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Sammanfattning 
 
Mindre företag har idag ofta något sämre förutsättningar än de stora kedjorna på marknaden. 
Detta gäller priser, utbud och igenkännelsefaktorn. Hur lyckas man då som småföretagare att 
etablera ett starkt varumärke som kan konkurrera med dessa kedjor? Vissa företag vill också 
avstå expansion eftersom företaget känns stabilt, och expansion för att nå ut nationellt är 
därför mer eftertraktat i samband med e-handel. Utmaningen är då att differentiera sitt företag 
för att på andra sätt än låga priser kunna konkurrera med de stora företagen och kedjorna. 

Syftet med denna studie är att få en överblick av småföretagarnas situation i koppling till 
företagsekonomiska teorier för att ta reda på hur man som småföretagare etablerar ett starkt 
varumärke samt hur man därefter överlever i en företagsvärld fylld av stora kedjor. Målet med 
uppsatsen är att besvara frågeställningen: 

Vad krävs som småföretagare för att etablera ett starkt varumärke för sitt företag, och vilka 
variabler spelar en stor roll för företagets överlevnad? 

Detta undersöks ur företagsekonomisk litteratur med teorier som försöker klargöra hur ett 
företag kan analysera den bransch företaget är verksamt i samt hur företaget kan bygga upp 
och bevara ett varumärke. 

Denna teori jämförs med djupgående intervjuer med fyra mindre företag inom fyra olika 
branscher. Tre företag som är aktiva i Umeå idag, och ett tidigare i Umeå känt företag som 
2001 försattes i konkurs, för att även få ett något historiskt perspektiv. En kvalitativ studie 
med ett ändamålsenligt urval. 

Denna studie kommer därmed ses från småföretagarnas perspektiv, med en hermeneutisk 
kunskapssyn och ett deduktivt angreppsätt med induktiva inslag. 

Empirikapitlet innehåller det viktigaste och mest väsentliga ur intervjuerna med de fyra 
företagen, och ordningen på företagen följer här samma ordning i vilken intervjuerna ägde 
rum. 

I analyskapitlet analyseras den insamlade informationen från intervjuerna för att kopplas till 
den teori som behandlas i teorikapitlet. Här revideras även en del utav teorin för att bättre 
passa små företag. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring slutsatser som framkommit under studiens 
gång. Här besvaras även problemformuleringen utifrån empiri kopplat till teori och analys. 
Slutsatserna visar att företagen i studien vinner stora fördelar tack vare goda kunskaper inom 
den bransch de jobbar. För att överleva är bra leverantörskontakter väldigt viktigt för att ge 
företaget konkurrenskraftiga fördelar. Varumärkesidentiteten har växt fram av sig själv, och 
de gap som uppstår bör delas upp beroende på hur stora och långsiktiga dessa är.  
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar ämnet för uppsatsen och ger läsaren en introduktion till hela 
studien, och börjar med en problembakgrund som beskriver situationen som lett till studiens 
genomförande. Kapitlet forstätter med en problemformulering i form av en frågeställning, 
samt studiens syfte. Författaren beskriver även i detta kapitel hur uppsatsen valts att 
avgränsas, samt studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 
disposition. 

1.1 Problembakgrund 
 
Ämnet för uppsatsen är småföretagens omvärld och hur man som småföretagare etablerar ett 
starkt varumärke. Vissa småföretag lyckas överleva bland de större företagen och kedjorna 
medan andra går omkull. De stora företagen anses som det största hotet mot småföretagarna, 
och de mindre företagen har ofta något sämre förutsättningar än de stora företagen på 
marknaden när det gäller såväl utbud, priser, och den faktorn att man inte är lika välkänd på 
en nationell nivå.  

De flesta företag börjar såklart som små företag för att på lång sikt expandera, men alla lyckas 
inte ta steget dit. Vad som skulle vara intressant att veta är hur företaget lyckas överleva eller 
eventuellt expandera, för att bli en av de stora på marknaden. Det kanske inte heller alltid är 
så att expansion är något som eftersträvas av ägaren, ifall företaget känns stabilt och ger 
företagaren en trygg situation på marknaden.  

Dagens samhälle är fyllt av företag och varumärken, och varumärken kan sättas på såväl en 
produkt som på ett helt företag. Att etablera ett varumärke inom dessa två olika områden är 
dock två helt olika processer. I dag är det enkelt att införskaffa prisinformation om diverse 
produkter och som mindre återförsäljare kan det därmed vara viktigt att marknadsföra sig 
själv istället för produkterna företaget säljer. Varumärken är en väldigt intressant gren inom 
de företagsekonomiska områden som finns, och varumärken är viktiga att kunna hantera när 
man ska driva ett eget företag. Forskning kring varumärken är ett stort område, men 
litteraturen kring detta berör oftast varumärken på produkter, och litteratur om företag som 
varumärken finns inte alls i samma utsträckning. Litteraturen behandlar däremot teorier kring 
större företag, och det är något oklart om dessa teorier även är användbara i de små företagen.  

Skapandet av ett varumärke för en produkt handlar mycket om marknadsföring. Företaget 
skapar ett namn och en logotyp för produkten, och attribut såsom design och produktens 
egenskaper spelar roll, allt för att differentiera sig från sina konkurrenter.  Detta kan vara 
fallet även när det gäller att etablera ett varumärke för ett företag, men processen är ofta mer 
invecklad och mer långsiktig då en produkts livscykel oftast är kortare än en organisations 
livscykel. Processen vid etablering av ett varumärke utifrån företagsnamnet är mer än 
logotyper, tv-reklam, priser etc. Den viktigaste delen av etableringsprocessen är att skapa en 
identitet för företaget, som konsumenter kan känna igen och respektera. Företagets 
varumärkesidentitet utgörs av förhållandet mellan företagets strategiska vision, 
organisationens kultur, och externa intressenters bild av företaget (Schultz, Antorini & Csaba 
2006 s. 49f). Tidigare forskning inom detta område är relativt liten jämfört med andra typer av 
branding, såsom varumärkesetablering för produkter. Forskningen har även främst riktats mot 
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större företag, och det skulle vara intressant att se hur förhållandet mellan dessa tre element 
skapar en varumärkesidentitet hos småföretag. 

För att lyckas på lång sikt måste företaget även ha en bra strategi, oavsett om det är ett stort 
eller litet företag. Dock kan det vara så att småföretagarna inte har samma kunskap inom 
strategisk teori, och då syftar jag främst till att stora företag har mer resurser för forskning och 
undersökningar, som underlättar vid utveckling av en effektiv strategi för företaget. Med hjälp 
av en branschstrukturanalys går det däremot att få en bra översikt av hur marknaden ser ut. De 
konkurrenter som bör tas i akt är inte bara företagen som arbetar inom samma bransch, utan 
enligt Porter (1999) är även leverantörer, nyetablerare, kunder, samt nya substitutprodukter 
variabler i vad som utgör en omvärld av konkurrens för företaget. Ett annat bra sätt att veta 
var företaget befinner sig är med hjälp av en SWOT-analys, som hjälper till att ge en bild av 
företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong 
2005). Branschstrukturanalys och SWOT-analys hör till det som kallas utifrån-och-in strategi. 
Man värderar omvärlden för att sedan utveckla en strategi för att handskas med denna 
omvärld. Det kan dock även vara viktigt att få ett perspektiv inifrån och ut, och sådana 
strategier utmynnar ofta i specialisering och kärnkompetens (Bengtsson, Eriksson & Wåhlin 
2009). 

Som återförsäljare är det självklart viktigt att kunna möta sina konkurrenter med låga priser 
vilket dock inte är möjligt för alla företag, särskilt inte för de mindre lokala återförsäljarna. 
Internetförsäljning blir allt större och de flesta stora återförsäljare erbjuder e-handel, som 
samtidigt hjälpt dem att bli ännu större. Har mindre företag samma förutsättningar när det 
kommer till att starta en webbshop?  

Tidigare forskning kring småföretagande finns som behandlar frågan om tillväxt är något som 
företagarna eftersträvar. I uppsatsen Tillväxt i småföretag behandlar författarna data från två 
kvantitativa datainsamlingar från 1998 respektive 2002, som visar att viljan att expandera har 
ökat mellan dessa år. Undersökningen från 1998 behandlar mer än hela 2000 företags åsikter. 
Enligt denna undersökning är tillväxtviljan hos företagen liten, och småföretagarna känner 
ofta att storleken på företaget är stabilt vilket ger kan ge företagarna en trygghet (Adegård & 
Cammi 2005). 

Umeå är en stad med många småföretagare som konkurrerar med större företag, och även med 
e-handeln som idag är mycket stor. Vissa av dessa företag har funnits länge, och har därför 
antagligen byggt upp en identitet som respekteras av den lokala kundkretsen. Vissa av de 
mindre företag som haft en hög status har ändå inte lyckats fullt ut. Vissa går i konkurs och 
vissa överlever men med låga vinster. Vad krävs för att få en mer stabil tillvaro i Umeås 
företagsvärld? Är det väldigt känsligt vilken bransch företagarna ger sig in på eller kan de 
lyckas inom de flesta branscher bara allt sköts på rätt sätt? Frågorna kring hur man ska gå 
tillväga för att lyckas som småföretagare är många, men med noggrant utvalda frågor vill jag 
analysera dessa småföretag belägna i Umeå genom att ta kontakt med företagarna själva, för 
att kunna få en bild av och ge rekommendationer till hur man lyckas som småföretagare.  

Dessa mindre företag skall analyseras utifrån företagsekonomisk litteratur och en kvalitativ 
undersökning bland småföretagare. 
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1.2 Problemformulering 
 
Vad krävs som småföretagare för att etablera ett starkt varumärke för sitt företag, och vilka 
variabler spelar en stor roll för företagets överlevnad? 

 1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få en överblick över hur situationen ser ut idag för ett antal 
småföretag belägna i Umeå stad, för att kunna få en bättre bild av hur man lyckas som 
småföretagare och hur man kan misslyckas. Eftersom den litteratur som finns idag inom 
företagsekonomi och särskilt varumärkesetablering främst är anpassad för större företag så 
vill jag även undersöka ifall dessa teorier och modeller även går att använda för mindre 
företagare. Det är även intressant att få veta om företagarna även gör detta, dvs. använder sig 
av kända och välanvända teorier och modeller, oavsett om de applicerar dessa i sitt företags 
strategi medvetet eller omedvetet. Syftet är även att utifrån empirin kunna erbjuda allmänna 
rekommendationer till egna företagare. 

1.4 Avgränsningar 
 
Jag avgränsar denna uppsats så att den enbart behandlar småföretag lokaliserade i Umeå. 
Denna avgränsning kan leda till att man får en annan slutsats än den man kunde fått om 
studien utförts på en nationell nivå. Däremot anser jag, eftersom jag kommer att använda mig 
av en kvalitativ metod med djupintervjuer, att företag på en lokal nivå kommer att vara 
enklare att behandla, och detta är självklart en fördel om man vill få ut så mycket som möjligt 
av undersökningen. En kvalitativ undersökning behöver samtidigt inte samma bredd, eftersom 
den data man samlar in i en kvalitativ undersökning går mycket djupare in på ämnet, och 
istället för en bred undersökning så har man en djup.  

1.5 Begränsningar 
 
Med knappa resurser och tidsbegränsningar hanterar den empiriska delen av uppsatsen 
intervjuer endast med fyra företag. En siffra som hade kunnat önskas vara högre vid en 
undersökning som denna. Även antalet företagskontakter är begränsade som också lett till 
samma konsekvens. 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel ett av denna uppsats består av studiens problembakgrund, en problemformulering, 
syfte, avgränsningar samt begränsningar. Detta kapitel är en inledning för denna uppsats och 
ger en redogörelse för vad som ska studeras och varför. Kapitel två består av projektets 
utgångspunkter och innehåller information om uppsatsens teoretiska metodval. Vad som ingår 
här är ämnesval, förförståelse, vetenskapligt förhållningssätt, uppsatsens perspektiv och 
angreppsätt. Kapitlet avslutas med information om de sekundärkällor som används samt 
källkritik. Innehållet i kapitel tre utgörs av den teori som används i studien. Här innefattas 
teori som rör strategi, e-handel och corporate branding. Kapitel fyra består av studiens 
praktiska metodval. Kapitel fem ger en bakgrund till de företag som ingår i undersökningens 
urval. Kapitel sex består av den empiri som införskaffats i den kvalitativa studien, grundad på 
intervjuer med fyra olika småföretagare. I kapitel sju analyseras empiri från kapitlet ovan och 
kopplas ihop med den teori som presenteras i kapitel tre. Kapitel åtta består av en 
slutdiskussion där problemformuleringens fråga besvaras. 

1.7 Begreppsförklaring 
 
Branschstrukturanalys – Branschstrukturanalys är en analys av branschen som ett företag 
befinner sig i och analyserar därmed de olika konkurrentkrafterna i branschen. 

Corporate Brand – Corporate brand, direktöversatt företagsvarumärke, är ett varumärke på 
ett företag och inte på en produkt. 

Inifrån-och-ut strategi – Strategi som grundar sig i företagets organisation, där 
kärnkompetens, särskilda resurser och kunskapsbaser skapar företagets styrkor.  

Stordriftsfördelar – Fördelar som leder till högre vinster för ett företag som bedriver en 
storskalig produktion och därmed får lägre kostnader per producerad enhet. 

Strategisk vision – En långsiktig plan för ett företag om var företaget vill befinna sig i 
framtiden och vad man vill uppnå med företaget. 

Substitutprodukt – En produkt som fyller samma funktion som en annan produkt och som 
därmed kan ersätta den tidigare produkten.  

SWOT-analys – En analys där man får en översikt av ett företags styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 

Utifrån-och-in strategi – Strategi som utgår ifrån en analys av omvärlden, där företaget 
dan tar åt sig den informationen för att anpassa företaget till hur omvärlden ser ut. 
otsatsen till Inifrån-och-ut strategi. 

se
M
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2. Teoretisk Metod 
Detta kapitel innehåller uppsatsens ämnesval samt teoretiska metodval och beskriver i sin 
helhet uppsatsens utgångspunkter. 

2.1 Ämnesval 
 
Inom varumärkesetablering hos småföretag finns många intressanta frågor. Denna uppsats 
kommer ta en utgångspunkt i företagsekonomisk litteratur gällande strategi såväl som 
marknadsföring och varumärkesetablering. När jag diskuterar varumärkesetablering kommer 
jag främst att diskutera varumärken på företag, med andra ord corporate branding. 

Varför jag gör detta val, och fokuserar på företaget som varumärke och inte varumärken på 
produkter, är för att jag tror att företagets identitet lätt kan återspegla företagarens egen 
identitet. Jag tror även att det är mer passande för de företag jag kommer att använda mig av, 
då jag gör min undersökning som går ut på att identifiera företagens situation på marknaden, 
deras framgångar, samt deras eventuella misslyckanden. Företag som varumärken, corporate 
brands, är även mer passande i denna undersökning om man som företagare agerar som 
återförsäljare och inte har några egna produkter. Konsumenterna tycker främst om företaget, 
då produkterna företaget säljer även går att få tag i på flera andra ställen. Kanske är det 
priserna som ofta spelar en stor roll, men detta kan även vara många andra faktorer såsom 
vilken typ av kontakt du håller med dina kunder, bemötande i butik, sortiment, eller annan 
specialisering. 

2.2 Förförståelse 
 
Jag har sen tidig ålder intresserat mig för eget företagande, mycket på grund av en uppväxt 
bland ett antal släktingar som driver egna företag. Att vara med i diskussioner om detta redan 
som yngre har lett till en bild av att det ofta är väldigt utmanande att driva ett eget företag 
oavsett bransch, och jag ser denna utmaning som intressant och spännande. Jag har även 
arbetat en period på ett av företagen i studien, Fotohörnan Swefo, men enbart under en kortare 
tid. Detta har gett en, om än mindre, kunskap kring hur mycket man måste göra på samma 
gång, vilket kan leda till att man nästintill omöjligt kan ha kontroll över allt som sker i det 
egna företaget.  

Att jag arbetat på Fotohörnan kommer däremot inte att påverka resultatet av denna studie, 
utan jag låter intervjuerna tala för sig. Samtliga företag får samma frågor i intervjuerna och 
samtliga deltagare har därmed samma förutsättningar att svara på dessa. Intervjuerna är sedan 
återförda i empiri-kapitlet i enighet med de transkriberade versionerna av intervjuerna. 

Jag har även kunskap inom företagsekonomi upp till C-nivå, och därmed organisationsteori 
och marknadsföring som kan anses vara de väsentliga delarna för denna uppsats. Detta har 
främst påverkat val av litteratur och teorier. 
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den hermeneutiska kunskapssynen var först utformad för att tolka teologiska texter. I detta 
sammanhang är hermeneutikens mening att forskare ska tolka texter utifrån upphovsmannens 
perspektiv (Bryman & Bell 2005 s. 442f). Detta förhållningssätt kan anses vara aktuellt vid en 
tolkning av den kvalitativa datainsamling som tar plats i denna undersökning. 

Jag anser att en hermeneutisk kunskapssyn är både passande och viktigt i en undersökning 
som denna, då ämnet är relativt outforskat eftersom de teorier som behandlas främst är 
anpassade för stora företag. Man kan därför inte i den här undersökningen ha en bild av att 
bara fakta med en vetenskaplig grund är kunskap, som är fallet vid en positivistisk 
kunskapssyn (Bryman & Bell 2005 s. 26), utan det är viktigare att vara öppen för tolkningar 
av den sociala verkligheten som studeras. Forskaren bör även vara öppen för alternativa 
slutsatser som kan vara utfallet av en sådan tolkning. Med andra ord så är det möjligt att 
slutsatser i analys och slutdiskussion sträcker sig utanför den teoretiska referensramen. 

