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SAMMANFATTNING 
 

Problem och syfte 
Uppsatsen ämnar att svara på problemformuleringen; Vilka aktiviteter tillämpar 

gasellföretag för att bygga sitt varumärke? Studiens huvudsyfte är att konstruera en 

teoretisk modell inom området varumärkesuppbyggnad samt bidra med praktiska 

rekommendationer till entreprenöriella individer. Med delsyftet att analysera vilken roll 

varumärket haft för gasellföretagen.  

 

Metod 
Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Kunskapssynen är 

hermeneutisk och angreppsättet är abduktivt. Urvalet är baserat på företag i Umeå-

regionen som utnämnts till gasellföretag minst två gånger mellan åren 2006 och 2010. 

Datainsamlingen är gjord genom 8 semistrukturerade intervjuer.  

 

Teori 
Den teoretiska referensramen bygger på tidigare studier inom varumärkesuppbyggande. 

Ett starkt varumärkeskapital leder till ett värde för både kunden och företaget som 

långsiktigt genererar tillväxt. För att bygga upp ett starkt varumärke krävs att företaget 

bevakar marknaden. Detta bidrar med insikt i både kommunikationskanaler och i 

positioneringen av varumärket relativt konkurrenternas differentiering. Baserat på det 

teoretiska ramverket har vi konstruerat en processuell modell som beskriver 

varumärkesuppbyggande.  

Slutsatser och rekommendationer 
Vad som kan konstateras är att alla studieobjekten engagerar sig i flertalet 

varumärkesuppbyggande aktiviteter. Studiens resultat visar att det existerar både 

likheter och skillnader mellan gasellföretagens aktiviteter och vad de anser vara viktigt. 

Skillnaderna beror på om företaget är verksamt i en B2B- eller en B2C-miljö, vilken 

bransch företaget är verksamt i samt om företaget säljer varor eller tjänster. Likheterna 

har vi summerat och utgör en bas för vägledning inom området. Dessa likheter att finna 

inom tre huvudområden; kvalitet, kompetens och kommunikation. Avslutningsvis har vi 

gett rekommendationer för hur entreprenören bygger ett framgångsrikt varumärke. 

 

 

 

 

Nyckelord; CBBE, differentiering, gasellföretag, omvärldsbevakning, positionering, 

varumärke, varumärkeskapital, varumärkeslojalitet, Word-of-Mouth  
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1. INLEDNING  

1.1 Problembakgrund 
Spotify, Accenture, Apple, Electrolux, ICA, Blackberry, Alvedon, Lexus, Peak Performance, 

PwC, Filofax, och Forex är alla goda exempel på välkända varumärken. Ett starkt varumärke 

får oss konsumenter att uppmärksamma och välja. I dagens globala och snabbt föränderliga 

samhälle blir ett starkt varumärke allt viktigare. Ökad internationell konkurrens ger fler 

innovationer och kortare produktlivscykler. Detta ställer allt högre krav på ett lands 

entreprenöriella aktiviteter då ny teknik och modern kommunikation underlättar att idéer, 

produkter och tjänster imiteras.  

 

Vi behöver inte blicka bakåt särskilt många år för att erinra oss hur ett företags 

telefonnummer bäst hittades i telefonkatalogen, produkter beskrevs i produktblad och säljare 

knackade dörr. Tack vare ny teknik har det skett en fundamental förändring de senaste 20 

åren beträffande hur världens befolkning integrerar och kommunicerar med varandra. Detta 

teknikskifte påverkar givetvis företagens marknadsföringskommunikation som även de 

genomgått stora omställningar (Keller, 2009, s. 141). Av detta skifte har nya rön, modeller 

och uppslag vuxit fram. En liten näringsidkare i Norrland har plötsligt blivit nationell, 

landsgränserna blir allt otydligare och företagen håller alltid öppet - året om. Internet har 

gjort konsumtionssamhället mer transparent och informationsfyllt. På hemsidor, 

communities och bloggar sprids budskap, recensioner och annan företagsinformation.  

 

Teknikutvecklingen har även medfört att teorier, forskning och litteratur blivit aningen 

förlegad. Oavsett om du är ekonomistudent eller företagare har du med största sannolikhet 

kommit i kontakt med de klassiska och väldiskuterade marknadsföringsteorierna. Dessa 

teorier har ofta sin grund i 1960- och 1970-talets marknadsföringsforskning och är inte sällan 

författade av Kotler eller Gummesson. Konsumenter har idag nästintill en obegränsad 

informationstillgång om varumärken, produkter och företag. Detta har inneburit att 

traditionella marknadsföringsstrategier börjat ifrågasättas i allt större grad (Keller, 2009, s. 

139). Det sistnämnda belyser på ett bra sätt behovet av att fler studier görs för att dagens 

företag bättre skall kunna agera på den moderna marknaden.  

 

Keller (2009, s. 142) påstår att en individ i ett modernt samhälle kan exponeras av närmare 5 

000 reklammeddelanden per dag. En enorm siffra som ofta leder till att vi konsumenter aktivt 

börjar undvika och ignorera dessa budskap. Det kan således sägas att det är lika viktigt som 

svårt för dagens företag att välja rätt kommunikationskanaler.  

 

Massmedia lyfter ofta fram de mest otroliga framgångssagor där entreprenörer omskrivs som 

hjältar. Dessa hjältar driver ett företag som utvecklats och expanderat, ofta flera hundra 

procent på ett fåtal år. Både nationella och regionala organisationer har på senare tid börjat 

prisa och uppmärksamma dessa framgångssagor. En av landets största, mest omtalade och 

prestigefyllda tävlingar är Dagens Industris; DI Gasell. Dagens Industri (DI) har sedan 

hösten 2000 årligen utsett Sveriges gaseller. DI menar att ”Sveriges entreprenörer blir 
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inspirerade av förebilder” och det är av denna anledning som de anordnar tävlingen (Torvik 

& Nilses, 2010).  

 

Ett lands tillväxt är av vikt för välfärd. En av grundpelarna för detta är att landet har en hög 

sysselsättningsgrad. Detta är något gasellerna är kända för – att skapa nya arbetstillfällen. År 

2010 kvalificerade 696 företag som Gaseller och dessa företag anställde tillsammans 

närmare 4 500 personer (Nilses, 2010, s. 2). DI har under de tio första åren utsett över 7 200 

Gasellföretag och dessa har sammanlagt frambringat 167 000 nya arbeten. Detta motsvarar 

närmare 30 procent av de jobb som skapades i Sverige under samma period (Torvik & Nilses, 

2010). 

 

Forskaren David Birch (refererad i Torvik & Nilses, 2010) myntade uttrycket gasell redan på 

1980-talet då han visade att de små tillväxtföretagen var de som skapade flest jobb i 

samhället. Gasellerna jämförde han mot ekonomins elefanter, det vill säga de stora företagen. 

Dessa elefanter är ofta tvungna att minska antalet anställda för att kunna effektivisera. De 

små företagen, omnämnda som möss, kämpar varje dag för överlevnad och strävar inte efter 

liknande expansion. Gasellerna är således ”näringslivets dynamiska mellanskikt” (Torvik & 

Nilses, 2010) och är därmed viktiga för den samhällsekonomiska utvecklingen.   

 

Gaselltävlingen som görs av DI varje år baseras på företagens fyra senaste årsredovisningar. 

Att mindre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen bekräftar att kraven är hårt 

ställda. För att kvalificera sig som gasell måste följande kriterier vara uppfyllda (Torvik & 

Nilses, 2010). En gasell har;  

 En omsättning som överstiger 10 Mkr 

 Minst tio anställda 

 Offentliggjort minst fyra årsredovisningar 

 Minst fördubblat omsättningen, från det första till det senaste räkenskapsåret 

 Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 

 Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 

 I allt väsentligt vuxit organiskt, dock inte genom förvärv eller fusioner 

 Sunda finanser 

 

Att uppnå ovan ställda kriterier indikerar givetvis på en expansiv utveckling och det råder 

förmodligen inga tvivel om att de som nått hit lyckats etablera företagets varumärke. Ett 

starkt varumärke är också ett lönsamt varumärke. Noble (2006, s. 208) menar att ett 

varumärke kan få efterfrågekurvan att skifta, det vill säga - få konsumenterna att öka sin 

konsumtion av en viss vara. Genom att differentiera sig och addera värde till produkterna kan 

företagen öka priset i takt med ökad efterfrågan. Noble (2006, s. 208) skriver ”Branding 

really does make a difference.”  Han menar vidare att varumärkesuppbyggande hjälper 

företag att konkurrera. På dagens marknad kan två produkter vara mycket likvärdiga men 

deras varumärken totalt olika. Detta tillåter företaget att särskilja sina produkter på ett 

framgångsrikt sätt och göra det svårare för konkurrenter att replikera deras framgång.  En 

studie av Hoeffler och Keller (2003) dokumenterar en bredd av möjliga fördelar, bland annat 

att ett starkt varumärke ger:  
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 En förbättrad varseblivning om produkternas prestanda  

 Ökad kundlojalitet 

 Mindre sårbarhet för konkurrenter och marknadskriser  

 Större marginaler 

 En mer elastisk respons till prissänkningar och en mer oelastisk respons till 

prisökningar 

 En ökad effektivitet i marknadskommunikationen  

  

Konsumenterna har idag fler valmöjligheter än någonsin, samtidigt som de får mindre tid att 

fatta dessa beslut. Ett starkt varumärke förenklar konsumentens beslutsfattande, reducerar 

riskerna associerade med köpet och skapar förväntningar. Ett starkt varumärke är ovärderligt 

och borde därför vara högt prioriterat.  

