller tjänst som Apberget erbjuder är ett lokalt community där ungdomar kan 
skapa kontakter mellan varandra via Apbergets hemsida. Apberget lanserades först i Umeå 
och har sedan lanserats allt eftersom i Skellefteå, Luleå och Sundsvall.160  
 
Produkten är utformad för ungdomar där varje stad har sin ”egen” community, d.v.s. använ-
darna i Skellefteå, Luleå och Sundsvall loggar alla in på sidor för sin stad. Det fokuseras ock-
så mycket kring ”online känsla” eftersom man alltid ser de vänner som är online och man får 
därmed bättre koll på sina vänner. Användare göms aldrig undan och det finns en realtidschatt 
som ständigt är synlig. En skillnad jämfört med konkurrenterna är att de inte satsat särskilt 
mycket kring den personliga utformningen av användarens sida utan fokus ligger på diskus-
sionen. Dessa val har gjorts efter den erfarenhet som ägarna har kring databaser och kommu-
nikation: där Peter uttrycker det så här: ”det handlar snarare om att vi tycker att de andra gör 
fel och att vi gör rätt”. 

6.3.2 Varumärkeskapital 

Det som Apberget vill uppnå med hjälp av sitt varumärke är främst associationer i form av 
undergroundkänsla och den lokala aspekten.  
 
Namnet för varumärket togs fram av Peter, Niklas och två andra delägare som inte är kvar i 
företaget längre. Olika förslag ”brainstormades” fram på en IRC-kanal och tillslut var det Ap-
berget som fastnade. Själva ursprunget till namnet kommer från rådhustorgets talarstol i 
Umeå som brukar kallas för Apberget. Detta är en samlingspunkt i Umeå där man träffas på 
riktigt och de tyckte därmed att det också borde gå att träffas på Internet under detta namn.  
När Apberget lanseras i andra städer finns inte denna koppling men då är det mer ett utstick-
ande namn som går att koppla till en samlingspunkt.  

 

Figur 9 Apbergets logotyp 

6.3.3 Varumärkesidentitet 

Peter beskriver Apberget som en avslappnad plats för ungdomar att vara på. Han påpekar 
också att det är viktigt att skilja hur de visar upp varumärket för medlemmarna och annonsö-
rerna: ”ungdomar vill ha rock and roll…mera på ungdomars villkor” . En annonsör vill känna 
trygghet och få känslan av att det är en seriös verksamhet de har att göra med. Ungdomar gil-
lar mindre det politiskt korrekta och vill inte bli tillsagda vad de ska säga eller göra. Därmed 
finns två motsatser på ett sätt, där företaget är mer korrekta och duktiga mot annonsörerna 
men passar sig för att visa upp denna sida mot medlemmarna. Det Peter vill att varumärket 
ska utstråla är: ungdomlighet, lättsamhet samt att det ska finnas en association till Internet, 
men även ”så att det är en lite underground känsla i sig”. Apbergets logotyp visas i Figur 9.  

 

                                                
 
160Apberget (2006, november 26). Om Apberget. [www dokument]. URL 
http://www.apberget.se/index.php?tabmenu=info. 
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Uppfattningen om varumärket, d.v.s. dess varumärkesimage, är väldigt olika beroende på vil-
ken stad man befinner sig i. I Umeå ”är vi starka lokala siten som knäcker skiten ur lunar-
storm”.  I Sundsvall däremot är Apberget inte störst och då ser ungdomarna varumärket på ett 
annat sätt. Apberget har haft en Umeåstämpel på sig som de vill arbeta bort, främst eftersom 
de vill ta detta lokala koncept till hela Sverige och därmed ska kunden inte känna att det är 
Umeå hemsidan som kommer om inloggningen sker från exempelvis Linköping. Detta är nå-
got som företaget jobbar med, hur man kan lyfta fram varumärket på ett bra sätt eftersom det 
alltid finns en risk när konceptet lanseras i en ny stad. 
 
Peter kan tänka sig att använda varumärket till andra produkter, t ex olika former av ”mer-
chandise” eller en blocket liknande hemsida där medlemmarna kan köpa och sälja produkter. 
En annan tänkbar idé är att använda varumärket för ett mobilabonnemang.   

6.3.4 Marknadskommunikation 

När företaget startade upp hemsidan 2003 i Umeå användes ingen traditionell marknadsföring 
i form av annonser eller liknande. Det man gjorde var att släppa en pressrelease i samband 
med öppnandet. Detta gav stor respons och företaget har sedan växt efter hand och ”på något 
sätt hade vi skapat ett ganska starkt varumärke utan att egentligen göra någonting”.  
 
När Apberget därefter har lanserats i nya städer har de heller inte, trots större resurser inte, 
använt sig av några stora reklamkampanjer, utan de har arbetat mer utifrån att det ska byggas 
upp underifrån – för att behålla undergroundkänslan. Apberget ser därför en fara i att annon-
sera och ”det är nästan lite farligt att annonsera för mycket, då blir man inte cool utan då är 
man det stora företaget som invaderar”. I Skellefteå använde de sig av affischer till viss del 
medan den i Luleå jobbades hårdare med marknadsföring där de använde sig av bl.a. bussre-
klam och MSN Messenger. 
 
Det allra viktigaste sättet att få varumärket känt har dock enligt Peter varit att människor har 
pratat väl om det. Detta är enligt Peter i princip det enda sättet att få medlemmar: ”Teoretiskt 
sett skulle varje som talar gott om oss kunna få ett par hundra kronor varje gång de gör det”. 
En bra image tror Peter är otroligt viktig, särskilt inom målgruppen ungdomar och med tanke 
på hur mycket folk ungdomar träffar, t ex i skolan. Genomslagskraften kan därmed bli oerhört 
stor om ryktet går att Apberget är en väldigt bra hemsida att använda.  

6.3.5 Produkt och varumärkesintegrerad produktutvec kling 

När företaget startade funderade Apberget inte särskilt mycket i banor kring varumärket. Det 
största fokus låg främst på att få klart en produkt samt få igång verksamheten på ett bra sätt. 
Det är först på senare tid som varumärket har kommit in i bilden och främst då när Apberget 
har lanserats i nya städer. Då är fokus på vilken ”image” folk har av företaget. Frågan som de 
ställer sig är hur företaget kan gå från ett okänt community till att vara något som ungdomar 
tycker är ”coolt” och som de är villiga att använda. Detta anger Peter som en huvudanledning 
där de kan få hjälp av sitt varumärke. Funderingarna kring varumärket har helt enkelt växt när 
företaget växt och skulle lanseras i andra städer.  
 
Peter var den enda som hade en teoretisk kompetens inom varumärkesområdet men har inte 
aktivt arbetat med att lägga fram olika teorier inom företaget utifrån det han har lärt sig. Trots 
att det finns ett genuint intresse från hans sida så har han fastnat i vardagen och ”verklighe-
ten” och det blir då svårt att tillämpa dessa kunskaper. Han utesluter dock inte att det kan vara 
något som har påverkat honom undermedvetet.  
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Kunskap om marknadsföring har utifrån har plockats in både från Racer reklambyrå och från 
Gladreklam. Med dessa har diskussioner förts kring hur man ska få ungdomar att prata med 
varandra, och hur man skapar en image att vara mystisk och häftig. Dessa diskussioner fördes 
dock först när Apberget skulle lanseras i nya städer.  
 
Peter säger också att de ofta får förändra och belysa saker vid olika händelser. T.ex. om media 
tar upp någonting, exempelvis då ungdomar gick ihop och arrangerade fester via Apbergets 
hemsida. Detta ledde till att grundarna fick förändra sin inställning kring öppenheten av pro-
dukten och det förändrar också hur medlemmarna ser på varumärket. Det har även lagts in en 
policy mot könsdiskriminerande reklam och Peter säger att ju större företaget blir på Internet 
desto mer politiskt korrekt har Apberget valt att framställa sig själv, både på gott och ont. 

6.3.6 Kundfokuserad produktutveckling  

Inställningen att lyssna på kunden har funnits med sedan starten av företaget och det finns 
forum där det svaras på frågor varje dag kring åsikter om vad som kan förbättras. Detta har 
gjort att produktens utformning har förändrats mycket sedan starten. Det går inte enligt Peter 
att ha inställningen att man kan köra över medlemmar, även om det har sin gräns: ”man själv 
tycker att det är bra, så är det alltid någon som klagar det har man lärt sig…man får köra på 
någonting man tror på”. Det är hela tiden en avvägning mellan risken att tappa medlemmar 
och vad förändringen kan ge för något. Detta var särskilt viktigt när beslutet togs kring att ta 
betalt för vissa tjänster.  

6.4 Toontrack 

Företaget Toontrack var till en början ett handelsbolag som Henrik Kjellberg och Matthias 
Eklund startade 1997 och som då främst sysslade med att producera musik. När Andreas kom 
in i bolaget år 2000 höll företaget på att skifta fokus ifrån just musikproducerandet till att ut-
veckla verktyg för att producera musik. De såg sig själva dock fortfarande som ett musikpro-
duktionsföretag fram till någon gång under 2003, då detta synsätt gradvis började förändras. 
De började inse att de till stor del faktiskt var ett företag som utvecklade verktyg för musik-
produktion. Samtidigt började de också tänka mer på varumärket och hur de presenterade sig 
själva för musikbranschen och kom till den insikten att det faktiskt var produktutveckling de 
sysslade med i huvudsak. Det var i denna brytningspunkt, som skedde under 2005, som va-
rumärkestänkandet kom in i bilden för Toontrack. 