2.4 Perspektiv 
 
Denna uppsats och studie kommer att ses utifrån företagarnas perspektiv. Detta kommer att 
genomföras med en djupintervju med fyra chefer på fyra olika småföretag lokaliserade i 
Umeå. Deras perspektiv är det jag anser är mest passande för att undersökning gällande hur 
man etablerar ett varumärke för sitt företag. Även om konsumenternas perspektiv kan vara 
önskvärt i vissa frågor så är ändå företagens perspektiv och företagarnas åsikter det mest 
relevanta för att kunna svara på min problemformulering. 

2.5 Angreppssätt 
 
Det brukar talas om deduktiv och induktiv teori när man bestämmer ett forskningsarbetes 
angreppsätt. Det angreppssätt som kommer att tillämpas till denna uppsats är det deduktiva 
angreppssättet. Den deduktiva teorin handlar om att man utgår ifrån teori för att sluta med 
empiri. Mer bestämt så innefattar detta angreppsätt fler steg än så. Man utgår ifrån teori, 
utvecklar hypoteser, samlar in data som sedan tolkas och analyseras för att ta reda på ifall man 
kan bekräfta eller förkasta de hypoteser man ställt. Utifrån de bekräftade eller förkastade 
hypoteserna kan man sedan revidera den teori som man utgått ifrån genom att komplettera 
med de resultat man nått fram till (Bryman & Bell 2005 s. 23). 

Jag anser att detta angreppssätt är passande för studien i fråga då det som undersöks utmynnar 
från teorier främst kring corporate branding, som är ett teoretiskt område som här jämförs 
med mindre företag eftersom den forskning som finns inom områden främst studerat stora 
företag. Dock så skapas inga hypoteser, utan studien utmynnar från en frågeställning som 
sedan besvaras med hjälp av företagsekonomisk teori och en kvalitativ studie. Eftersom jag 
även gör nya tolkningar av teorin utifrån de observationer som görs i empirin, kan denna 
studies angreppsätt även tolkas som induktivt (Bryman & Bell 2005 s. 25). De medverkande i 
intervjuerna får säga sitt och deras åsikter påverkas inte av den teoretiska referensramen. 
Denna studie följer därmed ett deduktivt angreppsätt med inslag av induktiv metod. 
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2.6 Insamling av sekundärkällor 
 
Vid insamlingen av sekundärkällor var ett mål att hitta pålitliga böcker och artiklar som 
innehöll teorier kring de områden jag ville undersöka. Detta gjordes i stor utsträckning på 
Umeå Universitetsbibliotek. Porter (1999) med boken ”Konkurrensstrategi” var en självklar 
källa för att utföra en branschstrukturanalys av företagen i studien, p.g.a. författarens 
trovärdighet. ”Principles of Marketing” (Kotler et al. 2005), var ett annat enkelt val av samma 
anledning, varifrån information om SWOT-analys hämtades. Dessa två böcker användes som 
källor till utifrån-och-in teori, och kompletterades sedan med inifrån-och-ut teori och 
kärnkompetens av författare rekommenderade av min handledare. En av böckerna var 
”Ledarskapsboken” som innehåller kapitel skrivna av olika författare, i vilken jag använde 
kapitlet ”Ledarskap och Strategisk förändring” skrivet av Bengtsson, Eriksson och Wåhlin 
(2009). Den andra boken var ”Kärnkompetens – specialisering eller diversifiering” 
(Bengtsson & Kalling 2007).  

Ämnet Corporate Branding är inte lika stort i företagsekonomiska studier, och källor till detta 
var därför inte lika lätt att hitta. Till slut fann jag Majken Schultz et al.(2006) med boken 
Corporate Branding, där ämnet studerades djupt.  

För att få en utförlig bild av de teorier som finns kring Corporate Branding, och främst de gap 
som kan uppstå kring etableringen av ett företags varumärkesidentitet, så används den 
vetenskapliga artikeln ”Are the strategic stars aligned for your corporate brand?” som är 
skriven av Mary Jo Hatch och Majken Schultz. Den sistnämnda är även en av författarna till 
boken Corporate Branding som även den är litteratur som behandlas i denna uppsats. Artikeln 
söktes manuellt efter att ha upptäckt den i samband med boken Corporate Branding. 

När jag sökte referenser till e-handel upptäcktes artikeln ”Underlying Motivations for 
Establishing E-Commerce Business and Their Relationship to E-Commerce Success” av 
Karakaya & Shea (2008). Sökord som användes var E-Commerce AND Competition. Båda 
artiklarna hämtades från databasen Business Source Premier. 

2.7 Insamling av primärkällor 
 
Primärkällor är den information som kan samlas in genom olika undersökningsmetoder. 
Denna studies primärkällor är den data som samlats in genom intervjuerna med de fyra 
företag som medverkar i denna kvalitativa studie. 

2.8 Källkritik 
 
Denna studie utförs med kopplingar till ett antal böcker och artiklar samt muntliga källor. De 
källor som används är alla väldigt trovärdiga och har valts utifrån trovärdighet samt hur 
passande de är för uppsatsens ämne. De muntliga källor som medverkar i studien, 
primärkällorna, har samtliga jobbat som egna företagare en längre tid och är därför väldigt 
relevanta för denna studie. 

Litteraturen i form av böcker är vald för att passa ämnet i denna studie. Utifrån den mängd 
litteratur som sedan finns kring detta ämne har de böcker som är skrivna av de mest pålitliga 
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författarna valts ut, såsom Michael Porter och Philip Kotler som båda är välkända författare 
inom företagsekonomi och vars litteratur används i många ekonomiutbildningar .  

”Ledarskapsboken” är skriven av många olika författare som skrivit olika kapitel. 
Pålitligheten mellan de olika kapitlen kan därför variera. Boken är från 2009 och kan därför 
anses vara uppdaterad inom de områden boken berör, vilket man märker om man ser till de 
referenser boken använder. I det kapitlet jag använt mig av refererar författarna till många 
trovärdiga källor. Jag anser därför att denna bok i sin tur är en pålitlig källa.  

Boken ”Kärnkompetens – specialisering eller diversifiering” (Bengtsson & Kalling 2007) är 
även den relativt ny, men på samma sätt som med ”Ledarskapsboken” är den inte skriven av 
författare som kan mäta sig med Porter eller Kotler. Om man ser till bokens innehåll kan man 
däremot se att författarna är kunniga inom ämnet och de använder trovärdiga referenser. 

Corporate Branding är inte ett ämne som huvudsakligen ingår i den företagsekonomiska 
litteratur som studeras på universitet, men Majken Schultz som är en av författarna av både 
boken och artikeln om corporate branding som används i denna studie är väldigt respekterad 
inom ämnet och har medverkat i författandet av ett flertal böcker och artiklar. 

De artiklar som används är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och väldigt trovärdiga som 
referenser. De passar även ämnet av denna uppsats och kompletterar övrig litteratur på ett bra 
sätt. Artikeln av Karakaya och Shea är peer reviewed.  

2.9 Val av teorier 
 
Efter att ha studerat ämnet så blev det med hjälp av den utvalda litteraturen tydligt hur jag 
skulle gå tillväga för att kunna besvara problemformuleringen. De teorier som erhålls i nästa 
kapitel har valts för att på ett trovärdigt sätt kunna besvara problemformuleringen tillsammans 
med den empiri som samlats från intervjuerna med de fyra företagarna. För att på ett effektivt 
sätt kunna analysera de medverkande företagens situation på marknaden har jag valt att göra 
detta med hjälp av en branschstrukturanalys, som analyserar de olika konkurrenskrafterna 
som existerar runt ett företag. Detta kompletteras sedan med en SWOT-analys för att få en 
tydligare bild av företagens situation. Eftersom branschstrukturanalysen är en äldre modell 
har jag även valt att lägga till teori som berör e-handel, eftersom jag anser att e-handel är en 
viktig komponent i dagens företagsvärld. Dessa teorier utgör utifrån-och-in strategi, där 
företaget analyserar omvärlden. Dessa teorier har ensamma ingen direkt koppling till 
studerandet av företags varumärkesidentitet, men ger en bra grund till hur företagen arbetar, 
och som tillsammans med en koppling till Corporate Branding ger en bra kombination av 
teori för att hjälpa att analysera och besvara problemformuleringen.   

Till andra delen av kapitlet hör de teorier som berör Corporate Branding. Det finns många 
olika modeller inom Corporate Branding och jag valde de jag ansåg passa bra till en studie 
med småföretag. En modell med vilken man analyserar ett företags varumärkesidentitet 
utifrån organisationens kultur, företagets strategiska vision och omvärldens bild av företaget. 
Den andra modellen beskriver hur man med fem cykler etablerar en varumärkesidentitet 
genom att koppla ihop de elementen i föregående modell. Detta hör till så kallad inifrån-och-
ut strategi, och jag har därför valt att förjupa inifrån-och-ut strategi med teori kring 
kärnkompetens. Inifrån-och-ut strategi har jag valt att behandla för att få ett perspektiv inifrån 
organisationen, och de två modeller som behandlar corporate branding syftar till att även 
analysera de medverkande företagens varumärken.  



3. Teori 
Detta kapitel består av studiens teoretiska referensram som senare i uppsatsen kommer att 
jämföras med den empiri författaren samlat in i intervjuer med de medverkande företagen. De 
teorier som återfinns här ska sedan verifieras eller revideras utifrån en koppling mellan teori, 
empiri och småföretagande. 

3.1 Strategi 

3.1.1 Utifrånochin Strategi  Branschstrukturanalys 
 
Ett stort problem för många företagare är den 
hårda konkurrensen, och för småföretagare kan 
det vara extra tufft. När man ska utveckla en 
strategi för sitt företag är det viktigt att veta var 
man har sina konkurrenter, så att man fokuserar 
åt rätt riktning. Konkurrenskrafter behöver 
nämligen inte bara vara andra företag med samma 
affärsidé.  

Porter (1999) menar att företaget måste veta sin 
position på marknaden för att kunna utveckla rätt 
strategi. Han analyserar företagets position med 
hjälp av de olika konkurrenskrafterna. Porter 
analyserar i sin branschstrukturanalys fem olika 
konkurrenskrafter, se figur 1.  

Figur 1. Konkurrenskrafter. (Porter 1999 s. 26) 

Analysen bör utvecklas med ytterligare en konkurrenskraft, e-handel. Detta är en 
konkurrenskraft som för det första kan sättas under befintliga konkurrerande företag, men 
samtidigt kan verka som en konkurrenskraft helt av sig själv, ledande till både positiva och 
negativa konsekvenser. 

Befintliga konkurrerande företag 

Rivalitet på marknaden, dvs. de andra företag som finns inom samma bransch och har 
liknande affärsidé existerar för nästan varje företag, såvida man inte är väldigt specialiserad. 
Dock så kan denna konkurrens vara mer hotfull för vissa företag än andra, och särskilt för de 
mindre företagen. 

Konkurrensen mellan de redan etablerade företagen sker genom att konkurrenterna försöker få 
övertaget på marknaden genom att inta en fördelaktigare position. Man satsar på att erbjuda 
de bästa priserna, bästa kundservice, och övriga taktiska åtgärder (Porter 1999 s.37). 
Konkurrensen kan påverka hela branschen på olika sätt. 

Ifall företaget befinner sig i en bransch med långsam tillväxt där det finns plats för företagen 
att expandera uppstår ofta en kamp om marknadsandelar. Om företaget däremot rör sig inom 
en bransch med snabb branschtillväxt så vill samtliga företag växa i samma takt, och stora 
resurser förbrukas för just expansion (Porter 1999 s.38). 

14 

 



15 

 

Lagerkostnader och lokalhyror är också en faktor som kan påverka företagens ställning. Om 
ett företag har höga fasta lagerkostnader kan företaget vilja utnyttja lagerlokalernas kapacitet 
fullt ut. Det kan därmed även uppstå en överkapacitet, vilket i sin tur kan leda till drastiska 
prissänkningar då vissa produkter blir för dyra att lagerhålla (Porter 1999 s. 38f). Företag med 
lägre fasta kostnader kan därmed lättare ha uppsikt över sitt lagersaldo och få högre 
vinstmarginaler per såld enhet. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Företag bör även analysera leverantörernas styrka i förhållande till företaget (Porter 1999). 
Har leverantörerna många andra återförsäljare än ditt företag? Hur stor är du jämfört med 
deras andra kunder? Detta utgör även hur viktigt ditt företag är för dem och hur mycket du 
som företag kan pressa priserna. Som småföretagare handlar det ofta om mindre kvantiteter, 
och därför kan det vara viktigt att använda sig av återförsäljare som mestadels handlar med 
mindre företag. 

Det finns emellertid olika starka leverantörer. Om en bransch domineras av ett fåtal 
leverantörer kan leverantörerna starkt påverka priser och villkor. Är företaget i fråga inte 
viktigt för leverantören har inte heller leverantören något behov av att förhandla med 
företaget. Företaget får då helt gå med på de priser och villkor som leverantören bestämmer. 
Liknande konsekvenser inträffar då leverantörernas produkter är viktiga för företaget, vilket 
gör företaget beroende av leverantören (Porter 1999 s. 46). Detta kan gälla ett visst varumärke 
som företagets kunder i sin tur efterfrågar starkt. 

Kundernas förhandlingsstyrka 

Vilken styrka har kunderna jämfört med företaget? Kunderna kan tvinga ner priser, påtvinga 
ökad kvalitet osv. (Porter 1999 s. 44). Dessa faktorer varierar som många andra beroende på 
om du är tillverkare eller återförsäljare. Är ditt företag det sistnämnda, som företagen i denna 
studie, är deras förhandling kring kvalitet mindre. Dock kan det fortfarande vara fallet när 
man diskuterar vissa sidotjänster som företagen kan erbjuda. Hur som helst så är det något 
som hotar företagets vinst, oavsett om de vill ha högre kvalitet till samma pris eller enbart 
lägre priser. Hur stark en grupp köpare är varierar, på samma sätt som det finns olika starka 
grupper av leverantörer, och det finns ett flertal faktorer som kan identifiera de starkaste och 
även viktigaste köparna (Porter 1999 s. 44).  

Kunder som köper stora volymer och som utgör en stor del av företagets försäljning är väldigt 
viktiga att bevara som kunder. Vissa varor utgör också en viktigare del av företagets utbud, 
vilket kan bero på att det är en produkt som är dyrare att köpa in eller att lagerhålla. De 
kunder som efterfrågar dessa produkter är därför de som är extra viktiga för företaget (Porter 
1999 s.44). 

Nya etablerare i samma bransch 

Hur vanligt det är med nyetablerare kan variera mellan olika branscher och även beroende på 
var nyetableringen ska äga rum p.g.a. olika entrébarriärer (Porter 1999 s. 28). Det kan alltså 
finnas vissa hinder för nyetablering, som t.ex. stark konkurrens inom vissa branscher i en viss 
stad. Dessa hinder kan vara en fördel för de redan etablerade företagen. 

Porter identifierar sex vanliga hinder vid nyetablering: Stordriftsfördelar hos de etablerade, 
kapitalbehov hos nyetablerarna, omställningskostnader, dvs. kostnader som drabbar företag 
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som byter leverantörer, dålig tillgång till distributionskanaler, statlig politik samt 
kostnadsolägenheter som inte de etablerade har (Porter 1999 s. 28). 

När en nyetablering äger rum kommer även en vilja att ta marknadsandelar och även resurser 
som finns tillgängliga i branschen (Porter 1999 s. 28). Sådana resurser kan vara arbetskraft 
eller inköpsvaror och om efterfrågan ökar på dessa kan kostnaderna öka för företagen. Blir det 
en kamp om inköpsvarorna kan företaget även bli tvunget att släppa vissa varumärken för att 
behålla sin lönsamhet. 

Substitutprodukter 

Substitutprodukter kan vara en produkt som ersätter de produkter som ditt företag säljer. 
Dessa är produkter i angränsande branscher som fyller samma funktion som det egna 
företagets produkter (Porter 1999 s. 43).  Ett exempel är hur internet och nedladdning av film 
påverkat den filmindustri som distribuerar i andra format. Substitutprodukter är inte något hot 
i alla branscher, men i de flesta teknikbranscher är detta något man bör ta hänsyn till, eftersom 
det är en bransch med snabb utveckling. Om substitutprodukter är ett hot beror också på om 
företaget är återförsäljare eller tillverkare. Återförsäljare har lättare att anpassa sig till dessa 
substitut genom att ta med dem i sitt sortiment. Som tillverkare kanske man måste 
omstrukturera hela företagets affärsidé. 

Vissa substitutprodukter bör företag vara mer orolig över än andra, t.ex. om dessa produkter 
kan tillverkas och säljas till ett lägre pris än produkten hos det egna företaget, eller om 
substitutproduktens funktion till och med är bättre än hos den egna branschens produkt (Porter 
1999 s. 43). 

E-handel 

En konkurrenskraft som Porter (1999) inte räknade med var e-handeln, som kan inverka både 
positivt och negativt mot de små företagen. Ett område som inte bara är intressant i samband 
med konkurrens utan även företagets utveckling. Konkurrensen inom e-handel bör gå som en 
undergrupp till de befintliga konkurrerande företagen, samtidigt som det kan betraktas som en 
egen konkurrenskraft. 