 

Forskning har visat att organisationer ofta inte besitter den kompetens eller har de resurser 

som moderna marknadsföringsstrategier kräver (Keller, 2009, s. 140). Med detta vill vi 

belysa att om varumärkesuppbyggnad vore en simpel och icke resurskrävande process skulle 

betydligt fler företag vara mer framgångsrika än idag. Dessutom menar Morgan et al., (2009, 

s. 284) att vi idag har begränsad kunskap om länken mellan ett företags förmåga i 

marknadsföring och företagets tillväxt. Denna kunskapslucka kommer vi i denna uppsats 

närma oss genom att studera hur gasellföretags marknadsföringsaktiviteter kan påverka 

tillväxten. Uppsatser och studier är tidigare gjorda om gasellföretag, dock har det aldrig 

tidigare utförts studier med liknande problem och syfte som vårt. Utöver studier och 

undersökningar har det säkerligen utförligt diskuterats vad som ligger till grund för 

gasellföretagens tillväxt. Många har i denna diskussion ställt frågan om hur de själva kan 

uppnå en sådan framgång. Att flera företagare runt om i landet har något att lära från dessa 

företag är tämligen uppenbart. Vi, och många med oss, är därför intresserade av om 

varumärkesuppbyggnadens komplexa och tidskrävande process kan kombineras med och 

inte minst påverka företagets tillväxt. Detta mynnar ut i vår problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Vilka aktiviteter tillämpar gasellföretag för att bygga sitt varumärke?  

1.3 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att konstruera en teoretisk modell inom området 

varumärkesuppbyggnad samt bidra med praktiska rekommendationer till entreprenöriella 

individer. Ett delsyfte är att analysera vilken roll varumärket haft för gasellföretagen.  

1.4 Avgränsningar 
För att klargöra och behålla fokus genom arbetet kommer vissa avgränsningar att göras.  

Den kunskap vi efterfrågar om hur företag arbetar med varumärkesuppbyggnad leder oss in 

på vårt perspektiv. Genom att ämnesvalet kan undersökas från olika aspekter är vårt 

perspektivval en avgränsning. Vi kommer endast att belysa varumärkesuppbyggande från 

företagens sida, vi kommer således inte behandla hur varumärket uppfattas av 

konsumenterna. Många teorier inom marknadsföring innefattar kundens varseblivning om ett 

varumärke, dessa kommer inte att beröras då vi fokuserar på företaget.  
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En geografisk avgränsning kommer främst att göras på grund av våra begränsningar i tid och 

resurser. Endast företag i Umeå inkluderas i studien. Vi har valt att inte avgränsa oss till en 

specifik bransch utan istället avgränsa oss till en viss kategori, nämligen tillväxtföretag. Inom 

denna grupp av företag skulle en branschspecifik avgränsning kunna göras men vi vill 

försöka skapa en mer generell bild av varumärkesuppbyggande som fler företag kan 

applicera och bli vägledda av.  
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2. TEORETISK METOD  

2.1 Förförståelse 
Diskussionen kring en forskares förförståelse har sitt ursprung i dennes erfarenheter och 

såväl teoretiska som praktiska kunskaper (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25; Bryman & Bell 

2005, s. 42). Förförståelse inkluderar också författarens omedvetna fördomar och 

förutfattade meningar. Författarens önskningar om ett visst studieresultat kan också påverka 

studiens utfall (Ejvegård, 2009, s. 19). Som forskare är det viktigt att vara medveten om hur 

förförståelsen kan påverka studien och vi vill med detta underlätta för läsaren att förhålla sig 

kritiskt till vår studie och dess resultat. Detta för att själv kunna bilda sig en uppfattning om 

hur vår förförståelse kan ha påverkat någon av studiens delar. Genomgående har vår 

målsättning varit att objektivt förhålla oss till vårt studieområde och studien som helhet. Vi är 

medvetna om att denna förståelse inte ligger till last på samma vis som det gör i en 

positivistisk studie och således har förståelsen även fungerat som ett tolkningsverktyg och 

underlättat främst datainsamling och analys. Bryman och Bell (2005, s. 44) instämmer och 

menar att värderingar påverkar frågeställning, respondenter och kraven på forskaren.  

 

Båda författarna studerar för tillfället mot en civilekonomexamen vid Handelshögskolan på 

Umeå Universitet. Kursval och inriktning har varit detsamma för oss båda, där vi på C-nivå 

studerade redovisning och på D-nivå en kombination av marknadsföring och ledarskap. 

Under en gemensam utbytestermin i Australien på University of Wollongong studerades 

marknadsföring- och ledarskapskurser på B- samt C-nivå. Ovan nämnda kurser har försett 

oss med en bred teoretisk förförståelse inom det företagsekonomiska området. Trots denna 

breda förståelse vill vi mena att universitetsstudierna inte gett oss en djupare förståelse för 

mindre organisationers tillämpning av marknadsföringsstrategier i allmänhet och 

varumärkesbyggnad i synnerhet. Det vi vill lyfta fram är att näringslivsrelaterade exempel 

och case i akademin ofta är baserade på globalt verksamma organisationer med flera tusen 

anställda. Vi tror därför att det finns en distans mellan teori och praktik, i andra ordalag, att 

vår kunskap kan vara svår att applicera på mindre företag som är lokalt verksamma i norra 

delen av Sverige.  

 

Vi är båda uppväxta i familjer med stark entreprenörskapsanda där det familjeägda företaget 

har engagerat såväl föräldrar som syskon. Vi har fått insikt i en företagares liv och tankar i 

såväl med- som motgång. Detta har givit oss en god förståelse för entreprenörens agerande 

och dennes strävan efter fortsatt företagstillväxt. Vi är av uppfattningen att denna kunskap i 

stor utsträckning har bidragit till det ovan diskuterade tolkningsverktyget. Vidare har vi en 

mångårig erfarenhet från arbetslivet. Båda författarna har innan universitetstiden varit 

verksamma inom dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och andra serviceyrken. Parallellt 

med studierna har bägge författarna varit anställda på en av landets storbanker. 

Arbetslivserfarenheten har för oss båda medfört en förförståelse om hur olika företagsledare 

arbetar både med organisationens tillväxt och med dess varumärkesuppbyggnad. Utöver våra 

universitetsstudier har vi båda engagerat oss i Handelshögskolans Studentföreningen i Umeå, 

HHUS. Där har vi på olika sätt fått ta del av arbetet och utvecklingen av föreningens tre 

varumärken på både lokal och nationell nivå. Detta engagemang har berikat oss med en 

praktisk förförståelse där vi båda aktivt fått arbeta med varumärkesstrategier.  
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Avslutningsvis vill vi understryka att det som samhällsmedborgare och konsument i det 

närmaste är omöjligt att inte påverkas av företags marknadsföring och 

varumärkesuppbyggnad. Visserligen belyser inte denna studie varumärkesuppbyggnad från 

konsumentens perspektiv men vi vill ändå mena att denna erfarenhet påverkat oss. Vidare är 

den förförståelse vi har av de studerade företagen endast på ett grundläggande plan. Denna 

kunskap skall endast ses som allmän och inte djupgående. Även om vår förståelse påverkar 

vissa delar av studien vill vi mena att denna har gett oss ett bra helhetsperspektiv som har 

bidragit till en ökad förståelse där olika delar av varumärkesuppbyggande lättare kunnat 

länkas med företagande i övrigt. Vi hoppas vidare att när du som läsare tagit del av vårt 

metodkapitel kan konstatera att strikt objektivism inte är den hermeneutiske forskarens 

strävan. Således anser vi att vår kunskapsgrund och förförståelse har varit till nytta för 

studien och att subjektivitet är ett inslag i vår kunskapssyn.   