6.4.1 Produkten 

Under de första åren av företaget (1998-1999) fick man i uppdrag av Daydream software att 
göra musik till deras dataspel. I produktionerna för musiken uppstod behovet av ett bättre 
trumsamplingsbibliotek än vad som just då fanns tillgängligt på marknaden. Toontrack anlita-
de då en trummis från Meshuggah (ett välkänt band inom hårdrockskretsarna) för att spela in 
ett ljudbibliotek. Detta ljudbibliotek fick namnet Drumkit from Hell som var ett skämtsamt 
uttryck ”eftersom det var en sån tuff kille i ett så tufft rockband”.  
 
Henrik och Mattias använde sedan detta ljudbibliotek i egna produktioner, vilket uppmärk-
sammades av andra musikproducenter som även dem ville börja använda detta bibliotek i sina 
produktioner. Toontrack bestämde sig därför att göra en produkt av ljudbiblioteket som de 
helt enkelt började sälja på nätet. Av en ren slump kom en musikjournalist (Paul White) vid 
facktidningen Sound on Sound i kontakt med den här produkten och gav den högsta betyg. Att 
få högsta betyg var på den tiden en mycket stark kvalitetsstämpel, och de som fick det kunde 
använda omdömet som ett sigill på produktförpackningen för att intyga dess kvalitet. När det-
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ta blev känt i musikkretsarna drog försäljningen igång internationellt och försäljningsvolymen 
ökade kraftigt.  

6.4.2 Varumärkeskapital 

När det gäller vad Toontrack vill att varumärket ska förknippas med uttrycker Andreas Sund-
gren det så här: ”…någonstans förmedlar vi också att ramen och kvalitetstänkandet är det-
samma för oss”. 
 
I samband med att företaget under 2005 började se sig själva som ett produktutvecklingsbolag 
bestämde de sig också för att se över varumärket och sina produkter. De beslöt sig då för att 
skapa ett föräldramärke (parent brand) och två undermärken (subbrand)161. Föräldramärket 
blev DFH, vilket är akronymer för Drumkit from Hell, och undermärkenas namn blev EZ 
drummer och Superior Drummer. EZ drummer är en ingångsprodukt till produktlinjen och 
Superior Drummer en mer professionell produkt. 

6.4.3 Varumärkesidentitet 

Kärnan i varumärket DFH är att det ska stå ”för innovation och hög kvalitet och nytänkan-
de…med duktiga musiker”. 
 
Varumärket DFH har utvecklats med en logotyp som 
dels har en symbolisk betydelse som ”en sorts hiero-
glyf” , men ska även kunna utläsas som namnet DFH, 
se Figur . Denna logotyp ska även kommunicera det 
kvalitetstänkande som de produkter som lanseras un-
der DFH-märket ska stå för.     
 
Toontrack har också planer på att ytterligare utöka antalet varumärken, d.v.s. utöver DFH som 
är trumlinjen, men de kommer då att hamna under familjemärket Toontrack (family brand)162.  

6.4.4 Marknadskommunikation  

I sin marknadskommunikation har Toontrack främst arbetat med sin förpackning, där de har 
försökt att utforma den för att tilltala den kundgrupp de söker. Vidare har de också arbetat 
med att besöka butikerna för att få dem att sälja produkten. Ett annat medium de har använt 
sig av är Internet och en hemsida på myspace.com, men de har även engagerat sig - mer på 
senare tid – i olika forum på Internet. På deras myspace-hemsida har de fått ett nätverk med så 
mycket som 20 000 stycken ”vänner”. De har också lagt ner mycket tid på att utveckla denna 
sida för att få den att se bra ut. Toontrack använder sig av annonsering i olika former men den 
pappersmässiga utformningen har minskat i omfattning med tiden och istället övergått till 
banners på Internet.  
 
Alla dessa ovannämnda former är någonting som Toontrack har börjat med på senare tid. Det 
som gjorde dem kända i början var det som beskrevs i avsnittet om produkten, d.v.s. genom 
en recension i en facktidning, som medförde att de fick en ökad försäljning och internationell 
spridning av Drumkit from Hell. Från början blev dock produkten blev väldigt piratkopierad 
och ”spred sig av sig självt”.  

                                                
 
161 Kotler och Keller, 296. 
162 Ibid. 

Figur 10 Logotyp för varumärket DFH 
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6.4.5 Produkt- och varumärkesintegrerad produktutve ckling 

Från starten arbetade företaget med produkten som fokus där varumärket i princip inte fick 
någon uppmärksamhet alls. Detta synsätt ändrades dock med den förändrade synen på bolaget 
– som ett produktutvecklingsbolag istället för ett musikproducerande företag – och gick ifrån 
att tidigare bygga ”inifrån och ut, väldigt tydligt” till att nu ”bygga utifrån och in”. 
 
Detta medförde ett nytt synsätt på produktutvecklingen där varumärket och vad det skulle stå 
för i större utsträckning styrde produktens utformning. Till exempel anpassades EZ Drum-
mers användargränssnitt så att ”användaren skulle kunna förstå vad det var för sorts pro-
dukt” och är byggd för att ”tilltala en stor användargrupp”.  Denna produkt är vidareutveck-
lad så att när användaren senare ”får mer kött på benen” skall de kunna gå till nästa steg i 
produktlinjen och Superior Drummer, som har ett mer avancerat gränssnitt. Förpackningarna 
till båda varumärkena har också utvecklats för att tilltala olika målgrupper, med varma, röda 
färger för nybörjarprodukten och mer kalla, blå färger för den professionella produkten.  
 
Detta förändrade synsätt på produktutvecklingen, där produkterna har formats efter vad varu-
märket - eller rättare sagt undermärkena – ska stå för har enligt Andreas Sundgren gett Toon-
track ett ”väldigt positivt omsättningsutveckling i år och har haft ett par år innan också men 
det är först nu när vi…jag skulle nog påstå att det här förpacknings- och varumärkesstänkan-
det hör ihop väldigt med vår ytterligare expansion.”   
 
När det gäller kompetens inom varumärkesområdet var den när företaget startade obefintlig 
och det som har kommit till efter är en grafisk designer som är med i utformningen av för-
packningarna. Toontrack har också anlitat några reklamfirmor utifrån, även om reklamfirmor-
na inte verkar ha haft något direkt inflytande när det gäller produktstrategierna vilka de har 
utformat själv. Reklamfirmorna har istället varit ”kritiska bollplank”, ställt frågor som ”vad 
förmedlar färgen? (på förpackning, förf. anm.)” och ”Vad har ni för långsiktigt idé om vad ni 
ska förmedla”, men också hjälpt till vid formuleringarna i marknadskommunikationen. Alla 
inom organisationen har dock enligt Andreas Sundgren en kunskap om vad varumärket står 
för och en ”väldigt tydlig vision om vad produkten ska innehålla för att det ska få ha det här 
varumärket”. 

6.4.6 Kundfokuserad produktutveckling 

Under utvecklingen av produkten har kunden haft ett stort inflytande. När ingångsprodukten 
skulle utvecklas arbetade företaget med fokusgrupper där ”kravet var att man skulle förstå 
den inom fem minuter annars så ändrade vi på någonting” . Vidare så åkte Andreas Sundgren 
runt under 2005 och frågade butikerna vad de ville ha och vad de kunde sälja, vilket gjordes 
eftersom Toontrack upplevde att de brast i sin kunskap inom detta område. De ”visste vad ett 
bra trumljud var och hur man spelade in det” men hade inte ”lyckats presentera vår produkt 
än” . Så de ”frågade säljet och…kunderna” för att få kunskap om hur de skulle nå ut till kun-
den och vad det var som kunden ville ha. 

6.5 Dyson 

Beskrivningen av företaget Dysons grundare James Dyson ger bilden av en typisk uppfinnare. 
Dyson hade varit med om att utveckla flera – mer eller mindre kända – produkter under sin 
livstid. Hans mest kända och riktigt stora framgång är dock dammsugaren Dyson, som intro-
ducerades i början av 1990-talet i Storbritannien på en marknad som dominerades av Electro-
lux och Hoover. Dessa företag hade en marknadsandel på cirka 40 procent var. Inom loppet 
av fem år tog dock Dyson över och blev marknadsledande inom dammsugarförsäljningen. 
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6.5.1 Produkt 

Dammsugaren Dyson lanserades som “100 percent suction, 100 percent of the time”. Detta 
skulle symbolisera att Dyson – till skillnad mot andra dammsugare – hade full sugstyrka hela 
tiden till dess att dammsugarpåsen blev full. Detta var uppenbarligen någonting som använ-
darna av dammsugarna upplevde som ett problem. 

6.5.2 Varumärkeskapital 

Namnet på den första dammsugaren blev Dyson DC01, vilket associerades till skaparen av 
dammsugaren och att det var den första modellen. DC stod för Dual Cyclone vilket härrörde 
till att produkten hade ”spinning cyclone chambers” som motverkade att dammet klibbade 
fast i dammsugarpåsen – och som medförde att sugeffekten minskade. 