I studien av Karakaya och Shea (2008) studeras faktorer till varför företag börjar använda e-
handel och även faktorer som påverkar hur företagen lyckas med e-handeln. Mindre företag 
har inte anpassat sig till e-handeln lika snabbt som de stora företagen. Det finns däremot goda 
möjligheter inom detta område eftersom det ger de mindre företagen bättre förutsättningar att 
konkurrera med de stora företagen (Karakaya & Shea 2008 s. 157) 

Vad som visar sig vara de två mest väsentliga anledningarna för att börja med e-handel är att 
företagen vill följa med den teknologiska utvecklingen på marknaden, samt att företaget vill 
utöka försäljningen till ett större område (Karakaya & Shea 2008 s.172). Som småföretagare 
med endast en mindre butik kan det alltså vara lockande att börja med e-handel dels för att 
konkurrenterna gör det, samt att det är en möjlighet att gå från lokal till nationell försäljning. 
 
En av de slutsatser som Karakaya och Shea kommer fram till efter en hypotesprövning är att 
företagens storlek inte är en av de faktorerna som påverkar ifall företag kan ta ett lyckat steg 
mot e-handel. En annan fråga är ifall de investeringar man gör för att påbörja e-handel 
kommer att återbetala sig. Små företag kan dock ha begränsade tillgångar och 
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informationsteknologi, och behöver därmed prisvärda lösningar när det gäller hårdvara och 
mjukvara för en funktionell webbplats med bra support (Karakaya & Shea 2008 s. 176).  

3.1.2 – SWOT analys 
 
Ett annat område inom företagsekonomi, marknadsföring, är ett omfattande område och de 
små företagen kanske inte har samma koppling till litteraturen kring marknadsföring som de 
stora företagen. Här handlar det mycket om pengar. Hur mycket kan man använda sig utav till 
just marknadsföring? Andra viktiga frågor är självklart var man ska marknadsföra sig. Är det 
på tv, radio, eller i tidningar? Detta är antagligen de vanligaste frågorna som småföretagarna 
ställer sig, tillsammans med kanske den viktigaste frågan av alla: Hur ska man marknadsföra 
sig? 

Ett bra sätt att ta reda på det är att ha en klar bild av företagets för- och nackdelar. Med hjälp 
av en SWOT-analys av företaget (eller produkten man säljer), ger oss direkt en bra bild av 
företagets styrkor, svagheter, möjligheter, och hot (Kotler et al. 2005 s. 58ff). 

Med hjälp av denna analys kan man lättare förstå hur man bör marknadsföra sig för att få ut så 
mycket som möjligt av marknadsföringen. Analysen är även användbar i många andra 
sammanhang för att få en bild av t.ex. företagets och hur man kan reducera dessa.  

3.1.3 Inifrånochut Strategi 
 
Båda tidigare nämnda modeller riktar sig till strategi med en metod som går utifrån och in, 
dvs. man analyserar omvärlden, tar in kunskapen i sitt företag, för att till sist utveckla en 
strategi för att handskas med detta. Det är dock viktigt att även se saker från andra hållet, dvs. 
inifrån och ut, genom att utgå från organisationen och inte från omvärlden. Strategier ut detta 
perspektiv är direkt kopplade till företagets kärnkompetens, särskilda resurser och 
kunskapsbaser (Bengtsson et al. 2009 s. 129). Detta kan vara minst lika viktigt, särskilt för de 
små företagen. De kanske inte kan konkurrera med omvärlden med lägre priser eller andra 
liknande förutsättningar, utan måste konkurrera genom att sticka ut.  Därför kommer jag i min 
studie att koppla företagens strategi till inifrån-och-ut-teori och företagets kärnkompetens. 

En del företag kanske anser att deras kärnkompetens är kunskapen inom det område de kan 
bäst, men det krävs mer än så. Kärnkompetensen ska nämligen ha tre egenskaper. För det 
första så ska den ska bidra till att skapa en upplevd nytta hos kunden. Det räcker därmed inte 
bara med att ha kompetens, utan den måste användas på rätt sätt utåt och därför vara en del av 
företagets strategi (Bengtsson & Kalling 2007 s. 41). Den andra egenskapen som 
kärnkompetensen ska ha är att den ska kunna ge tillgång till flera olika marknadsområden, 
d.v.s. att kunskapen som ett företag har kan användas på andra, kanske angränsande 
marknader. Den tredje är att kompetensen även ska vara svår att imitera. Den ska alltså vara 
så unik som möjligt (Bengtsson & Kalling 2007 s. 42). Här skulle en möjlig unik 
kärnkompetens kunna bestå av t.ex. en unik kombination av kunskapsspecialiserade 
medarbetare. 

Hur ska då företaget hantera sin kärnkompetens? Ett sätt att se på kunskapsfördelning är att 
först skilja mellan den generalistiska organisationen och den specialiserade organisationen. I 
den generalistiska organisationen så delar medarbetarna samma kunskap. I den specialiserade 
organisationen så har medarbetarna en egen unik kunskap inom ett visst område. (Bengtsson 



& Kalling 2007 s. 56) Ett sätt att föra strategier inifrån och ut är att förstärka företagets 
varumärke, och ge företaget en stark varumärkesidentitet som respekteras av omvärlden. 

3.2 Corporate Branding 
 
Det som kommer att vara den starkaste aspekten i denna studie är uppbyggnaden av ett 
varumärke för företaget. Hur konkurrerar de med resterande företag i samma bransch, hur 
utmärker de sig, och hur känns de igen? 

3.2.1 De fyra elementen i företagets varumärkesidentitet 

Schultz et al. (2006) pekar ut de fyra 
huvudelementen av vad ett corporate 
brand är, dvs vad som definierar företaget 
som ett varumärke. De fyra elementen är: 

Strategisk vision 

Detta element av företagets varumärke 
innefattar företagets strategiska vision, 
som definierar vad man vill göra med 
företaget och vad man har för vision för 
framtiden när det gäller verksamheten 
(Schultz et al. 2006 s. 49). 

Organisationens kultur Figur 2. Varumärkesidentitet (Schultz et al. 2006 s. 50)

Här handlar det mycket om företagets 
personal. Vad finns det för värderingar, vad tycker personalen om företaget, och hur arbetar 
de för att bidra till företagets identitet (Schultz et al. 2006 s. 49)? 

Externa intressenters bild av företaget 

De externa intressenterna kan vara allt från kunder till massmedia, som på ett eller annat sätt 
har en koppling till företaget. Vad har dessa externa intressenter för bild av företaget (Schultz 
et al. 2006 s. 49)? Detta är möjligtvis ett av de viktigaste elementen för att bygga ett 
varumärke, men den bild dessa intressenter har av företaget är starkt kopplat till de tre andra 
elementen. 

Företagets varumärkesidentitet – Kärnan i modellen 

Företagets varumärkesidentitet är vad som bildas av de tre andra elementens koppling till 
varandra, och detta är även det som definierar företagets varumärke (Schultz et al. 2006 s. 49). 

Det viktigaste är inte att dessa element finns, för det gör de automatiskt i alla företag på ett 
eller annat sätt. Det viktiga är att känna till hur de olika elementen ser ut i företaget, och 
främst att dessa element är kopplade till varandra så att samtliga bidrar till en positiv identitet 
hos varumärket. Det kan dock lätt bli ett sorts gap mellan de olika elementen, som i sin tur 
kan påverka hela varumärkesidentiteten. 
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Gap mellan elementen 

Det kan uppstå gap mellan samtliga av dessa element. Detta område av Corporate Branding är 
mer fördjupat i den vetenskapliga artikeln ”Are The Strategic Stars Aligned For Your 
Corporate Brand?” av Mary Jo Hatch och Majken Schultz. Man bör analysera ifall elementen 
som skapar företagets varumärkesidentitet passar med varandra. Chefer och anställda ska stå 
på samma sida, de anställdas attityd ska passa ihop med omvärldens uppfattning, och 
omvärlden ska stödja företagets vision (Hatch & Schultz 2001 s. 4).  

 Ifall företagets strategiska vision inte stämmer överrens med omvärldens bild av företaget, 
uppstår ett gap som kommer att påverka företagets identitet. Det andra gapet som kan uppstå 
är det mellan den strategiska visionen och organisationens kultur. Detta händer då de anställda 
inte håller med om företagets vision, eller kanske misslyckas att följa den. Sedan så kan ett 
gap uppstå mellan organisationens kultur och omvärldens bild av företaget. Detta händer 
vanligtvis när företaget inte kan leva upp till vad som förväntas av dem och vad de lovar 
(Hatch & Schultz 2001 s. 4ff). 

I små företag kanske dessa gap uppstår oftare mellan vissa element än andra. En vanlig orsak 
skulle t.ex. kunna vara att företaget misslyckas att leva upp till förväntningarna, så att 
omvärlden får en negativ bild av företaget och varumärkesidentiteten skadas. 

Denna modell vill jag använda för att kunna identifiera småföretagens varumärkesidentitet via 
de kommande intervjuerna med cheferna på de olika företagen, för att sedan kunna analysera 
vad som saknas.  Kanske vissa av dessa element byggs upp av sig själva, medan man kanske 
måste lägga ner mer kraft på andra. 

3.2.2 Att med fem cykler etablera ett företags varumärkesidentitet 
 
I en annan modell beskriver Schultz et al. 
(2006) fem olika cykler för att etablera 
denna typ av varumärke. Denna modell 
är direkt kopplad till de fyra elementen 
av vad ett sådant varumärke innebär. Se 
figur 3, som har sin grund i föregående 
modell.  

Cykel 1: 

Figur 3. Varumärkesetablering. (Schultz et al. 2006 s. 185) 

Att klarlägga vad företaget är. Denna 
del innefattar att man som företag ska 
fastställa vad man är för företag och vad 
man vill bli. Man analyserar vad det är 
för företag man driver, vad man står för, 
och var man vill komma, för att ge 
företaget en klar identitet. Detta är 
antagligen något som händer 
automatiskt, men det är ändå viktigt att ha en klar bild av vad man vill vara för typ av företag, 
och inte bara flyta med. Vem man är som företag är direkt kopplat till varumärkets identitet, 
och vem man vill bli till strategisk vision (Schultz et al. 2006 s. 187f). 
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Cykel 2: 

Länka samman. Den andra cykeln handlar om att omorganisera, och ändra på 
organisationens struktur samt organisationens processer för att underlätta att nå ut med sin 
identitet och vision. Det som är viktigt med denna del är att kunna få en stark koppling mellan 
elementen i den första cykeln till organisationens kultur (Schultz et al. 2006 s. 194).  

Cykel 3: 

Involvera. Denna cykel innefattar att involvera alla externa intressenter för att ytterligare 
stärka bilden av varumärket . Tanken bakom detta är att koppla ihop organisationens kultur 
och omvärldens bild av företaget genom de externa intressenterna. Detta kan man göra genom 
att engagera företagets anställda i vad företaget vill uppnå med detta och hur man ska 
involvera konsumenterna. Det här utgår ifrån en ändring inom organisationen med ett utlopp i 
en ändrad syn av företaget utifrån konsumenternas perspektiv (Schultz et al. 2006 s. 199). 

Cykel 4: 

Integrera. Här ska man ytterligare koppla ihop de elementen som varumärket innefattar, dvs. 
vision, kultur, intressenter, och företagets identitet. Det man ska fokusera på är att försöka 
reducera de gap som eventuellt finns som beskrevs i samband med den tidigare modellen 
(Schultz et al. 2006 s. 205f). 

Cykel 5: 

Kontrollera. Det femte steget är att övervaka sitt varumärke. Detta kanske är det mest 
aktuella för redan existerande företag, särskilt då det kommer till de stora företagen. De har 
redan ett väletablerat varumärke och det viktiga är att övervaka för att behålla styrkan i 
varumärket. För mindre företag kan samtliga cykler vara viktiga att använda sig av, tills man 
nått den önskvärda identiteten för företaget (Schultz et al. 2006 s. 209).  

Vad som är viktigast i detta steg är att kunna mäta de olika elementen i varumärket, genom att 
t.ex. analysera omvärldens uppfattning av företagets varumärke, annars blir det väldigt svårt 
att övervaka varumärket. 

3.3 Utifrånochin till Inifrånochut 
 
Detta kapitel har presenterat utifrån-och-in strategi såväl som inifrån-och-ut strategi. Genom 
att använda en branschstrukturanalys kan författaren hitta gemensamma nämnare som kan 
förklara konkurrenssituationen för småföretagare. Detta kompletteras med ett e-
handelsperspektiv och en SWOT-analys. 

Inifrån-och-ut strategin kopplas här till Corporate Branding, som handlar om att företag 
bygger upp en varumärkesidentetet genom att se över verksamheten inifrån och koppla ihop 
vision, kultur, och omvärldens bild (Schultz et al. 2006 s. 49). Med hjälp av fem cykler som 
för samman dessa element kan företag etablera ett stabilt och starkt varumärke. 
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4. Praktisk Metod 
Detta kapitel innehåller uppsatsens praktiska metod. Det börjar en presentation av 
undersökningens urval och fortsätter med undersökningens access, intervjukonstruktion samt 
förklaring till hur den insamlade data bearbetas. 

4.1 Urval 
 
I en studie som denna finns det mängder av olika företag att vända sig till när man ska utföra 
sina intervjuer. Det kan dock vara svårt att få företag att ställa upp. Jag har använt mig av 
företagskontakter i min omgivning vilka jag anser på ett eller annat sätt har ett accepterat 
varumärke, eftersom denna studie främst vill undersöka är just företagens varumärken. Dessa 
företag är inte valda utifrån bransch. 

Jag anser att mitt urval är passande till denna forskning eftersom de involverade företagen är 
intressanta i samband med teorier kring Corporate branding, då det är företag med lokalt 
välkända varumärken. Samtidigt innehåller urvalet fyra företag från fyra helt olika branscher, 
vilket gör att man får en bredare bild av företagandet i allmänhet. 

Eftersom företagen är utvalda speciellt för att besvara problemformuleringen är detta ett 
ändamålsenligt urval, och är en urvalstyp som är använd i stor utsträckning då det gäller 
fallstudier (Saunders, Lewis & Thornhill 2007 s. 230). 

De fyra företag jag valt som kommer att delta i intervju-undersökningen anser jag ger en bra 
variation av Umeås företagsvärld. Gregers, Mias Lustgård och Fotohörnan Swefo är tre 
mindre men framgångsrika företag.Det fjärde företaget, Sunset Sports, existerar dock inte 
idag. Detta företag och intervjun med före detta ägaren inkluderas i urvalet för att kunna 
koppla nutidens företagsvärld i Umeå till historiska inslag från Sunset Sports tid. Företagets 
medverkande ger även ett annat perspektiv till studien, som visar att hur framgångsrikt ett 
företag än är så kan företaget misslyckas. Finns det några gemensamma nämnare mellan 
Sunset Sports och de tre andra företagen, som kan förklara hur man lyckas eller misslyckas 
som småföretagare? 

Sunset Sports är en före detta fackbutik inriktad mot trendsport. Företaget byggde upp ett 
starkt varumärke särskilt under 90-talet och överlevde under perioden då många andra i 
samma bransch gick omkull. Dock försattes Sunset Sports i konkurs år 2001, trots 
framgången och det än idag respekterade varumärket. Det är den före detta ägaren av Sunset 
Sports, Torbjörn Holm som kommer att medverka i intervjun. 

Gregers är en butik med ett brett sortiment av herrmodé. Sedan starten 1960 har de funnits i 
samma lokal på Kungsgatan i centrala Umeå. De säljer både vardagskläder och festkläder 
under kända varumärken. Det är ett företag som jobbar med bra service och kvalitetsprodukter 
och som idag, 50 år senare, är en del av Umeås mer etablerade butiker. Intervjun sker med 
Fredrik Bernhardsson som idag är ägare av företaget. 
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Mias Lustgård öppnade sin butik 1986 i utkanten av Umeås centrum, och inriktar sig på 
heminredning och presentartiklar. De satsar på en att ha en bred mix av varor så att något 
passar alla. De satsar även på säsongsvaror, och erbjuder därför ett sortiment utefter säsong, 
som sommar och jul. Mias Lustgård som varumärke är starkt i Umeå och utstrålar kvalitet och 
design. Även i detta företag är det en utav de två delägarna, Peter Öberg, som medverkar i en 
intervju. 

Fotohörnan Swefo är ett företag som inriktar sig på foto och kameror. Butiken låg tidigare 
ost på stan under namnet Fotohörnan, men har nyligt flyttat väst på stan under namnet Swefo, 
för att även utvidga sin webbshop swefo.se. Det är ett företag i förändringsstadiet och har inte 
en centrumlokaliserad butik, men överlever fortfarande den hårda teknikbranschen p.g.a. sitt 
starka varumärke och personal med god kompetens inom området. Det är här en utav de två 
delägarna, Hans Holmgren, som medverkar i en intervju i detta uppsatsarbete. 

4.2 Access 
 
Det kan ibland vara svårt att få tillträde till det fält man vill undersöka (Bryman & Bell 2005 
s. 336). Jag kände att detta kunde vara fallet med mindre företag ifall man inte har några egna 
företagskontakter. Jag hade därmed ett ganska begränsat urval, vilket påverkar bredden på 
studien jämfört med om man hade haft tillgång till fler företag utöver sina egna 
företagskontakter. Accessen till antalet företag har även påverkats av att undersökningen 
utfördes i december, som visat sig vara en hektisk period för småföretagen som arbetar med 
detaljhandel. Det finns helt enkelt för lite tid över för att medverka i intervjuer under denna 
period. 
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4.3 Intervjukonstruktion 
 

Jag har ställt upp frågor utifrån teorikapitlet, för att få ett perspektiv ur det praktiska 
företagslivet. Självklart har även frågor utanför detta ställts, för att få en bild av företaget och 
även en bakgrund. Utanför min intervjukonstruktionsmall har jag även ställt frågor anpassade 
för just den företagaren jag pratar med. Sådana frågor har t.ex. handlat om var i förhållande 
till centrum butiken ligger och hur det påverkar företaget. Även följdfrågor till många av 
grundfrågorna, som också ofta anpassades till det aktuella företaget. 