2.2 Kunskapssyn 
Det har debatterats om vad som egentligen skall anses som ”vetenskap” (Bryman, 1995, s. 

6; Jensen, 1991, s. 12). Johansson-Lindfors (1993, s. 11) instämmer med att forskare en 

längre tid har ifrågasatt och kritiserat varandras kunskapssyn. Johansson-Lindfors (1993, s. 

11) hävdar att en strikt positivistisk och kvantitativt fokuserad forskare kan ha svårt att se 

en hermeneutisk och kvalitativt studie som vetenskaplig. Vilket omvänt skulle vara 

detsamma i en situation med den strikt hermeneutiske forskare som granskar en kvantitativ 

studie. Vi som författare är medvetna om att en kvantforskare bedömer vår studie 

annorlunda än vad en hermetiskt lagd individ skulle ha gjort. Johansson-Lindfors (1993, s. 

53) menar vidare att författare av en uppsats likt denna löper risk att endast nå fram till en 

”påklistrad” redogörelse för dennes kunskapssyn. Hon menar att det istället är viktigare att 

studenten reflekterar över de vetenskapsteoretiska frågeställningarna i förhållande till 

studiens syfte och problem. Men detta som bakgrund vill vi nedan redogöra vår 

kunskapssyn och hur detta genomgående präglat processer och metodval i studien. 

Naturligtvis har denna redogörelse och reflektion gjort studiens vägval enklare för oss 

forskare. Vi vill dock understryka att detta resonemang även simplifierar läsarens 

bedömning av studiens kunskapsbildning och vetenskaplighet (Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 53). 

 

Forskare diskuterar inte sällan i vetenskapliga sammanhang om olika sätt att se på världen. 

Inom företagsekonomisk forskning talas det vanligtvis om två olika typer av kunskapssyn; 

positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2005, s. 27-). Johansson-Lindfors (1993, s. 

37) menar att dessa två kunskapssyner är en lämplig avgränsning för den 

samhällsvetenskapliga forskaren. Hon belyser visserligen att det finns de som anser att 

detta är en alltför generell och grov indelning för att vara meningsfull. Vi tillhör de forskare 

som anser att denna indelning är tillräcklig och att det inte skulle tillföra studiens 

metodkapitel klarhet genom att utförligt redogöra för de nyanser och strömningar som finns 

i dessa två kunskapssyner. För att ge läsaren ökad förståelse över våra metodologiska 

utgångspunkter väljer vi nedan att redogöra för både positivism och hermeneutik. Vi menar 

att detta ger en pedagogisk bild av våra metodologiska val. 
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Som vi antydde inledningsvis är kunskapssynen det sätt en forskare tolkar den verklighet 

och kontext som denne studerar. En tolkning som formar studiens angreppssätt och så även 

den kunskap som forskaren förser sig med under studiens gång (Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 23-). Ett positivistiskt synsätt är en utgångspunkt som präglas av naturvetenskapliga 

metoder för att studera den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 26; Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 15). Bryman (1995, s. 24) säger att den positivistiske forskaren inte 

anser att kunskap är annat än vad som går att observera. Forskaren ska vidare vara 

värderingsfri och tillföra kunskap som bygger på objektiv information och objektiva 

samband (Johansson-Lindfors, 1993, s. 40; Bryman, 1995, s. 25). Patel och Davidsson 

(2003, s. 23) menar också att en forskare med ett positivistiskt förhållningssätt skall stå i en 

yttre relation till det studerade; denna skall stå i distans till det studerade objektet. 

Forskaren skall även kunna ersättas mot en annan utan att resultatet blir annorlunda. På så 

sätt ska inte forskarens person, religion eller känslor kunna påverka studiens utfall (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 28; Bryman, 1995, s. 52). Ett vanligt förekommande arbetssätt för den 

positivistiska forskaren är att denne utgår från redan befintlig teori och utifrån denna testar 

hypoteser, vilket även är omnämnt som deduktion (Bryman, 1995, s. 31; Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 32; Patel & Davidson, 2003, s. 23). Den positivistiska forskaren vill ofta 

kunna generalisera resultatet av sina kvantitativa studier till fler och större populationer än 

den undersökta (Bryman, 1995, s. 47). 

 

Till skillnad från positivismen tolkar den hermeneutiska kunskapssynen individens 

handlingar genom en tonvikt på forskarens öppenhet och subjektiva uppfattning (Bryman & 

Bell, 2005, s. 589; Patel & Davidson, 2003, s. 29). Forskaren vill således se händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån studieobjektets eget perspektiv (Bryman, 1995, s. 

77). En ytterligare skillnad gentemot positivismens objektivitetskrav är att den 

hermeneutiske forskaren kan nyttja sin egen förståelse, känsla och kunskap som ett verktyg 

för att förstå det som studeras (Patel & Davidson, 2003, s. 30). Varje situation som studeras 

skall också bidra till en helhetsförståelse av det studerade. Med andra ord kan inte helheten 

förstås enbart genom att analysera delarna då summan av dessa är mer än helheten (Olsson 

& Sörensen, 2007, s. 63-; Befring, 1994, s. 82). Hermeneutiken beskrivs som en 

tolkningskonst där forskaren successivt får en ökad inblick och förståelse (Befring, 1994, s. 

82). Det kan ses som något förbryllande då vissa författare menar att positivism och 

hermeneutik kan ses som varandras motpoler (Patel & Davidson, 2003, s. 28; Bjereld et al., 

2009, s. 73) när det samtidigt förs ett nästan motsatt resonemang. Johansson-Lindfors 

(1993, s. 38) menar att denna uppdelning är något förlegad och att forskare har svårt att 

strikt förhålla sig till varken hermeneutisk eller positivistisk kunskapssyn.  

 

Baserat på redogörelsen ovan vill vi mena att ett positivistiskt synsätt inte är lämplig för 

studien. Utifrån vår problemformulering och vårt syfte har vi inte haft en önskan om att 

uppnå en generaliserbar studie som baserats på objektiva kvantstudier. Vi har istället ämnat 

tolka och förstå hur tillväxtföretag strategiskt arbetar med sitt varumärke. Vi hade 

visserligen kunnat göra en stor enkätstudie där urvalsgruppen baserats på ett urval som 

kunnat generaliseras till fler tillväxtföretag, detta hade dock endast varit intressant att göra 

om studiens mål varit just detta. Vi är tämligen övertygande om att studiens utfall och 

resultat inte skulle bli detsamma om andra forskare utfört den. Att vi valt att göra intervjuer 

är givetvis baserat på den ovan nämnda önskan om en djupare förståelse. Intervjuer är i sig 

inte ett objektivt tillvägagångssätt utan är istället uppbyggt på subjektiva tolkningar där vi 
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som forskare inom fastslagna ramar öppet pratar med respondenten. En intervju är 

dessutom uppbyggd på en tolkning av det vi som författare frågar om, respondenten tolkar 

alltså även det vi säger subjektivt. Vi tycker att det i detta stycke är viktigt att nämna att vi 

som författare är ense om att den djupare förståelsen är mer intressant i detta sammanhang. 

Summerat, vi har en hermeneutisk syn på kunskap. 

2.3 Perspektiv 
En av huvudanledningarna till att vi redogör för studiens perspektiv är att minska risken att 

läsaren bildar sig ett eget perspektiv och genom detta tolkar resultatet på ett annat sätt än 

vad som menats. Författaren av vetenskaplig forskning väljer studiens perspektiv och hur 

problemet skall angripas. Utifrån vårt syfte och vår problemformulering var det för oss 

självklart att genomföra studien från företagets perspektiv eftersom det inte kan besvaras 

utifrån konsumentens perspektiv (Bjereld et al., 2009, s. 17). Perspektivvalet i denna studie 

blir än mer viktigt att klargöra då ett varumärke och dess uppbyggnad är centralt både för 

en konsument som för en företagsledare. Det vi menar är att teorier och forskning om 

varumärkesuppbyggnad inte sällan grundar sig i konsumenternas uppfattning om ett visst 

varumärke, om hur de prioriterar och vad som anses vara viktigt gällande en relation till ett 

visst varumärke. Hade vi valt att istället ha ett konsumentperspektiv på studien hade syftet, 

problemformuleringen och kanske främst datainsamlingen varit utformade på ett 

annorlunda sätt. Vidare kommer studiens resultat att analyseras och redogöras ur företagets 

perspektiv. Vi som författare vill även uppmärksamma läsaren på att vi inte gör skillnad på 

eller tar hänsyn till de studerade företagens olika målgrupper. Vi menar att några av 

intervjuobjekten i denna studie har andra företag som målgrupp, medan andra är mer 

renodlade konsumentföretag. Vi vill belysa att vi inte heller gör skillnad på verksamhet 

eller inriktning utan fokuserar på varumärkesbyggnad oavsett inriktning, bransch eller vilka 

kundsegment som det i företagen fokuseras på. Detta därför att vi inte syftar till att göra en 

jämförande studie om företag i samma bransch. Naturligtvis kommer detta att redogöras 

utförligare i presentationen av intervjumaterialet.  

