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Arbetet med den studie du nu ska ta del av trodde vi 
skulle ske genom ett omtumlande äventyr i Tanzania, 
men som till vår handledare Per Nilssons stora förtret 
inte blev av: ”bekräfta inte mina fördomar om tjejer 
genom att stanna hemma”. 
 
Jaha, hur skulle vi nu bevisa för Per att vi var tjejer med 
skinn på näsan? 
 
Vi valde att skriva uppsatsen om det vi brinner för, eget 
företagande på en lokal marknad. På så sätt ville vi 
bevisa för Per att man kan skapa ett utvecklande 
äventyr även på hemmaplan. En anledning till att vi 
kunde lyckas med detta är genom våra inspirerande 
respondenter: Helhet, Gertrud & Gertrud, RedQ, Kii, 
Konftel, Rapunzel. Vi vill tacka dem för att vi fått ta del 
av deras brinnande intresse kring sina företag, utan 
dem hade vår studie inte varit möjlig.  
 
Vi vill även tacka Per Nilsson för moroten och stödet till 
att skriva uppsatsen om det vi förhoppningsvis kommer 
att ägna oss åt efter denna uppsats, driva eget företag. 
 
 
 

Alexandra Dwulit & Emilia Lindmark 
 



Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattning 
 
Med dagens finansiella kris spelar småföretag en alltmer viktig roll för den ekonomiska 
utvecklingen. Detta genom att storföretagen gör neddragningar samt flyttar sin verksamhet till 
lågkostnadsländer. Samtidigt uppstår problem för småföretag då de har mer begränsade 
resurser när det kommer till tid och pengar, vilket leder till en större utmaning i etablerandet 
av varumärket gentemot de stora företagen. 
 
Allt eftersom vårt samhälle globaliseras kan varumärket idag vara till hjälp för företag att 
växa. Varumärken blir därför även en viktig del för småföretagen när det kommer till att 
synas på marknaden. Varumärket urskiljer en produkt från andra genom att det även tar 
hänsyn till konsumenters uppfattning och känslor, vilket ger produkten ett mervärde ur 
konsumenternas synvinkel. Om varumärket utvecklas och blir tillräckligt starkt kan det bli en 
”evig” resurs till företagets framgång. Det kan därför även vara ett sätt för företaget att visa 
sig som något unikt och differentiera sig gentemot sina konkurrenter. 
 
Forskningen inom varumärkesområdet är mestadels fokuserad på större företag, vilket gör det 
svårt att applicera den på småföretag som inte har samma förutsättningar i form av bland 
annat investeringsmöjligheter. 
 
Denna studie syftar därför till att få en förståelse för hur småföretag på en lokal nivå arbetar 
med byggandet, utvecklingen och etableringen av varumärket. 
 
Vi vill genom denna kvalitativa studie skapa en förståelse för vilka faktorer som gemensamt 
ligger till grund för att ett litet företag ska kunna etablera sitt varumärke och därigenom kunna 
skapa en konkurrensfördel. I studien har sex företag intervjuats (Helhet, Gertrud & Gertrud, 
RedQ, Kii, Konftel och Rapunzel) för att få en bild av hur dessa ser på varumärket som en 
framgångsfaktor och hur de arbetar med att utveckla och etablera det. I samband med valet av 
respondenter sökte vi efter företag inom olika branscher för att på så sätt få en inblick i om 
arbetet med varumärket har mer eller mindre betydelse beroende på företagens bransch. Syftet 
var även att få respondenter med olika synvinklar till ämnet eftersom ägarna till företagen 
även har olika kunskap och erfarenhet.  
 
Vi såg många likheter hur företag såg på vikten av att ha ett starkt varumärke oavsett om 
respondenten var från ett företag som funnits i ett halvt år eller tjugo år. Vi menar att 
kärnpunkterna inom varumärkesetableringen bland annat är drivkraften, kommunikationen 
och varumärkesidentitet. Denna slutsats drogs då vi konstaterat att företagen var väl medvetna 
om hur de vill att deras varumärke ska uppfattas samt hur de kommunicerar den bilden. 
Drivkraften framkom som en viktig faktor då småföretagen vi intervjuade hade en glöd och 
passion för sin verksamhet, vilket visades vara avgörande i hur företaget syns.  
 
Som förslag till vidare studier rekommenderar vi att en liknande studie görs i andra regioner 
och branscher i Sverige för att se på exempelvis värderingars betydelse i etablerandet av 
varumärket.  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel introducerar vi läsaren i det resonemang vår problemformulering 
bygger på vilket sedan mynnar ut i studiens syfte. Därefter kommer vi att presentera en 
begreppsförklaring till studien. 

 
1.1 Vad innebär varumärken för småföretag? 
 
"A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a 
customer, A product can be copied by a competitor; a brand is unique, A product can be 
quickly outdated; a successful brand is timeless.” (B.Cing, 1993)1 
 
1.1.1 Småföretag 
Småföretag spelar en stor roll för den ekonomiska tillväxten. Deras betydelse växer alltmer 
och i synnerhet nu med den finansiella krisen och storföretagens neddragningar och flytt av 
verksamheter till lågkostnadsländer. Detta innebär att småföretagen för en större betydelse för 
jobb och den svenska ekonomin i och med att de producerande företagen flyttar. Det är 
därigenom av största intresse att se till småföretag som forskningsområde. 
 
Småföretag spelar en viktig roll i de nationella ekonomierna världen över. Detta gäller 
speciellt framväxande marknader såsom Östeuropa och Latinamerika. Småföretag inom denna 
marknad står ofta för en överväldigande del av alla företag, vilket resulterar i mellan fyrtio till 
femtio procent av ett lands BNP. Därför har småföretag idag möjligheter att växa inte bara 
lokalt utan även globalt samt att ta sig fram och synas på marknaden.2  
 
I dag finns ingen klar definition på vad som kan klassas som en litet företag. Vanligtvis 
fastställs ett företag med under hundra anställda som ett medelstort, medan ett företag med 
under femtio anställda anses som ett litet.3 Studier har visat att nyetablerade och 
expanderande småföretag står för sjuttio procent av alla nya arbetstillfällen i Sverige4 5. 
Samtidigt kännetecknas småföretag av att vara resurssvaga i form av kapital, personal och 
andra organisatoriska resurser, vilket gör att de har begränsade resurser att satsa tid och 
pengar på att utveckla sitt varumärke i förhållande till stora, resursstarka företag6. Men det 
betyder inte att varumärke och varumärkesstrategier är mindre viktigt del av 
marknadsföringen för småföretag i dagens samhälle. För att finna hur småföretag ser på 
betydelsen av ett varumärke och hur de agerar för att etablera ett varumärke har vi valt 
småföretag för att se hur teorier kring stora företag kan jämföras med dessa. 
 
 

                                                
1 Rubinstein, H., (1996), ”Brand First” Management, Journal of Marketing Management, Vol. 12, No. 4, s.270 
2 Eunni, R.V., Brush, C.G., and Kasuganti R.R., (2007), SMEs in emerging markets-an overview, International 
Journal of Emerging Markets, Vol. 2, Issue 2. 
3 Krake, F., (2005), Successful brand management in SMEs: a new theory and practical hints, Journal of Product 
& Brand Management, Vol. 14, No. 4, s.229 
4 Davidsson, P., Lindmark, L., Olofsson, C., (1994), Dynamiken i svenskt näringsliv, Lund: Studentlitteratur. 
5 Lindblom–Dahlstrand, Å., (2004), Teknikbaserat nyföretagande, tillväxt och affärsutveckling, Lund: 
Studentlitteratur. s.232 
6 Baron, R.A., Shane, S., (2008), Entrepreneurship, a process perspective, 2:nd edition, Thompson USA. s.158 
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1.1.2 Varumärken 
I dagens globaliserande samhälle kan varumärket vara en hjälp för företag att växa. De 
kulturella och socioekonomiska skillnaderna minskar, vilket leder till att konsumenters 
öppenhet utvecklas. Detta kan företagen dra fördel av då varumärket blir den viktigaste 
identitetsbäraren eftersom kommunikationen och reklamen blir lättare att tillämpa.7  
 
För att förstå på vilket sätt varumärken idag i slutändan kan medföra skillnaden mellan att ett 
företag existerar på marknaden eller inte krävs det en historisk inblick.  Det högaktuella ordet 
”branding” är något som förekommer i nästan all reklam. Märkning eller ”branding” uppkom 
utifrån brännmärkningen av boskap.  Det ”moderna” varumärket uppkom inte förrän i slutet 
av 1800-talet i USA och England. Detta på grund av att den industriella revolutionen ledde till 
en massproduktion samt masskommunikation av nya varor till kunderna. Detta har i sin tur 
medfört en ökad konkurrens samt en alltmer framstående detaljhandel. Fabrikanter såsom 
Coca-Cola marknadsförde sina varor genom att bygga ett namn för att särskilja det egna 
företaget från konkurrenterna, vilket har lett till att de än idag är marknadsledande.8  
 
Att hävda att varumärkning bara är en form av reklam är lika fel som att påstå att 
marknadsföring endast är en form av försäljning. American Marketing Association definierar 
varumärket på följande sätt: ”A brand is a name, term, sign, symbol, or design which is 
intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 
them from those of competitors”9. Denna definition kan dock bli alltför produktkopplad 
istället för att se det som ett kommunikationssätt eftersom den inte tar hänsyn till opåtagliga 
faktorer såsom konsumenters uppfattning. Även fast ordet i sig inte är nytt så är det ett 
tämligen outforskat område. Ett varumärke urskiljer en produkt från andra genom att den även 
tar hänsyn till konsumenters uppfattning och känslor vilket ger produkten ett mervärde ur 
konsumenternas synvinkel.10 
 
Att det finns ett allmänt intresse för varumärken är inget nytt, däremot är det enbart en mindre 
skala av företag som egentligen vet vad det egna varumärkets identitet är, vad det står för och 
på vilket sätt det är originellt i jämförelse med andra märken inom den egna branschen. En 
viktig del i varumärket är att inse dess konkurrensförmåga inte bara när det gäller pris och 
kvalitet, utan att betrakta märket som en strategisk tillgång istället för ett taktiskt hjälpmedel. 
Därför är det viktigt att märkesinnehavaren redan i uppbyggandet av varumärket försöker ha i 
åtanke på vilket sätt varumärket kan utvecklas. Detta eftersom varumärket inte är en 
tidsbegränsad tillgång utan kan bli en evig resurs om det är tillräckligt starkt.11  
 
Ett varumärke kan ses utifrån tre områden. Först och främst gäller det att varumärket kan visa 
vad företaget faktiskt säljer. Vidare är det viktigt för företaget att se till att varumärket 
symboliserar vad de gör. Sist men inte minst bör varumärket visa vad företaget står för. Detta 
eftersom ett varumärke inte bara kan ses som en symbol; ett varumärke innebär ett sätt för 
företaget att ge ett löfte till konsumenten om vad de kan förvänta sig. Ofta är ett starkt 
varumärke något som finns i konsumenternas medvetande som något unikt.12  
                                                
7 Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi, om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber Ekonomi. 
s.27 
8 Melin, F., (1999), s.24 
9 Jevons, C., (2005), Names, brands, branding: beyond the signs, symbols, products and services, Journal of 
Product & Brand Management, Vol. 14, No.2, s.117 
10 Ibid., s.117 
11 Melin, F., (1997), Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, Lund: Team Offset & Media. s.4 
12 Davis, S., (2000), The power of the brand, Strategy & Leadership, Vol. 28, No. 4, s.4 
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Idag så blir vi utsatta för över 6000 reklamannonser per dag samt över 25 000 nya produkter 
som tillkommer på marknaden per år. Därför blir varumärket ett sätt för företaget att visa sig 
som något unikt och se till att konsumenterna inte blir lika förvirrade i bruset av reklam.13   
 
Under 2008 lämnades i Sverige 11 651 nationella varumärkesansökningar in till Patent- och 
Registreringsverket.14 Att utveckla ett helt nytt varumärke som nystartat eller litet företag 
leder ofta till en ökad risk, eftersom företaget inte kan förlita sig på ett moderbolag som redan 
är kopplat till ett varumärke. Det positiva för moderbolaget kan dock vara att det inte behöver 
ta skada om något går snett inom den nya produkten och varumärket. Samtidigt finns 
forskning som visar att 80 procent av nya varumärken går i konkurs varje år15. En anledning 
till detta kan vara att det tar tid och kostar pengar att bygga ett varumärke som ska bli en 
självklarhet i konsumenternas medvetande16.  
 
1.1.2 Forskning inom området 
Intresset för forskningsområdet inom varumärken ökar alltmer där största uppmärksamheten 
har riktats mot stora företag inom området. Detta har medfört att teorier kring ämnet nästan 
enbart är baserade på multinationella företag. Tittar man i litteratur inom området kan man 
med mycket stor sannolikhet hitta exempel byggda på företag såsom Coca-Cola eller Procter 
& Gamble. Vi anser att detta bidrar till en skev bild då drygt 99 procent av alla företag är små 
eller medelstora. Små och medelstora företag framhävs nästan aldrig som en enskild grupp, 
trots att det finns stora skillnader mellan dessa och stora företag när man exempelvis ser på 
investeringsmöjligheterna, där småföretags budgetar inte kan jämföras med större företags.17  
 
Som litet företag kan det därför vara svårt att konkurrera med de etablerade företagen, då de 
kan ha en marknadsföringsbudget som innebär en helt annan möjlighet till reklam samt PR.18 
Detta medför även att det blir svårare för små och nya företag att positionera sitt varumärke 
hos kunderna. Fortsättningsvis visar forskningen vikten av att identifiera framgångsfaktorer i 
små och nystartade företag, vilket skulle kunna leda till skapandet av modeller. Genom 
sådana modeller kan entreprenören upptäcka vilka utmaningar som uppkommer i olika 
situationer och därefter öka sina chanser att skapa ett framgångsrikt varumärke.19  
 
Idag är forskningen inom området småföretag och varumärken bristfällig. Problemet är inte 
bara att forskningen är begränsad utan även att den är relativt ny. Forskningen inom ämnet 
varumärken innefattar ofta existerande större bolag, medan det inte finns så mycket forskning 
på varumärkets betydelse inom småföretag.20   
 
Detta talar för att det finns mycket att undersöka inom varumärkets betydelse för småföretag, 
i synnerhet nystartade eller växande företag, vilket leder oss in på vår problemformulering. 

                                                
13 Davis, S., (2000), s.5 
14 http://www.prv.se/Varumarke/Statistik. 
15 Hoek, J., Kearns, Z., Wilkinson, K., (2003), A new brand's behaviour in an established market, Journal of 
Product & Brand Management, Vol. 12, No. 1, s.55 
16 Doyle, P., (1992). Building successful brands: the strategic options, Journal of Product & Brand Management, 
Vol. 1, No. 4, s.15 
17 Krake, F., (2005), s.228 
18 Boyle, E., (2003), A study of entrepreneurial brand building in the manufacturing sector in the UK, Journal of 
Product & Brand Management, Vol. 12, No. 2, s.79 
19 Harms, R., Kraus, S., Reschke, C.H., (2007), Configurations of new ventures in entrepreneurship research: 
contributions and research gaps, Management Research News, Vol. 30, No. 9, s.668 
20 Merrilees, B., (2007), A theory of brand-led SME new venture development, Qualitative Market Research: An 
International Journal, Vol. 10, No. 4, s.404 
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1.2 Problemformulering  
 
Hur kan småföretag etablera sitt varumärke?  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som ligger till grund när 
småföretag arbetar med att bygga, utveckla och etablera sitt varumärke.  
 
 
1.4. Begreppsförklaring 
 
I denna uppsats kommer vi använda ordet småföretag enligt EU:s definition av SME (small- 
to medium-sized enterprises) vilket definieras utifrån företag som har en omsättning på under 
10 miljoner euro per år samt mindre än 50 anställda.21 
 
 

                                                
21http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/eu
sdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html 
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2. Utgångspunkter 
 

I kapitlet utgångspunkter förklarar vi vår kunskap om och inställning till 
varumärkesbyggande före genomförandet av studien, samt hur vår kunskap och inställning 
kan tänkas påverka arbetets syfte och studiens utförande. Detta för att vi vill skapa en 
förståelse och tolkning kring studiens genomgående diskussioner. 

 
2.1 Varför är vi intresserade av detta ämne? 
Vi upptäckte till en början att det fanns många studier gjorda om varumärkesbyggande men 
att det fanns utrymme för att göra studier mer inriktade mot delar av begreppet. En av 
anledningarna till varför vi valt detta ämne i vår uppsats är på grund av ett gediget intresse 
kring etableringen av varumärket utifrån ett småföretagarperspektiv. Denna anledning 
uppkom delvis under våra studier på Service Management programmet där vi skapat oss en 
grundkunskap kring företagande vilket lett till denna studies ämnesval. Vidare har även ett 
intresse för det mer specifika ämnet varumärkesbyggande tillkommit då författarna även 
behandlat detta ämne under studietiden.  
 
En vidare anledning till valet av ämne är att en av författarna till denna uppsats startat sitt eget 
företag samt att vi båda har erfarenhet av småföretagande i familjen, vilket skapat en kunskap 
kring ämnet. Vidare har vi varit med i byggandet av varumärket Students in Free Enterprise 
(SIFE) på universitetet vilket gjort att intresset för varumärken uppkommit. 
 
Därigenom har båda författarna ett brinnande intresse av att lära sig hur etableringen av 
varumärket kan gå till utifrån ett litet företags perspektiv. Varumärkesbyggande är ett stort 
ämne i sig vilket även har lett till att en tydlig inriktning inom området varit essentiell. Genom 
våra undersökningar inom forskningen kring varumärket och småföretag upptäckte vi att 
småföretags varumärkesetablering på en lokal nivå var bristfällig, vilket skapar en relevans 
inte bara teoretiskt utan även empiriskt att få sådana studier gjorda.  
 
Som vi nämnde i det inledande kapitlet har också tidigare studier fokuserat på varumärket 
utifrån stora företag. Vi ansåg att småföretag som är lokalt förankrade kunde vara intressanta 
ämnesområden, då de var relativt outforskade. Ofta är det de stora företagen som hamnar i 
rampljuset medan de små på sin höjd syns vid expansion. Det är därför viktigt att utforska 
ämnet kring varumärket inom småföretag då de idag är en stor del av ekonomin och borde få 
mer uppmärksamhet på grund av att SME trots allt utgör drygt 99 procent av näringslivet22. 
Forskningen kring småföretag i sig finns det gott om, men sambandet däremellan har varit 
bristfälligt. Vi känner därför att vårt ämnesval ska bli intressant att studera. 
 
2.2 Vad visste vi innan? 
Förförståelse grundar sig i forskarens samlade erfarenheter men även i den kunskap som tas 
med till varje ny studie.23 Författarnas förförståelse grundar sig inte bara på studier vid Umeå 
universitet, utan vår förförståelse som vi har är även grundad på erfarenheter kring 
småföretagande. 
 
                                                
22 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Foretag/Naringslivets-struktur/ 
23 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, s.182 
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Förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse är begrepp som Johansson Lindfors 
använder, där förstahandsförförståelse är erfarenheter och kunskap som är självupplevda 
medan andrahandsförförståelse är mer teoretisk kunskap som kommer från exempelvis 
föreläsningar eller läroböcker.24 Vi kan konstatera att vår förstahandsförförståelse utifrån en 
av författarnas perspektiv är relativ stor då hon som vi påpekat tidigare startat ett eget företag. 
Det ligger inte bara till grund för intresset kring företag och varumärken, utan har även gett en 
praktisk erfarenhet av att bygga ett varumärke i ett litet företag. Vad gäller 
andrahandsförförståelse har den inhämtats från gymnasiestudier på samhällsvetenskapliga 
programmet med ekonomisk inriktning samt från universitetsstudier.  
 
Denna förförståelse kan komma att påverka vår uppsats då vi kanske går in med en 
uppfattning kring vad som påverkar småföretagares varumärkesetablering. Men samtidigt 
anser vi inte att det blir negativt för uppsatsen, vi ser istället att vi har en fördel av vår 
förförståelse då vi kommer att ha lättare att förstå vårt empiriska material. Detta då vi har 
praktiska erfarenheter från området sedan tidigare, vilket gör att vi har lättare att ta till oss 
teorierna och sålla ut de som är viktiga, för att sedan ta reda på och tolka relevant empiri. 
 
Vi anser att det kan vara en utmaning att inte framhålla sin förförståelse vid exempelvis 
intervjuer då vi redan har förförståelse kring småföretag och företagsekonomiska teorier, 
vilket kan leda till att våra egna värderingar kan påverka sättet vi insamlar teori samt empiri. 
Vi tror att vår förförståelse kan påverka vår studie genom att vårt intresse för småföretag gör 
att vi varit väldigt säkra på valet av problemområde. Det gör att vår erfarenhet och intresset 
kring området, kanske leder till förutfattade meningar för vilka teorier som kan vara viktiga 
på vägen till att se vilka faktorer som påverkar varumärkesetableringen. Dock är dessa 
kunskaper något vi är medvetna om och vi tror inte att vi har sådan erfarenhet att den skulle 
kunna påverka valet av teorier i någon större utsträckning, utan bara vara till hjälp som vi 
nämnt ovan. Vidare känner vi även en av ägarna i ett av företagen vilket kan ha lett till att vi 
omedvetet har gått in med förutfattade meningar och värderingar om hur deras varumärke har 
etablerats. Men samtidigt anser vi att detta enbart blir till hjälp när det kommer till 
insamlingen av teorier eftersom vi fått viss insyn kring ett litet företags perspektiv på 
varumärkesetablering.  
 