När jag ställer frågor utifrån teorikapitlet så har jag försökt få fram en fullständig SWOT-
analys, en bild av företagets konkurrenssituation, och frågor som berör företagets 
varumärkesidentitet. 

Exempel på frågor: 

”Vad har era leverantörer för styrkor i förhållande till ert företag som kan påverka t.ex. era 
priser?” 

”Är expansion av företaget något som innefattas i visionen eller känner du att företagets 
storlek är stabilt?” 

”Finns det en koppling mellan dessa tre, d.v.s. vision, kultur och bild? Hjälper detta att ge 
företaget en stark och respekterad identitet?” 

Självklart har även en diskussion utvecklats från dessa frågor där jag strävat efter att ha en 
neutral ställning. För samtliga frågor, se bilaga 1.  

4.4 Databearbetning 
 
Den data som samlas in i intervjuerna har först spelats in i ljudformat, och sedan 
transkriberats. Informationen finns i textformat och det mest relevanta materialet används till 
empirikapitlet, för att sedan tolkas och återkopplas till teori i analyskapitlet. Företagens 
ordning i uppsatsen kommer att utgå från den ordning intervjuerna genomfördes, nämligen 
Sunset Sports, Gregers, Mias Lustgård och Fotohörnan Swefo. I analysen kan däremot 
företagens ordning variera beroende på relevans. 



5. Företagen 
 
Samtliga fyra intervjuer påbörjades med att intervjuobjekten fick ge en bakgrund av företaget 
i fråga. Detta kapitel ger därmed en snabb introduktion till de medverkande företagen. 

5.1 Sunset Sports 
 
Sunset Sports är idag inte ett aktivt företag, men var ett 
respekterat fram till konkursen 2001. Företaget hade en butik 
lokaliserad väst om centrum i Umeå och sålde sportartiklar, 
och då främst med inriktning mot trendsporter såsom 
snowboard- och skateboardartiklar. Sunset Sports hade som 
mest fem anställda.   

Butiken startade som en surfbutik, men följde trenderna och 
gick över till främst skateboard, snowboard och slalom. Där 
fanns då även ett bra utbud av kläder och skor som tillhörde 
de kulturer som följde dessa sporter. 

Figur 4. Sunset Sports Logotyp 

Efter konkursen gjordes ett försök till ett nyöppnande, där en webbshop skulle utgöra 
huvuddelen av företaget tillsammans med en viss ”garageförsäljning” vissa dagar. Dock inte 
med samma framgång som företaget haft tidigare. Detta blev istället en sorts 
hobbyverksamhet som varade fram till år 2006. På något sätt hade företagets identitet 
försvunnit, och kunderna såg inte samma företag som de gjort tidigare. 

Jag kommer att intervjua ägaren av det före detta företaget Sunset Sports, för att få en bild av 
hur varumärket byggdes upp men sedan tappades bort, som jag anser kan vara en intressant 
aspekt i denna studie. 

5.2 Gregers 
 
Från Gregers hålls en intervju med ägaren Fredrik 
Bernhardsson. Företaget grundades i januari 1960, och i 
april samma år öppnades butiken mitt i centrum, i samma 
lokaler som Gregers befinner sig i än idag, och firar alltså 
50-årsjubileum i år.  

Figur 5. Gregers Logotyp 

Gregers har jobbat med enbart herrkläder under hela denna 
period. Fredriks pappa gick in som delägare i slutet av 70-
talet, och tog över driften helt 1982. Fredrik själv gick in på 
heltid -92. År 2000 började han driva företaget tillsammans med sin pappa för att 2003 
slutligen ta över företaget helt. Idag har Gregers sex anställda varar fem jobbar heltid. 

Gregers affärsidé har förändrats något under året, trots att fokus alltid varit på herrkläder. 
Under Gregers första år fanns det väldigt många herrekiperingar i Umeå, och affärsidén var då 
att rikta sig mot den yngre modemedvetna mannen, berättar Fredrik Bernhardsson. Idag finns 
kläder för både den yngre och den äldre mannen. Man ska kunna gå in i butiken och bli 
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erbjuden bra kvalitet och bra märkeskläder, och Fredrik tydliggör att en viktig del av Gregers 
affärsidé är att jobba med kvalitet och service. 

År 2007 blev Gregers nominerad till årets herrbutik av Modegalan i Sverige tillsammans med 
två andra företag, som tyder på att varumärket är relativt välkänt även på en nationell nivå. 
Dessutom har butiken funnits på samma plats under lång tid vilket har hjälp till att öka 
igenkännelsefaktorn lokalt. 

5.3 Mias Lustgård 

Figur 6. Mias Lustgård Logotyp 

 
Från Mias Lustgård är det delägare Peter Öberg som medverkar i 
intervjun. Peter har haft sin position i företaget sedan 1992 då 
Peter och hans fru Mia Öberg köpte företaget och än idag driver 
det tillsammans. Mias Lustgård grundades 1986. Det hela började 
med att Mias pappa drev blomsterhandeln Buketten, där även Mia 
jobbade då. Det hade börjat efterfrågas mer och mer torkade 
växter, och då lokalen intill blev ledig tog han initiativet att hyra 
den och starta en butik som sålde just torkade växter. Butikens namn blev Mias Lustgård. Och 
det bara ökade, och sortimentet utvecklades även med presenter och konstgjorda växter, säger 
Peter Öberg. 

 Idag är Mias Lustgårds affärsidé att sälja presenter och heminredningsprodukter i en 
inspirerande och säsongsanpassad miljö. Idag har Mias Lustgård åtta anställda, varav tre 
jobbar heltid, två på deltid och tre personer som är extrapersonal på helger. 

5.4 Fotohörnan  Swefo 
 
Från Fotohörnan Swefo intervjuar jag Hans Holmgren, 
som haft sin position som delägare i 12 år, och 
sammanlagt jobbat i 25 år.  

Figur 7. Fotohörnan Swefo ny Logotyp 
Fotohörnan Swefo är en sammanslagning av två företag 
som slogs ihop 1996. Det ena företaget var Swefo, som hade hand om yrkesfoto, och det 
andra var Fotohörnan som hade hand om konsumentfoto. Idag har Fotohörnan Swefo sex 
anställda . Nyligen har hela verksamheten flyttats och allt befinner sig nu i samma lokal. 

När jag frågar Hans Holmgren om deras affärsidé svarar han att affärsidén som skrevs ned 
1996 i samband med sammanslagningen av Swefo och Fotohörnan idag möjligtvis kommit 
lite på glid. Det står dock klart att det alltid funnits en idé om att jobba med professionell och 
semiprofessionell foto. Eftersom hela verksamheten har flyttats till en och samma lokal under 
ett och samma namn så sker det en hel del förändringar just nu.  

” …så vi ska väl i den här processen vi håller på med nu skriva ner vår nya affärsidé och 
modernisera upp den utifrån där vi befinner oss just nu.” – Hans Holmgren  

 I Umeå är varumärket Fotohörnan mer känt än Swefo. Varumärket Swefo är däremot 
väletablerat bland yrkesfotografer och företag, men börjar även bli känt på nätet. Tanken är att 
försöka sammanföra detta till ett och samma, förklarar Hans Holmgren. 
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6. Empiri 
Detta kapitel innehåller det material som samlats in genom intervjuer med chefer på de fyra 
medverkande företagen. Författaren har ställt frågor kring Porters konkurrenskrafter i en 
branschstrukturanalys, företagens relation till e-handel, frågor kring företagens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot för att kunna generera en SWOT-analys, och slutligen frågor 
som rör elementen som innefattas i ett företags varumärkesidentitet samt gap mellan dessa. 

6.1 Konkurrenskrafter 
 
Konkurrensen för de olika företagen i min studie ser väldigt olika ut, och det är tydligt att 
konkurrensen för dessa mindre företag är väldigt branschindividuell. Jag ställer här frågor om 
allmän konkurrens men även frågor kring de övriga konkurrenskrafterna enligt Porter (1999), 
såsom leverantörer, kunder, nyetablerare samt substitutprodukter. Det sistnämnda är mest 
aktuellt i fallet Fotohörnan Swefo, då substitutprodukter är mest förekommande inom 
teknikbranschen. 

Sunset Sports 

Konkurrensen för Sunset Sports varierade starkt under företagets livstid, berättar Torbjörn 
Holm. Under de första 10 åren stängde 13 butiker i Umeå inom samma eller angränsande 
bransch. Under en period var de två största konkurrenterna Intersport och Sportia, som var 
rena Sportbutiker, medan Sunset Sports var en väldigt nischad fackbutik. ”… då var det 
väldigt gynnsamt i många år”, förklarar Torbjörn Holm. Sedan kom Stadium till Umeå, och 
Intersport fick ett stort sporthus. Dessa blev fullsortimentsbutiker, även inom trend, och det 
var då Sunset Sports började tappa fotfästet. 

Även de andra konkurrenskrafterna såg olika ut beroende på var i företagets livslängd man 
tittar. En kurva som lutar nedåt om man ser på de rabatter Sunset Sports fick vid inköp av 
varor. I början, under de första 10 åren, hade Sunset Sports möjlighet att få goda 
mängdrabatter, och man kunde då få kontantrabatt på upp till 20 % förklarar Torbjörn Holm. 
Allt eftersom åren gick och kedjorna blev större blev leverantörerna samtidigt bättre på sin 
logistik och kunde låsa upp det mesta på för-order. Det gällde då väldigt stora kvantiteter för 
att lyckas få några rabatter alls. Nästan det enda som existerade för oss då var en möjlig 
kontantrabatt på ungefär 2 %, berättar Torbjörn. 

Liknande gällde kundernas förhandlingsförmåga. I början var Sunset Sports nästan ensamma i 
Umeå med vissa varumärken, och då kunde man sätta ett rättvist pris. Med åren spred sig 
dessa varumärken och till slut fanns de bästa varumärkena på varje sportbutik. ”Och då har ju 
kunderna större förmåga att förhandla, det fanns alltid ett överskott på alla varumärken.”, 
konstaterar Torbjörn. Ofta fick man rea ut stora delar av sortimentet. 

När vi diskuterar nyetablerare som fanns då så går Torbjörn tillbaka till då Stadium kom till 
Umeå. ”Det påverkade en liten fackbutik väldigt hårt. Första året som Stadium hade öppet så 
tappade vi omsättningen från 12 till fem miljoner, och det är väl ett ohejdbart fall då man har 
ett varulager på ungefär fyra miljoner.” säger Torbjörn. 
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Gregers 

”De flesta av våra större konkurrenter eller kollegor har ju lagt ner eller gått i konkurs.”, 
inleder Fredrik Bernhardsson då jag frågar om företagets konkurrenssituation. Fredrik berättar 
att under 80- och 90-talet var Saedéns den största herrekiperingen i Umeå, och Gregers 
försökte under denna tid att komma ikapp. Sedan sålde de Saedéns, och Dressman tog då över 
lokalen. En annan stor konkurrent var Dahlströms på Mariedal, och även dem gick i konkurs, 
ganska nyligt i april 2009, berättar Fredrik. Som renodlad herrbutik finns även Owes 
herrmode på Umedalen, men Gregers är ensam på den banan inne i centrum. Detta tycker 
Fredrik är tråkigt, och påpekar att de på så sätt får för stor efterfrågan och därmed blir det 
svårt att hålla ett vettigt och strukturerat sortiment. 

När det sedan kommer till leverantörerna säger Fredrik att de har väldigt lätt att locka till sig 
nya märken och leverantörer av flera anledningar. De är ganska ensamma, de är etablerade, 
har en stabil omsättning och ligger på en bra plats. Detta ger dem stora fördelar mot de få 
konkurrenter som de har. Däremot är det leverantörerna som styr villkoren. Ett litet företag i 
ett litet land har svårt att förhandla med internationella jättar som Hugo Boss, förklarar 
Fredrik. 

”Vi har svårt att påverka priset på den produkt vi köper in, för vi jobbar ju inte ändå med 
såna kvantiteter. Så att vi kan inte pressa priserna utan dom ställer villkoren. 
Betalningsvillkor, priser, leveranstider, allting, och vi får rätta oss efter det.” – Fredrik 
Bernhardsson 

När man ser till kunderna så påverkar de sortimentet utifrån deras efterfrågan, säger Fredrik. 
Däremot så påverkar de inte priset på produkterna, fortsätter Fredrik, utan de på Gregers 
resonerar istället så att de släpper iväg märken som börjar finnas på för många ställen, dels på 
grund av att det minskar lönsamheten. ”Det finns oerhört mycket märken på banan idag så att 
man behöver inte jobba med samma. För det blir ju tråkigt om alla dom 4-5 butiker som finns 
i stan som säljer killkläder måste sälja samma märke, t.ex. Fred Perry. Då tappar man värdet 
i det.” säger Fredrik. 

Däremot är kundernas prisbild väldigt intressant på andra sätt, förklarar Fredrik, men detta 
påverkar inte priset på ett speciellt klädesplagg utan då pratar vi om en prisnivå på alla 
märken, och vilken kombination av märken man ska ha i butiken för att få rätt prisnivå. 

När vi diskuterar nyetablerare så förklarar Fredrik att det finns en del hinder för detta. Det kan 
funka att öppna en klädbutik med ett annat kanske enklare koncept, men att lägga ut fyra 
miljoner på ett varulager som måste säljas på en säsong innan det är omodernt, det är en allt 
för stor risk för de flesta, förklarar Fredrik Bernhardsson. 

Mias Lustgård 

Mias Lustgård rör sig inom en bransch där det ständigt öppnar nya butiker, men många 
försvinner lika snabbt. För övrigt ser Peter Öberg konkurrens som något bra, men helst ska de 
då ha andra varumärken, förtydligar han. 

När det kommer till leverantörer som konkurrenskraft så ser situationen olika ut beroende på 
vilken leverantör man pratar om, förklarar Peter. Vissa har den idén att ingen rabatt lämnas, 
punkt slut, och det oberoende av kvantitet. Två av Mias Lustgårds största leverantörer är 
hårda med just detta. Andra däremot är väldigt fria med att förhandla när man väljer att köpa 
stora volymer av något, berättar Peter Öberg. 
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Om man istället ser på kunder som en konkurrenskraft så vill många ha rabatt när de köper 
större mängder av någon vara. Mias Lustgård har dock som policy att enbart ägarna, dvs. 
Peter och Mia Öberg, får lämna ut sådana rabatter. Även sortimentet påverkas av kundernas 
åsikter, men kanske mest indirekt. Mias Lustgård är väldigt noga med att kunna erbjuda 
produkter som är trendiga, och satsar därför mycket på att analysera vad som är trendigt de 
olika säsongerna, från år till år, förklarar Peter. 

Jag frågar Peter om det finns något hinder för nyetablerare, som tidigare berättat att nya 
heminredningsbutiker dyker upp hela tiden men ofta försvinner lika snabbt. Peter Öberg 
berättar då att många leverantörer är väldigt noga med att det inte finns för många 
återförsäljare i samma stad. Därför är Peter väldigt glad att de har ett väletablerat förhållande 
med många leverantörer av attraktiva varumärken. 

Fotohörnan Swefo 

Konkurrensen för Fotohörnan Swefo kommer idag från alla håll. När jag ställer frågan hur 
konkurrensen ser ut säger Hans Holmgren att många undrar över konkurrensen från internet, 
men förklarar att konkurrensen även kommer från så många andra håll idag. Alla de största 
stormarknaderna finns i Umeå, och Expert har både en stormarknad och en specialistbutik. 
Hans Holmgren förklarar att det idag även säljs kameror på butiker med annan inriktning, 
såsom Teknikmagasinet, OK/Q8 och ICA. ”Kanske inte konkurrens vad det gäller kvalitet 
och sånt men ett antal enheter som vi kunde ha sålt annars går ju ut den vägen.”, säger Hans.  

Hans ser inte bara företag inom samma bransch som konkurrenter, utan även försäljare inom 
andra områden. De vill göra kameran till en attraktiv produkt när hushållet har pengar över, 
som annars kan gå till många olika saker, som resor och kläder, förklarar Hans Holmgren. Det 
blir konkurrens om hushållspengar, och inte bara kameraförsäljning. 

Leverantörernas konkurrenskraft har tidigare varit hård då leverantörerna främst resonerade 
kring volym när det gäller förhandling om inköpsvillkor. Idag ser läget annorlunda ut, då 
leverantörerna börjat inse att man inte enbart kan se till volym eftersom stormarknaderna ofta 
inte kan förmedla kunskap om varumärket. Därför vill leverantörer av de stora varumärkena, 
som vill jobba seriöst, även ha specialistbutiker, förklarar Hans Holmgren, ”… och dom är 
glada att vi finns för vi hjälper dom att föra fram deras varumärke. Så våra leverantörer dom 
ger oss faktiskt väldigt bra inköpsvillkor, för att vi just har specialsortiment.” 

När det gäller kunder så berättar Hans att många av kunderna ger dem styrka, ”…för våra 
yrkeskunder kan ju saker som inte vi kan, men vi försöker ju snappa upp det dom kan och sen 
försöker vi applicera deras kunskap fast i en annan form till konsumenten”, säger Hans. 
Yrkeskunderna får därför bra priser och bra service, och vi får kunskap som vi kan förmedla 
till övriga konsumenter vid försäljning, förklarar Hans. 