2.4 Angreppsätt 
Patel och Davidson (2003, s. 23) menar att en forskare måste redogöra för hur denna 

kopplar samman teori och empiri till varandra i en studie. Johansson-Lindfors (1993, s. 54-) 

menar att både forskarnas kunskapssyn och studiens problemformulering gemensamt 

bestämmer studiens angreppsätt. Vanligtvis talar man i metodologisk litteratur om att 

deduktion hör samman med en objektiv verklighetsuppfattning medan induktion länkas till 

den subjektiva verklighetsuppfattningen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55; Befring 1994, s. 

14). Angrips en studie genom deduktion utgår forskaren från teorin och utifrån denna 

genereras hypoteser som avses prövas empiriskt (Bryman, 1995, s. 24-). Detta angreppssätt 

omnämns även som bevisandets väg (Patel & Davidson, 2003, s. 23). Johansson-Lindfors 

(1993, s. 56) menar vidare att ett deduktivt angreppssätt inte sällan förknippas med en 

positivistisk kunskapssyn. En forskare som angriper sin studie genom ett induktivt 

angreppssätt utgår från verkligheten och från denna skapas nya teorier (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 55). Forskaren vill således skapa nya teorier och modeller utifrån vad som 

studerats. Till skillnad från det deduktiva angreppssättet omnämns detta som upptäckandets 

väg (Patel & Davidsson, 2003, s. 23). Det skall dock klargöras att en studie kan kombinera 

både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. En kombination där forskaren inte strikt 
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förhåller sig varken till induktion eller deduktion kan också kan benämnas som den gyllne 

medelvägen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 59). Den gyllende medelvägen är dock inte 

något som ska förväxlas med ett abduktivt angreppsätt. Vi vill förtydliga att ett abduktivt 

angreppssätt kräver en växelverkan mellan teori och empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

154; Patel & Davidson, 2003, s. 24-; Olsson & Sörensen, 2007, s. 33).   

Precis som genomgången av metodlitteraturen visar är ett angreppssätt inte något som 

forskaren bara väljer utan det är beroende av kunskapssynen, vad som studeras och hur 

detta ska uppnås. Vi som författare har svårt att urskilja att vi står med båda benen på en 

sida av gränslinjen. Det faktum att vi använt redan befintliga teorier om tillväxt och 

varumärkesuppbyggande torde tala för ett deduktivt angreppssätt. Däremot länkas sällan 

deduktion till hermeneutiska och kvalitativa studier. Dessutom har vi genom 

intervjuprocessens gång utvidgat de teorier som använts, vilket talar för en växelverkan 

mellan teori och empiri. Därtill är ändamålet med studien att ge ett teoretiskt bidrag och 

fylla det tomrum som i dagsläget påpekats finns i forskningen. Naturligtvis finns det 

gränser för vilka metoder som inbegrips i vardera kunskapssyn. Vi finner dock dessa 

gränser otydliga. Med detta resonemang vill vi understryka komplexiteten i att förhålla sig 

strikt till något av de ovan nämnda angreppssätten. Således är denna studie varken induktiv 

eller deduktiv och därav förklarar det abduktiva angreppssättet bäst hur vi angriper vårt 

problem. 

För att konkretisera och ytterligare illustrera studiens angreppssätt har vi här valt att 

hänvisa läsaren till figur 1. Figuren visar hur vi under forskningsprocessen växelvis 

förflyttat oss mellan teorin och det som studerats; verkligheten. Litteratursökningen som låg 

till grund för studiens teoretiska referensram visade exempelvis inte på betydelsen av 

word-of-mouth för varumärkesuppbyggnad. Detta visade sig dock vara av betydelse efter 

att ha gjort ett antal intervjuer och därför såg vi ett behov av att fördjupa oss inom detta 

område. Vi gick således tillbaka till litteraturen och utökade den teoretiska referensramen. 

Ytterligare exempel på hur verkligheten har vidgat uppsatsens teoretiska grund är 

forskarintervjuernas bidrag till studien. Forskarna gav oss ökad förståelse och en bättre 

definition av bland annat begreppet brand management. Vi fick även en bredare förståelse 

för hur varumärkeskapitalet kan analyseras och ses från olika synvinklar. 

Forskarintervjuerna resulterade därför i ytterligare litteratursökning. Teorikapitlet kan 

således ses som ett levande dokument då det kontinuerligt har bearbetas.  

 
Figur 1. Illustration av angreppsättet 

VERKLIGHET

TEORI

INDUKTION

ABDUKTION

DEDUKTION
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2.5 Forskningsmetod  
Det skiljs vanligtvis på två olika strategier vad gäller en studies datainsamling och analys. 

Kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder är de två huvudsakliga metoderna för 

vetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 39; Johansson-Lindfors, 1993, s. 72). Vi 

har tidigare i detta kapitel nämnt den starka kopplingen mellan studiens 

problemformulering, forskaren och dennes kunskapssyn. Studiens forskningsmetod är 

precis som andra metodologiska val länkat till tidigare nämnda faktorer. Många 

metodologiska forskare vill genom olika listor och modeller pedagogiskt belysa skillnaden 

mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden (Bryman, 1995, s. 113; Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 13). Vi finner denna diskussion något överflödig, vi menar att 

forskningsmetoden inte är något som väljs utifrån en redogörelse om skillnaderna mellan 

metoderna. Märk väl att vi inte påstår att vi inte har förståelse för redogörelsen som 

återfinns i nästan samtliga verk innehållande metodologiska texter, tvärtom. Vi menar 

istället att forskarens syfte och problem helt är avgörande för vilken metod som skall 

nyttjas, givetvis spelar också kunskapssynen en viktig roll. För att förtydliga; en forskare 

som har för avsikt att generalisera sin forskning genom att ha distans till det undersökta, 

vara objektiv och studera ett stort antal individer  ”väljer” inte en kvalitativ metod. 

I denna studie har vi däför inte ”valt” en kvalitativ ansats utan den föll sig naturlig då vi 

genom en djup förståelse vill svara på studiens problem och inte avbilda verkligheten. 

Redan vid presentationen av vår förförståelse menade vi att denna hade varit ett av de 

verktyg som byggt studien genom subjektiva tolkningar. Vidare vet vi att subjektivitet inte 

är en del av positivismen och att denna kunskapssyn inte sällan är länkat till kvantitativa 

metoder. Visserligen vill vi bidra till teoribildningen gällande tillväxtföretags 

varumärkesuppbyggande. Däremot har vi i linje med studiens syfte aldrig haft som mål att 

kunna generalisera resultatet till en större, liknande population. Ytterligare riktlinjer för 

kvalitativ forskning är att kunna mäta skillnader och likheter över tid (Bryman & Bell, 

2005, s. 89), vilket inte går i linje med studiens syfte. Dessutom är en stor fördel med 

kvalitativa intervjuer deras flexibilitet. Intervjuaren kan under intervjun följa upp idéer och 

fördjupa sig i känslor samt motiv som inte är möjligt vid exempelvis en enkätundersökning. 

Respondentens tonfall, mimik och pauser kan ge information som en skriftlig enkät inte 

kan avslöja (Bell, 2006, s. 158). Vidare menar Bell (2006, s. 158) att ett enkätsvar inte kan 

vara mer än ett skriftligt svar medan en intervju möjliggör för följdfrågor och fördjupningar 

där svaren utvecklas. Baserat på ovan fört resonemang och tidigare avsnitt i metodkapitlet, 

är vi som författare övertygade om att kvalitativa intervjuer är den metod som bäst hjälper 

oss att besvara studiens problem och syfte. 