2.3 Syn och glasögon 
När ett litet företag ska etablera ett varumärke måste företaget i dagsläget utgå från tankar 
kring exempelvis namnet, identiteten eller kundernas lojalitet. Vår studie avser att bedöma hur 
småföretag kan etablera sitt varumärke, vilket gör vår studie subjektiv utifrån vår 
förförståelse. Det innebär att exempelvis en av oss har erfarenheter från eget företag samt att 
våra värderingar kan påverka tolkningen av intervjuobjektens åsikter. Då vi inte är ute efter 
att få fram ett generaliserbart resultat utan vill se alla delar i sitt sammanhang, innebär det att 
studiens resultat kommer att se olika ut beroende på vilka företag som väljs. Detta innebär att 
vi gör en tolkning av respondenternas svar utifrån en hermeneutisk kunskapssyn25 26. Vi ser 
det inte som något negativt om studien får olika resultat eftersom vi ändå ser respondenternas 
svar och våra resultat utifrån vårt egna perspektiv som hermeneutiker. 
 
Vi vill även få en helhetsbild av ämnet och en förståelse för hur de små företagen arbetar för 
att etablera sitt varumärke varför vi även har valt att göra en kvalitativ studie. Vi känner att en 
av anledningarna till att vi valt denna typ av studie är på grund av våra egna erfarenheter från 
                                                
24 Johansson Lindfors, M-B., (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, s.76 
25 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), s.62-63 
26 Eriksson, L-T., Wiedersheim-Paul, F., (2001), Att utreda, forska och rapportera, Malmö: Liber, 7 uppl, s.221 
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småföretag som finns i släkten. Det har gjort att vår kunskap utvecklats allt eftersom, 
exempelvis genom uppstartandet av ett eget företag, vilket i sin tur lett till ett intresse att tolka 
andras synsätt på ett djupare plan genom dialoger.  
 
Vidare kan valet av studie kopplas till problemformuleringen kring småföretagares syn på 
varumärket, då det är ett komplext problem där vi inte har som ambition att ge ett enda 
generaliserbart resultat, utan att vi vill skapa förståelse för delar av detta problemområde, 
exempelvis genom att intervjua lokala småföretag inom olika branscher.   
 
Som vi redan nämnt handlar hermeneutiken om att få en förståelse genom de tolkningar som 
vi gör och hur man därigenom får en bild av helheten. Vi menar även att det är 
respondenternas egna känslor och erfarenheter som har betydelse för de svar de ger, eftersom 
det är oundvikligt. Vidare gör vi en tolkning av respondenterna, vilka är påverkade av våra 
egna erfarenheter och värderingar. Vi tror att då en av oss startat eget kan den erfarenheten 
göra det lättare för oss att förstå respondenterna, samt att vi skapat oss en förståelse kring 
studien då vårt genuina intresse för vilka teorier som varit relevanta varit stort.  
 
Valet av perspektiv är oftast medvetet, det speglar även vilken syn man har på verkligheten, 
vilket är av avgörande betydelse i hur forskaren ser på problem och frågeställningar.27 28 Vi 
har utgått från ett småföretagarperspektiv. Valet att ta småföretagares perspektiv är grundat i 
vårt val av problemformulering och syfte där vi vill se till vilka faktorer som påverkar 
småföretags etablering utifrån deras arbete kring varumärket. Med detta följer även 
möjligheten för respondenterna att beskriva hur de ser på vikten av deras varumärke, inte bara 
för oss utan även för dem själva. Detta eftersom det är bristande forskning kring betydelsen av 
småföretags varumärken, vilket gör att vi vill vägleda dem med förståelse och kunskap om 
hur de kan arbeta med sitt varumärke. 
 
Vidare valdes detta perspektiv genom att vi ville se om det finns någon skillnad på hur de små 
företagen egentligen ser på sitt varumärke och hur teoriernas olika synsätt kan komma att 
påverka utgången av vår studie. Vi vill se om resultatet skiljer sig jämfört med teorierna som 
är baserade på studier av stora företag. Vi väljer därför att göra studien ur 
småföretagareperspektiv för att se hur dessa teorier kan appliceras på små lokala företag.  
 
2.4 Hur har förfarandet sett ut? 
Vi har valt att utgå från redan skrivna teorier om varumärkesbyggande för att på så sätt skapa 
en välbehövlig grund till våra intervjuer, vilket gör att vi därefter kan dra egna slutsatser 
utifrån respondenterna svarar. Vi har valt att undersöka hur småföretag kan etablera sitt 
varumärke, vilket gör att vi först och främst måste ta reda på vad ett varumärke är och hur det 
kan byggas för att hitta strategier. Det leder till att vi utgår från teorier inom ämnet som vi 
testar på verkligheten. Vi har därmed ett deduktivt angreppssätt29 30. Praktiskt innebär det att 
vår mall till intervjuerna kommer baseras på teorier inom varumärkesforskningen. Nackdelen 
med det deduktiva angreppssättet kan vara att forskningen fortsätter på samma spår då 
teorierna baseras på tidigare forskning och styr datainsamlingen31. Som vi dock visat på i 
inledningen är kopplingen mellan småföretag och varumärkesbyggande ett relativt nytt och 

                                                
27 Halvorsen, K., (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s.37 
28 Eriksson, L-T., Wiedersheim-Paul, F., (2001), s.55 
29 Rienecker, L. och Jörgensen, P.S., (2002), Att skriva en bra uppsats, Lund: Wallin och Dalholm boktryckeri 
AB, s.160 
30 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.55 
31 Bryman, A., Bell, E., (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi, Malmö, s.23 
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outforskat område, vilket gör att vi ser den deduktiva ansatsen som rätt väg för oss att gå. 
Detta på grund av att vi kommer utgå från de befintliga teorier som finns utvecklade för 
framförallt stora företag, för att se på vilka sätt de överensstämmer med verkligheten för 
småföretag, och på vilka områden det skiljer sig. Förhoppningen är att kunna visa på att det 
finns faktorer på lokal nivå hos småföretag som inte finns i teorier baserade på stora företag.  
 
En annan anledning till varför vi valt ett deduktivt angreppssätt, är att trots att vår 
förförståelse är relativt bra, är den inte tillräcklig för att bestämma utformandet av 
empiriinsamlingen. Detta innebär att vi behöver teorin som grund för att veta vilket material 
som behöver samlas in till ämnesområdet. Det gäller att ha en teoretisk grundförståelse innan 
man kan veta vad som är viktigt när etablerandet av varumärket sker.   
 
2.5 Har vi verkligen hittat relevant teori? 
Sekundärdata är information och material som är insamlat sedan tidigare men med ett annat 
syfte.32 33 Exempel på sådant material kan vara forskning som tidigare gjorts inom samma 
område. Dessa material ska vara till hjälp för att bygga sig en grund kring området men även 
för att tolka och förstå ämnet som studien berör34. Fördelar med sekundärdata är bland annat 
att det sparar tid vilket även medför att mer tid kan läggas på att analysera det egna insamlade 
materialet35.  
 
Vår teoretiska referensram bygger på litteratur samt vetenskapliga artiklar som behandlar 
teorier kring varumärket. När det gäller litteraturen har vi använt oss av pionjärer inom 
området, författare såsom Melin, Aaker, Keller och Kotler. Men för att kunna visa på något 
nytt inom området har vi valt att komplettera litteraturen med vetenskapliga artiklar. När vi 
gjorde sökningar på artiklar använde vi oss dock till en början av vissa av dessa författares 
namn, för att få fram nyare forskning och där de även är refererade till. Det gjorde vi med 
anledning till att deras forskning varit omfattande inom varumärkesområdet, vilket vi hade till 
grund för vår teoretiska referensram. Vi kände att vetenskapligheten i vår studie tydligt 
förbättrats då de källor vi funnit inom området varit skrivna under de senaste åren. 
 
De huvudsakliga sökorden som vi använt till vår studie är ”branding” samt ”small business”. 
För att hitta relevanta artiklar har vi använt oss av databaser som vi kommit åt genom Umeå 
Universitets Bibliotek. Dessa databaser har varit Business Source Premiere samt Emerald. För 
att hitta artiklar som är intressanta för vårt ämnesval använde vi sökord som; Branding, 
Building brands, small companies, SME, brand strategies och brand names. Vi valde även att 
gå igenom en hel journal som heter Journal of product & brand management samt delar av 
Journal of small business management. Vi fann snabbt att kunskap kring ämnet småföretag 
och varumärkesbyggande var bristfällig och att vi relativt snabbt fick en bra överblick över 
den forskning som fanns inom området.  Sökningarna är även gjorda löpande under 
teoriarbetets gång, då det pågående artikelläsandet resulterat i att vi kunnat inhämta mer 
information till vår teoretiska referensram. Det på grund av återkommande hänvisningar till 
samma författare och artiklar i de olika artiklarnas referenslistor.  
 
De lästa artiklarna och litteraturen har även varit ett viktigt underlag för att kunna utveckla en 
frågemall som ligger till grund för att vi ska kunna förstå och tolka hur små lokal företag 
tänker kring sitt varumärke. Genom att få idéer om hur varumärket kan skapas blir 
                                                
32 Halvorsen, K., (1992), s.72 
33 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), s.304 
34 Rienecker, L. och Jörgensen, P.S., (2002), s.136 
35 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.231-234 
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frågemallen lättare för respondenterna att ta till sig, men detta kommer diskuteras vidare i 
studiens praktiska genomförande.  
De teorier vi använt har främst varit ur ett stort företags perspektiv när det gäller varumärket, 
vi anser därför att de grundläggande delar som beskrivs i ett företags varumärkesuppbyggnad 
blir intressanta att se om de stämmer överens med småföretagen.  
 
2.5.1 Kritik mot sekundärkällor  
Att använda sig av sekundära källor har även sina problem och begränsningar, dels finns 
svårigheter med att veta hur tillförlitligt materialet är, det vill säga att det kan finnas en 
osäkerhet i kvaliteten eller hur korrekt det tidigare insamlade materialet är. Sedan finns det 
även en svårighet i att veta om källorna som används är applicerbara på den egna studiens 
syfte.36 37 Vad gäller tillförlitligheten anser vi att det inte föreligger några större problem i och 
med att de källor vi använder är av nyare vetenskaplig relevans. Problemet som kan uppstå är 
hellre att tidigare forskning tar upp större företag och deras varumärkesarbete istället för att 
fokusera på småföretagen. Utöver detta har en del av det insamlade materialet tagit upp en 
specifik studie eller hållit isär varumärken från småföretag, men sådant material har till största 
del undvikits. Dock har forskning om småföretag varit applicerbara på varumärkes teorier då 
de större företagens syn på etableringen av varumärket varit generella, vilket gjort den 
forskningen relevant.  
 
Det är viktigt att granska användandet av sekundärkällorna och en viktig del är därför att hitta 
ursprungskällan, för att inte författarens grundtankar ska förvrängas38. En kritik av det 
källmaterial vi använt är att vi kanske inte alltid hittat grundkällan utan valt att använda oss av 
de vetenskapliga artiklar vi funnit. Anledning till det har varit att vi ansett att de artiklar vi 
använt har varit tillförlitliga då det varit kända forskare och dagsaktuell forskning. 
 

                                                
36 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), s.241 
37 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.237 
38 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.89 
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3. Forskningens syn på varumärket 
 

Detta kapitel inleds med en teoretisk syn på varumärket i sin helhet och dess svårigheter. 
Nästkommande avsnitt omfattar den teori som ligger till grund för studien och är viktig för att 
få en djupare förståelse för vår problemformulering. Dessa teorier hjälper oss att förstå 
utmaningen småföretag har i sin etablering av varumärket, vilket kommer vara till hjälp när 
vi analyserar våra intervjuer. Vidare kommer vi avsluta kapitlet med att redogöra för vår 
egen sammanställda modell som bygger på forskningen kring området.  

 

 
 
3.1 Varumärket - företagets största tillgång  
 
”Brands are the only truly international language- a business esperanto.39 
 
Vad är ett framgångsrikt varumärke? Ett varumärke kan definieras som ett namn, symbol, 
design, uttryck eller tecken som gör att produkten eller servicen har en utmärkande fördel på 
lång sikt. Med det menas att konsumenter känner en anledning till att välja exakt det egna 
varumärket framför konkurrenternas. Med långsiktigt menas att varumärket har en karaktär 
som gör det svårt att kopiera, genom att exempelvis ha ett enastående rykte för kvalitet eller 
pålitlighet. 40 
 
Hur fungerar ett varumärke? Varumärken fungerar som en underlättande faktor när det 
kommer till konsumenters köpbeslut. Eftersom kunder hela tiden blir utsatta för mängder av 
budskap och reklam som påverkar deras köpbeslut, blir en enkel lösning för dem att grunda 
sina beslut utifrån vanor. De fortsätter köpa produkter som visat sig vara tillräckligt bra, 
speciellt när det kommer till produkter som kunder köper dagligen. Därför kan varumärket bli 
ett effektivt sätt att grunda sina köpbeslut på, eftersom om kunden varit nöjd med en produkt 
av ett visst varumärke kan det bidra till en fördel i val av andra produkter med samma 
märke.41  
 
Vad är värdet av ett framgångsrikt varumärke? Värdet av ett etablerat och framgångsrikt 
varumärke framkommer genom att det kan skapa fortsatta intäkter i framtiden. Att varumärket 
är framgångsrikt behöver dock inte innebära att det är störst på marknaden utan det kan vara 
mer gynnsamt att vara marknadsledande inom en nischad marknad. Doyle menar att det är 
bevisat att ett starkt varumärke i en nischad marknad är mer vinstgivande i slutändan än ett 

                                                
39 Melin, F., (1999), s.27, stycke 1. 
40 Doyle, P., (1992), s.6. 
41 Ibid., s.7 
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starkt varumärke på en större marknad. Detta bland annat för att företaget då kan ta ut ett 
högre pris.42 Ett exempel är sushirestaurangen Sagami i Umeå som är den enda 
sushirestaurangen. Trots att Umeå är en relativt liten stad kan det vara mer vinstdrivande att 
ha Sagami här än i Tokyo där konkurrensen och utbudet är mycket större. 
 
Skillnaden mellan att ha ett etablerat framgångsrikt varumärke i relation till att ha ett relativt 
nytt eller inte lika framgångsrikt varumärke är att det framgångsrika varumärket ofta har fler 
lojala kunder vilket medför att de inte måste investera lika mycket i marknadsföringen.43  
 
Eftersom det idag är någorlunda lätt att imitera och efterlikna befintliga produkter och 
teknologier är det strategiskt bättre att lägga mer fokus på att utveckla det egna varumärket till 
något unikt istället för att försöka positionera sig på marknaden genom produktens pris och 
konkurrenskraft.44  
 
”Branding has become so strong today that hardly anything goes unbranded”45 
 
Konceptet Brand Equity har definierats på en mängd olika sätt vilket har inneburit att det 
ibland har skapat förvirring i vad det egentligen innebär.46 Samtidigt är brand equity ett 
område som dominerande författare såsom Melin, Aaker och Keller flitigt refererar till. Idag 
vet de flesta att företag som skapar starka varumärken ofta har konkurrensfördel på 
marknaden över företag som inte lyckats skapa ett starkt varumärke. Här har 
varumärkeskapitalet en central funktion. Aaker definierar begreppet såsom värdet som skapas 
utifrån varumärkets namn eller symboler som i sin tur har skapats av företagets produkter 
eller service. Keller menar att kunskapen om varumärket är av avgörande betydelse när det 
kommer till att skapa varumärkeskapital. Genom att ha en förståelse för hur varumärket och 
dess identitet kan byggas eller utvecklas till något unikt för att särskilja sig från andra 
produkter och tjänster kan varumärkeskapitalet uppstå. Det är uppfattningen av det unika i 
varumärket som ger det ett mervärde hos konsumenterna och så att de ständigt är medvetna 
om fördelarna i vad varumärket erbjuder.47  
 
Att ha den förståelsen för hur varumärket kan skapa ett högre värde för konsumenterna 
medför även att företaget kan använda det som en tillgång i konkurrensen. På grund av att 
varumärket inte heller är en tidsbegränsad tillgång och att det kan ha en stor inverkan på 
kunders återkommande köp, borde intresset för uppbyggandet av ett starkt varumärke vara en 
väsentlig och uppmärksammad del av företaget.48  
 
Hur kan företaget få tillgång till varumärkeskapitalet? Melin menar att det finns tre typer av 
sätt för företaget att ta del av varumärkeskapital ”build it, buy it or borrow it”.49  
 
Melin använder varumärkeskapital som ett samlande begrepp för Brand Equity, där det både 
kan diskuteras ur konsumentens och märkesinnehavarens perspektiv. Även fast 
                                                
42 Doyle, P., (1992), s.8 
43 Ibid., s.10 
44 Ibid., s.11 
45 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), Principles of Marketing, Pearson Education 
International. s.549 
46 Keller, K.L., (2003), Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, second 
edition, Pearson Education International. s.42 
47 Boyle, E., (2003), s.81 
48 Melin, F., (1997), s.60 
49 Ibid., s.35 
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märkesinnehavaren har den centrala rollen har konsumenternas syn på varumärket en 
slutgiltig betydelse eftersom det finns en stark koppling mellan dessa två.50 Utgångspunkten 
är att om varumärket skapar ett värde för konsumenten leder det till att även ett värde skapas 
för märkesinnehavaren. Värdet som varumärket genererar för konsumenten kan bidra till en 
lojalitet vilket är ett viktigt mål för företagen.51 
 
En väsentlig del i uppbyggandet av varumärket är att processen aldrig får ses som avslutad, 
detta för att styrkan i varumärket inte ska försvinna vilket kräver en ständig utveckling. Det i 
sin tur innebär även att utvecklingen är av vikt för att inte varumärkeskapitalet ska sjunka, 
dock så kräver denna process investeringar vilket företaget måste ha både resurser och 
kunskap om.52  
 
Att ha ett starkt varumärkeskapital kan ge företaget en mängd fördelar, exempelvis kan 
kostnaderna för marknadsföringen bli lägre genom att det finns en hög medvetenhet om 
varumärket men även att konsumenterna känner en lojalitet.53  
 
Brand Equity är differentieringseffekten där företaget kan se varumärkets påverkan på 
kunderna. När ett företag bygger sitt varumärke gäller det att ta beslut gällande varumärkets 
positionering och utveckling samt namnval. Det måste göras genom en stark tilltro till 
kundernas värderingar; därför är ett sätt att mäta varumärkeskapitalet att se till vilken 
utsträckning kunden är villig att betala ”det där extra” för varumärket. Varumärkeskapitalet 
blir därigenom ett sätt att skapa en starkare relation. Om ett företag har högt 
varumärkeskapital kan det leda till att företaget skapar en konkurrensfördel.  Ett starkt 
varumärke leder i sin tur till att kunderna får en ökad inblick i märket och därigenom kan en 
lojalitet skapas mellan företaget och konsumenterna.54 Vi kommer därför att gå igenom 
delarna inom Brand Equity för att på så sätt visa hur småföretag kan bygga sitt varumärke. 
 
3.1.2 Varför är det svårt att bygga ett starkt varumärke? 
Att bygga ett starkt varumärke är inte en lätt uppgift, det finns många svårigheter och hinder 
som kan hämma märkesbyggaren, vilket gör det viktigt att få en förståelse för dessa hinder 
och påtryckningar. 
 
David A. Aaker visar en modell med åtta faktorer som gör det svårt att bygga ett varumärke. 
Påtryckningar att konkurrera med pris är den första, där det finns ett enormt tryck på nästan 
alla företag att åta sig detta. Denna konkurrens är styrd av starka detaljhandelsföretag, vilket 
gör det svårt att som ett litet och inte lika etablerat företag klara av pressen att konkurrera med 
pris gentemot dessa. Den andra faktorn är ökandet av konkurrenter, vilket inte bara bidrar till 
en större varumärkeskomplexitet och påtryckning av pris utan även större svårigheter att hålla 
sin position på marknaden. Kopiering av framgångsrika varumärken är även en konsekvens 
av den allt mer utbredda konkurrensen eftersom risken med kopiering är likvärdig med 
svårigheten att ständigt vara innovativ.55  
 
Den tredje är den allt bredare kommunikationsmöjligheten; förr var det enklare med bara ett 
fåtal kommunikationskanaler. Idag finns inte bara reklam genom television och tidningar utan 

                                                
50 Melin, F., (1997), s.32 
51 Ibid., s.34 
52 Ibid., s.323 
53 Keller, K.L., (2003), s.42 
54 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), s.560-566 
55 Aaker, D.A., (2002), Building Strong Brands, London: Simon & Schuster UK Ltd. s.27-30 
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även annonsering över Internet och direkt marknadsföring, för att bara nämna ett fåtal. Det 
uppkommer även ständigt nya kommunikationskanaler, allt eftersom företag mer och mer 
inriktar sig mot att marknadsföra till mindre och mer specifika kundgrupper.56  
 
Komplexiteten med varumärkesstrategier är den fjärde faktorn, ett och samma varumärke kan 
finnas inom flera olika samhällsområden där det fyller olika funktioner beroende på område. 
Komplexiteten innebär att företaget dels måste förstå varumärkets identitet men även rollen 
varumärket har i olika sammanhang. Anledningen till att man använder samma varumärke 
inom olika områden är att det är lättare och billigare att använda ett redan etablerat märke 
istället för att skapa ett helt nytt.57 Dock kan det bli förvirrande för konsumenten om företaget 
använder sitt varumärke inom fel område i den bemärkelsen att det inte passar in utifrån 
företagets kärnvärde. 
 
Den femte svårigheten med att bygga ett starkt varumärke är dilemmat med att veta om och 
när det är rätt att ändra varumärket. Normen sägs vara att ändra varumärket allt eftersom 
marknaden förändras och utvecklas, dock så kan det ibland vara svårt, eftersom det finns en 
risk med förändringen genom att man kanske inte får den positionen man vill ha på 
marknaden.58 Ett exempel skulle kunna vara att en bank går från att vara ett företag som 
vänder sig till låginkomsttagare, eftersom det vid den tiden är mer attraktivt och det finns en 
större målgrupp, till att bli en bank där man lägger fokus att bli mer personliga och vända sig 
till en kundgrupp med hög inkomst eller förmögenhet. Den förändringen skulle inte vara 
möjlig inom ramen av några år utan kräver att marknaden har utvecklats och är redo för detta. 
 