När jag frågar Hans om nyetableringar i Umeå förklarar han att det tyvärr är tvärtom. Allt fler 
och fler försvinner. De stora nyetableringarna är stormarknaderna, som nu senast då Media 
Markt klev in i Sverige. Ibland händer det även att någon mindre nyetablerare dyker upp, 
berättar Hans, men förklarar vidare att dessa ofta inte har en tillräckligt genomtänkt affärsidé 
och är därför inom en kort tid i konkurs. Man måste kunna erbjuda mer än bra priser, som 
någon sorts trygghet och även kunskap. ”Och priset det är väl tyvärr det första dom 
nyetablerade försöker sig på. Och det är ofta det som blir fallgropen för dom. Dom får inte 
ekonomi i det helt enkelt”, säger Hans.  
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Sedan frågar jag Hans om de märkt av några substitutprodukter inom branschen, och han kan 
genast räkna upp ett par sådana. ”Mobiltelefonerna är ju en typisk substitutprodukt, för 
kameror finns ju i mobiltelefoner idag.” säger Hans, men förklarar vidare att detta faktiskt 
inte alls påverkat kameraförsäljningen, han ser detta fenomen som positivt eftersom antalet 
fotograferingsenheter ökar samtidigt som kamerorna säljs i samma omfattning. ”… i och med 
att det ökar användandet av bilder i samhället så ökar även minneskortsförsäljningen, 
tillbehörsförsäljningen. Och framkallningsbiten har ju potential att öka.” säger Hans. En 
substitutprodukt som däremot haft negativ påverkan är videofunktionen i kompaktkameror, 
som minskat försäljningen av vanliga videokameror hos Fotohörnan Swefo. 

6.2 Ehandel 
 
Jag får veta i mina intervjuer att tre av fyra företag driver eller har försökt att driva en 
webbshop, och att det fjärde företaget har sneglat ett tag på den e-handelsbaserade 
marknaden.  

Sunset Sports drev i slutet av företagets livstid en mindre webbshop på hobbybasis, berättar 
Torbjörn Holm. Detta gick dock inte så bra, främst för att det var lite för stora artiklar att 
leverera på nätet. Webbshopen var heller inte något som direkt återspeglade Sunset Sports 
varumärkesidentitet. Istället skulle den fungera som en enkel handelsplats för en del av 
sortimentet. 

Gregers är det enda företag i min undersökning som ännu inte driver någon webbshop, men 
Fredrik Bernhardsson berättar att de har haft tankar kring detta under en längre tid. Han 
påpekar att kläder och internet dock kan vara en svår kombination då mycket av det folk 
köper kommer i retur, och att allt kring lagersaldo är svårt då man inte handlar med så stora 
kvantiteter. 

”Så att det kan bli vissa varumärken som hamnar på en webbshop, som inte finns på så 
många andra ställen. Så att vi liksom kan nå hela Sverige, och inte bara Umeå.” - Fredrik 
Bernhardsson 

Mias Lustgård driver en webbshop som fungerar som en systerbutik till Mias lustgård, under 
namnet Miasonline.se . Det finns här en klar koppling till markbutiken, och tanken är att den 
ska återspeglas i webbshopen, med snyggt exponerade produkter osv. Peter Öberg berättar att 
det dock är mer arbete än han trodde att driva denna, då de måste jobba med både 
webbplatsens utformning och logistiken själva. Att hyra in datakonsulter är nämligen allt för 
dyrt. Idag erbjuds inte Mias Lustgårds fulla sortiment på webbshopen, utan delar av den.  

”… jag tror ju den här näthandeln kommer att växa ännu mer. Den växer ju hela tiden, varje 
år…” berättar Peter Öberg, som ser näthandeln som en god möjlighet för framtiden. Därmed 
kanske även sortimentet på hemsidan kan utökas. 

Fotohörnan Swefo har under en tid drivit en webbshop med adressen swefo.se, den delen av 
varumärket som varit mest känt bland yrkesfotografer och företag tidigare. På nätet börjar de 
även bli kända hos de små konsumenterna, och detta kan ge goda möjligheter vid 
omstruktureringen av företaget, då namnet Fotohörnan tonas ner.  

Hans Holmgren berättar att en stor utmaning med att driva deras webbshop är att bli jämförd 
med de andra företagen utifrån ett prisperspektiv. Han förtydligar även att det blir mer och 
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mer synligt att andra faktorer spelar en viktig roll, såsom leveranssäkerhet och rykte. Särskilt 
idag då priserna börjar bli mer och mer likformade. 

” … men jag personligen tycker att det mänskliga mötet är trevligare än att sitta framför en 
dator.” – Hans Holmgren 



6.3  Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
 
Företagens styrkor, svagheter, möjligheter och hot dyker indirekt upp i spridda delar av 
empirin, men även frågor speciellt utformade för att generera en SWOT-analys ställdes. Här 
nedan följer en SWOT-analys genererad från intervjuerna med företagarna. 
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Diagram 1. SWOT-Analys 
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 6.4 Varumärkesidentiteten 
 
Denna del av empirin innefattar svar på frågor kring hur företagens varumärkesidentitet är 
kopplad till företagets strategiska vision, organisationens kultur, och omvärldens bild av 
företaget. 

Sunset Sports 

”Vad var Sunsets strategiska vision?” frågar jag Torbjörn. 

Sunset Sports jobbade som en fackbutik, och inte som fullsortimentsbutik, berättar Torbjörn. 
De jobbade inom områden där personalen var väldigt kunniga, som t.ex. med snowboard och 
slalom. Torbjörn utvecklar svaret och berättar att Sunset var en fackbutik där kunderna skulle 
kunna förvänta sig de nyaste märkena inom samtliga grenar av butikens sortiment, om det så 
gällde snowboard som skateboard. Kunderna skulle inte bara kunna förvänta sig de nyaste 
märkena, utan även det bästa när det gällde kvalitet på det man köpte. Torbjörn med personal 
var därför ständigt på jakt efter de starkaste varumärkena. ”Kunderna som kom till oss fick då 
ofta den bästa rådgivningen och kunde köpa det absolut hetaste.” säger Torbjörn. 

När det kom till företagets kultur så var den minst lika nischad som det som de jobbade med. 
” … jobbade vi med snowboards så hade vi unga människor som var extremt intresserade av 
snowboards… … så alla hade sin plats i företaget som specialist på sitt område.”, säger 
Torbjörn om detta. 

Jag frågar vad Torbjörn tror att omvärlden hade för bild av företaget, och där är han övertygad 
om att kunderna hade en uppfattning om att de var väldigt kunniga och bra. Även i media 
syntes de lite då och då och blev uppmålade som ett starkt och pålitligt företag, bland annat i 
SVT’s Plus, berättar Torbjörn. 

Torbjörn känner att det fanns en röd tråd mellan vision, kultur och omvärldens bild av 
företaget, och säger att alla brickor gör ju sitt för att skapa ett varumärke. Han förklarar att 
personalen var väldigt förstående och intresserade av vad företaget sysslade med och att de 
var väldigt inriktade på att jobba i ett team, för att tillsammans kunna hålla upp exakt vad det 
var som de jobbade med. ”Utan det som sänkte företaget var väl hot utifrån som vi inte kunde 
påverka över huvud taget.” avslutar Torbjörn. 

Gregers 

Gregers vision just nu är att ligga på en så hög nivå som möjligt i Umeå, berättar Fredrik. De 
tar därför in lite nya, dyra, och fina märken för att se var toppen ligger någonstans. ” Men det 
riktiga målet det är ju att finnas i 50 år till”, säger Fredrik som tidigare berättat att Gregers 
firar 50-års jubileum i år 2010. Han anser därför att det är viktigt att hålla samma jämna nivå, 
i samma lokaler. Inte svikta och inte heller vara uppe och segla i det blå, säger Fredrik. 

Jag frågar dom om expansion inte är något som lockar. Det finns områden med stora 
möjligheter för expansion, berättar Fredrik då, och säger att de har en stor efterfrågan på 
damkläder. ”Men då har vi resonerat såhär att vi har fortfarande väldigt mycket kvar att göra 
på herrsidan.” säger Fredrik, som även påpekar att de då inte heller skulle ligga kvar på den 
stabila nivån som de eftersträvar. ”Det kanske måste bli en annan enhet. Det kanske måste bli 
en butik till.” 
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Hur ser sedan företaget kultur ut, frågar jag Fredrik. ”… alla vet liksom vad som gäller och 
jag tror kunderna även vet det…” berättar Fredrik och förklarar att en viktig sak om man 
jobbar på Gregers är att man inte måste sälja till varje kund bara för att sälja, utan sitter ett 
klädesplagg dåligt på en kund så ska personalen kunna berätta detta. Personalen ska även vara 
intresserad av det de säljer och kunna känna att de hjälpt någon, och inte bara stå där för att få 
en lön, fortsätter Fredrik.  

Vad som gäller inom organisationen på denna nivå är ingenting som finns nedskrivet. Man 
ska kunna skratta och ha kul, och skämta tillsammans och även med kunderna, så det är en 
ganska öppen miljö som de på Gregers skapar tillsammans. Denna öppna miljö samspelar 
även med hur kunderna vill bli bemötta, berättar Fredrik. 

Nästa steg är då vad omvärlden har för bild av företaget. Det intrycket Fredrik fått av 
företagets olika kontakter, om det så är leverantörer, kunder eller dataföretag, är att de 
uppfattar Gregers som seriösa, duktiga och ordentliga. Kunder förväntar sig även att de på 
Gregers kan svara på frågor, oavsett om det rör något de vill köpa eller något helt annat, 
berättar Fredrik. Frågor som kan gälla öppettider i centrum, var man får tag på en sömmerska, 
eller kanske var man kan få tag på ett speciellt plagg på internet.”Det kan vara relaterat till 
kläder men dom vågar komma hit och fråga” säger Fredrik.  

Det har även genomförts undersökningar tidigare där Gregers fått positivt omdöme, och 
ibland dyker det upp frågor i tidningar såsom ”Vilken är din favoritbutik i Umeå?”. Där har 
personer ibland svarats Gregers, och det står att det är genuint och det är kvalitet och de är 
trevliga, berättar Fredrik, som får positiva signaler om Gregers från många håll. 

Jag frågar sedan Fredrik ifall han tycker att allt detta samspelar och ifall det hjälper att skapa 
en identitet för företaget. ”Jag tror vi har en ganska klar linje. Det märks i allt från vad vi har 
för grejer i hyllorna till liksom hur personalen beter sig och ser ut, till hur våra annonser ser 
ut. Och vi kommunicerar det också ut till kunden…” säger Fredrik. 

Jag frågar om de gap som kan uppstå, och Fredrik har faktiskt märkt av några av dem, särskilt 
nu då de är ganska ensamma i Umeå, eftersom det leder till oerhörda krav på dem, säger 
Fredrik. Kunder kan säga saker som ”ni är ju den enda herrbutiken, varför finns det inte 
här…”. 

”Så att det kan bli litegrann det där att en del kunder förväntar sig att vi är riktigt riktigt bra, 
för det är så det ser ut i våra annonser och vår tv-reklam och vi liksom. Vårt yttre är ganska 
strikt och professionellt. Och så är vi ju ändå bara en liten herrekipering i Umeå på insidan.” 
Säger Fredrik. 

Annars tycker Fredrik att både kultur och vision har ett stabilt förhållande som gynnar 
företagets identitet. 

Mias Lustgård 

Mias Lustgårds vision är att vara den butik som man först kommer att tänka på när man ska 
köpa en present eller inreda sitt hem, berättar Peter Öberg. 

När det kommer till organisationens kultur, så är målet att bygga upp en avstressande miljö, så 
att det är rogivande att komma in i butiken, som för övrigt ska vara fylld av snyggt 
exponerade produkter, förklarar Peter. Kunderna ska sedan kunna förvänta sig ett trevligt 
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bemötande av personalen, och vill en kund ha hjälp ska denna självklart få det. Vårdad klädsel 
gäller hos personalen, även om det inte finns några nerskrivna regler kring detta. 

Omvärldens bild av företaget verkar i det stora hela vara positiv, och många nya kunder gärna 
ger dem beröm för butiken, berättar Peter. En vanlig fråga som börjat dyka upp också är var 
butiken finns i Stockholm, vilket både Peter och Mia ser som en positiv fråga även om de då 
inte kan ge ett lika positivt svar. Dessa kunder får istället ett visitkort med nätbutikens adress, 
säger Peter Öberg.  

Om man ser till media och utesluter Mias Lustgårds egen annonsering så syns de dock inte så 
ofta som de hade velat, berättar Peter. Han visar mig däremot dagens Västerbottens Kuriren 
med ett inslag om Mias Lustgård tillsammans med ett antal andra butiker i Umeå, som dock är 
det första på flera år. En medieform där de börjas synas mer och mer är däremot olika 
bloggar, där butiken och sortimentet ofta får positiv respons, berättar Peter. 

Jag frågar Peter om han tycker allt detta hör ihop och ifall det skapar någon slags 
varumärkesidentitet för företaget. 

”Det tycker jag hänger samman alltihopa egentligen. För det ena ger ju det andra. Kulturen i 
butiken påverkar ju omvärldens bild, liksom visionen” – Peter Öberg 

När det kommer till de gap som kan uppstå så kan Peter Öberg direkt koppla till vissa 
händelser. Han ger exemplet då Mias Lustgård började sälja soffor. Många tyckte att det inte 
alls hörde hemma i butiken, ”Men vi sålde ju soffor så det stod härliga tider.”, berättar Peter. 

Även gap mellan omvärldens bild av företaget om organisationens kultur kan dyka upp, 
förklarar Peter. Kunder kan bli besvikna över en produkt som gått sönder och kanske inte 
hållit den kvalitet man lovat, och som då inte stämmer överrens med vad kunderna är vana 
vid. Då är målet givetvis att vara så hjälpsamma som möjligt med eventuell reklamation och 
sådant, så att det ändå avslutas med att kunden behåller sin positiva syn av företaget, förklarar 
Peter. 

Fotohörnan Swefo 

Fotohörnan Swefos vision är att växa eftertänksamt i lagom takt så att man behåller 
lönsamheten. Det finns även en vision om att alltid kunna erbjuda en hög servicegrad till 
kunderna samt att det alltid skall vara roligt att handla i butiken, för både personal och kunder. 

Ser man till organisationens kultur så har den sett ut på lite olika sätt. Tidigare så har 
personalen kommit och gjort det som de ska, kanske utan att ha så mycket att säga till om, 
berättar Hans. Idag försöker de däremot skapa en med självständig miljö, där personal får mer 
ansvar och därmed även mer belöning. ”För att med ansvar så kommer även arbetsglädje, 
hoppas vi.” säger Hans. Hans berättar under intervjun att han senast samma morgon 
delegerade ansvaret för dem att sköta en minimässa om några veckor, med förhoppningar om 
att de ska bredda kundkretsen något. Hans och Janne själva brukar nämligen främst träffa 
samma kunder varje år på många mässor, och därför kan det vara bra med lite nya ansikten, 
berättar Hans Holmgren. 

Jag frågar Hans Holmgren hur han ser omvärldens bild av företaget. Hans börjar med att se 
detta ur leverantörernas perspektiv vilka Hans tror har en positiv bild av företaget. 
Leverantörerna ser Fotohörnan Swefo som en kvalitetsbutik med bra kunskap, vilket kan 
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bekräftas med det faktum att Fotohörnan Swefo får bra köpvillkor på grund av just detta, 
förklarar Hans Holmgren. 

Även konsumenterna har en positiv bild av företaget anser Hans. ” Det dom inte ser positivt 
det är ju eventuell leveransbrist, att ibland tar det slut med grejer här. Vi har inte samma 
resurser att ta hem 200 utav en enhet av allt vi har hemma.” säger Hans Holmgren. Annars 
får Fotohörnan Swefo många positiva vibbar när det gäller just den goda kunskapen som finns 
i företaget som kunderna uppskattar. 

”Så överlag så bedömer jag att vi har bra och positiv stämning runtomkring.” säger Hans. 

Jag frågar Hans ifall han i företaget ser någon koppling mellan vision, organisationens kultur, 
och omvärldens bild av företaget. 

”…jag känner att det finns en koppling och det där måste ju harmonisera för jobbar du inte 
utifrån en vision och kan du inte uppfatta signalerna från omvärlden om var företaget 
befinner sig, då stretar dom här krafterna i motverkande riktningar och då funkar det inte, det 
måste harmonisera.” anser Hans. 

Vi börjar diskutera de olika gap som kan uppstå mellan dessa och Hans verkar ha upplevt alla 
utav dem, mer eller mindre. Han berättar att han och Janne under åren blivit intresserade av 
sidobranscher och försökt sig på olika sidoprojekt som verkar spännande och som verkar vara 
lönsamt. Vissa mycket lyckade, men andra inte lika lyckade. Det gap som man här tydligast 
kan koppla till är det mellan företagets vision och organisationens kultur. Hans berättar att när 
kunderna ibland kommer med en fråga som ligger lite utanför deras bransch, så har de försökt 
fixa detta. 

”… vi trodde att vi kunde det här, men det visade sig att marknaden krävde någonting helt 
annat.” säger Hans när han exemplifierar dessa tidigare erfarenheter. Det har då kunnat leda 
till besvikna kunder. Idag har Fotohörnan Swefo en bra lösning på detta, som fortfarande är 
intresserade av nya projekt, och som gärna hjälper sina kunder med så många områden som 
möjligt. ” Så vi nyttjar vårt kontaktnät och så säger vi till våra kunder att visst vi ordnar det 
men vi ordnar det via våra kontakter som kan den branschen.” förklarar Hans. 