2.6 Insamling av sekundärkällor 
De olika delarna som vi i vår studie har byggt på andra forskares resultat och framsteg är att 

anses som sekundära källor (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89; Olsson & Sörensen, 2007, s. 

31). Bell (2006, s. 128) belyser vikten av att hitta en balans i den avsikten att valda källor 

inte enbart skall visa på ett resultat. Hon menar att ett kontrollerat källurval i linje med 

studiens problem inte ska utelämna viktiga delar eller kategorier. Vår målsättning med de 

insamlade sekundärkällorna har varit att de ska vara av tydlig vetenskaplig karaktär. 

Prioriterat har varit att konstruera ett teoretiskt ramverk baserat på erkända författare som 

publicerat välciterade och granskade (peer review) vetenskapliga artiklar.  
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För att konstruera detta ramverk har vi inledningsvis studerat kurslitteratur som riktar sig 

till studenter på en avancerad nivå och genom dessa gjort intressanta fynd i fråga om 

referenser och byggda modeller. För sökning av vetenskapliga artiklar har vi uteslutamde 

nyttjat Umeå Universitetsbiblioteks databaser Business Source Premier och Emerald 

Journals. Dessa databaser har i vissa fall hänvisat oss vidare till andra databaser där artikeln 

i fråga funnits tillgänglig. Sökresultatet har smalnats av med hjälp av flertalet sökord som 

exempelvis; brand building activities, brand equity, branding, business growth, 

communication, strategic brand management, strong brands och successful brands. För att 

effektivisera processen läste vi initialt artiklarnas syfte och sammanfattning och på så vis 

kunde vi enklare välja ut de mest relevanta artiklarna. I nästa steg läste vi de utvalda 

artiklarna för att sedan kunna diskutera viktiga fynd. De artiklar som fortfarande ansågs 

relevant för studien lästes igen och referenserna undersöktes omsorgsfullt. Ganska snart 

fann vi att Aaker och Keller var de centrala författarna inom området och att flertalet 

refererade till just dessa. 

I de två olika metodkapitlen samt i de inledande delarna av uppsatsen har annan litteratur 

än vetenskapliga artiklar använts. När vi konstruerade de metodologiska delarna av 

uppsatsen har vi även då använt oss av litteratur från Umeå Universitetsbibliotek och Umeå 

Stadsbibliotek. Det har varit viktigt för oss att välja de metodböcker som riktar sig till 

studier på avancerad nivå och lämpar sig för vår typ av forskning. Vi har medvetet valt att 

inkludera information från flertalet olika metodböcker då vi anser det vitalt att kunna styrka 

dess innehåll. Vi menar att vissa är mer av generellt slag och att författarna av mer specifikt 

och djupgående metodlitteratur är att anse som ett gott komplement till dessa. I de 

inledande delarna har vi använt oss av tidningsartiklar vars enda syfte varit att belysa 

ämnets aktualitet samt lyfta fram vilka kriterier som tävlingen DI Gasell är uppbyggda av.  

Ytterligare information av sekundär karaktär är den företagsspecifika information som vi 

tagit del av. Detta har vi studerat för att bättre förstå respondenterna och dess företag. 

Informationen är hämtad från till största del från företagens egna hemsidor men även andra 

informationskanaler har förekommit som exempelvis informationsbroschyrer och 

reklammaterial. 

2.7 Kritik mot sekundärkällor 
För oss författare är det av vikt att läsaren ser trovärdigt på de refereringar som uppsatsen 

till viss del är uppbyggd av. Här redogör vi för den kritik vi kan finna till vår sekundärdata. 

Befring (1994, s. 175) menar att källkritikens huvudsyfte är att värdera betydelsen av olika 

data utifrån dess användbarhet och relevans i studien. Precis som vi nämnde i vår 

förförståelse har vi genomgående under vår tid i universitetsvärlden saknat akademisk 

förankring i vårt regionala näringsliv. Vi vill belysa att ingen av de studier, teorier eller 

författare som bidragit till vår teoretiska referensram har en anknytning till Sverige eller 

dess grannländer. Vi tror att kulturella och geografiska skillnader kan ha påverkat studiens 

resultat. Även att andra länder och kulturer förespråkar organisationskulturer olikt den vi är 

van att se i Sverige. Visserligen refererar vi till Melin (2008), dock understryker vi att hans 

verk är baserad på välkända forskare utan förankring till Sverige.  

Befring (1994, s. 176-) menar att sekundärkällor kritiskt kan utvärderas genom tre olika 

huvudmoment; (1) Tidsaspekt, (2) Trovärdighet, (3) Överensstämmelse med andra källor. 
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Ejvegård (2009, s. 71-) hävdar istället att sekundärkällor bör uppfylla fyra olika kriterier; 

(1) Äkthetskrav, (2) Oberoendekrav, (3) Färskhetskrav, (4) Samtidighetskrav. Medan Bell 

(2006, s. 130) indelar källkritiken i en (1) Extern och (2) Intern granskning hävdar 

Johansson-Lindfors att källkritik indelas i tre viktiga förhållanden; (1) Ursprung, (2) 

Empiriska grund, (3) Aktualitet. Uppenbart är att det finns många olika metoder för att 

kritiskt förhålla sig till en källa, både som forskare men även som läsare av en studie. Vi 

har i denna studie valt att kombinera ovan nämnda metoder då vi anser att detta bäst ger 

läsaren förståelse för hur vi kritiskt utvärderat våra sekundära källor.  

Gällande tidsaspekten menar Befring (1994, s. 176) att äldre sekundärkällor löper risk att 

bli förkastade av ny forskning och teori. Samtidigt menar Johansson-Lindfors (1993, s. 89) 

att äldre källor visst kan vara användbara trots att de inte är publicerade i nutid. Vi vill 

mena att de artiklar som har ett äldre publiceringsdatum har granskats mer kritiskt än de 

artiklar med ett senare publiceringsår. Vi som författare är väl medvetna om hur den 

ständigt pågående tekniska utvecklingen kan påverka äldre teorier och forskning. Vi har 

uteslutit sådant som vi anser vara alltför omodernt och förlegat, däremot vill vi instämma i 

Johansson-Lindfors resonemang om att äldre källor kan vara aktuella även om de är utgivna 

för en längre tid sedan. 

Det Befring (1994, s. 177) menar med att sekundärkällan måste överensstämma med andra 

budbärare syftar på källans egna referenser. Sekundärkällans referenser måste således vara i 

linje med sekundärkällan själv. Om källans referenser inte stämmer överens med vad som 

avses användas i studien bör den uteslutas enligt Befring. Vi som författare har, som ovan 

nämnts, fokuserat på att använda artiklar som är väl refererade i andra vetenskapliga 

artiklar. Genom en väl refererad artikel menar vi att artiklarnas trovärdighet stärks och att 

de i viss utsträckning även refererar till varandra. När Ejvegård (2009, s. 71) skriver att en 

sekundärkälla ska uppfylla äkthetskravet menas att källan ska vara fri från förfalskning. 

Naturligtvis är det för oss svårt att helt garantera en källas äkthet. Det faktum att artiklarnas 

publicerats i kända journaler och att de i stor utsträckning är citerade indikerar på att detta 

kriterium är uppfyllt. Vidare pålyser Befring (1994, s. 175-) att källan måste vara väl 

utvärderad och kritiskt granskad innan den inkluderas i studien. Vi har i den utsträckning 

det har varit möjligt använt oss av ursprungskällor och genom detta är vi som författare 

oberoende gentemot tidigare författare. Genom detta vill vi mena att vi uppfyller Ejvegårds 

oberoendekrav (2009, s. 71). Det är naturligtvis en balansgång för oss som författare att 

förhålla sig till ursprungskällor och samtidigt eftersträva en så nyligt publicerad forskning 

som möjligt. Precis som vi diskuterade råder det olika meningar om vad som är att anse 

som en föråldrad källa eller inte. Vi som författare hävdar att vi på ett bra sätt har avvägt 

vad som bör prioriteras i fråga om färskhet eller ursprungskälla. Vidare finner vi det 

intressant att diskutera det faktum att även om en artikel är publicerad i en vetenskaplig 

journal och således är granskad (peer review), är detta inte någon garanti för att innehållet 

eller resultatet är klanderfritt. Bortsett från att forskare diskuterar olika studiers utfall vill vi 

argumentera för att det finns andra faktorer som kan prägla en studie. Vi tänker oss att det 

finns ekonomiska såväl som politiska faktorer som styr både granskning och publicering av 

vetenskaplig litteratur. Inom ramen för detta examensarbete kan vi inte fördjupa oss vidare i 

detta men det gör det inte mindre intressant att dryfta. Gentemot den metodologiska 

litteraturen som legat till grund för studiens två metodkapitel kan viss kritik riktas. Att flera 

av de använda böckerna är översättningar bör nämnas, även om vi som författare har svårt 
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att tro att översättningen förändrat det ursprungliga budskapet. Även om det kan riktas 

kritik mot att vissa av dessa böcker inte vänder sig till studerande på avancerad nivå hävdar 

vi att de endast har använts som ett komplement till övrig metodlitteratur. 