6.5.3 Varumärkesidentitet 

När Dyson utvecklade varumärket använde de sig av en klar varumärkespersonlighet, vilken 
var James Dyson själv. Detta skedde genom att återberätta historien om hur Dyson utvecklade 
dammsugaren i termer som framställde honom som en hjälte. Till exempel, på de lappar som 
hängdes på produkten fanns en beskrivning av Dyson och ”hans väldigt tidiga talanger som 
ung designer” och hur han under utvecklingen av produkten nästan gick i konkurs. 

6.5.4 Marknadskommunikation 

I och med att Dyson saknade ekonomiska resurser för att genomföra en stor reklamkampanj 
och på så sätt bygga sitt varumärke använde de istället massmedia och informationsblad som 
hängdes på produkterna. Informationsbladen beskrev dels fördelarna med produkten, men 
även som nämnt ovan James Dyson själv. Dessa informationsblad var de som användes i in-
ledningen av själva lanseringskampanjen.  
 
Med hjälp av massmedia använde sig Dyson för att förstärka bilden av sig själv som en ”hjäl-
te” som det målats upp i informationsbladen. I massmedia var Dyson ett ständigt återkom-
mande reportage, vilket gav honom god publicitet och ”skapade associationer till varumär-
ket…som en mytisk hjälte…och stärkte den undermedvetna attraktionen för alla produkter 
under varumärket” 
 
Dyson utvecklade dammsugaren med urskiljande färger (gul och silver) som blev ”en identifi-
kationspunkt för varumärket”. Vidare var den också genomskinlig vilket gav den en djärv 
utformning. 

6.5.5 Produkt- och varumärkesintegrerad produktutve ckling 

Eftersom Dyson tidigare hade utvecklat en del nya och innovativa produkter hade han en viss 
erfarenhet av att lansera nya varumärken på varumarknaden. Han visste med andra ord vilka 
utmaningar han stod inför, d.v.s. för att få sin produkt såld – som han visste hade goda egen-
skaper – måste dess fördelar också blir tydliga för kunden. Dyson visste också genom de tidi-
gare produktlanseringarna att namnet var viktigt och lade vikt på av att informera kunden in-
nan köpet om produktens fördelar. 
 

6.5.6 Kundfokuserad produktutveckling 

Det ges inga direkta uppgifter kring den kundfokuserade produktutvecklingen förutom att 
Dyson uppenbarligen hade identifierat någonting som kunden upplevde som ett problem, 
d.v.s. att dammsugare tappade i sugeffekt eftersom påsen fylldes. 



Analys Brånin och Olofsson 

 56 

7. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi det material vi precis har behandlat och presenterar de samband 
som har kunnat identifieras mellan företagen. Med samband menar vi att två eller flera företag 
har någonting gemensamt utifrån de kategorier vi presenterade i det tidigare kapitlet. Sam-
banden har i sin tur kategoriserats i fyra nivåer (eller styrkor): svagt, starkare, starkt och 
mycket starkt. Ett svagt samband innebär att två företag har detta “samband” gemensamt. Det 
starkare innebär att tre företag har sambandet gemensamt och vidare ett starkt samband inne-
bär att fyra företag har det gemensamt. Slutligen mycket starkt innebär att alla fem företagen 
ingår i sambandet. Dessa samband presenteras i modeller och beskrivs sedan djupare i den 
tillhörande texten. 
 
I modellerna väljer vi att använda oss av tre olika mönster för att särskilja de identifierade 
sambanden åt. Till sambandet finns också en förklarande ruta som beskriver vad för typ av 
samband som pilarna representerar. Har ett samband för fler än tre företag identifierats har 
upptill fyra pilar ritats ut för varje samband. Vi har bedömt det som att när den femte pilen 
ritas ut har det medfört att modellen har blivit otydligare och snarare gjort det hela svårare att 
förstå än att förklara – vilket är syftet med en modell 163. 
 
I själva analysen väljer vi att använda oss av företagsnamnen när vi refererar till uttalandet 
och inte till själva intervjupersonen, vilket hade varit mer korrekt då det är personen och inte 
företaget i sig som har yttrat sig. Anledningen till detta är att vi bedömer det enklare att som 
läsare koppla uttalandena direkt till företagen, d.v.s. läsaren behöver inte komma ihåg namnen 
på intervjupersonen och vilka företag de representerar. 
  
Förkortningarna i de figurer och citat som används i analysavsnittet har följande betydelse: 
 
O: Odd Molly R: Rest and Fly A: Apberget   
T: Toontrack  D: Dyson 

7.1 Bakgrund och produkt 

När det gäller företagens mer allmänna profiler, se 
Figur , kan vi se ett starkare samband, vilket är att 
Rest and Fly, Toontrack och Dyson har utvecklat 
innovativa produkter. Rest and Fly:s och produkt – 
eller tjänst – är ny på det sättet att konceptet inte har 
funnits i Sverige förut. Toontracks programvara är 
någonting som inte existerade på marknaden sedan 
tidigare och Dyson utvecklade en ny typ av damm-
sugare. 
  
Två andra svaga samband är att Apberget och Rest 
and Fly har arbetat som inkubatorföretag samt att 
Apbergets och Toontracks produkter är intressen 
som har utvecklats till kommersiella produkter. 

                                                
 
163 Jacobsen, 246-247. 

Figur 11 Samband i den allmänna bakgrunden 
för företagen i studien 
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7.2 Varumärkeskapital 

I Figur  visas de samband som finns mellan företagen med ett perspektiv av varumärkeskapi-
talet. Vi har där funnit två starkare samband. Det ena är att Odd Molly, Apberget och Dyson 
har arbetat med icke-meningsfulla namn för sitt varumärke. Det andra är att Odd Molly, Rest 
and Fly och Toontrack har velat uppnå kvalitetsassociationer med hjälp av sitt varumärke. 
 

Det första sambandet kan kopplas till Kohli et 
al. och deras studie om namn på varumärken164, 
där både Odd Molly och Apberget kan katego-
riseras som påhittade namn utan någon direkt 
koppling till produkten. I och för sig har Ap-
berget en betydelse för de Umeåbor som vet att 
talarstolen vid rådhuset kallas just Apberget, 
men dessa är dock de enda som vet vad detta 
innebär. I andra delar av landet, som Sundsvall 
och Luleå kan Apberget till största del antas ha 
varit ett icke-meningsfullt namn. Dysons namn 
kan kategorisera som ett godtyckligt varumär-
kesnamn. Gemensamt för dessa företag är då 
att de har använts sig av icke-meningsfulla 
namn för sitt varumärke.  
 
 
 
 

Detta samband kan vara av signifikant betydelse. Vi har dock ingen möjlighet att hävda likt 
Kohli att de icke-meningsfulla namnen i vår studie har haft en snabbare värdeökning jämfört 
med de meningsfulla namnen. Precis som Kohli och även Kapferer säger är det viktigt att 
varumärkesnamnet är flexibelt t.ex. om de vill utöka med fler produktlinjer, men företagen 
har ännu inte utökat sin varumärkesfamilj i någon utsträckning och vi kan därför inte säga 
någonting om hur namnet har påverkat detta.165 Ett icke-meningsfullt namn, t.ex. Odd Molly 
skulle kunna innebära att man på ett enklare och snabbare sätt kan utöka produktlinjen efter-
som namnet inte är knuten direkt till en viss produkt till skillnad från t.ex. Rest and Fly. Det 
innebär däremot inte att ett icke-meningsfullt namn ger obegränsade möjligheter till att utöka 
sina produkter utan företagen kommer att behöva tänka till så att nya produkter inte skadar det 
redan etablerade varumärket166.  
 
Det andra sambandet – kvalitetsassociationer – tydliggörs i dessa uttalanden, från Odd Molly 
och Toontrack, angående varumärket: 
 

O: ”Vi har strävat efter att uppnå …trovärdighet med ett enda 
ord”  

 

                                                
 
164 Kohli et al. 
165 Ibid.; Kapferer, 133-134. 
166 Rubinstein. 

Figur 12 Samband mellan företagen med ett per-
spektiv av varumärkeskapitalet 

 

Velat uppnå 
kvalitets-

associationer 

D 

R O 

A T 

Icke-menings-
fulla namn 



Analys Brånin och Olofsson 

 58 

T: ”Men att fortfarande…förmedlar vi också att ramen och kvali-
tetstänkandet är detsamma för oss”  

 
Rest and Fly – det tredje företaget i sambandet – uttrycker inte direkt att de har velat uppnå 
kvalitetsassociationer med sitt varumärke, däremot strävar de efter att ha ”sköna sängar, tysta 
rum…bra ventilation…det är ju lågpris, men det ska vara rent och fräscht”, som med andra 
ord betyder att de vill att kunden ska få en bra produkt till det pris som de har betalat. Detta är 
precis vad Aaker säger när han definierar uppfattad kvalitet som någonting som är relaterat till 
vad kunden har fått för de pengar som den har lagt ut (vilket i sig är subjektivt)167. Dessa utta-
landen visar tillsammans på att dessa företag har velat uppnå en kvalitetsstämpel med hjälp av 
sitt varumärke. 