Innovation är den sjätte faktorn. Förändras marknaden för snabbt genom att mängder av nya 
innovationer uppkommer kan tidigare investeringar snabbt bli föråldrade vilket blir väldigt 
kostsamt och riskabelt. Därför bör konkurrensen vara så statisk och jämn som möjligt. 
Problemet här blir dock att nya oetablerade företag kan gå in mer aggressivt på marknaden 
eftersom de inte har lika mycket att förlora. Det viktiga är att företag med redan etablerade 
varumärken inte känner sig tillfreds med framgången de tidigare haft och ägnar alla tankarna 
till vardagliga problem, eftersom det kan leda till att de inte ser förändringarna på den 
konkurrerande marknaden och därigenom får en försämrad status på marknaden.59  
 
Det sjunde hindret till att bygga starka varumärken är pressen att investera på annat håll. 
Positionen av att redan ha ett starkt varumärke kan förorsaka självbelåtenhet och girighet, ofta 
görs då misstagen att reducera investeringar i kärnverksamheten för att istället satsa på mer 
attraktiva företagsutvecklingsmöjligheter. Detta kan få en negativ konsekvens eftersom 
företaget kanske inte har förmågan att hantera det nya området.60  
 
Den sista faktorn är påtryckningar av kortsiktiga resultat för att tillfredställa aktieägare eller 
andra intressenter. Det gör att varumärkesbyggandet offras för att istället möta intressenternas 
mål. Problemet blir att investeringar som är mer långsiktiga och investeringar som inte visar 
lika tydliga monetära resultat, såsom personal eller varumärkeskapital är svårare att mäta, 
vilket även gör det svårare att försvara dessa inför intressenter som gärna ser kortsiktiga 
utdelningar.61  

                                                
56 Aaker, D.A., (2002), s.30-31 
57 Ibid., s.31-32 
58 Ibid., s.32 
59 Ibid., s.32-33 
60 Ibid., s.33-34 
61 Ibid., s.34-35 
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Som nu framkommit finns det mängder med svårigheter för företag i allmänhet att bygga ett 
starkt varumärke. Men för ett litet företag bli svårigheterna betydligt större, de har inte samma 
resurser när det kommer till marknadsföring som de stora företagen har.  
 
Det i sin tur kan leda till att småföretag inte klarar av att skapa sig ett starkt varumärke på en 
liten budget. Men företag som ser till att rikta deras arbete mot att utveckla varumärket genom 
att leverera produkter eller service kommer ha större fördelar i framtiden att ta 
marknadsandelar.62 Exempelvis serverar restaurangen Viktor exklusiva middagar med god 
service vilket gör att den på grund av detta har en större konkurrenskraft i Umeå. Det är alltså 
inte varumärket i sig som bidrar till fördelen på marknaden. 
 
Melin hävdar dock att det idag är svårare att enbart kunna konkurrera med produkten i sig, 
den är inte tillräcklig för att kunna säkerställa en framgång för företaget. Den allt mer 
utvecklade teknologin och den allt högre graden av produktkopior har medfört att produktens 
livstid förkortats väsentligt. Av den anledningen måste nu företag hitta andra mer långsiktiga 
konkurrensmedel för att kunna säkerställa sin ställning på marknaden. Varumärket är en 
lösning. Det är givetvis inte den enda anledningen till varför företag borde värdesätta 
varumärket högre. Att ha ett starkt varumärke är något värdefullt eftersom det blir allt svårare 
att etablera nya varumärken på en befintlig marknad.63  
 
Fortsättningsvis är småföretagen ofta hårt hållna inte bara när det gäller pengar utan även 
resurser i form av tid. Detta kan i sin tur leda till att ägarna får anpassa sig till en sorts 
”överlevnad mentalitet” då företagen kanske inte har samma tillgångar i utvecklandet av ett 
starkt varumärke som ett större företag.64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), Brand Management in Small to Medium-Sized Enterprises, 
Journal of Small Business Management, Vol. 46, No.1, s.27 
63 Melin, F., (1997), s.8 
64 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.28 
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3.2 Att bygga, utveckla, etablera varumärket 
 

 
 
3.2.1 Identitet 
Idag blir det svårare för företag att enbart konkurrera om priset eller fokusera på att hålla en 
hög kvalitet, det gäller att skapa någonting annat. Ett företags varumärkesidentitet bygger på 
kundernas förväntningar och upplevelse av varumärket. En av uppgifterna för entreprenören 
är därför att skapa en identitet kring innovationen. Så för att skapa ett starkt varumärke gäller 
det att forma en identitet som är baserad inte bara på produkten, utan även allt från namnet 
och geografiskt ursprung till varumärkets värderingar och personliga prägel.65 
En identitetsbärare kan med andra ord vara allt från varumärkets symboler till förpackning. 
Varumärkesidentiteten kan enligt Aaker ses ur fyra perspektiv, varumärket som produkt, 
organisation, person och symbol. Produktperspektivet syftar till att varumärket är starkt 
kopplat till en viss produkt (enligt oss även tjänster) ur kundens synvinkel.66 Exempelvis är 
Robertos i Umeå starkt kopplat till pizza. 
 
Inom organisationsperspektivet flyttas fokus från produkten till organisationen, där 
varumärkesidentiteten skapas av företagets anställda, kultur och värderingar. 
Företagsattributen är mer bestående än produktattributen när det kommer till konkurrens 
eftersom det är svårare att kopiera ett företags unika värderingar, kultur och anställda än att 
kopiera ett företags produkt.67 Detta kan speciellt vara till fördel för ett litet företag då det blir 
lättare att skapa en ekologisk prägel utifrån värderingarna från de anställda på Rost än de 
tusentals anställda på ICA. 
 
Varumärket som en personlighet gör att varumärket kopplas till mer påtagliga och personliga 
egenskaper utifrån konsumenterna, såsom humor, pålitlighet eller trovärdighet. Att 
varumärket får en personlighet gör märket starkare. Om exempelvis en designad förpackning 
gör att kunderna kan identifiera sig med varumärket, så kan relationen till företaget stärkas.68  
Varumärkets personlighet kan alltså vara sådant som konsumenterna uppfattar i sitt 
medvetande, allt från vad de hör från andra till vad de ser i media. Det blir viktigt vad de ser 
för värde i varumärket, vilket i sin tur beror på konsumenternas egna värderingar.69 
Exempelvis kan man idag se hur trenden med rättvisemärkta produkter ökar alltmer eftersom 
konsumenterna får upp ögonen för problemen med orättvisa förhållanden runt om i världen.  
Det gör att små butiker såsom Rättvisehandel i Umeå kan bygga ett varumärke utifrån 
människors personliga värderingar. 

                                                
65 Boyle, E., (2003), s.81-83 
66 Aaker, D.A., (2002), s.78-82 
67 Ibid., s.82-83 
68 Ibid., s.83-84 
69 Boyle, E., (2003), s.83 
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Sist har vi symbolperspektivet. En symbol kan ge varumärkets identitet en helhet, vilket gör 
märket fulländat. Symbolen kan vara den bidragande faktorn till att konsumenterna påminns 
om varumärket. Vanligtvis används en logotyp som symboliserar varumärket, men symbolen 
kan även visa ett budskap.70 Det viktiga är att skapa ett budskap som gör att kunderna ser ett 
värde i varumärket precis som vi beskrev ovan. Exempelvis visar symbolen på ett handslag i 
biståndsorganisationen Hand in hand inte bara hjälp utan även samarbete då de bidrar till att 
starta eget.  
 
Ett företags identitet kan även definieras utifrån hur företaget vill att deras varumärke ska 
uppfattas. En grundsten kan vara företagets kärnvärde vilket handlar om att skapa ett 
långsiktigt varumärke. Ett kärnvärde blir därför den del som företaget kommunicerar med 
kunden. Målsättningen kan vara att analysera vad som gör att företaget kan skilja sig från 
mängden. 71 Kärnvärdet kan liknas varumärket som personlighet, då det handlar om att skapa 
ett värde utifrån hur varumärket uppfattas.  
 
Det som är intressant är att se på vilket sätt en märkesidentitet kan ligga till grund för 
företagets konkurrensfördelar. Om företaget skapar en stark identitet blir det svårare för 
konkurrenterna att ta efter, samtidigt som det är lättare för företaget att kommunicera 
kärnvärdet. Om företaget använder sitt kärnvärde som konkurrensmedel så lägger det inte 
bara grunden för en bra kommunikation gentemot konsumenter, utan skapar sig en fördel på 
en nischad marknad.72 Så valet av strategi för ett företag när de vill skapa konkurrensfördel 
ligger i valet av märkesidentiteten. Väljer företaget att skapa ett individuellt varumärke gäller 
det även att ha en specifik målgrupp med klara värderingar.73  
 
Sen är det viktigt att komma ihåg att identiteten av ett varumärke inte byggs upp över en dag 
och förblir så, varumärket är något som kan utvecklas allt eftersom. Dock kan det vara svårt 
och bör göras försiktigt. Exempelvis som vi beskrev tidigare, om en bank gör en för stor 
förändring på kort tid kan det leda till att kunder lätt övergår till konkurrerande banker. 
 
Identiteten är alltså något som skapas utifrån vad kunderna har för uppfattning eller vilket 
intryck de får av företaget. Men identiteten kan lätt kopplas ihop med ett företags rykte. Dock 
visar forskningen på en tydlig skillnad mellan dessa.74 Ryktet beror mer på kundernas lojalitet 
utifrån vilken trovärdighet företaget lyckats bygga upp över tiden. Det gör att företagets 
identitet kan vara lättare att utveckla och ändra än ryktet om företaget. 
 
När det gäller varumärket utifrån identiteten och uppbyggnaden av ryktet anser Abimbola och 
Vallaster att användandet av dessa som verktyg för att etablera ett varumärke, är väl 
tillämpbara för små och medelstora företag. De bedömer även att småföretag kan ha en större 
fördel när det kommer till att bygga upp dessa begrepp. Små och medelstora företag har en 
fördel när det kommer till flexibilitet i olika processer inom företaget, eftersom företagets 
identitet och mycket av arbetet inom företaget är förankrat i grundarens egna åsikter vilket gör 
byggandet av varumärket mer effektivt. 75 Dock visar annan forskning på att småföretag kan 
ha större problem när det kommer till att vara effektiva i de operativa besluten och 
                                                
70 Aaker, D.A., (2002), s.84-85 
71 Rode, V., Vallaster, C., (2005), Corporate Branding for Start-ups: The Crucial Role of Entrepreneurs, 
Corporate Reputation Review, Vol. 8, No. 2, s.122-123 
72 Melin, F., (1999), s.229-234 
73 Ibid., s.227 
74 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.29-30 
75 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), Brand, organisational identity and reputation in SMEs: an overview, 
Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 10, No. 4, s.342 
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exempelvis undersökningar, eftersom det blir en jobbigare process då företaget har mindre 
anställda.76  
 
 

 
 
3.2.2 Namn 
För att etablera sitt varumärke oavsett om företaget är litet eller stort, gäller det att inte bara 
utveckla sin identitet genom varumärkets personlighet och ursprung. Det handlar även om att 
utveckla namnet då det är ett stort åtagande, eftersom det är något företag troligtvis kommer 
förknippas med under lång tid. 
 
Namnet är således ett typiskt kännetecken när det kommer till ett varumärke. Vad 
kännetecknar då ett bra namn? Namnet skall vara enkelt, unikt, samt lätt att skydda. Med det 
menas att det bör vara lätt att känna igen och komma ihåg. Det ska vara originellt i den 
meningen att det ska skilja sig från konkurrenternas märkesnamn men också dra till sig 
uppmärksamhet. Vidare bör namnet även ge antydan om produktens karaktärsdrag och 
därefter kunna åtskiljas från andra så att det kan skapa ett varumärkesskydd. 77  
 
Det kritiska är följaktligen att välja rätt namn på sitt varumärke. Det bör alltså spela tillbaka 
på produkten eller tjänsten, samt sticka ut från mängden. Namnet kan även vara ett sätt för 
företaget att beskriva företagets bakgrund eller vad företaget arbetar med. Vidare är det bra i 
dagens globaliserade värld att skapa ett internationellt gångbart namn.78 Exempelvis det lilla 
klädföretaget Odeur i Umeå har skapat ett namn som inte bara refererar tillbaka på kläderna 
som kommer i en luktpåse, utan namnet kan förstås även bland människor runt om i världen. 
Det gör i sin tur att när de expanderar som de nu gjort till Storbritannien, behöver de inte 
fundera på hur de ska skapa ett varumärke kring sitt svenska företag på samma sätt som om 
de skulle heta ”lukt”.    
 
 
 
 
 
 

                                                
76 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.29-30 
77 Melin, F., (1997), s.140-141 
78 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), s.549-550 
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3.2.3 Unikhet 
När det kommer till småföretag tillför ägarna oftast en annan typ av personlig och unik stil i 
uppbyggandet av varumärket än vad större företag har möjlighet att göra. De små företagen är 
oftast även mer innovativa. Ägarna är i de flesta fall entreprenörer som är mer flexibla vilket 
gör att de är bättre på att specialisera sitt företag efter kundernas behov. Det leder till att 
företaget kan skapa en personlig relation till kunderna där företaget i sin tur får ökad 
feedback.  Därigenom kan företaget skapa ett högre värde inte bara för kunden utan även för 
varumärket i sig.79  
 
Dessutom har forskning visat att småföretag med innovativa ägare är bättre på att utveckla 
strategier för att ta fram nya produkter. De är även bättre på att bry sig om dagens viktiga 
frågor såsom miljön och etiskt frågor.80 Detta märks idag när företag lägger allt större vikt vid 
socialt ansvarstagande.  
 
Många av principerna som finns inom forskningen av varumärkesbyggande går inte att 
applicera på småföretag. Det eftersom dessa aktiviteter inte är lika praktiska och applicerbara 
på individnivå vilket kan behövas i småföretag. När ägarna får restriktioner på grund av 
resurser, använder de sig av aktiviteter som de anser passar företaget bäst och är mest 
effektiva. De flesta aktiviteter som används är därför anpassade till en unik situation. Det gör 
att många småföretags chefer ofta går på magkänsla eller tidigare erfarenheter när de ska ta 
besluten.81 Detta är tydligt inom de flesta småföretag som finns på lokal nivå, där det är sällan 
man ser stora marknadsföringskampanjer utan word-of-mouth är ett vanligare exempel på 
marknadsföringsverktyg som används. Seaflex är ett exempel på ett företag som har kunder i 
länder allt från Shanghai till Dubai men marknadsför sig inte lokalt i Umeå. 
 
 
 

                                                
79 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.28-29 
80 Ibid., s.29 
81 Ibid., s.29 
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3.2.4 Lojalitet 
 
”Brands and relationships go hand in hand” 82 
 
Ett varumärke skapas utifrån varumärkeskapitalet, det värde som finns i företagets identitet 
och namn. Den viktigaste delen för ett företag när det bygger sitt varumärke är att skapa ett 
värde inte bara för företagets skull utan även för konsumenterna, alltså ett värde både inom 
och utanför organisationen83. Målet för de flesta företag när de skapar ett varumärke är alltså 
att nå ut till konsumenter och få dem att bli lojala varumärket. Det kan göras genom loyalty 
management vilket innebär att företagen förvaltar det förtroende konsumenterna gett dem.84 
Det gäller med andra ord att skapa ett mervärde så kunden får positiva associationer till 
varumärket85. Om konsumenterna är nöjda med det som erbjuds, leder det till att de fortsätter 
köpa från företaget. 
 
Personalen har likaså en betydande funktion när det kommer till deras sätt att kommunicera 
varumärkets identitet och unika produkt eller tjänst. Personalens sätt att agera och tro på 
varumärket gör att varumärket blir mer verkligt och därmed blir det lättare för kunderna att 
skapa en lojal relation till företaget. Men för att skapa en lojalitet hos kunderna gäller det att 
företaget själv, inte bara personalen utan även ägarna, är lojala till sitt märke och tror på vad 
de gör. 86 Detta gäller speciellt småföretag som inte hunnit etablera sig lika starkt på 
marknaden. Först efter att företaget gör det kan de bygga upp lojaliteten kring varumärket.  
 
 
 
 

                                                
82 Merrilees, B., (2007), s.412 
83 Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi, om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber Ekonomi. 
s.206-207 
84 Ibid., s.246-251 
85 Ibid., s.206-207 
86 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
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3.2.5 Positionering 
För att besluta vilken strategi företaget ska ha vid etableringen handlar det till viss del om att 
utgå från kundernas tankegångar och därigenom skapa varumärkets positionering. 
Positionering är processen där företaget ser till att varumärket blir något unikt och 
svårimiterat, så att konsumenterna blir väl medvetna om varumärket, medan konkurrenter 
därigenom får svårighet till etablering. Företaget skapar en plats för det egna varumärket i 
konsumentens medvetande. Målsättningen vid positionering är att utveckla sin ”unique selling 
point” (USP) vilket innebär ett unikt erbjudande som i sin tur förknippas med varumärket. Det 
bör vara företagets kärnvärde som ligger till grund för en sådan unik position . Som vi tidigare 
nämnt gäller det att skapa ett mervärde.87 
 
Positioneringen handlar alltså om att göra varumärket uppmärksammat och unikt. 
Positioneringen kan fungera såtillvida att exempelvis Volvo skapar sig ett unikt varumärke 
genom att säkerheten inte bara blir ett attribut utan även en fördel. Dessutom kanske personer 
som köper Volvo har starka värderingar när det gäller att köra barnen säkert. Kulturen spelar 
även den en roll, konsumenten vill ha något svenskt. Sen kanske konsumenten har en ”trygg 
Svensson personlighet” och snabbt känner igen sig i varumärket.88 
 
Därför blir utmaningen för ett litet företag att utveckla en mening och association kring 
varumärket.  Det gäller att inte bara utgå från en association med företaget medan det 
samtidigt kan vara farligt att utgå från för många tankar kring meningen med varumärket. I 
slutändan handlar det om att företaget måste utgå från sina grundvärderingar samt visioner 
och mål för att kunna positionera sig som ett starkt varumärke.89 
 
Ett varumärke måste med andra ord byggas från grunden och tas hand om, positioneringen 
måste hela tiden kommuniceras till kunderna. Till viss del kan reklam vara ett sätt att synas, 
men det gäller för företag att fokusera på de kanaler och ställen där kunderna är, företagen 
måste hitta nya sätt att skapa kontakt och möjligheter där kunderna vill ta kontakt.  
 

                                                
87 Melin, F., (1999), s.234-239 
88 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), s.559 
89 Ibid. 



Forskningens syn på varumärket 
___________________________________________________________________________ 

27 

 
 
3.2.6 Kreativitet 
Att starta företag och vara ett mindre företag kan vara en utmaning då företaget har mindre 
resurser och budget än de redan stora och etablerade företagen. Troligtvis är risken att göra 
misstag inte lika stora men företaget måste tänka igenom varje process av marknadsföringen. 
Dock är det vikigt att komma ihåg att många företag började från grunden och har byggt upp 
starka varumärken allt eftersom. När ett företag har små resurser blir det viktigare att istället 
utveckla sin kreativitet. Det har betydelse att göra kampanjer som gör kunderna medvetna om 
varumärket, samt att använda andra alternativa kanaler för att nå ut.90 Exempelvis ställde 
Umeå företaget Flott ut ett provrum mitt på torget för att locka kunder att pröva deras kläder.  
 
Det är svårt att visa på en specifik faktor som leder till att företaget lyckas, men kreativitet 
framstår som en allt viktigare faktor. Svårigheten ligger i att skapa ett märke som kan stå för 
både kvaliteten och en unik design. Ägarna i småföretag är ofta entreprenörer som är stolta 
över vad de åstadkommit. Entreprenörens roll utifrån dennes passion för varumärket leder 
därför till varumärkets personlighet. Entreprenören influerar företagets struktur, vilket kan 
leda till mer kreativitet i marknadsföringen av varumärket. Det eftersom det skapas en 
karaktär kring varumärket. Det blir därför viktigt att ägarna har den kreativitet som behövs för 
att åstadkomma innovativa sätt att bygga varumärket på trots liten budget.91 Det är även 
viktigt att ägarna skapar ett sätt att synas i exempelvis PR sammanhang för att driva 
varumärkets utveckling framåt. 
 
En kritik här är dock att denna typ av forskning fokuserat på ägarens påverkan inom ett litet 
företag. Det kan lika gärna vara så att det är lättare att ha personal som brinner för företaget 
när det är litet. Personalen får kortare beslutsvägar, vilket i sin tur kan leda till att de får större 
utlopp till kreativitet jämfört med om de arbetat på ett multinationellt företag där de aldrig 
hälsat på sin chef.  
 