Publiceringsspannet på metodlitteraturen kan tyckas vara stort, vi vill dock understryka att 

litteratur med senare publiceringsår uteslutande är senare upplagor med endast små 

förändringar gentemot tidigare publicerad upplaga. Vi tycker att detta ger en fingervisning 

om att metodlitteratur som riktar sig till universitetsstudenter inte har förändrats påtagligt 

på många år. Naturligtvis har den teknologiska utvecklingen framtvingat en viss utveckling, 

men vi hävdar att grundstommen i litteraturen är precis densamma. Detta kan tyckas vara 

ett överflödigt resonemang, men det tydliggörs om refereringen i metodlitteraturen 

granskas. I relativt stor utsträckning refererar de svenska metodförfattarna till varandra och 

vad som ligger bakom detta kan vi som uppsatsförfattare endast sia om. 
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3. TEORI 

3.1 Varumärket 
Litteratur som inkluderar varumärken behandlar ofta produktutveckling, 

marknadskommunikation, produktpositionering och andra liknande strategier. I andra 

ordalag kan varumärken sägas vara uppbyggt av en organisations grundläggande 

marknadsföringsaktiviteter.  

 

Inom marknadsföringsforskning finns det åtskilliga hyllmeter med både teorier och modeller 

som berör varumärket. En av anledningarna till att varumärket är ett omskrivet och väl 

diskuterat begrepp är att det utgör en grundläggande och betydelsefull del av 

marknadsföringsstrategin. Ett varumärke är svårdefinierat då det är något som varken går se 

eller känna (Kapferer, 2004, s. 9). Det är alltså något som inte går att ta på och beskrivs ofta 

som en mycket värdefull immateriell tillgång (Aaker & Jacobson, 1994; Aaker, 2002; Doyle, 

1990; Kapferer, 2004; Keller, 2009; Keller & Lehmann, 2006; Noble, 2006). För att bättre 

klargöra detta något svårdefinierade begrepp har vi till vår hjälp nyttjat lagtext. Lagens 

definition tydliggör att ett varumärke kan anta många olika former och kanske är det just 

därför det inte finns en generellt vedertagen definition. I 1 § varumärkeslagen (SFS 

1960:644) definieras vad som menas med ett varumärke, det lyder:  

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja 

varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan. 

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.” 

 (SFS 1960:644, 1§ 2-3 st.) 

Detta är något som Chernatony och Riley (1998, s. 427) samstämmer med när de beskriver 

ett varumärke som en multidimensionell konstruktion som skapas när företagsledare tillför 

värderingar till företagets produkter. Ett varumärke adderar alltså andra dimensioner till 

produkten som differentierar den och företaget från konkurrenter. 

I denna studie kommer vi att tillämpa varumärken på såväl produkter som tjänster, dock 

kommer vi fortsättningsvis i detta kapitel använda ordet produkt även om teorin också kan 

appliceras på en tjänst. Detta för att förenkla för läsaren. 

Vidare tycker vi att det är viktigt att belysa skillnaden mellan vad som avses vara en 

produkt och vad som är ett varumärke, då dessa två begrepp ofta används synonymt. 

Läsaren bör vara medveten om att det bakom varje framgångsrikt varumärke gömmer sig 

en eller flera produkter. Ett varumärke är mer än bara en produkt eftersom ett varumärke 

inbegriper symboler, emotionella värden, relationer och så vidare, sådant som en produkt 

ofta saknar (Aaker, 2002, s. 72-). För att läsaren ska förstå skillnaden mellan vad som är en 

produkt och vad som är ett varumärke lyfter vi fram ett exempel av Urde (2009) som vi 

anser beskriver detta på ett pedagogiskt sätt. Han exemplifierar denna skillnad med hjälp av 
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en Mont Blanc-penna och en simpel reklampenna. Han hävdar att Mont Blanc-pennan inte 

är en produkt, utan det är en symbol. Den dyrare märkespennan liksom den som är gratis 

uppfyller samma funktion; nämligen att skriva med. Dock kan Mont Blanc-pennan 

signalera en viss status i ett socialt sammanhang och har därmed fått ett emotionellt värde. 

Urde hävdar att om du blev skeppsbruten och hade denna dyra penna på en öde ö skulle den 

reduceras till att endast bli en penna, det vill säga - bli en produkt igen. Förklaringen av 

Stephen King som ofta citerats tycker vi pedagogiskt förtydligar denna viktiga skillnad: 

”A product is something that is made in a factory; a brand is something that is 

bought by a customer. A product can be copied by a competitor; a brand is 

unique. A product can be quickly outdated; a successful brand, properly 

managed, can be timeless.” 

        (Stephen King, refererad i Aaker, 1991 s.1)   

En distinktion kan också göras mellan en produkts varumärke och ett företags varumärke. 

Företagsvarumärken (corporate brands) representerar företaget som står bakom själva 

varumärket (Argyriou, Kitchen, & Melewar, 2005, s. 577). Aaker (2004b, s. 6) förklarar att 

företagsvarumärket definierar vad organisationen kommer att leverera, vilket i slutändan är 

produkten eller tjänsten som kunden köper. Denna typ av varumärke är ofta företagets 

namn och reflekterar dess arv, värderingar, kultur, människor och dess strategier. 

Företagsvarumärket är speciellt eftersom det klart och tydligt representerar både 

organisationen och produkten (Aaker, 2004b, s. 10) och Key (2006) menar att detta är ett 

sätt för organisationen att kommunicera sin identitet. I denna uppsats kommer vi anamma 

en bred definition av varumärket och relatera till både produkten och företaget synonymt då 

dessa är tätt integrerade.  

3.2 Varumärkeskapital  
Ett centralt begrepp som är kontinuerligt återkommande i litteraturen är varumärkeskapital 

(brand equity). Detta kan sägas vara ett övergripande begrepp som är länkat till många 

andra termer som berör varumärkesuppbyggnad. Om vi förstår hur ett varumärke kan skapa 

värde för kunden kommer vi också få insikt hur detta kan användas som ett 

konkurrensmedel. Detta i sin tur förklarar hur varumärket kan bidra till företagets tillväxt. 

Eftersom varumärkeskapitalet indirekt beskriver hur ett företag kan bygga upp och stärka 

sitt varumärke kommer detta begrepp därför att utgöra grunden för den fortsatta 

diskussionen.  

Att definiera konceptet varumärkeskapital är inte helt enkelt och det saknar enligt Melin 

(2008, s. 45) en universellt vedertagen definition. Detta beror till stor del att konceptet 

studerats från ett flertal perspektiv (Aaker 1991; Farquhar 1990; Strivastava, Shervani, & 

Fahey, 1998). Redan 1991 påstod Winters (1991, s. 70) att om du ber tio personer att 

definiera varumärkeskapital kommer du troligtvis få tio, kanske 11, olika svar på vad det 

innebär. Vi menar att många studier om varumärkeskapital har publicerats sedan Winters 

påstod detta, vilket gör citatet än mer relevant idag än 1991. Generellt beskrivs 

varumärkeskapital ofta utifrån de marknadsföringseffekter som åstadkoms genom 

varumärket (Keller 1993 s. 1) som kan användas för att mäta varumärkets styrka (Argyriou, 

Kitchen, & Melewar, 2005, s. 578). Andra forskare (Farquhar, 1990; (Mizik & Jacobson, 
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2008; Simon och Sullivan, 1990) framställer begreppet från ett mer finansiellt perspektiv 

när de beskriver varumärkeskapital som det framtida kassaflöde en produkt med ett 

specifikt varumärke genererar. Detta kan förklaras genom att marknadsföringen exempelvis 

har en större påverkan på försäljning över tid på varumärken med högt varumärkeskapital 

(Slotegraaf & Pauwels, 2008, s. 303-).  

Även om det inte finns någon universellt accepterad definition av begreppet tycks det 

åtminstone råda en samstämmighet i att varumärkeskapital betyder att varumärket skapar 

ett mervärde. Aaker (2002, s. 8) illustrerar detta i figur 2 som visar att varumärkeskapital är 

summan av fem strukturella element vilka alla är värdeskapande på en mängd olika sätt. 