7.3 Varumärkesidentitet 

Figur  visar samband mellan företagen i studien utifrån ett perspektiv av varumärkesidentite-
ten. I figuren framgår det att det finns ett starkt samband i att fyra av företagen har en varu-
märkesidentitet i deras varumärken. Samtliga företag som vi har intervjuat har kunnat beskri-
va en varumärkesidentitet, där Odd Molly tydligast har kunnat presentera en sådan i sin per-
sonlighet168 Molly. Övriga företag som Apberget, Toontrack och Rest and Fly har en varu-
märkesidentitet, men den har inte upplevts som direkt ”existerande” eller uttalad i företaget. 
Dessa företag har istället funderat och beskrivit under intervjun vad som karaktäriserar deras 
varumärke, vilket också utmärker deras svar: 
 
R: ”Kombination mellan internationellt 

och norrländskt…som riktar sig både 
till den internationella publik som 
finns på Arlanda, men samtidigt…till 
norrlänningar” 

 
A: ”Det ska utstråla ungdomlighet, lätt-

samhet och man ska associera det till 
nätet” 

 
T: ”För innovation och hög kvalitet och 

nytänkande, med duktiga musiker” 
 
 
 
I samtliga svar framgår det ganska tydligt vem som är kunden till varumärket, vilket snarare 
antyder att det är deras affärsidé som beskrivs än en uttalad varumärkesidentitet. Det kan ändå 
utkristalliseras en varumärkesidentitet i det som de säger och i relation till andra uttalanden 
som: 
 

R: ”En ung och fräsch person med båda fötterna på jorden” 
 

A: ”Så att det är lite underground känsla i sig” och ”Indirekt så 
pratar vi mycket om sådana saker (varumärket, förf. anm.), det 

                                                
 
167 Aaker, Managing Brand Equity, 86 och 99-100. 
168 Aaker, Building Strong Brands, 83-84. 

Figur 13 Samband mellan företagen utifrån ett 
perspektiv av varumärkesidentitet 
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är ju otroligt viktigt det är det ju just med vår målgrupp, det är 
viktigare än någon annan målgrupp, det är så känsligt att det 
ska vara coolt alltså, vi diskuterar det här jättemycket det är 
otroligt viktigt” 

 
Det går att finna en identitet hos varumärkena i form av en personlighetstyp169 (ung och 
fräsch, samt underground och cool), även om det inte är möjligt att direkt som i Odd Mollys 
fall att säga exakt vad den är: 

 
 O: ”Mod att leva utifrån sina förutsättningar” 

 
vilket är precis vad tjejen Molly gjorde. Sammantaget kan vi ändå konstatera att det finns en 
varumärkesidentitet hos samtliga företag. Även om företagen i sig inte är direkt medvetna om 
vad den är så kan de ändå beskriva varumärkesidentiteten och de ger också ett intryck av att 
de har agerat utifrån den. 
 
Just att alla respondenter förutom Odd Molly inte har haft en lika tydlig varumärkesidentitet 
från början kan ha påverkat det faktum att de idag heller inte har en uttalad identitet för sitt 
varumärke, d.v.s. inte ansett det viktigt nog. Alla företag har trots det en klar bild av vad va-
rumärket ska stå för och hur de vill att kunden ska uppfatta varumärket vilket vi tror är vikti-
gare än att det skrivs ned i ett specifikt varumärkesdokument (som t.ex. Rubinstein ger förslag 
på170).   

7.4 Marknadskommunikation 

 
I Figur  ses de samband som finns mellan företagen 
i studien i perspektiv av hur de har genomfört sin 
marknadskommunikation. I figuren visas två sam-
band, att företagen främst har använt sig av mun-
till-mun-metoden (ett svagt samband) och PR för att 
bygga sitt varumärke (ett starkt samband). Vad Odd 
Molly främst har använt sig av vet vi inte riktigt, 
bara att de har använt flera olika verktyg för att nå 
varumarknaden. Dock kan det antas att de p.g.a. den 
låga budgeten knappast kan ha använt sig av någon 
större annonserings kampanj eller dylikt. 
 
Just detta att företagen uppger att de inte haft stora 
resurser i form av pengar är antagligen den bi-
dragande orsaken till att mun-till-mun-metoden och 
PR verktygen har använts. De har helt enkelt varit 
tvungna att använda sig av billigare former av marknadskommunikation. 
 

                                                
 
169 Aaker, Building strong brands, 83-84. 
170 Rubinstein. 

Figur 14 Samband mellan företagen utifrån ett 
perspektiv av hur de genomför sin marknads-
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Vi kan dock konstatera att dessa verktyg är de som kan kategoriseras som okontrollerbara, 
och därför har de en större trovärdighet för konsumenten171. Detta sammanfaller också med 
vad Rest and Fly ger uttryck för när de säger att:  
 

R: ”Priset, är ganska stort och så sen är det betydligt större ge-
nomslagskraft att läsa en artikel…köper man en annons 
(bläddrar man förbi, förf. anm.)” 

 
Toontrack och Apberget är de företag som främst har byggt sitt varumärkeskapital med hjälp 
av dessa mer oberoende kommunikationsmedel, vilket bäst beskrivs i följande citat: 
 

A: ”En pressrelease i samband med att vi öppnade siten. Och ut-
ifrån det så växte det så på något sätt så hade vi skapat ett 
ganska starkt varumärke utan i egentligen göra någonting” 

 
A: “Teoretiskt sett skulle varje medlem som talar gott om oss få ett 

par hundra kronor varje gång de gör det” 
 

T: ”En musikproduktjournalist kan man säga, den främsta journa-
listen på den största tidningen som heter Sound on Sound och 
han gav den ett pris och väldigt fort så hade vi internationell 
distribution för samplings produkter…det spred sig av sig 
självt” 

 
Slår vi ihop det som har beskrivits ovan kan vi konstatera att ett mycket starkt samband finns 
mellan företagen i att de främst har använt sig av okontrollerbara kommunikationsmedel och 
detta beroende på att de inte har haft tillgång till några större resurser för att genomföra re-
klamkampanjer i t.ex. massmedia. Odd Molly uttrycker det kanske kärnfullast i följande utta-
lande: 
 

 O: ”Lite pengar betyder också att du måste vara extra kreativ” 

7.5 Produkt- och varumärkesin-
tegrerad produktutveckling 

I Figur  visas de samband vi har funnit mel-
lan företagen utifrån ett perspektiv av pro-
dukt- och varumärkesintegrerad produktut-
veckling i de undersökta företagen. Det ena 
– starkare – sambandet vi har identifierat är 
att tre av företagen har låtit produkten forma 
varumärkesidentiten. Detta sammanfaller 
med det Kapferer säger om att produkten vid 
en varumärkeslansering kan vara med och 
forma varumärket172. Med andra ord har 
produkten i dessa företag styrt varumärkets 

                                                
 
171 Mårtensson, 39-44. 
172 Kapferer, 129-131. 

Figur 15 Samband mellan företagen utifrån ett 
perspektiv av produkt- och varumärkesintegre-
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utformning och inte varumärket produktens, som i fallet med Odd Molly. 
 
Hos Apberget och Toontracks kan vi dock se en förändring av synen på varumärkets roll i 
företaget efter en tid då de mer har övergått till att låta denna varumärkesidentitet som pro-
dukten har skapat styra agerandet i företaget: 
 

T: ”Från början byggde vi inifrån och ut, väldigt tydligt och nu på 
slutet har vi börjat att bygga utifrån och in… insikten började 
väl krypa på oss under sommaren 2005 våren 2005..då vi bör-
jade tänka i varumärkestermer överhuvudtaget” 

 
A: ”Det är nästan lite farligt att annonsera för mycket, då blir man 

inte cool utan då är man det stora företaget som invaderar” 
 

A: ”Med reklambyråer som är Racer reklambyrå och Gladreklam 
har vi diskuterat de här frågorna med… hur vi ska få oss att 
kännas som lite mystiska och häftiga” 

 
Toontrack uttalar direkt med orden “utifrån och in” att varumärket är det som ska styra pro-
duktutvecklingen. De säger att tidigare arbetade efter att utveckla produkten först och därefter 
arbetade de med varumärkets utformning. Nu har de istället gått över till att först konsultera 
varumärket och därefter utforma produkten. Detta är per definition varumärkes- och produkt-
integrerad produktutveckling173.  
 
Om Toontrack arbetar tydligt efter ett sådant sätt i deras produktutveckling, arbetar Apberget 
på det sättet i deras marknadskommunikation. Detta ger de uttryck för när de säger att de väl-
jer sina marknadskanaler på sådant sätt att de ska stärka eller behålla sin “underground-
känsla”. Just att de gör det i marknadskommunikationen medför också att det är högst troligt 
att de gör det i produktutvecklingen också. D.v.s. om Apberget har för avsikt att behålla sin 
”underground-känsla” när de kommunicerar med kunden är det troligtvis också så att de gör 
det när de vidareutvecklar produkten. Allt annat vore väl att skjuta sig själv i foten. 
 
I relation till vad Rubinstein skriver – att det är varumärket som ska styra utvecklingen av 
produkten –  är det precis vad Toontrack och Apberget gör, även om detta ageringssätt kom in 
något senare än vad Rubinstein menar med produkt och varumärkesintegrerad produktutveck-
ling174.   
 