 

                                                
90 Scarborough, N.M., Zimmerer, T.W., (2003), s.751-752 
91 Krake, F., (2005), s.231 
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3.2.7 Kommunikation 
När företaget väl vet sitt kärnvärde och därefter positionerat sig, kvarstår att kommunicera 
detta till marknaden och konsumenterna. I dagens samhälle blir bruset genom alla kanaler allt 
större. Därför handlar det alltmer om att informera och erinra konsumenterna om varumärket 
så att kännedomen om varumärket skapas. Ett sätt att kommunicera mervärdet är genom att 
skapa en medvetenhet kring varumärket. Det finns olika sätt för företagen att dra till sig 
uppmärksamhet. Men i slutändan handlar det om att skapa ett brett märke utifrån så många 
associationer som möjligt. 92 
 
Att ha ett starkt varumärke ger inte bara en fördel såtillvida att konsumenterna lättare känner 
igen företaget och dess produkter eller tjänster, det ger även en känsla av tillit och minskad 
risk för besvikelse. Varumärket fungerar som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan 
företaget och dess konsumenter. Genom det kan även symbolerna kring varumärket ha en 
underlättande effekt för konsumenterna då de står inför ett val att köpa en produkt.93 
Eftersom småföretag har mindre resurser innebär det att de istället måste vara mera 
fokuserade och effektiva. Det handlar om att fokusera på att bara bygga ett varumärke i taget, 
vilket i sin tur innebär att kampanjerna som de småföretagen använder bör vara specificerade 
utifrån valt segment. Ett annat sätt att skapa effektivitet är att se till att entreprenören, som vi 
skrev tidigare, syns i PR sammanhang. Det gäller att bygga varumärket utifrån varumärkets 
personlighet vilket kan innebära en sådan enkel sak som att visa varumärkets namn eller 
grundare i olika sammanhang.94 
 
Som vi beskrev tidigare är det även essentiellt att företaget skapar ett gott rykte kring 
varumärket. Ägarna i småföretag börjar förstå vikten av att skapa sig ett gott rykte för att hålla 
kvar kunder, men det kan vara svårt för företaget att veta på vilket sätt ryktet och PR 
kampanjer kan användas medan de skapar sin identitet.95 
 
Att skapa ett högre medvetande kring varumärket är kanske inte heller det första som 
småföretag fokuserar på när de bestämmer sin marknadsbudget. Men med närmare eftertanke 
så är det kanske precis det som företaget bör ha som mål även om ett litet företag kortsiktigt 
fokuserar på att överleva marknaden. Många företag gör det de kan för att placera varumärket 
på alla förpackningar och byggnader de kan komma på. Men det mest logiska steget, att 
placera varumärkets namn på produkten är inte lika vanligt. Problemet idag är att småföretag 
istället fokuserar på att använda sig av media och sponsorer, istället för att vara innovativa.96  

                                                
92 Melin, F., (1999), s.239-246 
93 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
94 Merrilees, B., (2007), s.404 
95 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.29-30 
96 Krake, F., (2005), s.231 
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3.2.7.1 Internet 
I dagens globaliserade samhälle ändras media snabbt. Från att bara ha traditionell media 
såsom tidningar och TV finns idag allt från Internet och databaser till satelliter och kabel TV. 
Frågan är därför hur företag kan hänga med i denna föränderliga värld.97 
 
Även teknologins utveckling visar på vikten av att förstå varumärkesbyggande. Den 
kommunikation som går att förmedla över Internet gör det allt enklare för konsumenter att 
förstå ett varumärkes bakgrund och värderingar istället för att bara höra och se det 
marknadsförarna vill att de ska veta.98 Teknologin utvecklas dessutom dagligen och företag 
använder idag tekniska innovationer som ett försök att utveckla sitt varumärke. Problemet 
som kan uppstå är om företagen alldeles för snabbt börjar sälja sin produkt utan att testa den 
ordenligt först. Det som kan hända är att produkten inte hinner anpassas till marknaden, på 
grund av att utvecklingen går för fort framåt. Det kan i sin tur leda till att konkurrenterna 
hinner före i slutändan då de får möjlighet att testa sitt varumärke under en längre tid.99 
 
Ett litet företag ska därför inte glömma bort vikten av att börja utveckla sin teknologi i sin takt 
och sedan se till att finnas på Internet genom exempelvis hemsidor. Det är en stor och viktig 
del för att nå ut inte bara lokalt utan även globalt. Det eftersom företaget med liten budget kan 
konkurrera med de stora utan att spendera stora summor på marknadsföring.  
 
Hemsidor är ett positivt verktyg för små och medelstora företag när det gäller att 
kommunicera företagets unika varumärkesidentitet. Webbsidorna kan även vara en potentiell 
källa till samarbete med andra företag genom att fler konsumenter köper från hemsidor med 
ett välkänt varumärke, vilket leder till att fler företag ser det som mer attraktivt att annonsera 
på en sådan sida.100 
 
Det gäller därför att ha en hemsida som är lätt att använda samt att samarbeta med andra 
större företags sidor för att få kunder. Även om det i dagens läge är ekonomisk kris finns det 
fördelar med att vara liten. En fördel kan vara att det finns tid att se till kundernas behov på ett 
mer personligt plan, eftersom stora företag inte ges resurser att göra det. Småföretag kan 
koncentrera sig på att se till att de grundläggande behoven, såsom kundernas önskemål 
uppfylls. Detta är något som blir lättare med hjälp av Internet då det inte behöver kosta lika 
mycket att synas där. 

                                                
97 Macrae, C., Uncles, M.D., (1997), Rethinking brand management: the role of “brand chartering”, Journal of 
Product & Brand Management, Vol. 6, No. 1, s.71 
98 Jevons, C., (2005), s.117 
99 Macrae, C., Uncles, M.D., (1997), s.65 
100 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.344 
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Denna modell har vi skapat utifrån de vetenskapliga teorier som finns kring varumärken. Då 
de flesta teorier utgår från stora företag har vi här valt att skapa en modell som kan komma att 
visa på vilka faktorer som påverkar varumärkesetableringen för småföretag. Vi vill med 
denna modell, efter att empirin kommer vara insamlad, styrka de delar som ett litet företag 
kan utveckla i sitt arbete mot ett framgångsrikt varumärke.  
 
Identitet tror vi är en viktig del i denna fas då den påverkar varumärkesetableringen genom 
företagets värderingar, personliga prägel och hur företaget vill att dess varumärke ska 
uppfattas, vilket kan leda till skapandet av ett långsiktigt varumärke. 
 
Namnet är enligt teorierna ett sätt för företaget att beskriva sin bakgrund eller vad företaget 
arbetar med. Vi vill därför se om namnet kan hjälpa företaget att sticka ut från mängden.  
 
Eftersom de små företagen oftast är mer innovativa, vill vi se om deras möjlighet att vara 
Unika kan skapa en konkurrensfördel, eftersom de på så sätt kan skapa en personlig relation 
till kunderna, eller bry sig om grundläggande värderingar såsom det lokala eller etiska frågor.  
  
Lojalitet är en viktig faktor för ett litet företag eftersom kunderna är kärnan i verksamheten. 
Därför gäller det att skapa en lojalitet hos kunderna genom att själva tro på sitt varumärke och 
förmedla den lojaliteten. 
 
Det gäller för företaget att skapa ett mervärde för att kunna etablera sitt varumärke, därför tror 
vi att det är viktigt för företaget att Positionera sig genom att uppmärksamma varumärket.  
 
Kreativitet har vi använt oss av som en del i vår modell eftersom vi tror att den har stor 
inverkan på varumärket genom att om ägarna är kreativa skapas en karaktär kring varumärket 
vilket vi tror i sin tur leder till att företaget lyckas.  
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Kommunikation är en essentiell del av teorierna kring etableringen av varumärket. Vi tror 
därför att om ägarna i småföretag använder sig av kommunikation som en viktig strategi 
kommer en stark identitet skapas.  
 
Vidare kommer Internet in under kommunikation som en viktig del i vår modell då hemsidor 
kan vara en potentiell källa till samarbete med andra företag och att skapa sig en internationell 
räckvidd.  
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4. Tillvägagångssätt 
 

Vi ska i detta kapitel beskriva hur studien praktiskt genomfördes. Målet är att visa 
tillvägagångssättet när vi samlade in information från förstahandskällorna. Vi kommer även 
klargöra motiveringarna till vårt val av företag och hur intervjuerna samt bearbetning gått 
till. På så sätt kommer vi ge läsaren en chans att kritiskt granska vår studies förfaringssätt.  

 
4.1 Hur vet vi hur vi ska gå tillväga? 
Att samla in information till en studie kan göras genom att antingen använda sig av 
sekundärdata eller primärdata.101 Väljer man att samla in ny information, det vill säga 
primärdata finns i huvudsak två metoder, den kvantitativa eller den kvalitativa.102 Den 
kvantitativa metoden till datainsamling är ofta numeriska studier eller observationer medan 
den kvalitativa utmärks av ord. Kvalitativa studier används ofta när forskare vill ha en djupare 
förståelse inom ett ämne. De samlar därför in en större mängd information från ett mindre 
antal intervjuobjekt103. Här används ett mer tolkande synsätt där forskarna går in på djupet 
vilket gör att respondenterna kan ge friare svar och forskaren kan få fram det mest 
betydelsefulla innehållet för att sedan skapa sig en förståelse om detta104 105. Kvalitativa 
intervjuer ger respondenten möjlighet att på ett friare sätt föra samtalet i den riktning som 
upplevs vara mest relevant och viktigt, här finns även möjlighet att frångå intervjumallen för 
att ställa följdfrågor utifrån vad respondenten svarat106.  
 
Den hermeneutiska kunskapssynen som är utgångspunkten för denna uppsats gör att den 
kvalitativa metoden blir ”given” när vi ska samla in empirisk data, den öppnar för en dialog 
mellan forskare och respondent107. Vi anser att i vår studie är detta av största vikt då ämnet är 
brett vilket gör att en tydlig nisch samt djupgående förståelse och tolkning bara kan 
åstadkommas genom en kvalitativ metod. Backman liknar kvalitativ forskningsmetodik med 
ord108. Detta gör vårt val än mer klart då exempelvis siffror anses som ointressant utifrån vår 
studie. För att förklara tankarna bakom ett litet företags varumärkesetablering krävs en 
djupare dialog. 
 
Eftersom vi valt att undersöka och tolka problemet kring småföretag och deras varumärke och 
inte kartlägga dem anser vi att den kvalitativa metoden tillsammans med semistrukturerade 
intervjuer är rätt väg för oss att gå. Enligt oss skapas en större förståelse kring varumärket 
genom våra sex intervjuer där grundarna till företagen själva ger oss en inblick i deras syn på 
etableringen av varumärket.  
 
Om vi istället hade valt att arbetat med en enkät hade vi inte kunnat få fram samma känslor 
och värderingar vilket vi behövde för att kunna ställa passade spontana följdfrågor. Vidare har 
vi velat få fram resonemang och tankar kring deras motiveringar vilket hade varit svårt i fallet 

                                                
101 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), s.241 
102 Halvorsen, K., (1992), s.78 
103 Ibid., s.82 
104 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.312 
105 Backman, J., (1998),Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur, s.31 
106 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.361-363 
107 Darmer, P., Freytag, P.V., (1995), Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s.126 
108 Backman, J., (1998), s.31 
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med kvantitativ metod. Vi anser att genom semistrukturerade intervjuer har vi lättare kunnat 
skapa oss en helhetsbild av respondenternas erfarenheter kring deras etablering av 
varumärket. Vi ser syftet med vår studie som ett komplext problem vilket gör att vi vill att 
respondenterna ska kunna tala fritt kring deras tillvägagångssätt och inte vara styrda kring 
förutbestämda enkätfrågor. Vidare anser vi att med vårt synsätt är en kvalitativ metod att 
föredra eftersom enkäter inte ger så stort utrymme för just tolkning.  
 
4.2 Vad ska vi fråga om?  
När vi skapade vår intervjumall var syftet att använda den till våra semistrukturerade 
intervjuer. Vi som intervjuare får då möjlighet att följa upp de frågor som är mest intressanta, 
samt lägga till frågor som passar utifrån vad som framkommer under intervjun109. Vår 
intervjumall bestod av några huvudteman som var skapade utifrån samtliga delar av den 
teoretiska referensramen, tillsammans med studiens frågeställning. Detta för att svaren på 
frågorna skulle kunna bidra till studiens syfte. Frågornas huvudsyfte är uppdelad i olika 
teman. (Se mallen i bilaga 1) 

 
 Ert varumärke 
 Företagets varumärkesarbete 
 Varumärket utåt  
 Framtida varumärkesarbete 

 
Förutom de teoretiskt grundade frågorna har inledningsvis övergripande frågor såsom en kort 
beskrivning av företaget och definition av varumärket ställts. Detta eftersom vi vill se deras 
svar utifrån ett sammanhang, kanske är det deras synsätt på definitioner, eller att de är 
småföretagare som spelat in en roll för de val de gör och därigenom påverkat etableringen av 
varumärket. 
 
Frågorna ställdes inte i samma följd utan ibland användes de bara som stöd, frågorna ställdes 
även utifrån hur intervjuobjektet valde att prata om de olika delarna. Vi skickade ut 
intervjumallen i förväg till våra respondenter för att de på så sätt skulle ha en möjlighet att se 
och fundera över mallen före själva intervjun.  Följdfrågorna uppkom utifrån vad 
respondenten ansåg vara en del av varumärkets etablering med hänsyn till deras erfarenheter, 
attityder samt vad vi ansåg var mest intressant att veta mer om. Vi strävade efter att ha öppna 
frågor för att inte påverka utgången av intervjun110. 
 
4.3 Vilka företag ska få vara med i studien? 
Ett första steg i urvalsprocessen är att bestämma vilka personer som ska tas med i studien. I en 
kvalitativ studie anses frågor om representativitet inte lika viktigt varför man ofta gör icke-
sannolikhetsurval där forskaren själv, utifrån egna bedömanden, väljer ut respondenterna. 
Syftet här kan exempelvis vara att det finns ett intresse av att få fram information med högre 
kvalitet och att man utifrån det väljer de personer som tros ha stor kunskap inom området. 111 

112 
Flera av de företag vi valt var sådana vi i förväg kände till hade starka varumärken vilket 
innebar att de troligtvis hade god insikt och kunskap kring ämnet. Vilket gjorde att vi såg dem 
som viktiga för vår studie113.   
                                                
109 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.363 
110 Jacobsen, J.K., (1993), Intervju – Konsten att lyssna och fråga, svensk utgåva, Lund: Studentlitteratur, s.99 
111 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.95 
112 Halvorsen, K., (1992), s.102 
113 Darmer, P., Freytag, P.V., (1995), s.126 
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Vi hade däremot inte någon specifik kunskap kring tre av de företag vi intervjuat utan de 
valde vi slumpmässigt utifrån B.I.C Factorys hemsida som vi vet är en inkubator för 
småföretag. Vi sökte därför inte specifika namn utan utgick istället från vad vi hört varit 
framgångsrika företag i Umeås näringsliv som ram för vår urvalsprocess.  
 
Att mäta ett varumärkes betydelse för små lokala företag kan vara svårt. Dock är de 
respondenter vi valt redan familjära vid uttrycken i teorin. Med det menar vi att begrepp 
såsom namn och lojalitet inte ses som svårdefinierbara utifrån en företagares perspektiv. Vi 
vill även att studien ska kunna ge nya infallsvinklar angående varumärkesbyggande och 
identitet inom företaget. 
 
Vår studies syfte har avgjort vilket antal intervjurespondenter studien bör ha. Detta går inte att 
avgöra vid studiens start utan först när ett antal intervjuer är gjorda kan vi som författare få en 
bild av hur många fler intervjuer som kan behövas för att få den information som studien 
kräver.114 Vi ansåg att nya vinklar och information fortfarande tillkom när vi hade haft fyra 
intervjuer vilket gjorde att vi valde att göra två intervjuer till. Dessa gav vår studie nya 
infallsvinklar och en bättre helhetsbild av varumärkets påverkan då kunskapen hos våra 
respondenter var högre än vi förutspått. Efter de sex intervjuerna vi genomförde ansåg vi att 
ytterligare intervjuer inte skulle tillföra ny och relevant data till vår studie, då olika synsätt 
framkommit redan efter de fyra första och de två resterande skapade den fullständiga 
helhetsbild vår studie syftade till.  
 
Vi valde alltså att identifiera sex småföretag som passade till vår studies ämnesval. Detta har 
skett genom bekvämlighetsurval, där valet utgår från respondenter som är tillgängliga men 
som även har ansets vara väsentliga. Studier inom ämnesområdet ekonomi grundar sig ofta på 
denna typ av urval.115  
 
Att vi valde ett bekvämlighetsurval grundar sig även i att vi ville se hur småföretag på en 
lokal arena inom olika branscher och miljöer arbetar med sitt varumärke. Det kan även ses 
som ett strategiskt urval vilket kan öka värdet på intervjun, då vi valt respondenter från vitt 
skilda branscher116. 
 
Vi tror att branschen kan ha viss inverkan när det gäller vikten av att etablera sitt varumärke, 
eftersom exempelvis varumärket kan vara en symbol som betyder allt i vissa sammanhang 
medan den aldrig visas i andra branscher. Därför anser vi det vara av vikt att samla in 
empiriskt material från så skilda branscher som möjligt. På grund av det gav även ett 
bekvämlighetsurval oss en frihet att inte bara välja företag vi ansåg intressanta utan vi fick 
även friheten att intervjua företag med vitt skild omsättning och under 50 anställda, vilket var 
definitionen av småföretag117. 
 
Nästa steg i urvalsprocessen var att utifrån de företagen vi valt bestämma vilka personer i de 
företagen som skulle vara med i vår studie. Eftersom vårt intresse för den lokala 
företagsmarknaden är stor, valde vi att intervjua respondenter i Umeå för att få kunskap 
utifrån ett lokalt perspektiv. Därefter har vi utgått från att göra intervjuerna med ägarna i 
företagen. Detta för att ägarna är en stor del av företagen när de är små, vilket gör att det är de 

                                                
114 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.351 
115 Ibid., s.124-126 
116 Halvorsen, K., (1992), s.102 
117http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/e
usdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html 
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som har den största kunskapen kring varumärkesuppbyggnaden.  
 
För att studien ska vara vetenskaplig är en förutsättning att respondenten inte är en person vi 
som intervjuare känner. Anledningen kan vara att det kan bli oseriöst om personerna ifråga 
känner varandra, samtidigt som det kan vara lättare att öppna sig som respondent om de vet 
att de inte behöver ha en fortsatt relation till intervjuaren. Som intervjuare kan det även vara 
lättare att ställa frågor när man vet att det enbart är i syfte till studien.118 Något som vi därför 
kan kritisera är att i ett av företagen vi intervjuade kände vi respondenten i fråga, dock inte så 
mycket att vi ansett att det spelat roll för utgången på intervjun. Det skapades en bra 
diskussion kring intervjufrågorna på en gång, därför funderade vi aldrig kring att stämningen 
blev annorlunda jämfört med övriga respondenter.  
 
Vår studie kan ses som ett kvoturval, vilket innebär att urvalet även är indelat med hänsyn till 
exempelvis kön.119 Detta var slumpartat när vi valde företagen då vi först och främst valde 
personer på ägarpositioner, men då vi märkte att det fanns lika många kvinnor som män som 
ägare i vissa av företagen bad vi att få intervjua en av varje. Anledningen till att vi kunde ha 
fyra män och fyra kvinnor trots sex intervjuer var på grund av att i två av intervjuerna deltog 
två ägare i företaget. Det gjorde att vi sammanlagt kunde intervjua åtta personer trots att det 
rörde sig om sex företagsintervjuer.  
 
4.4 Hur gjorde vi intervjuerna? 
När vi skulle hålla intervjuerna så valde vi att göra det på ett personligt plan. Intervjuerna 
genomfördes därför i Umeå på respondenternas kontor för att de skulle känna sig 
hemmastadda i miljön. För att skapa förtroende bör intervjun ha en avslappnad inledning där 
syftet anges120. Intervjuerna startade därför med att vi presenterade oss och vår bakgrund till 
att vi ville träffa dem, samt berättade syftet med uppsatsen. Båda författarna till studien 
närvarade för att hjälpa varandra att ställa följdfrågor som komplement till den 
semistrukturerade intervjun.  
 
Vi ville även fokusera på djupet och skapa en förståelse kring hur småföretag tänker kring sitt 
varumärke. Vidare ger vår bakgrund och det faktum att intervjuerna sker på en lokal marknad, 
oss möjlighet att komma nära våra respondenter fysiskt och psykiskt. Med andra ord kommer 
vi inte från andra städer än våra respondenter utan vi kan skapa en förståelse kring Umeås 
företagande, samt visa ett brinnande intresse kring småföretags varumärkesetablering. 
 
Vi började intervjuerna med att respondenterna fick definiera begreppet ”varumärke.” Det för 
att få en uppfattning om hur de tolkade begreppet. Orsaken till att vi själva inte velat ge en 
definition, är att vi tror att det skulle kunna leda till att deras svar formas efter vår teoretiska 
definition. Det skulle även ha kunnat leda till att deras egen syn på varumärkets betydelse inte 
framkommer. Efter vi fått reda på hur de valt att definiera begreppet har vi lättare kunnat 
ställa frågor om deras jobb med etableringen av varumärket. Vi märkte stor skillnad i 
intervjuns fortskridande eftersom deras varumärkesdefinition påverkade intervjuns struktur 
genom att vi kunde, utifrån deras tolkning, välja vilka av våra frågor som vi skulle utveckla 
mer följdfrågor till. 
 
 
                                                
118 Esaiasson, P., Gilljam, M., (2003), Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
Andra upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB, s.286 
119 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.128 
120 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.122 
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Intervju 1: Markus Lindh, 090420 kl. 14.00 (Helhet)  
Tid: 39 minuter  
Lindh uppfattade varumärket till största del som en symbol. Det gjorde att intervjun blev mer 
strukturerad än de efterföljande då han inte pratade lika fritt kring frågorna. Detta gjorde dock 
inte intervjun mindre inspirerande då han hade ett väldigt nytänkande sätt att se på varumärket 
och dess etablering. 
 
Intervju 2: Annelie Lindström och Malin Lindberg, 090422 kl. 12.00 (Gertrud & Gertrud) 
Tid: 43 minuter 
Dessa respondenter var väl inlästa på ämnet varumärken. De beskrev varumärket som 
företagets själ. De såg det som företagets största tillgång och intervjun följde frågorna men 
inte i den exakta ordningen. Det medförde även många följdfrågor och nya infallsvinklar. 
 
Intervju 3: Anders Sandlund och Jonas Forsberg, 090422 kl. 15.30 (Red Q) 
Tid: 38 minuter 
Killarna såg varumärket som substansen i verksamheten. Alltså att det var substansen i 
företaget som skapade varumärket och därför blev intervjun av en helt annan karaktär 
gentemot de tidigare intervjuerna.  
 
Intervju 4: Frida Stighäll, 090423 kl. 12.00 (Kii) 
Tid: 36 minuter 
Ägaren här definierade varumärket som en känsla, att man associerar till något som 
förhoppningsvis är positivt. Detta var även den person som vi känner sen tidigare vilket 
gjorde att strukturen följdes relativt lätt med många följdfrågor.  
 