Varumärkeskapitalet kan analyseras och diskuteras från både kundens och ur företagets 

perspektiv, vilket gör att konceptet känns viktigt för vår studie. Aaker visar i modellen hur 

varumärket skapar värde för kunden vilket leder till att ett mervärde också skapas för 

varumärkesinnehavaren.  

 

Figur 2. How Brand Equity Generates Value (Aaker 1991, s. 17) 
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Modellen ovan 2 visar hur de fem strukturella elementen självständigt skapar ett mervärde 

och en konkurrensfördel på marknaden. Vi kommer nedan att förklara dessa element mer 

ingående.   

Varumärkeslojalitet är en kärndimension av varumärkeskapital och Aaker (1996b, s. 105-) 

är av den uppfattningen att lojala kunder representerar en barriär för konkurrenter att äntra 

marknaden. Med detta menas att även om en konkurrent kommer med en ny innovation 

hinner ett företag med högt varumärkeskapital utveckla sin produkt eftersom varumärket 

har lojala kunder. Ett högt varumärkeskapital leder alltså till konkurrensfördelar som 

blockerar andra aktörer att komma in på marknaden och vinna marknadsandelar tack vare 

trogna kunder. Aaker (1991, s. 39) argumenterar att detta bidrar till att varumärkeslojalitet 

är den viktigaste beståndsdelen av varumärkeskapital. Lojala och hängivna kunder influerar 

andra samtidigt som de bidrar med en stabil försäljning av företagets erbjudande (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000, s. 264).   

Varumärkeskännedom, eller varumärkesmedvetenhet som det också kallas, kan påverka 

individens uppfattnings- och varseblivningsförmåga samt attityder till ett varumärke 

(Aaker, 1991, s. 61-). I vissa kontexter förklarar Aaker (1996b, s. 114) att 

varumärkeskännedom kan vara den pådrivande faktorn till varför en konsument väljer ett 

företags varumärke framför ett konkurrerande. Melin (2008, s. 53) hävdar att företagets 

viktigaste uppgift är att göra kunderna medvetna om varumärkets existens. För nya och 

nischade varumärken är det extra viktigt att kunder känner igen varumärket (Aaker 1996b, 

s. 114). Keller (2009, s. 114) beskriver detta begrepp som ”consumers’ ability to recall or 

recognize the brand under different conditions.”  

Upplevd kvalitet är en av varumärkeskapitalets dimensioner (Aaker 1996a, s. 8-) och kan 

appliceras på alla typer av produkter (Aaker, 1996b s. 109). I detta resonemang instämmer 

vi tillfullo då den upplevda kvaliteten självklart innebär olika saker om vi jämför en bil och 

ett universitet. Kvalitet har länge ansetts vara den viktigaste grundstenen av ett varumärkes 

upplevda styrka (Doyle, 1990, s. 13; Farquhar, 1990, s. 8). Företag måste enligt Farquhar 

(1990, s. 8) erbjuda en kvalitetsprodukt som levererar överlägsen prestanda till 

konsumenterna. Detta är nödvändigt för att konsumenterna i efterhand skall utvärdera 

varumärket positivt. Detta tycks fortfarande vara aktuellt eftersom Das, Stenger och Ellis 

(2009 s. 34) påstår att produktens prestanda och servicens kvalitet är företagets viktigaste 

verktyg för att skapa och underhålla varumärkeskapitalet. Doyle (1990, s. 13-) understryker 

att produkter löper risk för plagiat medan en god service är betydligt svårare att efterlikna. 

Han argumenterar därför att service kan anses som den över tid mest hållbara differentiella 

fördelen. Speciellt eftersom en god service ofta grundas på företagets kultur och arbetarnas 

attityder. Aaker (1996a, s. 123) anser att många företag är hängivna till kvalitet eller att 

vara ”bäst” på vad de gör. 

Varumärkesassociationer involverar ofta mentala bilder som är unika för den specifika 

produktklassen (Aaker, 1996b, s. 111). Detta kan involvera föreställningar om produktens 

kvalitet och värde, vilka användarna av produkten är eller vilket land produkten kommer 

ifrån. Det kan också vara mer symboliska associationer eller associationer till en viss 

person (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 43). Dessa varumärkesassociationer inger ett 

löfte till kunderna som det är viktigt att företaget håller. En annan dimension av 
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associationer är varumärket från organisationens perspektiv. Det kan vara associationer till 

exempelvis värderingar eller program som ligger bakom varumärket. Att visa att 

varumärket representerar mer än bara en produkt kan enligt Aaker (1996b, s. 113) spela en 

viktig roll. Aaker & Joachimsthaler (2000, s. 53) förklarar att detta kan handla om att 

företaget bryr sig om sina kunder, att de är innovativa, socialt ansvarstagande, 

framgångsrika, strävar efter hög kvalitet och är orienterade mot sin omvärld. Dessa 

organisatoriska associationer tenderar enligt Aaker & Joachimsthaler (2000, s. 53) vara 

mycket värdefulla eftersom de tycks vara svåra att konkurrera mot. Genom dessa 

varumärkesassociationer skapar företaget en varumärkesidentitet som enligt (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000 s. 14) ska vara rik och tydlig. Aaker (1996a, s. 35) påstår att nyckeln 

till ett framgångsrikt varumärkesuppbyggande är att förstå hur företaget kan utveckla en 

varumärkesidentitet. Han hävdar att det innebär att veta vad varumärket står för och att 

effektivt förmedla denna identitet. Enkelt uttryckt ska identiteten representera vad 

organisationen vill och varumärkets värderingar (Aaker & Joachimsthaler, 2000 s. 40). 

Varumärkesassociationer är, som läsaren kommer att märka, ett mycket centralt begrepp 

som vi kommer att återkomma till i andra delar av det teoretiska kapitlet.  

Den femte kategorin, den juridiskt skyddade ensamrätten till ett varumärke, inkluderar 

tillgångar som patent och distributionskanalsförhållanden. Aaker (1991, s. 21) anser att 

dessa tillgångar är värdefulla om de hindrar eller förebygger konkurrenter från att ändra 

marknaden. Han påstår vidare att en distributionskanal kan kontrolleras av ett varumärke 

för att det presterat väl historiskt.  

Även om denna modell är en av de mest citerade finns det även de som kritiserar den, en av 

dem är Melin (2008, s. 46). Han anser att modellen ”är inkonsistent i ett flertal avseenden.” 

Han påpekar exempelvis att den inte förklarar kopplingen mellan de fem elementen trots att 

det existerar inbördes relationer mellan dem. Vi instämmer i den kritik som riktats 

gentemot modellen eftersom Zaichkowskys (2010) studie exempelvis tyder på att de 

strukturella elementen är sammanlänkade och inte särskilda som i Aakers modell. En 

litteraturstudie av Hoeffler och Keller (2003, s. 428) visar exempelvis att forskning har 

demonstrerat att olika typer av varumärkesassociationer kan påverka hur en konsument 

upplever kvaliteten. Det kan också påstås att märkeskännedom är en förutsättning för att 

varumärkesassociationer ska kunna skapas, vilket inte heller Aakers modell förklarar. 

Därför anser vi att Aakers modell är en förenkling av verkligheten eftersom den inte 

fullständigt förklarar hur elementen är länkade till varandra men det ger ändå läsaren en 

grundläggande och en överskådlig bild av hur dessa element självständigt skapar värde. 

Vidare tydliggörs inte heller en rangordning av elementen och det går inte att påstå att det 

sista elementet, den juridiskt skyddande ensamrätten, är minst betydelsefull vilket även 

Melin (2008, s. 47) anser vara orimligt. Ytterligare kritik mot modellen är exempelvis att 

den juridiska skyddande ensamrätten till ett varumärke inte skapar något värde för 

konsumenten utan endast är värdeskapande för märkesinnehavaren (Melin 2008, s. 48). Vi 

samtycker inte med Melins kritik, vi vill mena att den juridiskt skyddande ensamrätten är 

värdeskapande för båda parter. Kunden kan exempelvis känna en trygghet om produkten 

innehar ett patent då denne vet att varumärket är ”äkta” och inte ett plagiat. Därför anser vi 

att ensamrätten även kan vara värdeskapande för kunden, speciellt om varumärket har stor 

betydelse för individen.  
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Som framgår av diskussionen ovan är det inte lätt att konkret och entydigt förklara 

begreppet varumärkeskapital. Vi hävdar att den främsta anledningen till detta är för att det 

gjorts många studier inom detta område. Litteraturstudien av Hoeffler och Keller (2003) 

visar att en mängd olika teoretiska faktorer och processer, utöver de som nämnts här, är 

tänkbara för att utveckla ett starkt varumärkeskapital. Trots olika tolkningar av begreppet 

tycks forskarna vara ense om att varumärkeskapital påverkar kunders attityder och 

köpbeteende på ett positivt sätt och det är detta vi finner intressant eftersom det leder till ett 

mervärde för märkesinnehavaren. Eftersom Aakers modell är en av de mest kända och mest 

citerade kommer vi i denna studie utgå från den när vi behandlar hur varumärket kan anses 

vara värdeskapande för gasellföretagen. Först måste vi dock förstå detta från konsumentens 

perspektiv.   