Odd Molly slutligen är det företag som direkt har utvecklat sin produkt efter sin varumärkes-
identitet, personen (Odd) Molly, vilket har fått styra valen av produktens egenskaper: 
 

O: ”Och kan vi då presentera en passform som är behaglig, kan vi 
presentera ett material som känns skönt och härligt, och kan vi 
ha en estetik som känns levande, tror vi att vi kommer ganska 
nära det varumärke vi försöker berätta” 

  

                                                
 
173 Rubinstein. 
174 Ibid. 
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Det andra – starka – sambandet är att det har funnits kompetens om marknadsföring vid star-
ten hos alla företag utom Toontrack. Dysons grundare hade varit med att lansera varumärken 
sedan tidigare och de andra företagsgrundarna är utbildade marknadsförare. Detta faktum 
samt att både Rest and Fly och Apberget uttryckligen säger att denna kunskap antagligen har 
funnits med i bakhuvudet under själva produktutvecklingsprocessen ger en bild av att varu-
märket antagligen också mer indirekt har påverkat produktens utformning: 
 

R: ”Samtidigt som det (varumärket, förf. anm.) legat och grott lite 
grann tidigare i och med att jag har den utbildning jag har 
också, så har det alltid funnits i baktankarna.” 

 
A: ”Det var jag som hade, höll på med marknadsföring, men jag 

kan inte säga att jag aktivt har slängt fram Kotlers bok eller 
något sånt där. Utan det…I alla fall för mig är det svårt att ak-
tivt applicera allting vi har lärt. Men man kanske undermedve-
tet (gör det, förf.  anm.)” 

 
Sammanfattar vi ovan nämnda beskrivning av företagen kan vi konstatera att det finns en pro-
dukt- och varumärkesintegrerad produktutveckling i företagen (Även om vi inte direkt kan 
säga att det är så i fallet Dyson, då vi endast vet att det har funnits en kompetens inom områ-
det175).  Företagen – förutom Odd Molly – har i och för sig inte agerat efter varumärket i sin 
inledande produktutveckling, men har sedan gått över till att agera efter den. Med andra ord, 
varumärket och dess identitet har inte varit explicit listad eller uttalad hos dem alla från start, 
men två av företagen har efter produktlanseringen börjat agera efter varumärkesidentiteten, en 
tredje har hela tiden gjort det och Rest and Fly uttrycker det som att det ändå har funnits där 
på något sätt. Detta tyder på att vi sammantaget kan anse att en produkt- och varumärkesinte-
grerad produktutveckling existerar i åtminstone tre av företagen. 

7.6 Kundfokuserad produktutveckling 

Figur  visar att det finns ett starkare samband 
i att företagen har låtit kunden påverka pro-
duktens utformning. Att Odd Molly inte ingår 
i denna i denna gruppering har troligtvis att 
göra med att det inte är direkt applicerbart att 
som kläddesigner använda sig av ett sådant 
tillvägagångssätt i och med att poängen med 
modekläder är att någon annan kompetent 
person (än kunden) tagit fram designen.    
 
Det företag som tydligast har använt sig av 
kunden som en referenspunkt i produktut-
vecklingen är Toontrack, vilka har använt sig 
av fokusgrupper i sin produktutveckling och 
korrigerat produkten efter vad ”kunderna” gav 
för synpunkter: 
 

                                                
 
175 Boyle. 

Figur 16 Samband i företagen utifrån ett perspek-
tiv av hur kundfokuserad produktutvecklingen har 
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T: ”Vi körde fokusgrupper med den här produkten och kravet var 
att man skulle förstå den inom fem minuter annars så ändrade 
vi på någonting,” 

Det kan dock inte påstås att detta var någonting som agerades efter i starten av företaget, då 
Toontrack uppenbarligen helt enkelt bara hade gjort en lyckoträff och fick en efterfråga på 
produkten. Kundfokuseringen i produktutvecklingen är någonting som kommit till i efterhand 
för att anpassa produkten efter en mer kommersiell marknad. 
 
Apberget och Rest and Fly har på ett liknande sätt låtit kunden förändra produktens utform-
ning – dock även de efter att produkten lanserats. Detta ges uttryck för när de – uppmanas – 
att beskriva hur kunden har påverkat produktens utformning: 

 
A: ”Ja, det har det i alla högsta grad…vi har ju förändrat otroligt 

mycket sen från början…man kan ju inte bara köra över med-
lemmar” 

 
R: ”Ja, vi har haft en del, vi får ju ganska mycket feedback på 

plats…sen hade vi två C-uppsats studenter som skrev och gjor-
de en utvärdering i våras” 

 
En reflektion angående att dessa företag inte har tagit in kunden tidigare i själva produktut-
vecklingen är att det i båda fallen inte är så applicerbart då båda produkttyperna helst bör vara 
färdiga för att verkligen kunna utvärderas. Med andra ord är det svårt att testa hur kunderna 
vill ha hotellet när det inte finns, och att prova en community som inte existerar. Båda företa-
gen har istället förlitat sig på sin egen kunskap och känsla för vad som är bäst och gått på den: 
 

A: ”Vi har ganska mycket erfarenhet när det gäller kommunika-
tion och hur det kan lösas på ett bra sätt, så det handlar snara-
re om att vi tycker att andra sajter gör fel och att vi gör rätt.” 

 
R: ”Det var utifrån vad vi trodde att kunden tyckte… Piteå havs-

bad har ju rätt mycket erfarenhet från hotellgäster” 
 

Vi kan slutligen också konstatera att båda företagen uttrycker i intervjuerna att det går att 
lyssna på kunden till en viss gräns, men att de tillslut måste de gå på vad de själva anser rätt. 

 
De företag som dock kan anses utgått från ett behov i sin produktutveckling är Rest and Fly 
och Dyson. Rest and Fly hade genomfört en kundundersökning innan som visade på att det 
fanns en efterfrågan för produktkonceptet. Dyson insinuerar i sin slogan att de visste om att 
detta skulle lösa ett behov – att människor var missnöjda med den minskande sugeffekten hos 
nuvarande dammsugare. Detta sammanfaller med vad Cooper och Gordon och Vernick, säger 
att den viktigaste egenskapen för att en produkt ska lyckas är att den löser ett förbisett behov 
av något slag, vilket också visat sig i att Rest and Fly och Dyson har blivit succéer176. 
 

                                                
 
176 Cooper, 58 – 62; Boyle; Gordon och Vernick; Västerbottens Kuriren (2005, december 06), Pite Havsbad gör 
succé med Rest and Fly [www dokument]. URL 
http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=63480&categorylist=10,4,6,32,39&date=2006-05-29. 
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Sammanfattar vi det som har skrivits ovan kan vi se att företagen har använt sig av kunden i 
produktutvecklingen (sett över hela livslängden), och att den har varit med och format pro-
duktens egenskaper i ganska stor utsträckning. Däremot har inget av företagen använt kunden 
från början till slut i produktutvecklingen. 
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8. Slutsats 

Vad kan vi då dra för slutsatser av de samband som just har identifierats. Innan vi besvarar 
denna fråga låt oss först ännu en gång titta på syftet med den här studien vilket var att: 
 
Undersöka den varumärkesbyggande processen i nya och framgångsrika företag, för att på så 
sätt identifiera de förhållanden vilka ligger till grund för att bygga ett konkurrenskraftigt va-
rumärke, och därmed öka förståelsen för de faktorer som bör iakttas när ett nytt företag ska 

bygga ett varumärke. 
 
I syftet kan vi urskilja tre nyckelord vilka är att identifiera, öka förståelsen och vad som ska 
iakttas. Med andra ord, för att besvara syftet med denna studie behöver vi identifiera de fakto-
rer som har varit gemensamma för företagen, vilka är sambanden mellan företagen. För att på 
så sätt öka förståelsen för vad ett nytt företag ska iaktta när det ska bygga ett varumärke. Med 
ordvalet förståelse får vi den konsekvensen att vi inte är ute efter att besvara syftet i en mer 
generell betingelse, d.v.s. vad som kännetecknar alla nya framgångsrika företag. Det vi vill 
göra är ta reda på vad som kännetecknar varumärkesbyggandet i dessa företag och på så sätt 
öka förståelsen för vad andra nya företag bör iaktta för att skapa ett konkurrenskraftigt varu-
märke.  
 
Vad har vi då identifierat för gemensamma faktorer hos företagen i studien? Jo vi har kunnat 
se att företagen har: 
 

� Velat uppnå kvalitetsassociationer med sitt varumärke 

� Visat på att det existerar en varumärkesidentitet i deras varumärken 

� Blivit eller har hela tiden varit varumärkesorienterade, d.v.s. låter varumärket styra ak-
tionerna i företaget 

� Låtit produkten skapa varumärkets identitet 

� Nästan uteslutande använt sig av de okontrollerbara kommunikationsmedlen mun-till-
mun-metoden och publicitet i sin marknadskommunikation 

� Haft kompetens inom varumärkesområdet sedan starten 

� Haft kunden som en referenspunkt i produktutvecklingen 
 
Tittar vi på faktorerna utifrån det teoretiska perspektiv vi har valt för studien kan vi se att 
kopplingen mellan teori och empiri är relativt stark. Den modell vi gjorde i Figur  och avsnitt 
4.3 målade upp en bild av att produktutvecklingen bör dels vara styrda av varumärkesidentite-
ten och dels av kundens behov och önskemål. Det förra har vi starka belägg för att fallet är på 
det sättet i de undersökta företagen. Detta på grund av att varumärket styr agerandet i företa-
gen och att det har funnits kompetens inom marknadsföringsområdet hos företagen. Det sena-
re är lite mer vagt, då inget av företagen direkt har låtit kunden styra produktens utformning 
från start men däremot sedan låtit kunden komma in. Vi kunde dock konstatera att två företag 
(Rest and Fly och Dyson) har utgått från ett behov hos kunden.  
 