Intervju 5: Peter Renkel, 090424 kl. 13.00 (Konftel) 
Tid: 48 minuter 
Konftel är vårt största och mest tekniska företag som varit med i branschen i mer än 20 år, det 
medförde att Peter Renkels definition av varumärket var mer kopplat till den fysiska 
produkten. Här följde intervjun inte frågorna utan vi pratade fritt utifrån de olika teman vi 
hade och följdfrågorna kom naturligt i anknytning till berättandet om företaget och dess 
varumärke. 
 
Intervju 6: Ida Backlund, 090429 kl. 15.00 (Rapunzel) 
Tid: 25 minuter 
Backlund definierade varumärket som ett namn och som något unikt. Denna intervju var den 
mest strukturerade och följde frågornas ordning ganska precis, detta på grund av att 
respondenten inte pratade lika fritt kring ämnet som de övriga respondenterna utan svarade 
ganska kortfattat.  
 
På detta sätt gjorde vi personliga intervjuer, vilket är en vanlig 
informationsinsamlingsmetod121. Anledningen till varför vi koncentrerat oss på att göra 
personliga intervjuer är att vi ville skapa en förståelse och egen tolkning om småföretags 
drivkraft. En annan anledning är att det blir lättare att skapa ett förtroende och dialog då man 
har ögonkontakt och ser entusiasmen i respondenternas sätt att prata om sitt varumärke. 
 
Intervjuerna inleddes således med en definitionsfråga. Hur intervjun sedan fortskred 
påverkades av deras svar. Vi utgick därför ifrån ett semistrukturerat upplägg av intervjuerna. 

                                                
121 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), s.242-243 
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Semistrukturerade intervjuer är ett verktyg vid kvalitativ forskning där intervjuarens frågor 
gör att respondenten får ge utförliga svar med sina egna ord. Semistrukturerade intervjuer 
utgår vanligtvis från ett antal områden som skall beröras. Vi valde att ha olika huvudsyften i 
mallen så att vi lätt kunde följa vilket ämne vi diskuterade med respondenterna. Vidare så kan 
frågor som inte finns med intervjuguiden även ställas om de anknyts till vad respondenten 
sagt. Denna typ av intervjumetodik ger även forskaren utrymme att ställa följdfrågor till 
respondenten för att skapa en djupare förståelse.122 Detta underlättade i vårt fall vår intervju 
då, som framkommit tidigare, intervjuerna såg olika ut beroende på hur de definierade vårt 
ämne. I vilken ordningsföljd frågorna i intervjuguiden ställs har därmed mindre betydelse i 
den semistrukturerad intervju och idealet är att intervjun är i dialogform123. Vi har strävat 
efter att intervjuerna ska ha följt samma mönster. Frågorna har varit samma för samtliga 
intervjuer även om strukturen och följdfrågorna som tillkommit på vissa intervjuer inte varit 
aktuella i andra fall. Vi har även valt att dela upp frågorna mellan oss själva som intervjuare 
och låtit en person fråga samma frågor under intervjuns gång. Detta för att intervjuerna skulle 
vara så lika varandra som möjligt i sin utformning, även om diskussionerna varit vitt skilda 
utifrån vilken dialog som uppkom med respondenten.  
 
4.4.1 Hur fick vi denna information?  
Något som är viktigt vid intervjuer är access. Med access menas hur forskaren får tillträde till 
informationen.124 Vi ville skapa en god access i vår studie och valde därför att på ett 
avslappnat sätt fånga lite av karaktären i företaget. I början av intervjun presenterade vi oss 
själva och syftet med studien för att därigenom få en mer avslappnad stämning. Inledningsvis 
valde vi även att ställa frågor kring deras företag, vilket gjorde att det skapades en öppen 
dialog. Vi hade även skickat frågorna innan intervjuerna, vilket gjorde att några av 
respondenterna kände sig mer bekväma att prata fritt kring frågorna. Detta anser vi ökade 
trovärdigheten i vår studie. Under intervjuerna anser vi att vi fick tillträde till respondenternas 
kunskap då de var personer som brann för sitt ämne, vilket gjorde att de entusiastiskt delade 
med sig av deras erfarenhet och kunskaper. Det gjorde även att vi fick en mer personlig bild 
av företagen och deras varumärke. Vi avslutade alltid intervjun med en fråga där 
respondenterna fick prata om sitt varumärke i form av en metafor125. Det gjorde inte bara att 
vi skapade en lättsam avslutning på intervjun, utan även att vi kunde spegla verkligheten på 
ett bra sätt, eftersom vi fick en bra inblick på hur ägarna vill att synen på deras varumärke ska 
etableras. 
 
4.5 Har vi verkligen gjort på rätt sätt?  
Vi valde att skicka ut våra frågor före intervjun för att respondenterna skulle få möjlighet att 
läsa och tänka igenom frågorna före mötet. En kritik mot att vi valde att göra på det sättet är 
att vi kanske inte fick lika spontana svar som vi annars kunnat få. På samma sätt blir svaren 
eventuellt inte lika ärliga då respondenterna hinner fundera över hur de vill framstå. Men vi 
anser dock att det är till fördel att dela med sig av mallen före intervjun, då respondenterna på 
så sätt har haft möjlighet att tänka igenom frågorna och därigenom komma med mer utförliga 
svar. Samtidigt minskade vi risken att viktiga delar glöms bort under intervjun mot för om vi 
helt ”plötsligt” ställt frågor som de inte hunnit fundera på. En av respondenterna hade inte läst 
igenom våra frågor och under den intervjun kunde personen i fråga inte ge lika utförliga svar 
och information som de övriga samt att personen inte kunde svara på vår sista fråga om 
metaforer, utan var tvungen att skicka det svaret vid ett senare tillfälle. Det gjorde att vi ser 
                                                
122 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.362-364 
123 Darmer, P., Freytag, P.V., (1995), s.256-257 
124 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.135 
125 Jacobsen, J.K., (1993), s.57 
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utskicket före intervjun som lämpligt.  
 
Problemet med att ha personliga intervjuer kan även vara att vårt sätt att arbeta och intervjua 
kan påverka resultatet. Med detta menas att en intervjuareeffekt kan uppkomma, att 
respondenten svarar det den tror vi vill höra eller känner sig underlägsen då vi var två 
personer126. Vi vet att vi påverkar svaren till viss del eftersom vi är en del av det hela, men 
eftersom stämningen under intervjuerna var trevliga och avslappnade så fick vi inte känslan 
av att någon känt sig underlägsen. Det var även två personer som blev intervjuade under två 
av våra intervjutillfällen och därför tror vi inte att den situationen uppkom. Dessutom hade vi 
skickat ut frågorna i förväg vilket förhoppningsvis gjort att de funderat ut egna svar istället för 
att säga någonting som de trodde vi ville höra. 
 
Det kan vara så att vår mall inte är optimal då det gäller att svara på vår studies 
problemformulering, men efter våra intervjuer ansåg vi att vi fått en klarare bild av studiens 
syfte. Då vi valde att intervjua sex företag anser vi att med deras attityder och erfarenheter 
kunde vi inte ha fått någon klarare bild över vår problemformulering genom en annan mall 
eller fler företag.   
 
Självklart finns det andra personer inom företagen som hade kunnat ge oss en annan bild och 
perspektiv men det är ägarna som borde ha tydligast bild av hur etableringen av deras 
varumärke gått till, varför vi anser att den bilden känns mest angelägen att ta reda på. Vi anser 
oss därför ha skapat en trovärdig bild över vår problemformulering. Vi har även sett till att 
förklaringen av begrepp varit respondenternas egna eftersom vårt synsätt innebär att de själva 
ska få förklara sin syn på verkligenheten.  
 
Vidare kan en viss skevhet uppstå om våra intervjuobjekt missuppfattat våra frågor. 
Exempelvis så var en av respondenterna säker på en definition som vi själva inte skulle ha 
valt att använda. Men vi uppfattade inte detta som något negativt för studien, vi kände inte att 
personen i fråga inte förstått utan enbart stod för nya infallsvinklar till vår studie. Det har 
hellre varit så att respondenterna utvecklat våra begrepp då deras kunskap och erfarenhet varit 
betydande. Vidare kan ett problem vara att vi inte fått full access då de under intervjun kanske 
valde att undanhålla information, eller inte svarade fullt ut. Exempelvis valde en av 
respondenterna att inte helt berätta om företagets framtidsplaner. Personen ifråga vill inte dela 
med sig sådana uppgifter då en av oss startat företag.  Vi såg dock detta som att vår studie 
kommer att vara lärorik och att det inte var något som påverkat vår analys.  
 
Dessutom kan vi kritisera vår intervjuteknik. Då vi villigt kan erkänna att det saknades 
kunskaper inom intervjuteknik, kan respondenterna ha slutit sig mer än om vi hade mer 
kunskap om hur vi skulle agera.  Det kan ha lett till att vi missat tillfällen att ställa intressanta 
följdfrågor.127 Detta upptäckte vi till viss del under vår första intervju då vi märkbart höll oss 
till frågornas struktur. Vid sista intervjun användes däremot frågorna aldrig rakt av, utan fanns 
bara med som bakgrund till diskussionen. Trots att vi inte har någon större erfarenhet inom 
ämnet intervjuteknik menar vi att det inte haft en negativ effekt på studien då vi anser, som vi 
även nämnt tidigare, att vi fått en öppen och personlig dialog kring respondenternas företag 
och deras syn på varumärket. De tog själva upp olika följfrågor som de spontant svarade på, 
det menar vi tyder på att respondenterna öppnat sig på ett sätt som bidrog till vår studies 
helhet. 
  
                                                
126 Halvorsen, K., (1992), s.89 
127 Eriksson, L-T., Wiedersheim-Paul, F., (2001), s.87 
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Vi även kände en viss nervositet vilket måhända projicerades på vår respondent.128 
Respondenten kommenterade sin nervositet kring inspelningen till en början och det uppstod 
en lite mer avslappnad dialog efter vi stängt av diktafonen i slutet av intervjun, även om 
personen ifråga var helt tillfreds med inspelningen.  Dock var nervositeten ingenting vi 
märkte av vare sig på oss själva eller på våra respondenter under kommande intervjuer. 
Istället blev det lättare att gå utanför ramarna på vår mall allt eftersom de sex intervjuerna 
fortskred.  
 
Vidare så kände vi ägaren i ett av företagen vilket i sin tur kan ha lett till att vi blev mindre 
strukturerade samt väl avslappnade jämfört med de övriga intervjuerna. Problemet som kan ha 
uppstått är att respondenten inte ansträngde sig på samma sätt som de övriga med svaren. 
Dock var detta något vi var medvetna om redan före och hade pratat igenom detta med 
respondenten, vilket gjorde att denna dialog blev öppen och det framkom information vi inte 
visste om företaget innan, vilket gjorde att vi såg detta som positivt. Personen i fråga 
ansträngde sig mer än förväntat vilket gjorde att slutresultatet blev som vi hoppats.  
 
4.6 Vad gör vi med all information? 
På respondenternas begäran var frågorna utskickade i förväg. De ville ha en inblick i vad 
intervjun skulle handla om, samt ta ställning till om de ville svara på frågorna. Alla vi 
kontaktat för intervju var positiva till att vara med och alla utom en hade läst igenom 
frågorna.  
 
Vi använde oss av en diktafon vid alla intervjutillfällen för att på så vis lättare kunna delta i 
diskussionen kring ämnet. Det gjorde även att dialogen blev friare och mer likt ett avslappnat 
samtal då vi bara tog lättare anteckningar istället för att skriva ner hela svaren. Samtliga 
intervjurespondenter godkände och var positiva till bandandet av intervjuer, vilket 
underlättade vårt arbete. Då vi ville skapa en diskussion kring ämnet utanför våra frågor var vi 
båda väl inlästa på ämnet utifrån vår teoretiska referensram. 
 
Transkriberingen skedde inom en dag efter varje intervjutillfälle. Vi valde att skriva ned i 
princip allt vad respondenterna sade. Vi valde dock att inte transkribera material som inte 
passade in i vår studie. Tanken med att bearbeta data handlar om att lyfta fram det som är 
representativt i det insamlade materialet129. I vårt fall uppstod exempelvis en diskussion kring 
Fairtrade med ett av företagen vilket var givande för oss men som inte var av relevans för 
denna studie. Anledningen till att vi transkriberade så tätt inpå intervjun var för att ha deras 
kroppsspråk och helhetsbild färsk i minnet så att vi lättare kunde få en helhetsbild och tolka 
respondenternas tanker vilket underlättar i empirianalysen. Vi anser oss skapat en förståelse 
kring varumärkets etablering i småföretag utifrån intervjuerna. Vissa av intervjuobjekten har 
bett om att få läsa studien för att på så vis kunna se sitt företag med andras ögon. När vi skulle 
sammanställa vår empiridel valde vi att göra det tillsammans med analysen. Vi sorterade 
informationen från företagen genom att använda de transkriberade texterna på ett sätt som 
gjorde att läsaren inte bara skulle få lära känna personerna i företagen genom citat, utan även 
få se hur vi tolkat det empiriska materialet utifrån teorin.  
 
 
 
 
                                                
128 Ejvegård, R., (1996), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s.47 
129 Darmer, P., Freytag, P.V., (1995), s.267-268 
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5. Empiri och analys 
 

 
Detta kapitel innehåller reflektioner över och tolkningar av de faktorer som påverkar 
småföretags etablering. Kapitlet kommer att vara uppdelat i två delar; vi inleder 
nedanstående med en beskrivning av de sex företag vi intervjuat, för att sedan redogöra för 
och analysera vad företagen ansett som viktigt utifrån vår teoretiska referensram.  

 

 
 
”Helhet Reklam & Marknadsföring kan ses likt en bläckfisk, nog med armar 
för att ta hand om varje del av företaget, alltså någon som pysslar med allt 
samtidigt.” 
     –Markus Lindh 
 
Företaget Helhet Reklam & Marknadsföring startades 2005 och har alltså drivits i ungefär 
fyra år.  Idag har företaget åtta anställda varav fem av dem är delägare. Tre av dessa var 
framgångsrika inom Ung Företagsamhet i gymnasiet och slog därför ihop sin verksamhet 
Pjoll Pincher, med redan existerande Jonssons reklam, vilket resulterade i Helhet Reklam och 
marknadsföring. Affärsidén kan enkelt sammanfattas med en slogan företaget brukar använda 
”Vi har helhetslösningar för er marknadsföring”. Det är även så de jobbar, ett brett utbud där 
reklam och marknadsföring finns på samma ställe. Helhet hjälper kunderna med allt ifrån att 
ta fram deras grafiska profil, till att trycka på kläder, utföra fordonsdekorer och digitaltryck 
såsom visitkort.  
 

 
 
”Lust och glädje är tyngdlösa men kan sätta stora saker i rörelse. Gertrud & 
Gertrud visar att bara det är roligt så kan man nå hur långt som helst.” 
      –Malin Lindberg och Annelie Lindström 
 
Gertrud & Gertrud startade i augusti förra året. De som jobbar i företaget är de två grundarna, 
Malin Lindberg och Annelie Lindström. Gertrud & Gertrud är en kommunikationsbyrå som 
står på två ben, men där ett ben inte är fullt utvecklat. Det företaget gör idag är allt inom 
föreläsningar och konsulttid på temat marknadsföring och kommunikation. Företaget ser 
marknadsföring ur flera olika perspektiv, extern marknadsföringen, intern marknadsföringen, 
samt den relationsskapande marknadsföringen. Gertrud & Gertrud har även ett stort hjärta för 
andra småföretagare, vilket innebär att de bedriver föreläsningar samt konsultverksamhet. Här 
hjälper de småföretag med exempelvis kommunikation och hur företagen ska nå ut utan att 
det kostar för mycket. 
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”Vi ser en välklädd barfota revolutionär med flott grön basker på sned. RedQ 
vågar tro på att vi kan göra någonting, vi kan skapa en förändring.” 
        –Jonas Forsberg och Anders Sandlund 
 
RedQ föddes i juni 2007 när Jonas Forsberg och Anders Sandlund besökte en by i Bangladesh 
där Anders föräldrar hade jobbat som volontärer i slutet på 1970-talet. Affärsidén är att sälja 
etisk och ekologisk produktion till designers och heminredningskedjor. I september i fjol 
anställde därför RedQ tjugo kvinnor som jobbar med gjuthantverk, två personer som 
administratörer i byn, en produktionschef samt en VD som sitter i huvudstaden. Killarna är 
själva nere två gånger per år och tio dagar i stöten, framförallt för att vidareutveckla bolaget.  
Målsättningen är att vara en god förebild i textilindustrin framförallt i Bangladesh och visa att 
det är lönsamt att ta ansvar.  
 
 

 
 
”Varumärket Kii kan ses likt urkraften i jorden. Vi vill visa hur det lokala kan 
mixas med det globala på ett energirikt sätt. Kii klär känslan.” 
                                  –Frida Stighäll 
 
Kii grundades 2000 av Filippa Rådin och Frida Stighäll. Grundtanken som håller än, var att 
ha en unik klädesbutik i Umeå, med en blandning av lokala förmågor och europeisk design. 
Inspiration var grundstommen vilket Kii än idag jobbar med, vare sig det är dagliga möten i 
provrummen eller kundkvällar eller skyltfönster . Sedan fyra år tillbaka har de funderat på 
webbshop vilket blev verklighet under förra året. Anledningen var att Umeå började kännas 
för litet och Kii ville därför nå en bredare publik med den lokala designen för att skapa ett 
intressantare utbud i butiken och på webbshopen.  
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”Av varumärket Konftel, det som de associerar ofta och som jag håller med om 
är att ”ni är som en familj”. Så skulle jag se Konftel som en metafor så skulle 
jag tänka familj, alltså mamma pappa barn.” 

–Peter Renkel 
 

Det hela började under 1988 då en av Umeås teknikintresserade bankdirektörer hade problem 
med konferenstelefonen, men fick hjälp av två HiFi-killar med rötterna i Lappland, varav en 
var Peter Renkel som idag är VD för företaget. Affärsidén är att erbjuda lättanvända 
konferenstelefoner som ger det bästa värdet på marknaden och skall kännetecknas av utmärkt 
design, kvalitet och prestanda. Tjugo år senare är Konftel Europas ledande tillverkare av 
konferenstelefoner, ett innovativt företag som har ”Conference Phones for every situation” De 
är 30 stycken anställda delat på nästan tre delar, teknik, administration och sälj.  Konftel har 
fyra stycken dotterbolag i världen, och säljer i 50 länder.  
 
 
 

 
 
 
”Varumärket blir som en livsstil, man ska identifiera sig med att vara 
Rapunzel och släppa ner sitt långa hår.”    

–Ida Backlund 
 
Rapunzel har funnits i ett och ett halvt år. Det grundades av Ida Backlund och Stefan Lövgren 
efter en barndomsdröm Ida haft om långt hår, hon hittade inte några bra leverantörer av 
hårförlängning, så hon valde att sälja egna hårförlängningsprodukter. Idag är Rapunzel ett av 
två varumärken under bolaget IS AB, vilket tar fram egna varumärken som distribueras 
genom egna varuhus på Internet. De är fyra anställda, samt två nyanställningar på gång. 
Rapunzel finns i sex olika länder förutom Sverige: Norge, Finland och Danmark samt 
Spanien, Tyskland och England. 
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5.1 Build it, buy it or borrow it.130 
 
”Syns du inte så finns du inte.” –Kii  
 
Definitionen av ett varumärke är brett, det kan vara allt från ett namn eller en symbol till 
något som definierar produkten eller servicen på lång sikt. Detta innebär att konsumenten 
väljer ett varumärke framför ett annat på grund av en karaktär eller ett rykte som exempelvis 
något pålitligt.131 Vidare innebär det även att konsumenterna lättare grundar sina framtida 
köpbeslut på grund av känslan för varumärket132.  Doyle menar därtill att ett varumärke i en 
nischad marknad kan resultera i att företaget kan ta ett högre pris mot vad det kan göra på en 
större marknad eftersom chansen till att synas ökar.133  
 
I fallet med våra sex respondenter tolkade vi att samtliga definierade varumärket som en 
viktig del av deras verksamhet. De förklarade det som att oavsett om det handlar om en 
person eller ett företag så är det viktigt att ha äkthet, substans och trovärdighet. Vidare 
menade exempelvis Helhet att varumärket blir viktigare desto större företaget blir, men att det 
till en början till stor del handlar om att vara personlig. Ytterligare två respondenter pekade på 
att varumärket skapas utifrån en känsla, eller som RedQ sammanfattade det: ”varumärket är 
hur vi arbetar, vi kan inte fallera i vår substans eftersom vår verksamhet bygger på 
trovärdighet hela vägen, det är ju det varumärket står för, trovärdigheten som finns i vår 
process”.  
 
Dessutom anser vi att de företag vi intervjuade varit relativt nischade inom sin marknad, 
vilket vi tolkade som en framgångsfaktor i deras varumärkesetablering. Detta eftersom vem 
som helst kan ha produkter på vilken marknad som helst, men det är varumärket i sig som gör 
skillnad när man ska agera, oavsett om det gäller lokalt eller globalt. 
 
”Desto mer känt varumärke desto mer pengar får man ju för det också.”  
–Rapunzel            
 
Värdet som skapas utifrån varumärkets namn eller symboler har i sin tur skapats av företagets 
produkter eller service och dess påverkan på kunderna. Detta definieras som Brand Equity, 
varumärkeskapital. Detta kapital kan uppstå genom en förståelse för hur identiteten i 

                                                
130 Melin, F., (1997), s. 35 
131 Doyle, P., (1992), s.6 
132 Ibid., s.7 
133 Ibid., s.8 
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varumärket kan utveckla något unik som sticker ut. Det unika som skapas är det som 
konsumenterna sedan uppfattar som fördelen med varumärket.134  
 
Det är denna uppfattning om värdet i varumärket som gör att företaget kan använda 
varumärket som en tillgång gentemot konkurrenter.135 Därför gäller det att tro på kundernas 
värderingar, deras lojalitet skapas genom hur villiga de är att betala för vad varumärket 
resulterar i för värde för dem.136 Detta framkom tydligt i intervjun med RedQ där de två 
ägarna diskuterade vikten av varumärket utifrån kundernas syn på det värde som kunde 
skapas för dem. RedQ menade att varumärket var av stor betydelse, men att det speciellt var 
innehållet i varumärket som spelade roll, att det som ett företag levererar är substansen. De 
ansåg att kunder idag inte gick att lura och ”pracka på” i samma utsträckning som tidigare.  
 