De krockar som väl uppstår kommer i både små och stora format, fortsätter Hans. De små 
krockarna, mellan samtliga tre element, kan man dyka på nästan dagligen och dessa får man 
då genast ta tag i. De stora, förklarar Hans, dyker ofta upp då man t.ex. varit ute på stan och 
träffat folk och fått någon ny vision, och sedan drömmer man sig bort. Man försöker sig på 
något och plötsligt upptäcker man att det inte fungerar. Hans som varit intresserad av många 
sidobranscher, säger att det är viktigt att lära sig att då man får en idé som man inte riktigt kan 
släppa, så gäller det bara att ta ner det på jorden, och bolla idéerna internt.  

”Vi tangerar ju alla dom här branscherna, vi kan ju nästan , men då är det som sagt bättre 
att ta ett samarbete och jobba i nätverk. Men se till att det är vi som styr projektet 
tillsammans med kunden. Och det brukar funka jättebra.” avslutar Hans. 
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7. Analys 
Vad kan man då komma fram till utifrån detta? Denna del av uppsatsen kommer att behandla 
en analys av empirin kring småföretagande återkopplad till teorin. 

7.1 Konkurrenskrafterna 

7.1.1 Företagen 
 
Den första konkurrenskraften som verkar vara den första som företagarna kommer att tänka 
på är då de andra företag som finns inom samma bransch. För de fyra deltaganden i denna 
undersökning varierar graden av konkurrens på denna nivå, men ingenting extraordinärt dyker 
upp. Eftersom det är små företag som innefattas i studien så är de stora kedjorna de största 
hoten, i alla fall utifrån ett prisperspektiv. Samtliga deltagare satsar på bra service till sina 
kunder, och man får en uppfattning om att de vill att man ska känna sig hemma i deras 
butiker.  

Sunset Sports var under butikens livstid nästan starkast bland de små i samma bransch, men 
inte tillräckligt stark för att kunna konkurrera med de stora kedjorna p.g.a. dessa butikers 
möjlighet att hålla lägre priser. 

Gregers är tillräckligt specialiserade för att vara ensamma i sin bransch, men detta betyder 
inte att de produkter de säljer inte går att få tag på i större butiker till lägre pris. De är därför 
väldigt noggranna med att välja ut de hetaste varumärkena, och även de som är lönsamma. 

För Mias Lustgård dyker det upp nya konkurrenter i form av inredningsbutiker ganska ofta, 
men många försvinner lika snabbt. Under rubriken nyetablerare diskuteras därmed eventuella 
etableringshinder. 

Fotohörnan Swefo har konkurrens från alla håll. Kameror ingår inte bara i teknikinriktade 
butikers sortiment utan kan idag även köpas på bensinmackar och liknande. De största 
konkurrenterna är däremot stormarkaderna som t.ex. Expert. Ändå har Fotohörnan Swefo sin 
lojala kundkrets, förmodligen tack vare deras kompetens. 

7.1.2 Leverantörernas roll 
 
Samtliga deltagande företagare gör det tydligt att det är viktigt att ha goda relationer med 
leverantörer. Inte bara för att kunna erbjuda sina kunder bra varumärken, utan även ur sitt eget 
ekonomiska perspektiv. Att hela tiden sträva efter de bästa varumärkena och samtidigt kunna 
köpa in dessa varor till ett billigt inköpspris verkar dock inte vara den enklaste 
kombinationen, och detta löser dessa fyra företag på ganska skilda sätt.  

Hos Sunset Sports hade man noggrant valt ut vilka varumärken som man skulle jobba med. 
Man försökte förhandla om bra priser men med tiden blev detta svårare och svårare, eftersom 
man då skulle köpa in stora kvantiteter. Då flera andra butiker började sälja samma 
varumärken fick man då helt enkelt sänka priser, och vinstmarginalerna sjönk. 
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Gregers uppfattar idag liknande problem, men de har en annan strategi. Istället för att sänka 
priserna då varumärkena man säljer börjar finnas på flera ställen i stan, så ger Gregers upp det 
märket och letar efter ett nytt mer vinstdrivande varumärke att sälja. Eftersom det finns 
otroligt många varumärken inom denna bransch är detta inget problem. 

Många av Mias Lustgårds leverantörer är strikta med att inte ge några mängdrabatter alls, 
oavsett kvantitet. Eftersom alla återförsäljare då har samma förutsättningar kanske inte detta 
blir något större problem. Däremot nämner Peter Öberg att deras plan för att öka 
omsättningen i framtiden är att stanna i samma lokaler och istället leta efter varumärken som 
ger bättre säljmarginal.  

Fotohörnan har byggt upp ett sådant professionellt rykte med sin goda kunskap att 
leverantörerna gärna vill ha dem som återförsäljare eftersom de kan förmedla budskap kring 
varumärket. Därför får de köpa även mindre kvantiteter till ett bra pris och på så sätt hjälper 
leverantörerna dem att överleva i denna värld av gigantiska kedjor med mängdrabatter.  

Generellt så kan man se detta till Porters (1999) beskrivning av olika starka leverantörer, där 
leverantörerna ha stark förhandlingsförmåga då deras produkter är viktiga för företagen, och 
då företagen inte är viktiga för leverantörerna (Porter 1999 s. 46). Leverantörerna förlorar inte 
företagen som kunder, men de behöver heller inte förhandla om priser för att behålla dem, 
vilket verkar vara en vanlig företeelse när det gäller stora leverantörers förhållande till små 
företag. Det som sticker ut är Fotohörnan Swefos situation, som har stora leverantörer men 
som anser att Fotohörnan Swefo är en viktig kund för dem eftersom de kan förmedla kunskap 
om deras varumärken. 

7.1.3 Kunderna 
 
Kunderna påverkar butikernas utbud med sin efterfrågan. Efterfrågan påverkar sedan även 
priserna, och det är även tydligt att även slutkonsumenterna vill ta del av mängdrabatter. 
Företagen i fråga behandlar detta på lite olika sätt. Mias Lustgård ger vissa rabatter, men 
enbart ägarna Mia och Peter är behöriga att göra detta. 

På Sunset Sports hade kunderna ganska stark förhandlingsförmåga allt eftersom varumärkena 
började sprida sig till fler butiker. Kunderna hade koll på var produkterna var billigast.  

På Gregers är det priset på prislappen som gäller. Kunderna påverkar inte heller priset på 
kläderna i butiken med däremot prisklassen på alla kläderna, dvs. hur dyra märken som finns 
och efterfrågas. 

Fotohörnans Hans Holmgren nämner inget om att kunderna påverkar priserna genom att pruta 
på något sätt. Däremot får yrkeskunder ofta rabatter i ett informellt byte med dessa 
yrkesfotografers kunskap. Ett byte som gynnar både kunden och företaget. 

Utifrån detta kan man se att man gärna ger utvalda kunder rabatt på varor. Detta är nog ofta 
stamkunder eller andra viktiga kunder, som ger en säkerhet till företaget som gärna ser att 
dessa återkommer till butiken. Är man tillräckligt specialiserad kanske man inte behöver ge 
dessa rabatter utan att göra kunderna missnöjda. 
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7.1.4 Nyetablerare 
 
I slutet av Sunset Sports tid så öppnade Stadium i Umeå. Det som hände var att de tog väldigt 
stora marknadsandelar, som Porter (1999) beskrev som ett vanligt utfall då nya etablerare 
dyker upp. Detta hade kanske Sunset Sports kunna konkurrera mot ifall det varit en butik i 
samma storlek, som Sunset Sports lyckades bra med när det gällde konkurrensen från de 
butiker av samma storlek som tidigare funnits i Umeå men som gått i konkurs. 

Gregers känner för nuvarande inte till några nyetablerare som är på väg in i Umeå. Fredrik 
Bernhardsson berättar istället här att det inte är lönsamt att öppna en butik med deras koncept 
idag, det kostar nämligen för mycket att bygga upp ett varulager och det är risk att det tappar 
värdet efter en säsong ifall man inte får sålt det. Porter (1999) beskrev detta väldigt utförligt, 
och pekar ut ett av de sex stora etableringshindren som just kapitalbehov. Behovet att 
investera stora summor är ett stort hinder, och detta blir ännu större om investeringen sker i 
engångssatsningar eller allt för osäkra satsningar (Porter 1999 s. 31). Att därför investera 
väldiga summor på ett varulager som har ett ostabilt värde kan starkt kopplas till detta, särskilt 
om man räknar med lagerkostnader och lokalhyror som idag är väldigt dyrt i centrala Umeå. 

Även Peter Öberg på Mias Lustgård ser hinder för nyetableringar i sin bransch. Här är inte 
kapitalbehov hindret som nämns, utan leverantörerna. Leverantörerna vill inte ha för många 
återförsäljare i samma stad för att bevara värdet av de varumärken de säljer. Detta kan inte 
kopplas till något av Porters sex etableringshinder, men däremot till vad Porter har att säga 
om Leverantörernas förhandlingsstyrka. Dessa leverantörer passar nämligen in på en av de 
leverantörsgrupper som anses extra starka, nämligen en leverantör som inte är i behov av de 
nyetablerade företagen (Porter 1999 s.44). Företagen är inte viktiga för dem, utan de klarar sig 
med den kundkrets de redan har, som de har spridit ut i hela landet. 

Fotohörnan Swefo ser precis som Gregers inte heller några nyetablerare som är på väg, 
förutom stormarknaderna såsom Media Markt. Då det någon gång då och då däremot dyker 
upp någon mindre nyetablerare, så försvinner de lika snabbt, på grund av att de flesta inte har 
en tillräckligt genomtänkt affärsidé. De försöker pressa priser efter konkurrenter fastän de inte 
har råd, och kunskapen inom branschen är inte tillräcklig. Detta skulle kunna tolkas som 
etableringshindret produktdifferentiering. I detta hinder beskriver Porter att de etablerade 
företagen har en lojal kundkrets och ett gott rykte på grund av bl.a. bra kundservice och kända 
varumärken, vilket leder till att nyetablerare måste kämpa väldigt hårt för att övervinna den 
kundlojalitet som de etablerade företagen gjort sig förtjänta av (Porter 1999 s. 30f). 
Fotohörnan har precis detta. I deras SWOT-analys beskriver Hans deras styrkor som bra 
service, personal med god kunskap, och att de jobbar med personlig prägel, som sedan styrks i 
den resterande delen av intervjun. Detta kan mycket möjligt ha lett till en så god kundlojalitet 
att det skapar ett etableringshinder. 

7.1.5 Substitutprodukter  
 
Substitutprodukter i den mening att de fyller samma nytta som en annan produkt, kan bara 
återfinnas hos Fotohörnan, eftersom substitutprodukter till herrkläder, inredning och 
sportartiklar då är likadana produkter av andra varumärken. Fotohörnan som däremot jobbar 
med teknik, närmare bestämt kameror, jobbar inom en bransch med mycket fler och 
oförutsägbara substitutprodukter. 
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Här ser vi däremot ett oväntat utfall av en substitutprodukt som hade kunnat vara ett hot, 
nämligen mobiltelefonkameror. Istället för att försäljningen av vanliga kameror minskar, så 
ligger den konstant, samtidigt som minneskort och andra tillbehör ökat i försäljning. Hans ser 
även en potentiell ökning av framkallning av bilder. Ett möjligt hot från denna 
substitutprodukt är ifall kamerafunktionen i mobiltelefonen skulle bli lika bra eller till och 
med bättre än vanliga digitalkameror (Porter 1999 s. 43). Det skulle antagligen inte ske i allt 
för stor skala eftersom en digitalkamera antagligen har ett mervärde i sig, särskilt 
systemkameror. 

En liknande substitutprodukt som däremot haft negativ inverkan är videofunktionen i vanliga 
digitalkameror som minskat försäljningen av vanliga videokameror. 

7.1.6 Ehandel 
 
Som Karakaya och Shea (2008) beskriver så behöver mindre företag billiga lösningar för att 
e-handeln ska löna sig. Vad som sedan dyker upp i denna studie i samband med en av 
intervjuerna är att det är för dyrt att hyra in datakonsulter när det gäller e-handel. Mias 
Lustgårds chefer och personal sköter därför själva administrationen av webshopen. Samma 
sak skedde hos Sunset Sports webshop som var aktiv fram till år 2006. De två största 
motivationsvariablerna till att börja bedriva e-handel var att företag vill följa den teknologiska 
utvecklingen på marknaden och för att utöka företagets försäljning till ett större geografiskt 
område. Gregers vill börja bedriva en webshop och ser då en möjlighet att nå ut till en 
nationell försäljning istället för lokal, men ser vissa hinder när det gäller returer av varor som 
är vanligt vid långdistansköp av kläder, samt att det är svårt att hålla ett bra lagersaldo.   

7.2 Styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten 
 
Här följer en sammanfattande analys av SWOT-analyserna. Vad har företaget gemensamt 
som kan vara en viktig byggsten för ett mindre men framgångsrikt företag? 

Styrkor 

Tre av fyra företagare ansåg att bra service var en av företagets styrkor när frågan om detta 
kom upp, och det görs tydligt att även det fjärde företaget ser bra service som viktigt även om 
det inte kom upp just i den frågan. Samma sak gäller personal med goda kunskaper. Dessa två 
verkar vara två starka konkurrenskrafter om varför man ska välja deras butik. Även stora 
företag jobbar självklart för bra service och även kunnig personal, men som kund kanske det 
inte alltid är lika lätt att i ett stort varuhus ta del av detta på samma sätt. 

Resterande styrkor varierar mellan företagen, med styrkor såsom trevlig butiksmiljö, bra 
varumärken, god relation med leverantörer, etablerade, bra prisbild, och att man jobbar med 
personlig prägel. 

Svagheter 

Svagheterna som företagen har varierar däremot mer, och inga gemensamma nämnare dyker 
upp i företagens egna SWOT-analyser. Svagheter såsom butikens lokalisering och ekonomi 
kommer på tal, och om man ser utanför den genererade SWOT-analysen till hela intervjuerna 
kan man se att dessa två variabler återkommer hos fler än ett företag. Mias Lustgårds Peter 



40 

 

Öberg berättar att butikens lokalisering är en svaghet. Butiken ligger centralt, men ändå precis 
i utkanten av centrum. I intervjun med Hans Holmgren från Fotohörnan Swefo får vi sedan 
veta att de väljer att ligga utanför centrum p.g.a. ekonomiska skäl. Som Porter (1999) 
beskriver så kan nämligen för dyra lokalhyror och andra höga fasta kostnader leda till att 
företaget inte kan uppnå sin fulla kapacitet när det kommer till företagets vinst. 

Möjligheter 

Även möjligheterna verkar vara en variabel som skiftar från företag till företag, och då även 
mellan olika branscher. Då Torbjörn Holm ser tillbaka till Sunset Sports dåtida möjligheter, är 
möjligheterna nästintill synonyma till hoten. Konkursvågen i början av 90-talet gick från hot 
till möjlighet då Sunset Sports överlevde, och under Stadiums etablering fanns möjligheter att 
vinna på situationen genom att nischa företaget ännu mer. 

Både Mias Lustgård och Gregers ser stora möjligheter när det gäller e-handel. I samband med 
Fotohörnan Swefos sammanslagning mellan de två varumärkena kan man även här förvänta 
sig utökad försäljning. Fotohörnan står för de vanliga konsumenterna och Swefo på internet 
och främst för yrkesfotografer. Sammanslagningen kan förhoppningsvis leda till utökad 
försäljning till de vanliga konsumenterna som tidigare känner till butiken Fotohörnan. 

Hot 

Här finns en tydlig gemensam nämnare, nämligen de stora kedjorna, som tre av fyra företag 
nämner i sin SWOT-analys. Vad företagen skulle kunna tänka på är den möjlighet Torbjörn 
Holm ser tillbaka på, nämligen att differentiera företaget ännu mer. Däremot verkar det som 
att de tre andra företagen i studien är tillräckligt differentierade för den konkurrens som finns i 
Umeå idag. Att börja med eller utöka sin e-handel kan också ses som ett sätt att styrka sig mot 
dessa. 

7.3 Kärnkompetens 
 
I SWOT-analysen får vi veta att en styrka hos alla medverkande företag är att de har god 
kunskap inom det område de jobbar med. Kan kunskapen räknas som kärnkompetens på så 
sätt att den uppfyller de tre egenskaperna en kärnkompetens ska ha enligt Bengtsson & 
Kalling (2007)? 

Det första kriteriet är att kärnkompetensen ska skapa en upplevd nytta hos kunden (Bengtsson 
& Kalling 2007 s. 41). Fotohörnan Swefos kunskap inom branschen leder till att kunderna 
verkligen vet vad det är för något de köper. Ibland kommer även kunder och ställer frågor om 
produkter för just kunskapen, för att sedan köpa dem billigare från t.ex. utlandet. Även 
Gregers kunskap om kläder och mode skapar samma typ av nytta hos kunden. Cheferna och 
personalen på Mias Lustgård har god kunskap inom heminredning och visar det i sortimentet 
såväl som i hur butiken är uppbyggd. Peter har berättat att många kunder gärna kommer in i 
butiken bara för att titta, vilket kan tolkas som att kunderna ser butiken som en 
inspirationskälla för heminredning. 