När det gäller varumärkesidentiteten har vi kunnat konstatera att företagen innehar en sådan 
även om inte alla har den direkt uttalad och att den i de flesta fallen var implementerad som 
en personlighet.  
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Slutligen om vi går vidare till varumärkeskapitalet i vår modell kan vi konstatera att det som 
har prioriterats är att uppnå kvalitetsassociationer hos varumärket, vidare också att det sättet 
som företagen har använt för att bygga varumärkeskapitalet är nästa uteslutande mun-till-
mun-metoden och PR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 17 Vad ett nytt företag bör iaktta när det ska bygga ett konkurrenskraftigt varumärke 

Med dessa ovan nämnda faktorer har vi också besvarat frågeställningen, vilken var de gemen-
samma faktorerna i byggandet av varumärken i nya och framgångsrika företag. Vi kan även 
fylla i den svarta lådan i studiens förklaringsmodell, som återfinns i Figur 1 i avsnitt 2.5.2, 
med dessa faktorer. Vi ger utifrån figuren några – mer och andra mindre – starka förslag på 
hur nya företag kan utveckla ett konkurrenskraftigt varumärke, se Figur 17. 
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9. Studiens bidrag och framtida studier 

Det främsta bidraget med den här studien är att vi har kunnat ge starka indikationer för att de 
nya och framgångsrika företagen – även om det i en sådan här studie är svårt att prata om ge-
neraliseringar – har använt sig av de mer okontrollerbara kommunikationskanalerna, vilka är 
mun-till-mun-metoden och publicitet. Dessa kanaler är billiga att använda och kräver mindre 
resurser, men har också den åtråvärda egenskapen att kunden faktiskt lyssnar och litar på dem 
i större utsträckning än andra reklamverktyg som TV-reklam och annonsering177. 
 
Just detta fenomen hos företagen har att göra med företagens brist på resurser för att gå tillvä-
ga på något annat sätt, vilket de skulle ha gjort om de haft möjlighet. Detta styrker antagandet 
i vår problembakgrund att just det nya företaget är sårbart på det här området, d.v.s. att de inte 
har samma förutsättningar – i form av pengar – som redan etablerade företag har för att bygga 
sig ett varumärke 178.  
 
Däremot kan vi ifrågasätta huruvida de barriärer vi pratade om i problembakgrunden i form 
av värden på redan existerande varumärken verkligen är barriärer för det nya företaget i den 
bemärkelsen att de hindrar dem från att komma in på varumarknaden179.  Det denna studie 
antyder är att det nya företaget kan undvika detta genom att använda de billigare och mer tro-
värdiga kommunikationskanalerna och på så sätt ”gå runt” barriärerna för att bygga sig ett 
starkt varumärke. 
 
En intressant framtida studie skulle därför vara att göra en mer generell studie av nya och 
framgångsrika företag och hur de har genomfört sin marknadskommunikation. En annan in-
tressant infallsvinkel skulle vara att mera intensivt titta på hur företagen mer konkret har age-
rat i sin marknadskommunikation. Slutligen, skulle det förstås även vara intressant att under-
söka varumärkena utifrån kundens synvinkel och få en bild av vad som fått dem att börja an-
vända företagens produkter.  

                                                
 
177 Mårtensson, 39-44. 
178 Asplund och Sandin. 
179 Aaker, Managing Brand Equity, 7. 
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10. Sanningskriterier 

I det här kapitlet granskar vi studien utifrån de kriterier som Bryman och Bell tar upp kring en 
kvalitativ studie. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 
att styrka och konfirmera studien.180  

10.1 Tillförlitlighet 

Att som författare till en vetenskaplig rapport försöka skapa en god tillförlitlighet för studien 
är viktigt. Denna tillförlitlighet bygger på att forskaren följer de regler som finns uppsatta, 
som t.ex. hur en intervju bör genomföras. Men även att författaren låter respondenter – och 
andra som har berörts av studien – ta del av den framställning som har gjorts av dem. Detta 
för att bekräfta att det som forskaren har skrivit i studien också stämmer med verkligheten. 181  
 
För att stärka tillförlitligheten i denna uppsats har vi försökt följa de regler som finns kring 
hur en kvalitativ intervju ska genomföras, bl.a. genom att försöka undvika ledande frågor. 
Vidare har vi också använt oss av beskrivande frågetyper för att på det sättet låta responden-
ten ”själv” komma in på ämnet och inte bli styrda av oss. 
  
När det gäller respondentvalidering som Bryman och Bell kallar det har vi för att undvika 
missförstånd mellan oss och våra respondenter spelat in varje intervju på band. Därefter har 
en transkribering skrivits och senare en mer översiktlig sammanställning av intervjun för em-
piriavsnittet i uppsatsen. Poängen med respondentvalidering är som nämnts tidigare att det 
som skrivs i en uppsats också stämmer överens med vad respondenterna har sagt och inte en-
dast är tolkningar från författarens/forskarens sida182. Detta har vi tagit ställning till och där-
med också låtit varje respondent läsa igenom ”sin sammanställning”. Samtliga intervjuerper-
soner gjorde endast några små förändringar (som delvis berodde på slarvfel från vår sida).  

10.2 Överförbarhet 

Att i en kvalitativ studie prata om överförbarhet i termer av generalisering (som kvantitativa 
studier kan) är inte direkt applicerbart, i och med att detta inte är avsikten med den kvalitativa 
studien. Den kvalitativa studien är ute efter djup och inte bredd. Med överförbarhet i kvalita-
tiva studier diskuteras mer om det är möjligt att den genererade teorin kan överföras till en 
annan situation som liknar den undersökta. Med andra ord den kvalitativa metoden har inte 
för avsikt att hävda att studien gäller för en större population, utan om det går att använda sig 
av studiens resultat för en liknande situation.183   
 
Vår studie är överförbar i den mening att den går att använda för andra företag i samma situa-
tion. Det är alltså möjligt för denna studie att ge en förståelse för hur nya eller blivande före-
tag ska jobba med sin varumärkesuppbyggnad. Däremot är det inte säkert att resultatet skulle 
bli detsamma om samma intervjuguide skulle användas på andra företag. 

                                                
 
180 Bryman och Bell, 306.  
181 Ibid., 307.  
182 Ibid., 308; Johansson Lindfors, 166-167. 
183 Jacobsen, 266; Johansson Lindfors, 169. 
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10.3  Pålitlighet 

Pålitlighet eller trovärdighet innebär att det finns en ”fullständig och tillgänglig redogörelse 
av alla faser av forskningsprocessen”184. Det viktiga blir inte som i en kvantitativ undersök-
ning att det går att göra om samma undersökning igen med samma resultat utan mer att ta 
vara på den verklighet man studerar på bästa möjliga sätt 185.  
 
För att stärka studiens pålitlighet har vi tydligt redovisat hur genomförandet av intervjuerna 
gått till och den miljö som de utförts i. Det blir sedan upp till läsaren att bedöma huruvida den 
miljö och tillvägagångssätt som har beskrivits kan ha påverkat resultatet av studien.  
 
Vad som talar för att studiens pålitlighet är den kritik och de kommentarer vi får av vår hand-
ledare och under uppsatsseminariet. Bryman och Bell menar dock att bestämma pålitligheten 
för ett arbete är oerhört svårt eftersom, särskilt en kvalitativ studie, innehåller så mycket in-
samlad information186. Vi har trots det valt att delge kassett banden med intervjuerna till våra 
opponenter för att på så sätt öka pålitligheten till studien och visa att det som sägs i intervju-
erna också är det som skrivits i uppsatsen.    

10.4  Möjlighet att styrka och konfirmera studien 

Enligt Bryman och Bell ökar möjligheten att styrka och konfirmera studien om forskaren 
undviker att låta personliga värderingar och den teoretiska inriktningen påverka undersök-
ningens slutsatser187.  
 
När det gäller huruvida våra egna personliga värderingar har påverkat uppsatsen har vi efter 
bästa förmåga redogjort för det som kan ha inverkan på studien i avsnitt 2.2 om vår förförstå-
else. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att titta på gemensamma faktorer i varumärkesbyggnaden hos 
nya och framgångsrika företag, vilket är studiens teoretiska inriktning. Vi har förstås hoppats 
på att det skulle finnas ett samband mellan företagen och att de använt sig av varumärket för 
att stärka sin verksamhet. Däremot har vi inte uteslutit att det inte skulle finnas några samband 
eftersom detta också är en värdig slutsats för en uppsats.  
 
Slutligen har vi också redogjort för de slutsatser vi har kommit fram till och de är nästan ute-
slutande baserade på direkta citat från respondenterna.  Detta styrker att studiens resultat inte 
är en orsak av våra personliga värderingar eller studiens inriktning –  utan baserade på det 
empiriska materialet.  