”Den här fasaden tror jag håller på att rämna lite grand, som konsument blir 
man mer medveten.” –RedQ  
 
Vi tolkade RedQ som att kunder idag kräver mer än tidigare. Vi ser det tydligt då företag idag 
måste visa något mer utåt än bara en snygg fasad. Ett resultat av detta är då företag tar alltmer 
ansvar, såkallat ”Corporate Social Responsibility” för att visa vilket värde de vill förknippas 
med. Allt eftersom informationsmängden och kraven ökar så blir det viktigt att vara de som 
sticker ut och därigenom visa konsumenterna vad de kan förvänta sig. Att se till att 
varumärket är synligt och transparant var även någonting som framkom i de övriga 
intervjuerna men inte i samma utsträckning som hos RedQ. I de andra fem fallen handlade det 
mer om att skapa ett värde för konsumenterna utifrån service och kvaliteten på produkten, 
vilket även resulterade i en konkurrensfördel.  
 
Anledningen till att RedQ ser på värdet i varumärket på ett annat sätt än de övriga, tolkar vi 
som ett resultat av deras starka grundvärderingar där de brinner för de lokala arbetarnas 
förhållanden. Det finns ingenting som säger att det ena behöver vara bättre än det andra, men 
det blir ett sätt för RedQ att särskilja sig, att bli unika i kundernas medvetande.  
 
5.1.2 Svårigheter 
Det finns många svårigheter med att bygga ett varumärke som företagen bör vara medvetna 
om och få en förståelse för. För ett litet företag kan dessa hinder och svårigheter bli avsevärt 
större eftersom resurserna inte är desamma som för de stora företagen.  
 
Aaker betonade åtta faktorer som kan göra det svårare i varumärkesbyggandet. En av dessa 
faktorer är påtryckningar till kortsiktiga resultat. Med det menas exempelvis att det finns en 
press från aktieägare eller andra intressenter att visa monetära resultat.137 I denna studie 
innefattas företag som är små och inte i behov av att tillfredställa aktieägare. Trots det har det 
visat sig finnas påtryckningar av kortsiktiga resultat inom företaget. 
 
”Sen i början har man inte så mycket pengar över direkt, då är nästan det 
viktigaste att man får mat på bordet.” –Helhet  
 
Alla respondenter upplevde att kommunikationen på ett eller annat sätt var det svåra. Att 
kunna nå ut på en så bred front som möjligt, att kunna få bekräftelse och förtroende, att kunna 
                                                
134 Boyle, E., (2003), s.81 
135 Melin, F., (1997), s. 60 
136 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), s.560-566 
137 Aaker, D.A., (2002), s.34-35 
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kommunicera trovärdigheten i varumärket. Ökandet av konkurrenter på marknaden har inte 
visat sig vara ett större hinder eftersom företagen är så pass unika i det de gör. 
 
För Konftel var den största svårigheten tekniken. När de väl hade den blev nästa svårighet att 
få marknaden att koppla deras produkt och teknik till sitt varumärke och att få fram 
kommunikationskanaler. Sedan understryker Renkel att det som tar tid är 
förtroendeuppbyggandet.  
 
”Det är ju så svårt när man har ett så smalt sortiment för att ingen kommer ju 
ihåg det i alla fall, och vår konkurrent är ju tio gånger så stor som oss och folk 
kommer ju inte ihåg dem heller. Utan de kommer ihåg oss, de kallar oss för 
turtle, de säger att vår är som en turtle och den andra är mer som en Starfish. 
Men de vet inte vad varumärket heter.” –Konftel  
 
Att det idag finns bredare kommunikationsmöjligheter, framhåller Aaker som en annan faktor 
som hindrar varumärkesuppbyggande.138 Detta är inget som vi i vår studie kunnat verifiera, 
snarare tvärtom genom att det hellre har framstått som något positivt eftersom småföretag 
måste vara mer kreativa när det kommer till att uppmärksamma sitt varumärke. De resterande 
faktorerna som Aaker pekat på har vi inte funnit bekräftelse för. Det tror vi kan bero på att 
denna teori inte är lika anpassningsbar för småföretag. Sedan kanske det även beror på 
bransch, men eftersom våra respondenter är ifrån olika branscher tolkar vi det som att det inte 
bör ha någon inverkan.  
 
Det nästan alla respondenter upplevde som den största svårigheten var att de inte har en 
tillräckligt stor budget, att de har många mål som inte kan förverkligas inom den tidsram som 
hade varit möjlig med en större budget. Konsten är att synas utan att det kostar något. 
 
Melin hävdar för att kunna säkerställa sin framgång som företag måste man hitta 
konkurrensmedel som är mer långsiktiga än vad enbart produkten kan vara. Här kan 
varumärket vara lösningen.139   
 
Att varumärket har stor betydelse och speciellt för ett litet företag bestyrker respondenterna.  
 
”Men det är ju jätteviktigt, vem som helst kan ju ha vilka produkter som helst 
men det är ju själva varumärket som ändå gör skillnad.”  
–Rapunzel    
 
 
 
 

                                                
138 Aaker, D.A., (2002), s.30-31 
139 Melin, F., (1997), s.8 
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5.2 Identitet 
 
”Egentligen så laddar vi ju varumärket med vårt beteende.” –Konftel  
 
För att företag idag ska ha en större chans till att säkerställa sin etablering krävs som redan 
nämnts något mer än enbart god kvalitet och ett konkurrerande pris. En identitet bör skapas 
för att stärka varumärket ytterligare. Identiteten bör inte bara grunda sig på själva produkten 
utan även ge varumärket en personlig karaktär utifrån företagets värderingar. 140 Identiteten 
blir därför även det som kunderna uppfattar av varumärket och det är därför av stor vikt hur 
företaget kommunicerar den bilden av varumärket för att det även på så sätt ska kunna skilja 
sig från andra. 141 
 
Nästan alla respondenter framhävde vikten av att uppfattas som något positivt men även att de 
ville förknippas med exempelvis god service, kvalitet eller proffsighet och trovärdighet.  
 
”De ska förknippa det med att de får en obeskrivlig känsla, alltså typ wow gud 
vad snygg jag är.” –Rapunzel  
 
För att kommunicera den bilden ansåg de flesta att det handlar om att synas i rätt 
sammanhang, att göra det mer personligt. Ofta är det svårt att kunna kommunicera genom en 
annons eftersom det även handlar om att bygga en känsla. Exempelvis sponsrar Helhet 
föreningar och evenemang för att som de uttrycker det ”ge något tillbaka”, Kii skickar ut mail 
till sina kunder med personliga tips om hur man kan förnya sin garderob. 
 
Ett annat exempel på hur värderingar framhålls och särskiljer företaget på ett personligt sätt är 
Konftel som betonar vikten av att alla dotterbolag ska förstå kulturen i företaget och sen 
översätta det till en lokal variant. För även fast det är självklart att man i affärssammanhang 
inte kan uppföra sig lika i Tyskland som i USA så ska kunden känna igen att det är Konftel. 
 
Varumärkesidentiteten kan även bidra till företagets konkurrensfördelar genom att en stark 
identitet försvårar möjligheten för konkurrenter att efterhärma.142 Trots denna fördel är det 
viktigt att komma ihåg att uppbyggandet av ett varumärke inte sker över en dag utan det är en 
kontinuerlig utveckling. 
 
Samtliga företag arbetar med att utveckla sitt varumärke. Mestadels framkommer 
framtidsplaner i form av utökad verksamhet i fler städer eller utveckling av produkter vilket i 
sig också är en form av varumärkesbyggande eftersom det kan stärka varumärket.  
                                                
140 Boyle, E., (2003), s.81-83 
141 Rode, V., Vallaster, C., (2005), s.122-123 
142 Melin, F., (1999), s.229-234 
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Men utveckling av varumärket och dess identitet, som vi tolkar det, handlar inte enbart om att 
diskutera framtidsplaner, utan också om att arbeta med företagets värderingar och det 
personliga och att hitta karaktärsdrag som skiljer sig från mängden för att sedan stärka 
varumärket. Självklart ska varumärket ständigt vara närvarande, det är den röda tråden, och 
produkten kan vara en bra identitetsbärare. Men det kan vara bättre att utveckla företaget och 
dess identitet i anknytning till exempelvis organisationen i sig. Med det menas att företaget 
och dess anställda kan skapa en kultur och ha värderingar som blir mer bestående i 
konkurrenssynpunkt, vilket borde göra det mer attraktivt för företag att lägga fokus på i 
utvecklingen. 
 
Självklart kan det ju vara en ekonomisk och tidsmässig fråga när det kommer till småföretag. 
Det kanske inte finns lika mycket tid för att utveckla och reflektera över hur identiteten och 
organisationen bör utvecklas för i slutändan måste företaget få in pengar. Utifrån 
respondenternas svar tolkar vi det som att det inte finns någon koppling mellan utvecklingen 
av varumärket och en utvecklad identitet. 
 
”Ju större sådana kunder vi får desto viktigare blir det hur varumärket ser 
ut.” –Helhet  
 
”Vi har absolut planer för vår utveckling och hur vi skulle kunna göra det och 
det handlar ju t.ex. om att vi finns nu i för små lokaler, eller vi vill ju utvecklas 
till att bli betydligt större idag är de tillräckligt stora men om vi vill utvecklas 
från idag 22 anställda till 130 i byn så måste vi bygga nya lokaler.” –RedQ  
 
Vid frågan om hur företagen jobbar för att varumärket ska skapa en konkurrensfördel på 
marknaden kopplar alla respondenterna detta till sina produkter eller tjänster. De menar att det 
är deras unika tjänster, produkter eller breda utbud som skapat konkurrensfördelen.  
 
Utgår vi från Aakers fyra perspektiv på varumärkesidentiteten passar de flesta företagen in på 
produktperspektivet eftersom deras varumärke är starkt kopplade till en viss produkt eller 
tjänst. Trots att Konftels varumärke är starkt kopplat till produkten har de en personlig prägel 
och kultur som skiljer de från sina två andra konkurrenter. Därför menar vi att detta företag 
bättre passar in på organisationsperspektivet där fokus istället ligger på de anställda, 
värderingarna och kulturen. RedQ varumärkesidentitet passar både in i det personliga 
perspektivet, med sitt fokus på trovärdighet vilket gör att de kan bygga sitt varumärke utifrån 
personliga värderingar som människor har, och symbolperspektivet genom att deras symbol 
även visar på ett budskap om att det kan vara lönsamt att ta ansvar. Genom detta budskap kan 
kunderna se ett mervärde i varumärket. 
 
”Trovärdigheten ligger ju i grund och botten som en stor konkurrensfördel.”  
–RedQ 
 
Det menar vi tyder på att enligt vad teoretikerna säger, är det vanligare att ett litet företag har 
en varumärkesidentitet som är kopplat till produkten. Trots att det är bra att ha 
konkurrensfördelar genom unika produkter eller tjänster tror vi att en unik eller stark 
varumärkesidentitet som är kopplat till något annat är att föredra på längre sikt, just därför att, 
som vi pekat på tidigare, det är lättare för andra företag att imitera produkter. Vi tror att 
identiteten är en viktig bit för att kunna etablera sig. 
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5.3 Namn 
Namnet är ett av de starkaste kännetecken när det kommer till ett varumärke. Enligt Melin 
kännetecknas ett bra namn av någonting enkelt och unikt. Det ska skilja sig från 
konkurrenternas märkesnamn men också dra till sig uppmärksamhet.143 Detta har noterats i 
fem av de sex intervjuer vi gjort då bara Konftel hävdade: 
 
”Vad vi känns igen som är inte namnet utan de känner igen prylen.” –Konftel   
 
De andra fem företagen kan styrka Melins teori om vikten av ett starkt namn då de såg 
namnet som vad hela företaget stod för. De hade haft en lång process och grundtanke med sitt 
varumärkesnamn.  
 
”Vi byggde på en person som hette Gertrud och allt eftersom tiden gick så blev 
den här personen större och större och egentligen allt det vi är.”  
–Gertrud & Gertrud   
 
Något som var gemensamt för företagen var att de ville skapa ett namn som beskrev 
verksamheten och vad den innehöll. De ansåg att vikten av namnet handlade mycket om att 
känna sig själv och vad de trodde på.  Flera av respondenterna talade om vikten av att hitta ett 
namn som visar vad företaget står för, inte bara identiteten utåt utan även sina egna 
värderingar. Detta tolkar vi som om namnet kommer att spela en stor roll för ett litet företag 
inte bara under etableringen, utan att valet av namn är något som företaget symboliserar. 
Detta överensstämmer även med Melin som diskuterar vikten av att spela tillbaka på 
produkten eller tjänsten. Vidare menar Melin att namnet kan vara ett sätt för företaget att 
beskriva företagets bakgrund eller vad företaget jobbar med.144  
 
”Q står för questioning, alltså att ifrågasätta och det är ju det vi gör, i allt så 
ifrågasätter vi, är det här det bästa sättet att göra det på.” –RedQ  
 
Därför kan namnet tolkas som en betydande faktor för samtliga företag med undantag för mer 
tekniska Konftel. Melin pekar även på vikten av att skapa ett internationellt gångbart namn.145 
Dock är detta ingenting vi kunnat avgöra utifrån företagen i studien. Men vi kan notera att tre 
av de företag vi intervjuat har internationella namn, vilket de skapat med tanke på framtida 
globala etableringar.  
 

                                                
143 Melin, F., (1997), s.140-141 
144 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2005), s.549-550 
145 Ibid. 
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Något som framkommer tydligt i samtliga intervjuer är att respondenterna har haft en klar 
tanke samt att namnet haft en klar påverkan på deras etablering. Enda undantaget är 
framgångsrikare Konftel som arbetar mer med tekniska produkter än de övriga och ibland 
säljer sin produkt under andra kända varumärken såsom Siemens. Vi tolkar det dels som att i 
ett tekniskt företag kanske inte kopplingen till namnet blir lika essentiellt och dels att de 
funnits i över 20år, då det handlade än mer om vad du levererade fysiskt än varumärket i sig. 
Idag måste företag differentiera sig då marknaden är större och mer global, därför tror vi 
utifrån vad våra respondenter upplevt, att namnet på varumärket blir alltmer viktig del 
eftersom det kan visa på företagets substans.  
Utifrån vad vi ovan beskrivit kan vi tolka det som att företagen har sett namnets betydelse 
som en viktig del i deras etablering av sitt varumärke. 
 
 
 

 
 
5.4 Unikhet 
 
”Jo, om vi ska ha ett företagsevent då ordnas det inte i Barcelona utan i 
Hemavan, och det är så självklart för kunderna.” –Konftel  
 
Då det gäller småföretag så går mycket av varumärkesforskningen inte att applicera på just 
dem. Ägarna har inte samma resurser vilket innebär att de måste hitta aktiviteter som gör dem 
unika i varje situation. Det gör att många småföretagsägare ofta går på magkänsla eller 
tidigare erfarenheter när de ska ta besluten146. I samtliga intervjuer framkom det att de 
tvingades hitta olika sätt och aktiviteter för att vara unika och skapa sig en konkurrensfördel. 
 
Helhet sammanför exempelvis den renodlade reklambyrån med skylttillverkning för att på så 
sätt vara unika gentemot deras konkurrenter. De skapar därigenom en bredare kunskap och 
service till kunderna. Vidare anser Helhet att de är mer unika då de har fem delägare; de har 
på så sätt möjlighet att arbeta i princip dygnet runt om det skulle behövas. 
 
Vidare försöker Gertrud & Gertrud göra sig unika genom att paketera sina produkter på olika 
sätt. De anser sig gå ut med något som är rätt unikt då de låter småföretagare få dela på 
kostnaden när de lyssnar på deras föreläsningar. Vidare så jobbar de med en strategi just kring 
erfarenheter om hur det är att jobba: 
 
 ”Vi har kunskap och vet hur det är.” –Gertrud & Gertrud 
 

                                                
146 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.29 
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Vi tolkar dessa företag som att erfarenheten är en viktig del av etableringen av varumärket, 
troligtvis eftersom det tar tid att bygga sitt varumärke. Därför visar Helhet och Gertrud & 
Gertrud vikten av att vara unik genom erfarenhet och bredd vilket skapar konkurrenskraft. 
Men något som vi anser intressant är att ett nytt företag kan vara lika framgångsrikt genom att 
ha en tydlig nisch. Rapunzel är ett inte ens två år gammalt företag, men finns ändå i sju 
länder. Rapunzel säger sig vara unik genom en tydlig nisch inom hårbranschen och har 
därigenom inte bara få konkurrenter, utan konkurrenterna har även svårt att ligga i topp på 
samma sätt då hon enkelt kan ha bra pris, kvalitet och ett större utbud.  
 
”Vi har ju liksom allt inom hår så det finns ju ingenting som vi inte har.”  
–Rapunzel  
 
Vidare tolkar vi det som att det gäller att vara annorlunda. Alla småföretag som vi intervjuat 
pratar om att deras kunder sagt att de tycker det är kul att företaget vågat visa på någonting 
”eljest” som Peter Renkel uttrycker det. Vi anser att det beror på att småföretag 
kommunicerar annorlunda i allt från deras grafik till upplägg. Troligtvis är det den faktorn 
som gör småföretag inte bara unika utan oftast även framgångsrika. 
 
”Vi ser många av de andra som också är hos våra kunder, de är ju lika och ofta 
uppför de sig likadant trots att de är amerikanska eller japanska, och så 
kommer vi dit och gör eljest.” –Konftel  
 
Vi har alltså fastställt att i enhet med vad teoretikerna säger, när det kommer till småföretag, 
tillför ägarna oftast en annan typ av unik och personlig stil i uppbyggandet av varumärket, än 
vad större företag har möjlighet att göra. Ägarna är i dessa fall entreprenörer som är mer vana 
att specialisera sitt företag efter kundernas behov. Det kan i sin tur innebära att företaget kan 
skapa en personlig relation till kunderna. På så sätt kan företaget skapa ett högre värde inte 
bara för kunden utan även för varumärket i sig.147  
 
Detta var något som framkom när vi ställde frågan om hur de såg på sitt sätt att vara unika. 
Fyra av företagen nämnde den personliga kontakten som det mest essentiella. Ofta innebar det 
att företagen ansåg att de fick kunder genom att vara ”sig själva” och då blev inte varumärket 
i sig lika viktigt. Vidare menade företagen att det ofta var servicen som gjorde att de kunde stå 
upp mot större konkurrenter. De menade även att det som gjorde dem unika och skapade ett 
högre värde var deras sätt att möta kunden. Exempelvis Kii ser till att ha personlig shopping, 
kundkväll och ge födelsedagspresenter för att följa sina kunders behov:  
 
”Eftersom man gör så mycket på magkänsla på gott och ont behövs det.” –Kii  
 
Vi tolkar det som att vissa av företagen är mer inriktade på det personliga mötet och ser 
vikten av kunden, vilket i sin tur kan leda till att de blir framgångsrika, i alla fall på en lokal 
marknad. Det eftersom kunden därigenom ser värdet av att stanna i företaget. Det menar vi 
beror på att det är småföretag, det personliga blir viktigare. Men samtidigt så utgick ett av 
företagen enbart ifrån Internethandel vilket i dagens samhälle kanske fungerar lika bra. 
Behovet av en personlig relation är möjligtvis inte lika stor i kommande generationer. Då blir 
vikten av ägarnas unika stil än större så att det kan skilja sig från mängden i bruset av 
webbhandel.  

                                                
147 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s. 28-29 
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Forskning har även visat att innovativa ägare i småföretag lättare utvecklar nya produkter och 
synsätt i samhället, eftersom företagare idag är bättre på att bry sig om miljön och etiska 
frågor.148 Vi fann denna teori intressant speciellt utifrån ett av våra företag, RedQ. De anser 
sig unika i Sverige med deras tjänst eftersom de erbjuder full kontroll hela vägen från att fröet 
sätts i marken till att produkten når Sverige. De riktar sig till designers som är intresserade av 
etik och miljö och ser vilka svårigheter som kommer efter det. Deras konkurrensfördel ligger 
därför i trovärdigheten. Det som gör RedQ unikt är att de inte bara får företaget att handla om 
pengar, och i detta fall textilproduktion, utan det handlar om att väcka en tanke att det går att 
göra på andra sätt.  
 
”Det är ju också kanske entreprenörskapets kärna, att tro på det vi gör och att 
vi faktiskt kan förändra världen.” –RedQ  
 
Vi tolkar sammanfattningsvis att vara unik som någonting centralt, det gäller att sticka ut. I 
fallet med våra respondenter vi vill gärna tro att som litet företag i Norrland går det att skapa 
en konkurrensfördel bara genom ”vara sig själv för en stund.” Sedan kan vi utifrån 
respondenternas svar betona att det inte alltid handlar om varumärket, det handlar till stor del 
om den personlighet och drivkraft ägarna har, deras grundvärderingar och sätt att vara 
innovativa.  
 

 
 
5.5 Lojalitet 

”Brands and relationships go hand in hand” 149 
 
Ett varumärke skapas utifrån varumärkeskapitalet, värdet som finns utifrån identiteten och 
namnet företaget har. Det gäller för företaget att skapa detta värde, inte bara när det gäller 
företaget utan även för konsumenterna150. Därför är det viktigt att ägarna själva tror på sitt 
varumärke och vad de gör, för att på så sätt bli lojala mot sitt varumärke. Inte förrän de själva 
blir lojala kan de förvänta sig att kunderna ska bli det. 151 
 
Detta var någonting vi tydligt uppmärksammade under intervjuerna, att våra respondenter 
trodde på det de gjorde. Tre av företagen var väl medvetna om deras påverkan på kunderna. 
Exempelvis så hävdade Kii hur de märkte en skillnad när de var i en mindre lokal och kände 
drivkraften i att skapa sitt eget varumärke. 
 