Det andra egenskapen som bör finnas för att kunna klassa den kompetens som företaget har 
som kärnkompetens är att den ska kunna ge tillgång till flera olika marknadsområden. Detta är 
en egenskap som dock kan anses vara viktigare i vissa branscher än andra. Fotohörnans 
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kompetens har däremot lett till ett samarbete med många angränsade marknader som de 
ibland försökt sig in på själva. 

Det tredje och sista kriteriet är att kärnkompetensen ska vara svår att imitera. Självklart går 
den informativa kunskapen som dessa företag har alltid att lära sig, men det kanske inte alltid 
går att applicera till sitt eget företag. Med tanke på att Fotohörnan Swefo, Gregers och Mias 
Lustgård idag har befunnit sig i Umeå en längre tid så har de inte bara kunskap inom 
branschens område utan även om Umeås marknad i allmänhet.  

7.4 Corporate Branding 

7.4.1 Varumärkesidentiteten 
 

Företagens vision  

Ur empirin kommer ingen tydlig bild av företagens vision, men två av företagen vill växa lite 
på ett eller annat sätt. Gregers vill ligga på en jämn stabil nivå när det kommer till företagets 
storlek, men har samtidigt som mål att ligga på en så hög nivå som möjligt i Umeå när det 
kommer till butikens exklusivitet. De tar därför stegvis in lite nya dyrare märken för att se var 
toppen ligger. Det riktiga målet är däremot att finnas i 50 år till, varför det är viktigt att 
behålla den stabila nivån. Detta passar bra in i vad Fotohörnan Swefo har för syn på 
framtiden. De vill växa i lagom takt, så att man behåller lönsamheten. 

Organisationens kultur 

På Sunset Sports hade alla anställda sin plats som specialist inom ett visst område, om det så 
var slalom eller skateboard. Eftersom företaget strävade efter bra service kunde de därför 
erbjuda detta genom företagets kunskap. Även om inte alla anställda kunde alla områden så 
kunde organisationen samtliga områden. Det var en specialiserad organisation där alla 
medarbetare har en unik kunskap inom ett visst område (Bengtsson & Kalling 2007 s. 56). 

Gregers verkar eftersträva en ganska personlig kultur där de anställda ska kunna skämta 
tillsammans och även med kunderna. Det ska vara en öppen och trevlig miljö i butiken. 
Självklart finns även mer formella men oskrivna regler. Personalen ska vara intresserad av det 
som de säljer, och måste inte sälja bara för att sälja, utan om ett plagg sitter dåligt så måste 
man tala om det för kunden. På Mias Lustgård strävar man efter en avstressad och rogivande 
butiksmiljö där man som kund ska kunna förvänta sig ett trevligt bemötande av personalen. 
Gregers och Mias Lustgård har därför ganska liknande attribut när det kommer till 
organisationens kultur och butikens miljö. Det verkar inte finnas några hårda regler om hur 
personalen skall bete sig, utan det är sunt förnuft som gäller. Istället är det viktigare att skapa 
en trevlig butiksmiljö för kunden. 

Fotohörnan Swefo försöker skapa en självständig miljö inom organisationen genom att ge de 
anställda mer ansvar. Tidigare har det inte varit på detta sätt, utan personalen har inte haft så 
mycket att säga till om. De försöker alltså idag få en mer integrerad organisation, vilket kan 
kopplas till den andra cykeln i modellen för hur man etablerar en företagsidentitet, där man 
omorganiserar för att koppla samman företagets identitet och vision med organisationens 
kultur (Schultz et al. 2006 s. 194). Detta är mycket passande med tanke på att de idag håller 
på att omstrukturera hela verksamheten. 



Omvärldens bild av företagen 

När det gäller omvärldens bild av företagen finns det inte så mycket att analysera. Samtliga 
deltagande företagare har en uppfattning om att omvärlden, i form av kunder, har en väldigt 
positiv bild av företaget. Detta har de fått bekräftat på olika sätt, men några egna 
undersökningar verkar inte ha genomförts av något utav företagen. Ibland har företagen fått 
gott omdöme i media och notiser i dagstidningar, men det vanligaste verkar vara 
komplimanger från kunderna själva. Mias Lustgård nämns även i många bloggar där de ofta 
får positiv respons.  

Företagets Varumärkesidentitet 

När jag i intervjuerna frågade om företagarna tyckte att företagets strategiska vision, 
organisationens kultur och omvärldens bild tillsammans hjälpte att skapa en 
varumärkesidentitet till företaget, tyckte alla fyra att det var självklart. Samtliga tyckte att 
dessa tre hörde ihop. Även om företagarna inte styr dessa tre för att samverka, så skapar det 
en företagsidentitet, medvetet eller omedvetet. 

7.4.2 Små och stora gap 
 
Kring branding har två modeller diskuterats. Den första handlar om de fyra elementen för ett 
corporate brand. Denna modell utvecklas sedan för att även innefatta gap som kan uppstå 
mellan elementen. För att koppla dessa 
element samt gapen som kan uppstå till 
de studerade småföretagen bör 
modellen expandera ytterligare.  

Företagen i fråga nämner att gap 
uppstår med jämna mellanrum. Detta är 
då mest små och tillfälliga gap, som 
ibland är problem som uppstår dagligen 
och sedan tas tag med dagligen. Mer 
sällan dyker stora gap upp som i sin tur 
skapar ytterligare gap, för att till sist 
påverka varumärkesidentiteten. Man 
bör därför inkludera skillnaden mellan 
små och stora gap i modellen.  

Figur 8. Varumärkesidentitetens små och stora gap Det Hatch & Schultz (2001) beskriver 
som gap i sin illustration är gap i 
allmänhet. I denna utökade version av modellen är dessa gap kortsiktiga gap. Detta är gap 
som företagen i min studie nämnt att de stöter på dagligen, som inte har skadat varumärkets 
identitet. De medverkande företagarna verkar dock vara eniga om att ifall det uppstår ett stort, 
betydligt gap mellan t.ex. vision och kultur, så påverkar det övriga element och fler gap 
uppstår, som i slutändan påverkar varumärkets identitet. Det som illustreras runt kärnan av 
illustrationen är dessa stora gap som kan uppstå. Se figur 8. Ifall en av de tre svaga punkterna 
brister, så brister hela identiteten, och man kan behöva börja om långt bak för att bygga upp 
detta igen. 
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7.4.3 Exempel på gap och blixtlåsmodellen 
 
Gap mellan organisationens kultur och omvärldens bild kan uppstå ifall de anställda på 
företaget inte agerar på ett sätt som omvärlden är van vid. Detta kan vara ifall en kund vill 
reklamera en produkt, efter att produktens garanti gått ut. Även om företaget inte har någon 
skyldighet att reklamera denna vara i detta fall och de anställda gör sitt bästa för att lösa 
problemet så kan kunderna få en negativ bild utav upplevelsen som annars är van att få en 
fullständig service. Oavsiktliga gap som dessa bör försöka lösas så snabbt som möjligt så att 
det förblir ett litet gap och inte ett stort.  

Gap mellan kultur och vision kan uppstå ifall företaget anställer en person som inte stödjer 
eller förstår företagets vision. Det i sin tur kan lätt skapa ett gap i liknelse med föregående 
exempel, och då gapen börjar sprida sig är det risk att det tränger in i företagets 
varumärkesidentitet i modellens kärna. Man kan illustrera detta med ett blixtlås. Ju längre 
man drar upp gapet, desto större risk löper det att nysta upp företagets varumärkesidentitet. 
Modellen visar att det kan uppstå gap mellan de tre yttre elementen utan att företagets 
varumärkesidentitet tar skada, men 
om det uppstår gap på samma ställe 
flera gånger utan att detta åtgärdas så 
kan varumärkesidentiteten påverkas 
negativt. 

Figur 9. Varumärkesidentitetens blixtlåsmodell 

Gap mellan strategisk vision och 
omvärldens bild kan dyka upp då 
företaget får en ny vision som inte 
stämmer överrens med omvärldens 
bild av företaget. Detta kan företagen 
vara medvetna om, och det gäller då 
att omstrukturera med hjälp av de fem 
cyklerna för att anpassa omvärldens 
bild till den nya visionen. Gap mellan 
vision och omvärldens bild är kanske 
oftast större gap. Ett exempel är då 
Mias Lustgård började sälja soffor, för att ta ett större steg när det kommer till heminredning. 
Många kunder påpekade dock att de tyckte detta var konstigt, och att det inte stämde överrens 
med den butik de kände till. Med rätt metoder lyckades däremot Mias Lustgård utmärkt med 
detta och soffor är idag standard i sortimentet. 
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7.4.4 De fem cyklerna 
 
Denna modell är främst anpassad till stora företag. För att lättare kunna jämföra detta med de 
mindre företagen i min studie kommer dessa fem cykler att skrivas om för att passa mindre 
företag, och även exemplifiera möjliga åtgärder och kopplingar mellan dessa cykler och 
småföretag. Det kan även tyckas vara mer rimligt att beskriva dessa cykler som steg. 

Steg 1. 

Precis som i modellen enligt Schultz et al. (2006) bör man först man klarlägga vilket typ av 
företag man är och var man vill komma med företaget. Vilken bransch tillhör företaget, vilka 
kunder riktar företaget sig mot, hur stort är företaget och vad är företagets kärnkompetens? 
Eftersom små företag sällan kan konkurrera med stora företags priser så är kärnkompetensen 
väldigt viktig. Man bör differentiera sig för att värdesätta sitt företag på marknaden. 

Steg 2. 

Detta steg innebär enligt Schultz et al. (2006) att omorganisera för att länka samman vision 
och identitet med organisationens kultur. Det man bör plocka ut som det viktiga ur detta är att 
företaget måste göra klart för samtliga anställda vad som gäller. Med detta menas att man bör 
tydliggöra företagets vision samt den identitet man eftersträvar, så att de anställda till fullt kan 
hjälpa med nästa steg och involvera kunderna. Man bör även ge de anställda mer ansvar så att 
de känner sig delaktiga. 

Steg 3.  

När företaget har med sig personalen på sin sida så är nästa steg att involvera kunderna, 
utifrån vad chefer och anställda kommit fram till. Här bör man för det första ta reda på vad 
kunderna tror och tycker om företaget, och någon form av marknadsundersökning 
rekommenderas. För att ytterligare involvera kunderna är stämpelkort eller klubbkort också en 
rekommendation. På så sätt kan kunderna känna sig delaktiga. 

Steg 4.  

Här gäller det att sammanfläta samtliga element. Kunderna, Organisationen, Visionen och 
Företagets Identitet. Eftersom företaget gjort en undersökning så bör företaget ha fått en ny 
bild av vad identiteten och visionen går ut på eller bör gå ut på enligt omvärlden. Att omforma 
detta efter kundernas behov kan därför vara ett bra sätt att anpassa sig till kunderna för att visa 
sin kundlojalitet. Ser kunderna skillnader som de själva rekommenderat kan de även känna sig 
delaktiga i företaget och varumärken. 

Steg 5 och framåt. 

Det sista steget är enligt Schultz et. al. (2006) att kontrollera och övervaka företagets 
varumärke så att inga gap uppstår. Som mindre företagare bör man göra detta genom mindre 
marknadsundersökningar och egentligen repetera delar av steg tre och fyra, såsom 
kundundersökningar och att kontinuerligt anpassa företagets varumärkesidentitet och visionen 
till kundernas bild av företaget. 
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8. Slutdiskussion 
Detta kapitel utgörs av en slutdiskussion kring de olika ämnena och inkluderar resultat 
författaren kommit fram till. Här besvaras även den problemformulering som framstår i 
kapitel ett. 

8.1 Utifrånochin strategi 

8.1.1 Konkurrenskrafterna 
 
Samtliga av de olika konkurrenskrafterna i Porters branschstrukturanalys är viktiga för 
företagen, med ett undantag för substitutprodukter som endast kan kopplas till Fotohörnan 
Swefo, som dykt på substitutprodukter som både haft positiva och negativa utfall.  

Den befintliga rivaliteten på marknaden ser dock olika ut beroende på vilken bransch 
företagen befinner sig i. Ett gemensamt hot är kedjorna, som snabbt kan ta stora 
marknadsandelar. Kedjorna kan även erbjuda sina kunder lägre priser, och de mindre 
företagen måste därför nischa sig för att kunna vara lika tilldragande. 

Det är tydligt att goda leverantörskontakter är en viktig styrka för dessa företag, och de fyra 
företagen har olika sorters förhållande till leverantörerna. Sunset Sports och Gregers har en 
liknande situation medans Mias Lustgård och Fotohörnan har ganska annorlunda förhållanden 
med sina leverantörer. För att börja med det historiska företagslivet i Umeå så hade Sunset 
Sports ett varierande förhållande till leverantörerna. Först fick företaget bra priser på sina 
inköp, men leverantörernas varumärken spred sig och konkurrenssituationen förändrades för 
Sunset Sports och andra företag som sålde dessa varumärken och Sunset Sports 
vinstmarginaler från dessa produkter sjönk. Gregers som idag ibland dyker på liknande 
problem ger istället upp varumärken som dessa, eftersom det finns ett otroligt stort utbud på 
kvalitetsmärken i denna bransch. Varför de väljer att göra på detta sätt är för att det är väldigt 
stora internationella leverantörer som inte ger Gregers någon mängdrabatt, och därför är det 
lönsammare att sälja varumärken som inte har samma priskonkurrens i Umeå.  

Mias Lustgård och Fotohörnan har en annan situation. Även fast Mias Lustgård också sällan 
kan ta vara på mängdrabatter, som gäller samtliga kunder hos dessa leverantörer. Därför blir 
det ingen svaghet. Däremot så säljer många leverantörer inte till för många återförsäljare i 
samma stad, och detta skapar ett etableringshinder som gynnar Mias Lustgård som redan är 
etablerade. Fotohörnan Swefo får bra priser av sina leverantörer för att de kan förmedla 
kunskap om leverantörernas varumärken. Det är därför tydligt utifrån dessa fyra företags 
situationer att man inte alltid måste vara stor för att kunna få konkurrenskraftiga fördelar från 
sina leverantörer utan ibland måste man bara vara stark, som i detta fall etablerade eller 
kunskapsrika. 

Kundernas förhandlingsförmåga skiljer sig mellan företagen. Sunset Sports ville behålla sina 
varumärken, och därför hade kunderna en stark förhandlingsförmåga ifall ett klädesplagg var 
billigare någon annanstans. Gregers kunder har inga sådana fördelar, utan det är det satta 
priset som gäller. Däremot påverkar kunderna prisbilden i butiken och hur dyra varumärken 
som kan säljas. Fotohörnan Swefo ger vissa kunder rabatter. Detta är då oftast stamkunder 
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och därmed yrkesfotografer, som i utbyte kan dela med sig av ny kunskap till företaget. Några 
gemensamma nämnare hos kundernas förhandlingsförmåga kan alltså inte återfinnas, utan det 
är företagen som har kontrollen och de väljer utifrån situation när kundernas 
förhandlingsförmåga spelar någon roll. 

När det kommer till nyetableringar så är kedjorna det största om inte det enda hotet. Sunset 
Sports lyckades på sin tid konkurrera väldigt bra med nya företag som dök upp och inga 
kända etableringshinder fanns inom branschen. Det var senare då kedjorna etablerade sig som 
Sunset Sports sattes på fall. För Gregers och dess bransch är det väldigt få nyetablerare i 
Umeå. Detta beror troligtvis på att kapitalbehov utgör ett ganska stort etableringshinder. För 
Mias Lustgård dyker nyetablerare upp, men tack vare leverantörerna så inkräktar inte detta på 
Mias Lustgårds revir allt för mycket p.g.a. att nyetablerarna inte kan ta del av alla de 
varumärken som Mias Lustgård kan erbjuda. Fotohörnan Swefo ser idag bara nyetableringar 
av kedjor i Umeå. Fotohörnan Swefos differentiering i branschen genom deras goda kunskap 
gör att nyetablerare i mindre skala inte utgör något hot. 

8.1.2 Ehandel 
 
Mias Lustgård och Fotohörnan Swofo är de två företagen i min studie som idag bedriver e-
handel. Sunset Sports drev en webbshop på hobbybasis fram till år 2006 där delar av 
sortimentet fanns. Detta skulle bara fungera som en enkel handelsplats och hade ingenting 
med expansion att göra. Mias Lustgårds webshop leder däremot till en något ökat försäljning. 
Eftersom de inte har tänkt utöka markbutiken så är det på internet som det finns mest rum att 
utöka sin försäljning. Karakaya och Shea (2008) förklarar att en av de största källorna till 
motivation för företag att börja bedriva e-handel är den möjlighet som finns för försäljning 
inom ett större geografiskt område än tidigare. Detta passar ihop med Mias Lustgård som här 
ser goda möjligheter för framtiden, och även för Fotohörnan Swefo där e-handeln utgör en 
ganska stor andel av försäljningen redan. Gregers är också intresserade av att i framtiden ha 
en webshop där utvalda artiklar kan säljas och Fredrik Bernhardsson anser att det skulle ge 
möjligheter till bra försäljning utanför Umeå. 

8.1.3 Gemensamma styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
 
Gemensamma nämnare hos företagens styrkor är personal med bra kunskap och en bra service 
till kunderna. Svagheterna är på många sätt kopplade till företagens ekonomi. Möjligheterna 
finns på internet, och hoten kommer från kedjor inom samma branscher. 