                                                
 
184 Bryman och Bell, 307. 
185 Johansson, Lindfors, 168.  
186 Bryman och Bell, 307.  
187 Ibid., 307-308.  
187 Ibid., 307-308. 
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Appendix 

A. Intervjumaterial 

I detta avsnitt finns de stolpar som har använts före själva intervjun nedtecknade samt fråge-
guiden som användes under själva intervjun. 

A.1. Stolpar inför intervjun 

Följande stolpar har använts inför intervjun, d.v.s. för att informera och beskriva själva inter-
vjun för intervjupersonen innan själva intervjun och inspelningen startade. 
 

• Studie om varumärken i framgångsrika företag, där vi vill se på hur själva processen 
att bygga varumärket har gått till. 

• Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som ni kommer att delges. 
• Intervjun leds av mig medan min kollega kommer in för kompletterande frågor. 
• Tanken med intervjun är att du ska prata, där vi försöker “skuta på i rätt riktning”. Så 

om frågan är vid eller lite oklar så börja i den ände de känner att du kan svara på. 
• Eftersom vi vill veta hur processen att bygga varumärket har gått till ser vi gärna att du 

försöker svara i termer av: hur, när och varför. 
• Försök också så långt det ät möjligt att särskilja varumärket från själva produkten. 
• Självklart har du också rätt att inte svara på frågor av konfidentiell natur. 
• Några funderingar? 

 
Detta är som sagt stolpar och vi har inte slaviskt följt dem, men kontentan av det vi har sagt är 
enligt ovan. 

A.2. Frågeguide 

Nedan följer frågeguiden som har använts under intervjuerna. 
 
Börja gärna med att presentera dig själv! 

• Vilken roll har du och har haft i företaget? 
• Hur gammal är du? 
• När började du i företaget? 
• Vilken utbildning och erfarenhet hade du innan företaget startade? 

Beskriv, helt kort uppkomsten av ert företag, varumärke och namn? 
• När, hur och varför kom varumärket in i bilden? 
• Kan du beskriva hur själva utvecklingen av varumärket gått till? 
• Varför valdes just det namnet? 
• Vilken betydelse har namnet för varumärket och företaget? 

Skulle du kunna beskriva varumärket och dess innebörd i ord för oss? 
• Hur tänkte ni i början angående varumärket? 
• Har detta synsätt förändrats över tiden och i så fall hur? (Långsiktigt fokus?) 
•  
• Hur låter definitionen av ert varumärke? (Finns den nedskriven?) 
• Hur kom den in i bilden? (Från början?) 

Vad vill ni att kunden ska förknippa med varumärket i form av metaforer? 
Hur har dessa kopplingar mellan kunden och varumärket byggts upp? 
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• Berätta vilka liknelser som finns mellan varumärket och olika föremål (t ex pro-
dukten, företagets generella mål e t c)  

• Vad symboliserar varumärket? 
• Kan du beskriva varumärket utifrån personliga egenskaper? 

Hur och varför har produktens egenskaper valts? 
• Vilka egenskaper kännetecknar produkten? 
• Vilka är motiven till dessa val? (Varumärket, kundens behov eller någonting annat?) 

Hur ser varumärkets utveckling ut i förhållande til l produktens utveckling? Beskriv 
samspelet dem emellan (integrerad del av produktutvecklingen, Har den väglett utvecklingen 
av produkten, eller är det produkten som har väglett varumärket) 

• I vilket skede av produktutvecklingen kom varumärket in?  
• Varför utvecklades produkten och varumärket separat, alternativt tillsammans?  

Hur ser  produktens utveckling ut i relation till kunden? 
(Har kunden fått påverka utformningen av produkten, Kundundersökningar?) 
Vad har ni strävat efter att uppnå med hjälp av ert varumärke och varför? (Känt) 

• Vad anser ni vara särskilt viktigt att behålla eller vårdas? 
• Hur länge har ni haft denna uppfattning? 

Hur har ni gjort för att få ert varumärke känt på m arknaden? 
• Kan du beskriva hur ni gick tillväga? (Finns det en strategi, och hur ser den ut?) 
• Vilket kommunikationsmedel har använts? (Mun-till-mun-metoden, Reklam i 

dagstidningar, annonser, PR i massmedia) 
Hur såg kompetensen inom varumärkesområdet ut när företaget startade?  

• Hur har ni fått tillgång till den?  
• När hur och varför kom kompetensen in i bilden? 
• Utifrån ett perspektiv av hela företaget, vilken kunskap finns om varumärket i 

organisationen, (d.v.s. vad varumärket står för)? 
• Vart fördes diskussionerna kring hur varumärket skulle byggas upp? 
• Vilka hade huvudansvaret? (inom företaget, delegerat till någon annan) 
• Hur gick besluten till? 

Hur ser du på framtiden kring varumärket?, Tror du att varumärket är en viktig del i 
framgången på längre sikt och i så fall varför? 

• Hur ser era närmaste planer ut för framtiden? 
• Kan ni tänka er att utvidga varumärket på något sätt? 

Nu tror jag att vi har berört de delar vi var intre sserade av. Har du några avslutande 
synpunkter som vi inte har tagit upp ännu? Då får vi tacka för visat intresse! 
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B. Urvalsmotivering 

I Tabell 3 ges en motivinger till det urval som använts i studien. 

Tabell 3 Motivering till de företag som har ingått i urvalet. 

Företag Produkt Motivering Beslut 

Apberget 
Community på 

Internet 

Ett Nystartat företag, som har förutsättningar 
att bli det nya Skype188. Apberget var nomi-
nerade som årets marknadsförare på Umeå 
Galan 2006 och vann detta pris den 30 no-

vember 2006189. 

Ingår i studien. 

Blocket Annonshemsida 

Ett rikskänt företag som är Sveriges största 
köp och sälj marknad. Den 4 december fanns 
399 329 annonser upplagda på deras hemsi-

da190. 

Tackade nej p.g.a. tids-
brist. 

Choice Nikotinfritt snus 

Relativt nystartat företag (slutet av 1990-
talet). Innovativ produkt på varumarknaden 
som har sålt bra men som nyligen tappat i 

försäljning p.g.a. konkurrens. 

Tackade nej, p.g.a. om-
struktureringar inom före-
taget, som ledde till tids-

brist. 

Crocs Tofflor 
Nystartat företag i Sverige som har sålt stora 

mängder av sin produkt. 

Ingår ej i studien. Relativt 
nystartat företag men 

produkten är inte svensk 
utan utvecklades i Colora-

do, USA191. 

Glödheta 
Glasblåsning, 
Konsthantverk 

Umeåföretag, fanns i närområdet och hade 
därför god tillgänglighet. 

Inte tillfrågade p.g.a. att de 
inte är tillräckligt stora, 
och har funnits ganska 

länge, ända sedan 1994. Ej 
ett speciellt representativt 

företag. 

J. Lindeberg Kläddesigner 
En kläddesigner som har nått stor framgång 

både i Sverige och Europa. 
Tackade nej p.g.a. tids-

brist. 

Kii Klädesbutik 

Har fått utmärkelse som årets butik 2003 och 
årets marknadsförare 2004192. Fanns också 
tillgängliga i Umeå och är ett ungt företag 

startat på 2000-talet. 

Tackade nej p.g.a. tids-
brist. 

Odd Molly Kläddesigner 

Ett up and coming modebolag som har vun-
nit Baltic Fashion Award193. Företaget togs 

även upp i en artikel i dagens industri där det 
beskrevs som ett framgångsrikt företag, som 

ökat omsättningen stort under de senaste 
åren194. 

Ingår i studien. 

                                                
 
188 DinaPengar.se (2006, december 08). Sveriges blivande it-miljardärer [www dokument] URL 
http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006%5c10%5c25%5c2954. 
189 Umeågalan (2006, december 05). Och vinnare är…[www dokument] URL http://www.umeagalan.se. 
190 Blocket (2006 december 04). Blocket, Sveriges största köp och sälj marknad. [www dokument] URL 
http://www.blocket.se. 
191 Crocs (2006, december 04). Crocs, Our History. [www dokument]. URL http://www.crocs.com/company/history.jsp. 
192 Kii (2006, december 05). Kii. [www dokument] URL http://www.kii.se. 
193 Odd Molly (2006, december 05). Odd Molly History. [www dokument] URL 
http://www.oddmolly.com/files/company/files/ODD%20MOLLY%20HISTORY.doc. 
194 Dagens Industri (2006, december 09). Det udda går hem internationellt [www dokument]. URL http://www.di.se. 
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Rest and Fly Hotell 

Ett nystartat företag, vars idé har slagit 
igenom över förväntan. Har stor poten-

tial i och med att det kan antas att 
samma koncept bör fungera internatio-
nellt. Under den första månaden som 
företaget hade öppet låg beläggningen 
på över 80 procent195. Idag ligger den 

på 120 procent196. 

Ingår i studien 

Toontrack  Studio och mjukvaruutvecklare 

Ett nystartat företag inom en växande 
bransch som har gått väldigt bra de 

senaste åren. Toontrack vann även ett 
pris på Umeå Galan 2005 som årets 

nyföretagare197. 

Ingår i studien 

Tradera Auktionshemsida 
Nystartat företag (1999) som har gått 

så bra att E-bay beslutade att köpa upp 
dem. 