                                                
148 Berthon, P., Ewing, M.T., Napoli, J., (2008), s.29 
149 Merrilees, B., (2007), s.412 
150 Melin, F., (1999), s.206-207 
151 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
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”Sen kanske de var ännu mer trogna förut för då var det ännu mindre och 
ännu tightare på gott och ont. Eller trogna är de fortfarande men då gav vi 
ännu mer av oss själva.” –Kii  
 
Vidare menade Konftel att deras företag gjorde kunderna mer trogna genom att visa sina 
grundvärderingar. Renkel menade att kunderna blev mer lojala då varumärket får mera själ 
genom att de visat ”vad som är rätt och vad som är fel”. Vår tolkning av detta är att om 
företaget har drivkraften och tron i sitt eget företag så följer kunderna lätt efter. 
 
Utifrån det ovan sagda så kan vi även tolka respondenternas svar ur ett teoretiskt perspektiv, 
eftersom målet för företag är att få konsumenter som blir lojala mot varumärket. Det kan 
skapas genom loyalty management vilket innebär att företagen förvaltar det förtroende 
konsumenterna gett dem.152 Detta var tydligt i våra respondenters svar då de visade hur de 
gått tillväga för att skapa lojala kunder, vilket kan vara svårare för ett litet företag som inte 
hunnit etablera sig på marknaden. 
 
”Jag tror att man har fått något slags förtroende att de kan lita på oss. Inom 
vår bransch finns det ju många oseriösa människor, just när det är 
Internethandel också.” –Rapunzel  
 
Detta var något som företaget Rapunzel uppfattat då många av deras kunder känt sig lurade 
via Internet för att andra företag inte ”skött sitt enligt lagen”. De har därigenom värnat om att 
skapa ”trygga” associationer med deras varumärke. Det visar även teorin att det är viktigt att 
skapa mervärde för kunden153.  Dock var detta ingenting övriga respondenter kunnat definiera 
på ett tydligt sätt, men vi tolkar det som att det är viktigt att skapa ett mervärde för att på så 
sätt underhålla lojaliteten till kunden när man inte kan ha fysiska kundmöten.  
 
Vidare framkom det i samtliga respondenters svar att den personliga touchen och servicen, 
tillsammans med ärlighet var av största vikt för att skapa lojalitet. Ofta handlade det om att 
levererar över förväntan för att kunderna skulle känna att det är värdefullt.  
 
”Det tar gärna några möten med kunden för det är minst lika viktigt för oss att 
veta hur de tänker. Relationen är jätteviktig. Med det arbetssätt vi har så 
kommer lojaliteten per automatik.” –RedQ  
 
Fortsättningsvis så visar teorin på vikten av personalens sätt att agera och tro på varumärket, 
vilket gör att varumärket blir mer verkligt. Deras sätt att kommunicera företagets identitet och 
unika varumärke kan på så sätt underlätta för kunderna att skapa en lojal relation till 
företaget.154  Dock är detta ingenting vi kunnat avgöra utifrån företagen i studien eftersom de 
varit relativt nystartade och därigenom inte haft många anställda. De två företagen med stort 
antal anställda har varit Kii och Konftel. Men de beskrev hellre problemet i att bli för stora 
eftersom det kan resultera i att man lätt glömmer bort företagsandan. Eller som Konftel på ett 
skämtsamt sätt såg på att anställa nya människor, som kanske inte varit med från början och 
därför haft lika lätt att förstå och kommunicera kulturen i företaget. 
 
”Och vi tycker ju de är korkade som inte begriper.” –Konftel  
 
                                                
152 Melin, F., (1999), s.246-251 
153 Ibid., s.206-207 
154 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
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Därför tolkar vi det som att personalen är en stor utmaning när ett litet företag växer eftersom 
det antingen kan hjälpa eller stjälpa verksamheten. Speciellt när företagen växer 
internationellt eftersom det kan innebära att de inte får samma koll på de anställda i olika 
länder, eller hur de ser på lojalitet och företagets identitet. Vidare så är det därför viktigt att 
småföretag bygger lojalitet genom ett bra rykte, inte bara på en lokal marknad utan för att 
etablera sitt varumärke gäller det att de skapar en lojalitet som kan anammas av kunder och 
personal världen över. 
 
”Personalen måste leva i bolaget ett tag så att de får själen också.” –Konftel  
 
 

 
 
5.6 Positionering 
Positionering är ett sätt för företaget att för det egna varumärket skapa en plats i kundens 
medvetande. Det gäller att skapa ett mervärde, en unik position och erbjudande som blir 
förknippat med varumärket.155 Företaget måste utveckla associationer kring varumärket men 
för att kunna positionera sig som ett starkt varumärke krävs det att man utgår från de 
värderingar, visioner och mål som företaget har. 156 
 
Utifrån intervjuerna har vi tolkat det som att samtliga företag positionerat sig på ett eller annat 
sätt. Helhet försöker jobba väldigt brett genom att erbjuda ett brett utbud till kunderna så att 
de ska kunna hjälpa dem med allt man behöver. De menar att det viktigaste i reklam och 
marknadsföring för företaget är att ha en röd tråd, att allting ser likadant ut från olika vinklar 
och att det då blir väldigt enkelt när allt kommer från samma ställe. 
 
”Vi har helhetslösningar för er marknadsföring.” –Helhet 
 
RedQ vill vara en god förebild i textilindustrin framförallt i Bangladesh och har som 
målsättning att visa att det är lönsamt att ta ansvar. De hävdar att det som varumärket 
egentligen lever på är att det ska vara äkta och att det finns en ärlighet. Tanken med deras 
varumärke är att vara en garant för ett visst material och att konsumenterna ska veta vad det 
materialet står för. Vidare menar RedQ att trovärdigheten är jätteviktigt.  
 
”Trovärdigheten är väldigt viktig för oss och det är ju det varumärket står för, 
trovärdigheten som finns i vår process.” –RedQ  
 

                                                
155 Melin, F., (1999), s.234-239 
156 Ibid., s.559 
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Kii arbetar väldigt mycket med att inspirera kunden, en vision som de har är att lyfta fram 
lokala designers. De vill kunna nå en bred kundgrupp genom att både ha billigare och dyrare 
klädmärken. De vill associeras med god service och snygga kläder. 
 
”Vi ville ha en lite personligare unik butik i stan.” –Kii  
 
Konftels vision är att de skall bli den ledande tillverkaren av konferenstelefoner i världen. 
Men även att framstå som ett innovativt företag som har ”Konferenstelefoner för varje 
situation”. Här visar inte namnet Konftel en lika stark positionering som produkten i sig 
eftersom den ofta har varit såld under andra varumärken såsom exempelvis Siemens. Trots att 
inte kunderna kommer ihåg namnet på varumärket är produkten i sig positionerad, fast 
kunderna har namngett den ”Turtle”, detta på grund av att produktens designelement är 
associerade med just en sköldpadda. 
 
”Det är väl vi tre som lyckats få till det här, och vi har väl en annan lösning än 
vad de andra har så att vi särskiljer oss litegrann mot dem.” –Konftel  
 
Rapunzel är ensamma inom sitt område genom att kunna erbjuda de flesta hårprodukter som 
kunden kan behöva. De strävar efter att varumärkets namn ska vara känt i hela Europa inom 
de närmsta fem åren. Vidare menar Rapunzel att de sköter sitt företag mer professionellt 
jämfört med andra företag inom branschen och att kunderna därför kan känna en större 
trygghet när det exempelvis kommer till bytes- och ångerrätt.  
 
”Vi har en vision om att vara störst i Europa, det är det vi har sagt.” –Rapunzel  
 
Gertrud & Gertrud menar att de jobbar utifrån glädje, de kallar sig själva för en lite ”roligare” 
kommunikationsbyrå genom att allt de gör ska vara roligt i olika bemärkelser. Varumärket 
grundar sig i värdeorden: energi, glädje, enkelhet och seriositet. 
 
”Vi vill ju bli ett så kallat ”love-mark” bland våra kunder.” –Gertrud & Gertrud  
 
Vi tolkar det som att företagen arbetat väldigt mycket med att försöka positionera sig genom 
att skapa mervärden och unika erbjudanden, företagens produkter eller tjänster är om inte i 
hela Sverige så åtminstone särskiljande i Umeå. Genom våra intervjuer kunde vi bekräfta vad 
teoretikerna säger nämligen att småföretagarna ska vara väl medvetna om hur och vad de ville 
att deras kunder skulle associera deras varumärke med. Det är svårt att veta hur pass 
positionerade företagen egentligen är på marknaden, om kunderna är väl medvetna om deras 
varumärken och om det genom det blir svårare för konkurrenter att etablera sig, eftersom vi 
inte gjort intervjuer eller observationer om detta. Respondenterna kan bara framhålla att de 
har lojala kunder och att dessa är väl medvetna om varumärket. Fast några av företagen är i en 
uppstartsfas, exempelvis RedQ, och ännu inte har så många kunder anser vi att de positionerat 
sig på marknaden genom just det mervärde de erbjuder utifrån deras målsättning och 
värderingar. 
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5.7 Kreativitet 
 
Utmaningen som ett litet företag måste ta sig an ligger framförallt i de mindre resurserna 
gentemot redan etablerade varumärken. Företagen måste vrida och vända på varenda krona i 
marknadsföringsbudgeten. Med de små resurserna så måste företagen istället utveckla 
någonting annat: Kreativitet. Det gäller att företagen hittar alternativa sätt för att nå ut och 
göra kunderna medvetna om varumärket.157  
 
Vi frågade våra respondenter hur de som småföretag jobbade med att nå ut till kunderna med 
en begränsad budget. Alla sex företag menade att kreativiteten var en dominerande aktör. För 
Helhets del handlade det mycket om att hitta rätt ställen att synas på som inte kostar för 
mycket. Markus Lindh menade att ”en stor firma kan ju mata in och köra annonser i tidningar 
vecka efter vecka, medan ett litet företag har kanske bara pengar till en annons.” Därför 
jobbade de med att synas på lokala evenemang samt att finnas på snurrande bildekaler, allt för 
att sticka ut. Gertrud & Gertrud ansåg sig inte ha samma nätverk som ny på marknaden vilket 
gjorde att de ansåg det viktigt att vara flexibel när de riktade sig mot potentiella kunder.  
 
”Så det gäller ju att tänka utanför den ”berömda lådan”. Man måste trolla med 
knäna egentligen.” –Gertrud & Gertrud 
 
Vidare ansåg RedQ att kreativitet till stor del handlade om att göra annorlunda aktiviteter för 
att nå ut till kunderna.  
 
”Nu så ska vi i helgen till Uppsala där vi ska hålla i en aktivitet relaterat till 
just etiskt och ekologiskt mode, vi kommer att hålla i en workshop.” –RedQ  
 
Eller som Kii uttryckte sig:  
 
”Idéerna har ju inte varit vårt problem utan snarare vänta till rätt läge eller 
att ha råd att förverkliga dem, så ibland är det ju frustrerande att inte kunna 
göra det man tänkt på en gång.” –Kii  
 
Även Konftel tog upp vikten av att göra någonting annorlunda, eftersom de har mindre 
marknadsbudget och mindre utvecklingsbudget. Ett av exemplen Peter Renkel tog upp var när 
de använde sig av ABBA för att marknadsföra sig i England. Vidare menade han att det hela 
tiden skulle finnas underliggande vad Konftels varumärke står för men att sedan göra det till 
en lokal variant samt anpassa sig till de lokala kulturerna.  

                                                
157 Scarborough, N.M., Zimmerer, T.W., (2003), s.751-752 
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Under intervjun med Rapunzel så ansåg även hon för att tävla mot de större aktörerna så 
gällde det att vara kreativ i sitt sätt att exempelvis använda sin webbsida. Hon använde sig av 
allt från bloggar till att låta kunder önska vad de ville skulle köpas in: 
 
”Från att vara ingenting till att bli stor så krävs det ju att vara väldigt kreativ, 
man måste komma på egna grejer, man kan inte bara följa efter.” –Rapunzel  
 
Utifrån ovan nämnt citat så anser vi att våra respondenter lyckats med att hitta annorlunda sätt 
för att göra sina kunder medvetna om varumärket. Vi finner det imponerande att samtliga 
varit väl medvetna om att de bör jobba kreativt vilket de även visat prov på. En lärdom vi kan 
dra från Rapunzel och Konftel är när vi tolkat deras internationella etablering. De visar på 
vikten av kreativitet tillsammans med en känsla för respektive marknad. Det gäller att vara 
kreativ på sådant sätt att man tar del av den lokala befolkningen för att se vad som kan göras 
på den marknaden. Vidare tydde vi kreativiteten som något som uppstår genom inspiration. 
Vi tolkade företagen som att de var skickliga på att hämta inspiration från allt mellan resor, 
tidningar och andra kulturer till uppdateringar av trender inom respektive område eller surfa 
på Internet. 
 
Enligt Krake blir det viktigare att ägarna har den kreativitet som behövs för att åstadkomma 
innovativa sätt när det kommer till etableringen av varumärket. Ägarna i företagen är ofta 
självsäkra över deras förmåga trots svårigheten att skapa en unik design och influerar därför 
företagets struktur, vilket kan leda till mer kreativitet i marknadsföringen av varumärket. 
Kreativiteten leder även till skapandet av en karaktär kring varumärket.158  
 
”Vi har ju byggt så mycket kring den här virtuella personen Gertrud, så dör 
Gertrud så dör även Gertrud & Gertrud. Där tror jag även att vi har en ganska 
stor fördel, att det är vi som är varumärket, att vi är personer som står för 
det.” –Gertrud & Gertrud  
 
Gertrud & Gertrud pekar här på karaktären kring deras varumärke, samt att de som ägare 
spelar en viktig roll. Detta var även någonting Helhet uttryckte: 
 
”Men det är en ganska bra mix också om man har några som är yngre som kan 
komma med lite nya idéer som kanske är oprövade och så ställer man det mot 
en rutinerad räv, då får man oftast fram det som är bäst.” –Helhet  
 
När vi tolkade detta så fann vi det intressant att Krakes teorier överensstämmer med våra 
respondenters sätt att se på deras kreativitet. Dock så är det få anställda i de företag vi 
intervjuat, vilket gör att ägaren får en central roll, vilket inte behöver vara fallet framöver i 
företaget. Vi tolkar det som att det finns en risk i att tänka på kreativiteten enbart utifrån 
ägarens perspektiv, det finns ingenting som säger att en medarbetare inte kan bidra med 
samma kreativitet bara möjlighet ges. Men samtidigt ser vi i fallet med Konftel att ägaren har 
en central roll i att inspirera sin medarbetare fastän de är trettio stycken. Vilket i detta fall har 
resulterat i någonting positivt.  
 
Det är viktigt att komma ihåg, utifrån hur vi tolkat respondenterna, att ägarna själva bör synas 
i det flesta sammanhang för att på så sätt bygga sitt varumärke. Därför tolkar vi samtliga 
respondenter så att behovet av kreativitet finns i ett litet företag, det gäller att komma på nya 
vägar. Ofta har småföretagare en kortare startsträcka då de inte har samma 
                                                
158 Krake, F., (2005), s.231 
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investeringsmöjligheter, men samtidigt gör det även att de i finanskrisens spår kan använda 
sin kreativitet för att snabbt ställa om och möta en annan typ av behov.  
 

 
 
5.8 Kommunikation 
När företaget har en medvetenhet om sin identitet och position är nästa steg att kommunicera 
detta till marknaden och dess konsumenter. Att hela tiden uppmärksamma varumärket och 
mervärdet i det, för att på så sätt även skapa en känsla för tillit hos kunderna.159 Det är viktigt 
att informera och påminna kunderna om varumärket för att en kännedom ska skapats. 160 
 
Som vi nämnt tidigare betonar företagen vikten av att framstå som något positivt och att 
kunderna uppfattar en trovärdighet i varumärket. Men hur lyckas då dessa småföretag 
kommunicera den bilden? 
 
”Det är viktigt att man syns i rätt sammanhang.” –Helhet  
 
Ett sätt som Helhet använder sig av för att erinra kunderna om deras varumärke är att de har 
bilar som de kör varje dag. Bilarna tillhör de fem delägarna och varje bil har en egen stark 
färg med reklam på vilket gör att dessa sticker ut från mängden, där även symbolen av 
varumärket ständigt uppmärksammas. Detta överensstämmer med teorin som även hävdar att 
varumärket ska fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan företaget och 
kunderna161 kan enkla medel som exempelvis kläder eller produkter som har företagets 
logotyp, vara ett effektivt sätt till att uppmärksamma varumärket. Detta är något som Helhet 
tagit fasta vid.  
 
Det är allmänt vedertaget att småföretag inte har samma resurser till reklam och 
marknadsföring som större företag har, detta gör att de mindre företagen istället måste tänka 
till och vara mer effektiva i sin kommunikation. Fyra av våra sex respondenter menade att de 
försöker hitta alternativ till att synas som inte kostar för mycket, de använder sig exempelvis 
inte av annonsering i tidningar eftersom de menar att det kostar mer än det ger.  
 
I samband med kommunikationen är det även viktigt att visa det personliga i varumärket, 
detta kan göras genom en sådan enkel sak som att visa varumärkets namn eller grundare i 
olika sammanhang.162 Gertrud & Gertrud försöker göra sig påmind hos kunderna på ett 
personligt sätt genom att skicka en chokladbit tillsammans med fakturan, detta gör de med 
grundtanken att ”det kanske göra någon glad i alla fall”. Det här företaget använder sig 
                                                
159 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
160 Melin, F., (1999), s.239-246 
161 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.342 
162 Merrilees, B., (2007), s.404 
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mestadels av sina föreläsningar som ett kommunikationsmedel eftersom de menar att de 
fungerar bäst i möten med människor, men de använder sig även av pressreleaser och bloggar. 
Återigen grundar sig detta på att det inte ska kosta för mycket pengar. 
 
RedQ är det enda företaget som inte är intresserade av att synas i press utan de kommunicerar 
bara till sin marknad och väljer själva sina potentiella kunder, vilket är inköpare och 
designers, genom att först och främst se om de är intresserade av etik och miljö för att därefter 
bestämma hur de ska gå tillväga.  
 
”Som man på ett traditionellt sätt ser på kommunikation och 
varumärkesstrategier så tittar man ju på substans och kommunikation som 
separat från varandra medan vi ser vår substans som vår kommunikation.”  
–RedQ   
 
Konftel säljer inte heller produkten direkt till slutkund, utan de kommunicerar till sina 
distributörer och den kontakten är väldigt tät eftersom de har en ständig kontakt. Kontakten de 
då skapar med sina kunder eller potentiella kunder sker här på ett personligt plan, 
marknadsföringen sker alltså inte på det traditionella sättet. 
 
Vi tolkar det som att de medel som används för att kommunicera till marknaden är beroende 
på företag och bransch. Alla företagen kommunicerar sitt varumärke på ett eller annat sätt, 
antingen sker det genom det personliga och utvalda mötet eller genom annonser och PR. Vi 
har även tolkat det som att värderingarna i företaget har stor inverkan på hur man väljer att 
kommunicera. För Konftel och RedQ till exempel är relationen jätteviktig där de har 
personliga möten med kunden och där de gärna själva väljer hur och med vilka de vill 
kommunicera. 
 
”Ja, det händer ju givetvis att någon ringer och vill sälja någonstans men vi är 
ganska grinig på det för vi vill välja ut.” –Konftel  
 
Att det sker en kommunikation av varumärket är viktigt, hur detta görs är olika men trots det 
skapas en kännedom om företaget vilket är huvudsaken. Något som vi nämnt tidigare är att 
småföretag har en mindre budget och därför måste de hitta mer innovativa sätt att 
kommunicera sitt varumärke på. Detta är något som vi anser att våra respondenter har gjort. 
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5.8.1 Internet 
Att kommunicera sitt varumärke och att skapa en kännedom om det på marknaden och hos 
kunderna är viktigt. Hur företagen väljer att göra det är som vi redan visat olika.  
Kommunikationen som är möjlig att förmedla genom Internet gör det inte bara enklare att 
komma i kontakt med kunderna utan konsumenterna får även en möjlighet få en bättre 
förståelse för varumärket och dess värderingar, vilket är svårare genom det traditionella sättet 
att marknadsföra.163 
 
Eftersom enbart två av respondenter utnyttjar Internet till fullo, menar vi att denna teori inte är 
applicerbar på alla våra sex respondenter. Men exempelvis all försäljning i företaget Rapunzel 
sker via Internet, vilket visar att det går att kommunicera enbart på detta sätt. 
Kommunikationskanalerna de använder sig av är sökmotorer och att människor sprider vidare 
ordet men även att de syns på olika bloggar. Trots dessa få kanaler har de just tackvare 
Internet lyckats sprida sig till sju olika länder i Europa. 
 
”I stora drag, litegrann på Facebook och såntdär men inte i tidningar för det är 
som gårdagens, det tror jag inte på i framtiden. Jag tror bara att det kostar 
pengar och det leder ingenstans tror jag, man kan inte mäta det heller.”  
–Rapunzel  
 
Det är därför viktigt att som litet företag förstå vikten av att utveckla teknologin på 
exempelvis hemsidor för att på så sätt kunna nå ut till kunder både lokalt och globalt via 
Internet. Detta gör det även möjligt för mindre företag att kunna konkurrera med stora företag 
eftersom Internet inte kräver lika stora summor att utveckla i förhållande till vad andra former 
av marknadsföring kostar.  
 
Även klädbutiken Kii använder sig av Internet i form av sin webbshop. De har på detta sätt 
kunnat nå en större kundgrupp, vilket medfört att de både kan ha ett intressantare utbud i 
butiken och på webbshopen. Kii tror även att det är Internet framtiden pekar åt, att det 
kommer finnas att mindre antal butiker och fler webbshopar. Ska man kunna plocka andelar 
så är det svårt att göra det i sin egen stad, med fler forum kan man nå en större publik. En 
notis på en webbsida har även en längre levnadslängd än vad en dagstidningsannons har. 
 