8.2 Inifrånochut strategi 

8.2.1 Kärnkompetens 
 
Företagen i min studie har samtliga någonstans påpekat att en utav deras styrkor är deras 
starka kunskap inom den bransch de arbetar. Denna kunskap utgör i samtliga fall en nytta hos 
kunden. Den ger i vissa fall tillgång till flera olika marknadsområden. Slutligen kan man slå 
fast att kunskapen i kombination med erfarenheten av företagande i Umeå ger en ganska unik 
kompetens är kan därmed vara svår att imitera. Den enda egenskap som kan ifrågasättas för 
att koppla kunskapen till vad Bengtsson & Kalling (2007) definierar som kärnkompetens, är 
dess skapade tillgång till flera olika marknadsområden.  
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8.2.2 Corporate Branding 
 
Ämnet Corporate Branding, som mest studerats i samband med större företag, ger ett mycket 
intressant perspektiv på småföretagande i samband med inifrån och ut strategi. Elementen i 
modellen är anpassningsbara även till små företag. Vad som är intressant i denna modell är 
hur man skapar en koppling mellan de olika elementen för att bygga en varumärkesidentitet 
till företaget, och minst lika intressant är hur man kan skada dessa kopplingar när det uppstår 
gap. 
 
Företagens strategiska vision är något oklar i denna studie. Istället är visionen kopplad till vad 
företaget är idag, och visionen kanske är att försöka hålla samma stabila identitet som nu. 
Fredrik Bernhardsson från Gregers nämner till och med detta i visionen. När det kommer till 
organisationens kultur så finns det många intressanta kopplingar till den teoretiska 
referensramen, även utanför ämnet Corporate branding. Omvärldens bild av företagen är 
positiv enligt företagarna. Dock har inga egna undersökningar gjorts som kan beskriva 
omvärldens bild av företaget i detalj.  
 
Utifrån information som samlats i denna studies intervjuer, har det blivit tydligt att den modell 
som beskriver de gap som kan uppstå bör kompletteras. Detta beroende på att små gap ofta 
dyker upp, och stora gap som mer sällan uppstår gör det istället på lång sikt. Detta kan man 
komplettera ytterligare med att flera mindre gap kan leda till ett stort, och på så sätt skadas 
företagets varumärkesidentitet. (Se blixtlåsmodellen, figur 9 sid. 36)  
 
Företagen har inte något system för att skydda sig från gap mellan dessa element, och enligt 
intervjuerna uppstår små gap med jämna mellanrum. Några exempel är ifall företaget anställer 
någon som inte förstår företagets vision, eller om övrig personal på något sätt gör kunderna 
missnöjda som påverkar deras bild av företaget. Sådana problem är enligt företagarna problem 
som kan lösa sig genom enklare tillvägagångssätt, genom att få de missnöjda kunderna att 
återigen bli nöjda. Om man istället struntar i detta så återkommer kanske inte den kunden. Om 
det händer flera kunder så kan det ge företaget ett dåligt rykte och omvärldens bild av 
företaget kan då förändras. Det har i detta fall uppstått för många liknande gap, som tagit sig 
in till företagets varumärkesidentitet.  

8.3 Svar på problemformuleringen 
 
Vad krävs som småföretagare för att etablera ett starkt varumärke för sitt företag, och vilka 
variabler spelar en stor roll för företagets överlevnad? 

För att etablera ett starkt varumärke bör man skaffa sig god kunskap inom den bransch man 
tänkt etablera sig inom. Detta bör innefatta goda kunskaper om de produkter eller tjänster 
företaget tänkt sälja, och hela tiden uppdatera denna kunskap. Samtidigt bör man ha kunskap 
om branschens marknadssituation i helhet. En sådan stark kunskap har gett t.ex. Fotohörnan 
Swefo väldigt goda förutsättningar. 
 
Dels bör företagaren alltså hela tiden studera huvudämnet inom branschen, och samtidigt 
studera branschen i sig, med hjälp av en branschstrukturanalys. 
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Företaget bör även skapa sig en stark varumärkesidentitet, som hjälper företaget att 
differentiera sig. Detta gör man med de fem cykler som beskrivs av Schultz et al. (2006), och 
för att göra detta på ett sätt som bättre lämpar sig för småföretag kan man ta del utav de 
omskrivna cyklerna i uppsatsens analyskapitel. Ur de intervjuer som genomförts i samband 
med denna studie framkommer att företagsidentiteten inte har byggts upp efter någon speciell 
strategi. Företaget har en vision, organisationen har en kultur, och omvärlden har sin bild av 
företaget. Detta kan verka självklart och det verkar också företagarna tycka. Detta skapar då 
automatiskt en företagsidentitet, som man egentligen inte fullt har kontroll över. Det är då 
logiskt att det därför lättare uppstår gap mellan elementen. 
 
Variabler som spelar roll för företagets överlevnad är dels en nischad kunskap, men det finns 
även många andra variabler som är viktiga. Goda leverantörsförhållanden är en gemensam 
nämnare hos företagen i studien. Det kan t.ex. vara bra att noga välja rätt tidpunkt för 
etablering eftersom etableringshinder av olika slag finns i mer eller mindre alla branscher. Tar 
man sig förbi detta genom att se till att företaget startar med rätt förutsättningar och blir ett av 
de väletablerade företagen, har man tagit ett steg längre mot överlevnad. 
 
Det kanske inte alltid finns en strategisk plan bakom företagarnas agerande, men omedvetet 
finns det en koppling till den teori som studerats i denna uppsats. Även om företagen inte 
kontinuerligt gör en formell branschstrukturanalys så är de medvetna om de verkande 
konkurrentkrafterna, och agerar korrekt därefter.  Samma sak gäller Corporate Branding. 
Företagarna är indirekt medvetna om de tre elementen som håller ihop företagets 
varumärkesidentitet, och de är likväl medvetna om att det kan uppstå gap mellan elementen då 
de inte helt passar ihop, eller då något hinder uppstår. 
 
Med företagens goda kunskap inom sina olika områden och med trogen service till företagens 
kunder gör de sin butik välkomnande och respekterad. Med sina bra och även sämre 
erfarenheter har de etablerat sig i Umeå och skapat en konkurrenskraftig varumärkesidentitet, 
som de bevarar med hjälp av en utförlig bild av omvärlden. 
 
De teorier som behandlats i denna uppsats tror jag går att omsätta i praktiken på ett bra sätt 
även hos småföretag. Skulle ett företag följa de fem cyklerna för att etablera en 
varumärkesidentitet skulle det ge företaget en stark grund att stå på. Dock tror jag att detta 
sällan görs idag, förmodligen på grund av att man inte har den kunskapen som småföretagare. 
Större företag har därför en fördel eftersom de har mer resurser för sådant arbete. Jag tror 
dock inte att en väletablerad varumärkesidentitet utesluter alla eventuella gap som kan uppstå 
mellan elementen, men att ett företag med hjälp av den femte cykeln kan reducera dessa. 

8.4 Framtida forskning  
 
När en del frågor besvaras dyker nya frågor upp. Vad som skulle vara intressant för framtida 
forskning inom detta område är att med samma grund göra en liknande studie men ur 
omvärldens perspektiv. Omvärldens bild av företaget är en viktig del av Corporate Branding, 
och som inte lyfts fram fullt ut i denna uppsats. Därför skulle man kunna utföra studien ur 
kundernas perspektiv, och kanske även ta del av leverantörers uppfattning av småföretag. En 
fallstudie av hur teorier kring Corporate Branding omsätts i praktiken hos ett mindre företag 
skulle också vara intressant framtida forskning som skulle bidra till detta ämne. 
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9. Sanningskriterier 
9.1 Trovärdighet och Äkthet 
 
De vanligaste sanningskriterierna validitet och reliabilitet är främst anpassade till kvantitativ 
forskning, men dessa begrepp kan anpassas för att användas i även en kvalitativ forskning, 
genom att nedtona de frågor som rör mätning. Forskare har däremot antytt att en kvalitativ 
forskning bör bedömas utifrån helt andra kriterier. (Bryman & Bell 2005 s. 304) 

Utöver validitet och reliabilitet finns de alternativa kriterierna trovärdighet och äkthet 
vilka kommer att användas i uppsatsen. Trovärdigheten består av fyra delkriterier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och till sist en möjlighet att styrka och bekräfta. 
Dessa är motsvarigheter till de olika kriterierna vid bedömning av en kvantitativ 
undersökning (Bryman & Bell 2005 s. 306). 

9.2 Trovärdighet 

9.2.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten ska bekräfta att forskarens tolkning av den studerade sociala verkligheten 
överrensstämmer med andras tolkning. Ett tillförlitligt resultat skall därför utgå från ett antal 
regler samt utgå ifrån en verklighet som överrensstämmer med den syn av verkligheten de 
involverade personerna i den studerade omgivningen har (Bryman & Bell 2005 s. 307). 

Efter insamlingen av materialet till empirin har de inspelade intervjuerna transkriberats 
ordagrant och de transkriberade materialet har rapporterats till de som ingått i studien. Detta 
för att de ska kunna se om något av det som står kan missuppfattas eller ifall de uttryckt sig på 
fel sätt. Samma sak gäller med rapportering av forskarens tolkning av empirin. Därför kan 
trovärdigheten i denna studie anses vara hög. 

9.2.2 Överförbarhet 
 
Överförbarhet av en kvalitativ forskning har till syfte att redogöra hur djupgående och 
detaljerad studien är. Frågan är då om studien tillräckligt utförlig för att kunna överföras till 
en liknande miljö? Detta skiljer sig från överförbarhet hos en kvantitativ studie. Där vill man 
istället mäta ifall man kan utföra samma studie vid ett senare tillfälle med samma utfall 
(Bryman & Bell 2005 s. 307). 

Eftersom studien utgår från ett ändamålsenligt urval så är det möjligt att kunna överföra detta 
till en annan miljö ifall man är medveten om hur urvalet är genomfört. Resultatet kan därför 
anses överförbart till miljöer med liknande förutsättningar, d.v.s. till företag som befinner sig i 
en liknande situation som de företag som inkluderas i denna studie. 

9.2.3 Pålitlighet 
 
 Begreppet pålitlighet är en motsvarighet till de kvantitativa studiernas reliabilitet. För att 
studien skall ses som pålitlig ska forskarna inta ett granskande synsätt och därmed ska 
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forskaren säkerställa att samtliga steg av forskningsprocessen redogörs, så att dessa finns 
tillgängliga för granskning. Sedan kan man låta kollegor eller andra forskare att granska dessa 
steg för att verifiera kvaliteten av de val man gjort. Bryman & Bell (2005) påpekar att det 
däremot är en ovanlig verifieringsmetod eftersom det kan krävas väldigt mycket tid för detta 
(Bryman & Bell 2005 s. 307). 

Studien om att som småföretagare etablera ett starkt varumärke är i denna bemärkelse pålitlig. 
Samtliga steg utav studien finns tillgängliga, såsom problembakgrund, val av teoretisk 
utgångspunkt, urval och intervjuutskrifter. Studiens olika steg har även granskats av 
handledare för verifiering och synpunkter. 

9.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Detta delkriterium innebär att forskaren ska försöka säkerställa att personliga värderingar inte 
påverkat resultatet och slutsatserna i undersökningen. Eftersom det kan vara svårt att till fullo 
få en objektivitet i en undersökning inom samhällsvetenskap och särskilt en kvalitativ 
undersökning, så ska man åtminstone göra detta till så stor grad som möjligt (Bryman & Bell 
2005 s. 307). 

Med en inte allt för bred förförståelse av ämnet som studeras påverkas inte resultatet i denna 
studie av tidigare åsikter och ståndpunkter. Corporate Branding är för författaren ett nytt ämne 
som även det ger en objektivitet. Urvalet till studien är ändamålsenligt och även valt genom 
författarens egna företagskontakter. Däribland ett företag som författaren själv arbetat på. 
Trots detta påverkar inte personliga värderingar slutsatserna av denna studie, eftersom 
resultatet tolkas utifrån teorikapitlet. Eftersom de deltagande i intervjuerna får samma frågor 
och har samma förutsättningar att svara på dessa påverkar inte personliga värderingar empirin, 
och därmed inte heller resultatet. 

9.3 Äkthet 
 
Äkthet, eller autenticitet, är ett begrepp som innefattar ett antal generella frågor kring 
forskningspolitiska konsekvenser (Bryman & Bell 2005 s. 308). Frågorna som ska mäta 
studiens äkthet anses viktiga att besvara vid en kvalitativ studie. Dock är inte alla frågor 
anpassade till det faktum att studier och uppsatser inte alltid har för mål att förbättra något. 

Rättvis bild. Ger undersökningen en rättvis bild av de åsikter som de medverkande 
personerna delat med sig av (Bryman & Bell 2005 s. 308)? 

De medverkandes åsikter har tillgivits full respekt och återberättats i empiri på ett sätt som 
enbart förändras så att det ger en bättre röd tråd för läsaren, informationen är densamma.  

Ontologisk autenticitet. Ger undersökningen underlag för att de medverkande personerna i 
undersökningen i framtiden kan ta del av resultatet för att få en bättre förståelse över den 
sociala verklighet som studerats och som de medverkar i (Bryman & Bell 2005 s. 308)? 

I analys och slutdiskussion kan deltagarna återkoppla sin situation till den teoretiska delen av 
uppsatsen, för att förhoppningsvis kunna använda sig utav denna kunskap i framtiden. 
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Pedagogisk autenticitet. Bidrar undersökningen till att de medverkande kan få en bild av hur 
de övriga personerna upplever situationen i de angränsande miljöerna (Bryman & Bell 2005 s. 
308)? 

I både empiri och analys kan man läsa om samtliga deltagares situation, och är tillgänglig för 
dem lika mycket åt samtliga deltagare. 

Katalytisk autenticitet. Kan de medverkande förändra sin situation med hjälp av 
undersökningen (Bryman & Bell 2005 s. 308)? 

Undersökningen utgår inte ifrån att de medverkande måste ändra sin situation på något sätt, 
utan syftet är att få en överblick över företagens situation. Om de sedan vill ta del av de övriga 
medverkandes metoder bör detta vara fullt möjligt. 

Taktisk autenticitet 

Ger studien bättre möjligheter för de medverkande att vidta nödvändiga åtgärder (Bryman & 
Bell 2005 s. 308)? 

Förutsatt att det finns något som behöver åtgärdas kan studien bidra med teoretiska grunder 
till problem som kan uppstå inom företag och som man inte alltid kan lösa på egen hand. 
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Bilaga 1. Intervjukonstruktion 
1. För att underlätta bearbetningen av denna intervju skulle jag först i mitt arbete vilja 

beskriva företaget kortfattat.  Kan du ge en snabb bakgrund av det företag ni driver? 
2. Vad är företagets affärsidé? 
3. Hur länge har du haft din position i företaget? 
4. Hur många anställda har ni? 
5. Anser du att företagsnamn är ett välkänt varumärke i Umeå? 
6. Har ni någon webshop? 

a. Hur har det gått som småföretagare att driva en webshop? Finns företagets 
identitet i denna webshop? 

b. Om inte, är det något som kan bli? 
 
 

Konkurrenskrafter 

7. Hur ser konkurrensen ut för företaget? 
8. När man talar om konkurrens kan man även se leverantörer, kunder, och nyetablerare 

som kunkurrenskrafter. 
a. Vad har era leverantörer för styrkor i förhållande till ert företag som kan 

påverka t.ex. era priser? 
b. Vad har kunderna för styrkor, dvs. har de någon förhandlingsförmåga mot er? 
c. Känner du till några nyetablerare som är på väg in på samma marknad? Hur 

ska ni handskas med detta? 
d. Finns det några hinder för nyetablering i den här branschen i Umeå? 
e. Finns risken för substitut till era produkter ni säljer som kan komma att minska 

efterfrågan? 

SWOTAnalys 
 

9. Känner du till modellen SWOT-analys? 
a. Det är en modell där man räknar upp sina styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. 
10. Vad har ni för styrkor jämfört med konkurrenter på samma marknad? 
11. Finns det några svagheter? Stora eller små. 
12. Vad har företaget för möjligheter? 
13. Finns det några hot? 

a. Med en bild av detta får man en bra karta över hur situationen ser ut för 
företaget. Det ger bra vägledning för hur man ska marknadsföra sig och kanske 
förbättra sig, t.ex. reducera svagheterna. 

  

 



 

Varumärket – Corporate branding 
 

Tillbaka till vad du anser om ditt företag som ett varumärke. Denna uppsats kommer 
att behandla företag som varumärken och inte produkterna som de säljer. Ett sådant 
varumärke bör vara kopplat till företagets strategiska vision, organisationens kultur, 
intresserternas bild av företaget, för att slutligen ge företaget en varumärkesidentitet. 
 

14. Vad är er vision? 
a. Känner du att den är kopplad till företagets identitet? 
b. Är expansion av företaget något som innefattas i visionen eller känner du att 

företagets storlek är stabilt? 
15. Hur ser företagets kultur ut? T.ex. Formella och informella regler som gör att 

personalens agerande hjälper att stärka företagets identitet. 
16. Har ni någon bild av vad externa intressenter har för syn på företaget? Inte bara 

kunderna utan samarbetspartners, media osv. 
17. Finns det en koppling mellan dessa 3, dvs vision, kultur och bild? Hjälper detta att ge 

företaget en stark och respekterad identitet? 

Det kan ju lätt uppstå gap mellan de tre elementen kring företagets varumärkesidentitet: 

• När personalen inte förstår företagets vision eller inte stödjer den 
• När företagets vision inte stämmer överrens med omvärldens bild av företaget. 
• När personalen/företaget inte lyckas hålla vad de lovar så att det inte stämmer överrens 

med omvärldens förväntningar 
 

18. Är detta något som du kunde märka av som kan ha påverkat varumärket? 
19. Har du något annat du vill tillägga som är viktigt och aktuellt när man driver ett 

företag? 
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