Gav aldrig något 
besked, men de 
uppgav att de 
delvis hade 

mycket att göra 
och delvis inte 
ville släppa ut 

information om 
deras varumär-

kesstrategi. 

Åres Chokladfa-
brik Chokladpraliner 

En egen tillverkad produkt på varu-
marknaden. En aningen gamla (1991) 
men ändå intressant eftersom deras 

choklad är väldigt populär i hela Sve-
rige och kan anses som ett starkt va-

rumärke. 

Tackade nej 
p.g.a. tidsbrist 

inför julen. 

C. Källåtkomst  

Nedan följer två tabeller som visar hur vi har hittat de artiklar som ingått i studien (Tabell 4) 
samt litteratur (Tabell 5). 
 

Tabell 4 Tillvägagångssätt för att hitta de artiklar som har använts i studien 

Författare Artikel Sökmotor  Sökord Plac./tot. 
Övriga kommen-

tarer 

Asplund och 
Sandin 

Survival of New Prod-
ucts 

SWOBA198 
“brand new com-
pany new prod-

uct” 
45/95 Inga. 

Boyle 

A Study on Entrepre-
neurial Brand Building 
in the Manufacturing 

Sector in the UK 

Samsök199 
“entrepreneur” 

and “new brand” 
9/24 

Vald kategori: före-
tagsekonomi. Samtliga 
databaser under denna 

kategori valdes. 
Gordon och 

Vernick 
What All Brands, 
CEOs Must Know 

BSP200 
“brands” and 

“new products” 
9/216 

Peer reviewed, ej aut. 
“and” mellan sökord 

                                                
 
195 Stand By News (2006, december 04). Rest and Fly på Arlanda sätter beläggningsrekord. [www dokument]. 
URL http://www.standbynews.com/5399.0.html?&tx_standbynews_pi1%5BshowUid%5D=19243&cHash=5b9052a9a9. 
196 Framgick i empiristudien. 
197 Umeågalan (2006, december 05). Umeå galans pristagare 2005 [www dokument] URL 
http://www.umeagalan.se/arkivumeagalan/5.4dc43037107a242e4d47fff29563.html 
198 Scandinavian Working Papers in Business Administration. 
199 Är en sökmotor genom Umeå Universitets bibliotek där det är möjligt att söka på flera databaser samtidigt.  
200 Business Source Premier. 
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About Developing 
Great New Products 

och ej sök efter relate-
rade ord. 

Haigh och 
Knowles 

How to Define Your 
Brand and Determine 

Its Value 
BSP “define brand” 7/129 

Peer reviewed. Ordna-
de efter relevans. 

Hallberg 
Is Your Loyalty Pro-

gramme Really Build-
ing Loyalty? 

BSP 

“brand loyalty” 
and “customer 
loyalty” and 
“building” 

5/14 

Peer reviewed, ej aut. 
“and” mellan sökord 

och ej sök efter relate-
rade ord. 

Håkansson 
Do Strong Brands 
Make a Difference 

Album201 “brands” 50/54 Inga. 

Mulhem och 
Duffy 

Building Loyalty at 
Things Remembered 

BSP 

“brand loyalty” 
and “customer 
loyalty” and 
“building” 

6/14 

Peer reviewed, ej aut. 
“and” mellan sökord 

och ej sök efter relate-
rade ord. 

Rubinstein “ Brand First” Man-
agement 

BSP “branding” and 
“new product” 

32/40 

Peer reviewed, ej aut. 
“and” mellan sökord 

och ej sök efter relate-
rade ord. 

Roehm, Bol-
man och Ro-

echm J.R. 

Designing Loyalty-
Branding Programs for 

Packaged Goods 
Brands 

BSP 

“brand loyalty” 
and “customer 
loyalty” and 
“building” 

9/14 

Peer reviewed, ej aut. 
“and” mellan sökord 

och ej sök efter relate-
rade ord. 

Stilling Blich-
feldt 

On the Development 
of Brand and Line 

Extensions 
BSP 

“brand”  and 
“product devel-

opment” 
1(688) 

Peer reviewed. Ordna-
de efter relevans. 

Urde Brand Orientation BSP 
“brand”  and 

“product devel-
opment” 

2(688) 
Peer reviewed. Ordna-

de efter relevans. 

Wong och 
Merrilees 

A brand orientation 
typology for SMEs: a 

case research approach 
Samsök 

“entrepreneur” 
and “new brand” 

8/24 

Vald kategori: före-
tagsekonomi. Samtliga 
databaser under denna 

kategori valdes. 
 

Tabell 5 Tillvägagångssätt för att hitta den litteratur som har använts i studien. 

Författare Bok Tillvägagångssätt 
Aaker Building Strong Brands Via boken Marketing Payback. Hittades via Album. 
Aaker Managing Brand Equity Via boken Marketing Payback. Hittades via Album. 

Alvesson och Sköldberg 
Tolkning och reflektion – 

vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ 

Hittades via Album, sökord: “hermeneutik” 

Bryman och Bell 
Företagsekonomiska forsk-

ningsmetoder 
Kurslitteratur för båda författarna i en kurs om veten-

skaplig metod. Ägs av Oskar Brånin. 
Cooper Winning at New Products Via boken Marketing Payback. Hittades via Album. 

Gibbs 
Qualitative Data Analysis – 

Explorations with Nvivo 
Hittades via Album, ämnesord: “kvalitativ metod” 

Haig 
Att sänka ett varumärke – 
sanningen om de 50 största 

flopparna 

Hittades vid Örnsköldsviks Stadsbiblioteks sökmotor, 
sökord “brand” (nr. 7 av 86). 

Holme och Solvang 
Forskningsmetodik – Om 

kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 

Hittades via Album, sökord: “kvalitativa metoder” 

Jacobsen 
Vad, hur och varför? - Om 
metodval i företagsekono-
mi och andra samhällsve-

Via Oskar Brånins pappa, som hade hittat boken i ett 
reklamblad och tipsade Oskar. Hittades via Album. 

                                                
 
201 Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor. 
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tenskapliga ämnen 

Johansson Lindfors 

Att utveckla kunskap – Om 
metodologiska och andra 
vägval vid samhällsveten-
skaplig kunskapsbildning 

Via en sidoopposition genomförd som en del i den här 
uppsatskursen. Hittades via Album. 

Kotler och Keller Marketing Management 
Kurslitteratur. Urban Olofsson har haft denna bok i 

marknadsföring Ägs av Urban Olofsson. 

Kapferer 
Strategic Brand Manage-

ment 
Via boken Varumärkesstrategi - Om konsten att utveck-

la starka varumärken. Hittades via Album. 
Malmström, Györki och 

Sjögren 
Bonniers svenska ordbok Ägs av Urban Olofsson. 

Melin 
Varumärket som värdeska-

pare 
Via google: sökord “varumärket historia”, letades däref-

ter upp via Album. 

Melin 
Varumärkesstrategi - Om 
konsten att utveckla starka 

varumärken 

Författaren gavs som ett tips av vår handledare. Hitta-
des senare via Album. 

Mårtensson Marknadskommunikation 
Hittades i “bokhyllan” vid Örnsköldsviks student bibli-

otek. 

Repstad 
Närhet och distans – Kvali-
tativa metoder i samhälls-

vetenskap 
Hittades via Album, sökord: “kvalitativa metoder” 

Shaw och Merrick Marketing Payback. 
Kurslitteratur. Boken användes vid en marknadsfö-
ringskurs av Oskar Brånin. Ägs av Oskar Brånin. 

Svenning Metodboken Hittades via Album, sökord: “kvalitativa metoder” 

Trott 
Innovation Management 
and New Product Devel-

opment 

Kurslitteratur. Boken användes vid en marknadsfö-
ringskurs av Oskar Brånin. Ägs av Oskar Brånin. 
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D. Kategoriindelning analys  

I Tabell 6 nedan visas de kategorier som använts i analysen av intervjuerna som genomförts i 
studien 

Tabell 6 Kategoriindelning för analysen av intervjuerna i studien 

Överkategori Underkategori Apberget Dyson Odd 
Molly 

Rest and 
Fly 

Toon
track 

Bakgrund 

Bakgrund varumärke   X   
Bakgrund intervjuperson X X X X X 
Bakgrund företag X  X X X 
Bakgrund produkt X X    

Produkt Beskrivning produkt X   X X 

Varumärkeskapital 
Varumärkesnamn X X X X  
Varumärkeskapital   X X X 
Varumärkesassociationer X   X  

Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet X X X X X 
Personlighet varumärke  X X   
Logotyp   X X X 
Brand extensions X  X  X 

Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation X X X X X 
Förpackning  X   X 

Produkt- och varumär-
kesintegrerad 

produktutveckling 

Kunskap om varumärket i 
organisationen 

  X X X 

Produktegenskaper kontra 
Varumärkesidentitet 

  X X X 

Varumärkesutveckling 
kontra produktutveckling 

X   X X 

Kompetens varumärkesom-
råde 

X X X X X 

Kundfokuserad produkt-
utveckling 

Produkt kontra kund X  X X X 

Ej relevant för studien Framtida planer X  X X X 
Ej relevant för studien Kundgrupp    X X 
Ej relevant för studien Varumärkesimage X     
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