”Umeå är en fantastisk stad, ung och vaken men är ibland ganska liten på 
vissa trender och lite klimatkänslig också, så där är ju webben ett perfekt 
forum att nå ut till hela Sverige.” –Kii  
 
 
                                                
163 Jevons, C., (2005), s.117 
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Trots att webbhandel eller kommunikation över Internet uppvisar mycket positiva fördelar, 
såsom exempelvis att kunna kommunicera företagets unika varumärkesidentitet eller skapar 
möjligheter till potentiellt samarbete med andra företag164, menar vi att den personliga 
kontakten ger fördelar som inte är lika lätta att uppnå genom Internet, exempelvis 
trovärdigheten i företaget. Även fast det endast är två av företagen som aktivt jobbar med 
försäljning och kommunikation via Internet så har många av de andra företagen mål att i 
framtiden kunna använda sig mer av den kanalen. Helhet kommer att fortsätta utveckla sin 
hemsida eftersom de menar att den kommer att bli allt viktigare för att kunna etablera sig i 
fler och större städer, vilket de har som mål inom de närmsta fem åren. Trots att de ser denna 
del som viktig så betonar de även att det är viktigt att synas på andra sätt också. 
 
Gertrud & Gertrud har även en idé om att utveckla en livsstilssajt, vilket visar att Internet 
finns med i den framtida utvecklingen. RedQ understryker att de aldrig kommer att arbeta 
med kommunikation via Internet i form av baners eller reklam, utan de vill att deras hemsida 
ska bli en portal för kommunikation kring etisk och ekologisk textilproduktion. 
Användningen av internet inom Konftels bransch är fortfarande väldigt konservativ menar 
Renkel. Större delen av kommunikationen sker genom äldre och mer traditionella kanaler.  
 
Vår tolkning är att i framtiden kommer Internet att vara ett oundvikligt 
kommunikationsmedel, inte enbart för att det kan vara mer effektivt och billigare att nå en 
större kundgrupp globalt utan även för att det är en kanal man måste ha för att kunna vara 
med i konkurrensen. Med det menar vi att en så pass stor kundgrupp är uppväxt med denna 
teknologi att den endast kan nås genom denna kommunikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
164 Abimbola, T., Vallaster, C., (2007), s.344 
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att visa hur vår studie har kunnat leda till en ökad förståelse för oss 
kring hur småföretag etablerar sitt varumärke. Efter analys av våra intervjuer har vi utökat 
vår modell, som från början utgjorde den teoretiska referensramen, med några byggstenar. 

 
Hur kan småföretag etablera sitt varumärke?  
 
Innan vi kan dra slutsatser av de faktorer vi identifierat som viktiga i varumärkesetableringen 
kan vi först och främst titta på syftet med studien: 
 
Syftet med vår studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som ligger till grund när 
småföretag arbetar med att bygga, utveckla och etablera sitt varumärke.  
 
För att se om vi har uppnått syftet med denna studie kommer vi utifrån vår modell och vår 
analys att visa vilka faktorer vi anser vara viktiga i arbetet med att bygga och utveckla sitt 
varumärke, för att således öka förståelsen för hur småföretag kan etablera sitt varumärke. 
Faktorerna vi identifierat har därigenom lett till slutsatser som vi vill illustreras i vår utökade 
modell: 
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Identitet är en av kärnpunkterna inom varumärkesetableringen. Denna slutsats drogs då vi 
konstaterat att företagen var väl medvetna om hur de vill att deras varumärke ska uppfattas 
samt hur de arbetade mot den bilden. Respondenterna såg vikten av att som litet företag arbeta 
med produkten och därigenom skapa en identitet kring den, men även att skapa karaktärsdrag 
utifrån sig själva för att stärka varumärket. Faktorn Identitet blir därför en viktig byggsten för 
att skapa ett långsiktigt varumärke då småföretag ofta har begränsade resurser att satsa tid och 
pengar på att utveckla sitt varumärke. Genom Identiteten skapas företagets personliga prägel, 
vilket ser till att sätta ett litet lokalt företaget på kartan. 

 
Under identiteten går det även i vår modell att urskilja byggstenen Unikhet, som en central 
faktor i etableringen av varumärket och skapandet av konkurrensfördelar. Detta bekräftas av 
våra respondenter då de använde sig av exempelvis sin lokala etablering som en unik fördel 
gentemot konkurrenterna. Men Unikheten sammanfaller trots allt till stor del med identiteten 
då det i slutändan handlar om företagets personlighet och drivkraft för att göra företaget unikt. 
Varumärket blir ett sätt för företaget att skapa en unik plats i konsumenternas medvetande där 
företaget står ut bland all massmedia.   
 
Vi har kommit fram till att Positionering utifrån en småföretagares perspektiv, inte är en lika 
dominant faktor i etableringen av varumärket som vi trott. Företagen vi intervjuat såg till att 
positionera sig genom att uppmärksamma varumärket via mervärden, unika erbjudanden och 
vad de ville att kunderna skulle associera deras varumärke med. Exempelvis en av 
respondenterna menade att de sålde produkten på marknaden och inte varumärket. Här drar vi 
slutsatsen att det är svårt att veta hur stor del positionering spelar in när ett företag ska 
etablera varumärket. Det tar tid för små och nya företag att positionera sitt varumärke hos 
kunderna, vilket kan innebära att den faktorn istället blir en viktigare del allt eftersom 
företaget utvecklas. 
 
Gällande Identiteten har vår studie lett till slutsatsen att en ny byggsten i modellen behövs 
som faktor för att få ökad förståelse kring etableringen av varumärket nämligen: 
Grundvärderingar.  Anledningen till att vi identifierat denna faktor är att våra respondenter 
på ett eller annat sätt återkommit till sina värderingar som substans i företaget. Till en stor del 
bryr sig respondenterna om värderingar och exempelvis etiska frågor på grund av att de är 
småföretag, dessutom på ett lokalt plan. Vi drar slutsatsen att som småföretagare på en liten 
ort värnar de mer om sitt företag eftersom ”de lever sitt varumärke” där även de anställda är 
en stor del av vad som försiggår. Därför anser vi att genom att småföretag värnar om sina 
grundvärderingar så skapas även en äkthet gentemot kunderna vilket bidrar till ett 
framgångsrikt varumärke. 
 
Baserat på analysen av det empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att Lojalitet, Namn och 
Trovärdighet tillhör framgångsfaktorn Grundvärdering. Vi har konstaterat att alla de delarna 
är viktiga i etableringen men att de ändå tillhör ett företags grundvärderingar eftersom hur de 
väljer att bygga sitt varumärke framkommer i namnet, deras trovärdighet och lojalitet 
gentemot kunderna.  
 
Det gäller att skapa en Lojalitet hos kunderna genom att själv tro på sitt varumärke och 
förmedla den lojaliteten. Det lade vi märke till under intervjuerna, där alla ansåg att ett bra 
rykte samt att ta fram det personliga var framgångsfaktorer. Vi har därför kommit fram till att 
för att kunna bygga ett framgångsrikt varumärke gäller det att vara personlig och exempelvis 
skapa en bra service för att på så sätt skapa en lojalitet till kunden.  
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Vidare anser vi att våra respondenter haft en tanke kring Namnet vilket har hjälpt dem i deras 
etablering av varumärket, då det kunnat beskriva vad företaget har haft för bakgrund eller 
arbetar med. Men samtidigt anser vi inte att namnet är det som avgör om ett företag är 
framgångsrikt eller inte även om det är viktigt då det hjälper företaget att sticka ut.  
 
Trovärdighet är en ny byggsten i vår modell utifrån vår analys av intervjuerna. Vi tolkade 
respondenterna så att de genom att ta tillvara ägarnas grundvärderingar även skapade en 
trovärdighet gentemot kunderna. Företagen såg till att leva upp till det rykte som skapades. Vi 
drog därför slutsatsen att trovärdigheten ett företag kan visa upp i början av 
varumärkesetableringen i sin tur kan leda till en ökad välgång. 
 
Kommunikation är vår andra kärnpunkt i varumärket. Denna byggsten skapar inte bara en 
stark identitet utan genom att kommunicera sitt varumärke, oavsett om det är genom PR eller 
bildekaler så skapar företagen ett tydligt framgångskoncept i etableringen av varumärket. Då 
det ofta handlar om en liten budget måste företagen hitta innovativa sätt för marknadsföring. 
Vi anser därför att detta är en bidragande faktor till etableringen av varumärket som 
småföretag måste arbeta med.  
 
Vi har därigenom dragit slutsatsen att Kreativitet är en viktig byggsten för att hitta innovativa 
sätt att kommunicera. Det handlar om en drivkraft från ägarnas sida att göra någonting 
annorlunda vilket leder till att de lyckas. Här handlar det om att skapa en känsla för vad som 
krävs i varje ny situation, marknad eller kundkrets. Utifrån vad både våra respondenter och 
den teoretiska litteraturen säger kunde vi konstatera att genom kreativitet kan ägarna överföra 
sitt engagemang till de anställda vilka i sin tur skapar en förståelse kring vad som kan göras 
för att synas.  
 
Något som vi till en början trodde var en liten del av kommunikationen är Internet. Men efter 
analys av empiri och teori har vi dragit slutsatsen att detta är en essentiell del, eftersom det 
idag blir allt vanligare med Internethandel, vilket gör att småföretag kan skapa sig en 
internationell räckvidd. Det gör att de kan bli framgångsrika utan att exempelvis behöva flytta 
till större städer. Vi anser därför att det är av största vikt för ett litet lokalt företag som vill 
etablera sitt varumärke att använda sig av webbhandel, hemsidor, bloggar för att på ett 
effektivt och billigt sätt nå ut.  Småföretag på en lokal marknad får därigenom möjligheter att 
inte bara växa lokalt utan även globalt, vilket leder till etablering av varumärket då de kan ta 
sig fram och synas på marknaden utan större resurser. 
 
Det finns många svårigheter med att etablera sitt varumärke. Småföretag får hela tiden brottas 
med en liten budget, i dagens läge även med en svag efterfrågan samt att de måste försöka 
kommunicera en trovärdighet i varumärket. Men vi har kommit fram till att så länge 
småföretag är medvetna om värdet i varumärket, framtidsplaner och vad det kan skapa, kan 
ett varumärke etableras. Detta leder oss till vår tredje och största faktor som enligt vår mening 
kan öka förståelsen av framgångsfaktorerna för att bygga, utveckla och etablera varumärket: 
Drivkraft. Denna byggsten har vi lagt till i vår modell eftersom vi ser Drivkraft som en viktig 
kärnfaktor i verksamheten. Anledningen till detta är att våra respondenter hade en glöd och 
passion för sin verksamhet vilket visade att drivkraften var det som gjorde att företaget syntes 
och lyckades. Vi kan inte dra slutsatsen att det beror på att de finns på en lokal marknad, men 
vi har dragit slutsatsen att om nystartade eller växande småföretag arbetar med alla dessa 
faktorer samt att på toppen av det har drivkraften, kan vem som helst lyckas. Som Peter 
Renkel uttryckte det: ”Idén behöver inte vara 100 % bara man har viljan. B-idé 
med drivkraft blir framgångsrik. Men A-idé med B-drivkraft, he går inte.”  
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7. Avslutning 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de aktuella sanningskriterierna för att 
skapa en förståelse kring vetenskapligheten i studien. För att sammanfatta kapitlet kommer vi 
lämna förslag till vidare forskning. 

 
7.1 Sanningskriterier  
Då vi gjort en kvalitativ studie kan det vara svårt att visa vad som är vetenskapligt eller inte. 
Vi kommer därför att utvärdera vår kvalitativa studie genom att diskutera sanningskriterier 
anpassade till vår studie. Vi har därför valt kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 
internsubjektivitet, samt möjlighet till att styrka och konfirmera.165 166 
 
7.1.1 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighetskriteriet handlar om att läsaren uppfattar slutsatserna vi dragit som trovärdiga 
utifrån hur bra de passar verkligheten. Sättet att ta reda på om den passar är genom att pröva 
studien i verkligheten.167 I vår studie har vi, som nämnts tidigare, till största möjliga 
utsträckning sett till att ha öppna frågor. Vidare har vi haft en bra dialog med respondenterna, 
vilket gjort att de fått möjligheten att komma med nya infallsvinklar . Det har även gjort att vi 
själva kunnat jobba utifrån en semistrukturerad intervju.  Detta för att respondenterna ska ges 
en möjlighet till personliga svar och tolkning utifrån sina erfarenheter. Vi har i efterhand även 
sett till att respondenterna fått tillgång till transkriberingen för att rätta eventuella misstag och 
därigenom öka tillförlitligheten. Vi har på så sätt kunnat besvara vår problemformulering.  
 
Till en början trodde vi inte att vi skulle få tillgång till så många olika branscher inom Umeås 
näringsliv. När vi nu fått denna möjlighet har djupet i studien ökat. Detta eftersom 
respondenterna har haft olika kunskap och erfarenhet inom området. De har visat ett 
engagemang och drivkraft, vilket gjort att de kompletterat varandra. Studien kan därför 
anpassas till verkligheten på ett trovärdigt sätt. Vidare tycker vi att tillförlitligheten uppnåtts 
eftersom vår slutgiltiga modell baseras på verkliga fakta, som framkommit i vår studie. 
Modellen avspeglar den verklighet vi undersökt ute bland företagen samt ger en bild av de 
faktorer som påverkar en lyckad varumärkesetablering.  
 
7.1.2 Överförbarhet  
I den kvalitativa studien är situationerna och kontexten centrala. Överförbarhet innefattar i 
vilken omfattning resultatet kan beskrivas samt överföras till mer praktiska situationer och 
miljöer.168 Vår hermeneutiska kunskapssyn har haft en viss påverkan på hur vi ser på 
överförbarheten i studien. Detta eftersom genom att ha respondenter från skilda bakgrunder 
med olika erfarenheter, synsätt och framgångar har vi skapat oss egna uppfattningar kring 
varumärket påverkan. Anledningen till de olika företagen valts är för att skapa en förståelse 
inom mer än en specifik bransch. Vad vi menar här är att de faktorer som påverkar en lyckad 
varumärkesetablering är relativt lika i de företag och branscher som vi undersökt. Vi anser 
därför att de faktorer som är viktiga för företagen i vår studie lika gärna kan vara viktiga för 
andra företag, oavsett om de funnits ett par månader eller flera år. 
                                                
165 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.306 
166 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.167 
167 Ibid., s.307 
168 Ibid., s.307 



Avslutning 
___________________________________________________________________________ 

67 

Något vi fann tänkvärt i vår studie är hur eniga företagen varit om varumärket som 
framgångsfaktor, vilket vi anser ökar överförbarheten. Självfallet gäller dessa resultat i nutid 
då många av företagen är relativt nystartade och kanske inte finns kvar inom en tio års period. 
Det gör att samma resultat kanske inte kan överföras längre fram i tiden med tanke på den 
alltmer forcerade utveckling som sker i världen.  
 
Samtidigt har respondenterna varit rörande överens om varumärkets betydelse om tio år, och 
hur viktigt det kommer vara för företagens överlevnad. Detta gör att dagens starka 
varumärken och värderingar kring konceptet troligtvis inte kommer förändras inom en snar 
framtid, vilket medför en ökad överförbarhet för studien. 
 
7.1.3 Intersubjektivitet 
Internsubjektivitet innebär att tolkningarna ska kunna accepteras av respondenterna samt 
andra inom forskningens område. Med det menas att vi som författare av studien har tolkat 
informationen från intervjuerna på ett sätt där respondenterna är ense med oss.169 
 
Efter vi avslutat våra inspelade intervjuer har vi i största möjliga mån försökt att återge vad 
som sagts under intervjuerna. Vi sammanställde sedan intervjuerna till vår empiri/analys där 
våra personliga tolkningar fick framkomma i analysavsnitten för att på så sätt skapa 
internsubjektivitet. För att minska risken av att skapa missförstånd i tolkningarna så har vi 
låtit företagen tagit del av en sammanställning för att få ett godkännande av respondenterna. 
Vi skickade inte hela utskriften av intervjun utan endast det material som skulle användas i 
studien. Vidare har vi även fått godkännande av användandet av företagens logotyper. Då 
ingen motsatt sig våra tolkningar så kan vi se internsubjektiviteten som bra.  
 
7.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  
Eftersom det aldrig går att vara fullständigt objektiv i en kvalitativ studie samt att vi har en 
relativt betydande förförståelse, gäller det att visa att vi är medvetna om att våra personliga 
värderingar och uppfattningar kan ha spelat in.170 Vi anser att då en av oss startat eget har vi 
varit intresserade av att veta varumärkets betydelse, vilket i sin tur kan ha lett till att vi tolkat 
empirisk data på ett sätt som kan ha påverkat analysen.  
 
Samtidigt har vi under studiens gång inhämtat material som varit relevant utan förutfattade 
meningar om studiens resultat. Vi kan följaktligen styrka att vi inte haft något syfte att styra 
studien i någon specifik riktning för att underlätta egna åsikter. Under de semistrukturerade 
intervjuerna har vi sett till att inte ha ledande frågor som kunnat påverka respondenterna samt 
att vi inte haft någon större insikt i de undersökta företagen vilket gör att konfirmerbarhet kan 
utövas. Eftersom vi utfört en kvalitativ studie för att skapa en djupare förståelse av ämnet har 
vi genom våra slutsatser, dragna utifrån våra respondenter, inte generaliserat eller vinklat 
studien eftersom vi vill se alla delar i sitt sammanhang.   
 
 
 
 
 

                                                
169 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.166-167 
170 Ibid., s.307-308 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att fortsatt forskning kring varumärkets betydelse hos småföretag är essentiell, då 
den forskning som finns är bristfällig i förhållande till antalet småföretag som finns i Sverige. 
Ett förslag är därför att göra en liknande studie i andra regioner i Sverige för att se på 
exempelvis värderingars betydelse i etablerandet av varumärket. Vidare är det av intresse att 
fortsätta forska på skillnader mellan branscher eftersom det kan vara avvikelser mellan 
tjänste- och produktföretag.  
 
Vi tycker även att det vore tänkvärt att inte bara studera olika regioner utan även kluster eller 
inkubatorer av småföretag, för att på så sätt se hur deras framgångsfaktorer skiljer sig mot 
andra småföretags. 
 
Vidare kan ett förslag vara att forska på småföretags etablering av varumärket mellan olika 
länder då den alltmer globaliserade värld vi lever i tillsammans med Internets framfart, gör att 
varumärket måste anpassas till en global handel. 
 
Det vore även intressant att genomföra denna studie med en kvantitativ metod där det då finns 
möjlighet att generalisera genom ett större antal respondenter.   
 
Ett annat forskningsområde som kan undersökas är ägarnas drivkraft och dess påverkan på 
sina anställa samt hur det bidrar till att företaget kan stärka sitt varumärke.  
 
Vidare områden är att se på familjens påverkan i uppstartandet av småföretag, om deras 
uppväxt varit ett incitament att starta eget, samt hur det påverkar deras syn på att etablera sig 
lokalt. Vidare kan dessa personer jämföras med de småföretagare som inte är uppväxta i 
företagarfamiljer. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 
 Företagets historia  

 Berätta kort om företaget 

  - Affärsidé och Vision  
 
  - Vad Ni gör  
 
  - Antal anställda 
 

- Har det funnits någon kunskap om varumärkesuppbyggnad när företaget 
etablerades? 
 

 Ert varumärke  

 Hur skulle du beskriva ert varumärke? 
 
 Hur tänkte Ni kring uppbyggnaden av varumärket? 

 
 Vad var det svåraste när ni byggde/bygger ert varumärke? 

 
 Vilken betydelse anser ni att ert varumärke har för Er som litet företag? 

 
 Vad symboliserar varumärket för er? 

 
 Varför valde Ni ert namn?  

 
 Anser ni att namnet spelade stor roll när ni etablerade ert varumärke? 

 
  Företagets varumärkesarbete  

 Arbetar Ni med att utveckla ert varumärke?  

  - Om Ja: Har ni ett skrivet dokument eller mer tankar som finns i företaget?  
 

- Om Nej: Har ni valt att inte utveckla strategier för företagets 
varumärkesbyggnad eller är det bara något ni tänkt på? 
 

 Vilken del i processen anser ni som litet företag vara viktigast? 

 Tror Ni det är mindre eller mer viktigt med tydliga strategier som litet företag?  

 Hur jobbar ni för att varumärket ska skapa en konkurrensfördel på marknaden? 
(Ex, nya produkter, sänka priset, ny marknad?) 

 Vad är det som gör varumärket unik jämfört med andra varumärken i samma 
bransch?  

 Vad anser Ni krävs för att synas som litet företag? 
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 På vilket sätt arbetar ni med att stärka ert varumärke? 

 Vad gör ni för att skilja ert varumärke från mängden? 

 
  Varumärket utåt 

 Vad vill Ni att konsumenterna ska förknippa Ert varumärke med?  

 Hur kommunicerar ni den bilden? 

 Anser ni att kunderna är trogna ert varumärke? 

- Om Ja: Hur har den lojaliteten mellan varumärket och kunden byggts upp? (Ex, 
Skapa förtroende, återköp, erbjuda ngt unikt)   
 
- Om Nej: Hur tror Ni den lojaliteten kan skapas? 
 

 Tror Ni det beror på varumärket i sig eller produkten eller något annat? 

 Anser Ni att ert varumärke är etablerat på er marknad?  

 Vilket kommunikationsmedel har använts? (Ex, Reklam i tidningar, Word of 
Mouth, PR, Internet) 

 Hur jobbar ni med att kommunicera via Internet? 

 
 Mål, Framtida varumärkesarbete 
 

 Hur ser Ni på ert varumärkes fortsatta etablering?  
 
 Tror du att varumärket är en viktig del i framgången på längre sikt och i så fall 

varför? 
 

 Hur ska ni behålla varumärkets styrka?  
 

 Hur vill Ni att varumärket ska utvecklas?  
 

 Hur ser Ni på arbetet med ert varumärke om fem år?  
 

 Vilken betydelse tror Ni varumärken i sig kommer att ha om tio år?  
 

 Som slutsats, Om ni skulle ge en bild av ert varumärke i form av en metafor, hur 
skulle den se ut?  

  
 
 



 

 

 