3.2.1 Varumärkets värdeskapande för konsumenten 
För att ge läsaren en överblick över hela den värdeskapande processen måste konsumentens 

perspektiv behandlas även om detta inte kommer att analyseras vidare i uppsatsen.  

En konsument i dagens globala och högt teknologiska samhälle är omringad av ett 

obegränsat utbud av både produkter och tjänster som tävlar om att vinna dennes 

uppmärksamhet. Konsumenten som vanligtvis tar flera köpbeslut varje dag letar ständigt 

efter genvägar som förkortar samt förenklar beslutsprocessen (Dacin & Smith, 1994). 

Varumärket kan sägas fungera som en informationskälla för konsumenten (Aaker 1991, s. 

17; 1996a, s. 9) och hjälper kunden att orientera sig eftersom varumärket signalerar 

egenskaper som kvalitet, pris och funktion och reducerar därmed riskerna med köpet 

(Melin, 2008, s. 40). Företag behöver således ett starkt varumärke för att underlätta och 

effektivisera denna process. Precis som Aakers modell (figur 2) visar leder ett starkt 

varumärkeskapital till att kunden känner tillit och förtroende för ett specifikt varumärke och 

förkortar därmed beslutsprocessen.   

Doyle (1990, s. 7) har precis som Aaker kommit fram till att individer förlitar sig på vanor 

och köper bekanta varumärken som tidigare visat sig tillfredsställa dennes behov. Detta 

resonemang gäller enligt Doyle (1990, s. 7) för både sällanköpsvaror och för köpbeslut av 

mindre vikt. Även i den industriella sektorn där besluten om köp ofta föregås av noggranna 

beräkningar och analyser av kunnig personal är det viktigt med varumärkets image. 

Industrins beslutsfattare förlitar sig även de på tidigare erfarenheter om hur ett visst 

varumärke har tillfredsställt önskade behov.  

Ett varumärke skapar alltså ett värde för kunden och som Aakers modell visar (figur 2) 

leder detta till att ett värde också skapas för företaget.  

3.2.2 Varumärkets värdeskapande för Gasellföretaget 
Ett framgångsrikt varumärke är också något som konsumenter vill köpa och återförsäljare 

lagerföra (Doyle, 1990, s. 8). Eftersom varumärket adderar värde till kunden har det också 

potentialen att addera värde till företaget genom att generera ett ökat kassaflöde (se figur 

5.1). Därmed argumenterar Aaker och Jacobson (1994) att starka varumärken kan leverera 

ett betydelsefullt värde till företagets ägare i fråga om framtida intäkter och företagets 

tillväxt.  
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Aaker (1991, s. 16) hävdar att varumärkeskapitalet gör att företagets 

marknadsföringskommunikation kan effektiviseras och på så sätt attrahera nya kunder.  

Han menar vidare att varumärkeskapitalet leder till en ökad lojalitet, vilket är något som 

stöds av Zaichkowsky (2010) som påstår att framgångsrika varumärken har fler lojala 

kunder och behöver fokusera mindre än andra företag på att attrahera nya. Han 

argumenterar samtidigt att nettovinsten påverkas i stor utsträckning då företaget inte 

behöver fokusera på dyra processer med avsikt att förvärva nya kunder. Notera att 

varumärkeskapital både leder till lojalitet och är ett av de strukturella elementen (figur 2). 

Detta anser vi höra samman med Doyles (1990, s. 8-) resonemang att ett starkt varumärke 

leder till en större marknadsandel och därmed en större avkastning än ett som inte är lika 

etablerat. Ett högt varumärkeskapital tillåter också företag att sätta högre prismarginaler 

(Aaker 1991, s. 18). Ett starkt varumärke har ett bättre utgångsläge vid förhandlingar och 

de kan således säljas utan rabatterade priser. Faktum är att kunder är villiga att betala ett 

högre pris för ett varumärke som de känner till eftersom de upplever verkliga eller 

föreställda skillnader mellan de olika varumärkena. (Doyle, 1990, s. 8; Zaichkowsky, 2010, 

s. 558) Aaker (1991, s. 18) påstår också att varumärkeskapitalet förser företaget med en 

plattform för tillväxt via en utvidgning av produktlinjen. Vidare skapas också en 

hävstångseffekt för försäljningen av produkten då varumärket innebär ett mindre 

risktagande för konsumenten (Aaker 1991, s. 18). Kanske är den viktigaste av alla fördelar 

som Aaker nämner i sin modell, att ett högt varumärkeskapital leder till konkurrensfördelar 

vilket vi anser möjliggöra alla de ovan nämnda fördelarna. Det som utgör basen för 

konkurrensfördelar är enligt (Aaker 1991, s. 13) kompetens och erfarenhet som är hållbara 

på lång sikt. Han hävdar att vad ett företag gör oftast är mycket lätt att imitera och att det 

därför är svårare att härma vad företaget faktiskt är eftersom detta involverar att de måste 

förvärva erfarenhet och kompetens. Doyle (1990, s. 8) påstår också att det är mer lönsamt 

för ett företag att vara marknadsledande i en mindre och mer nischad bransch än att vara 

lägre rankad på en större marknad. Vi tror att detta kan kopplas samman med just 

erfarenhet och kompetens eftersom konkurrensen blir mindre om du begränsat 

verksamheten till en speciell nisch. Studier visar övertygande bevis på att ett starkt 

varumärke på en nischad marknad genererar en högre procentuell vinst än ett starkt 

varumärke på en stor marknad (Doyle, 1990, s. 8). 

Sammanfattningsvis tycks det råda en samstämmighet bland forskarna (Aaker 1991, s. 16; 

Keller 2009; Noble, 2006; Melin 2008) att ett starkt varumärke genererar ökad försäljning 

och leder till högre avkastning på investerat kapital. Vi vill därför påstå att ett starkt 

varumärke har ett högt varumärkeskapital och långsiktigt leder till en bättre förtjänst och 

tillväxt.  

3.3 Omvärldsbevakning  
Ett företags alla marknadsföringsaktiviteter består av många processer med syfte att 

utveckla, stödja och underhålla varumärket. Detta benämns som ett företags brand 

management. Forskning inom detta område utgår ifrån företagets perspektiv och fokuserar 

på varumärket som konkurrensmedel (Melin 2008, s. 69). Morgan, Slotegraaf och Vorhies 

(2009, s. 286) är av den uppfattningen att ett företags brand management reflekterar 

kompetensen och förmågan att både skapa en hög nivå av varumärkeskapital samt att ta 

vara på denna tillgång i förening med omvärlden. De menar vidare att om ett företag har 
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kapaciteten att bevaka marknaden bidrar detta med insikt i både kommunikationskanaler 

och insikt om konkurrenter och på så sätt kan de ta bättre beslut om hur företaget ska 

allokera sina resurser. En djupare kunskap om marknadsplatsen leder också till att ett 

företag mer säkert kan prognostisera förändringar i; kunders behov, kunders preferenser, 

rivalitetserbjudanden och utvecklingen av kommunikationskanaler (Slater & Narver, 1998). 

Detta tillåter ett företag med starkt brand management att vara mer proaktiva i sin 

varumärkesstrategi än sina rivaler och att kontinuerligt kunna förstärka kunders preferenser 

av varumärket (Mizik & Jacobson, 2008). Detta har i sin tur har blivit identifierat som en av 

de huvudsakliga orsakerna till ett företags ökade kassaflöde (Srivastava et al., 1998; 

Hulland, Wade, & Antia, 2007). 

Företag som har ett välutvecklat och skickligt implementerat brand management kommer 

sannolikt att erfara högre tillväxt genom att de lättare kan attrahera nya kunder. Det är dock 

mycket dyrt för företag att bygga och underhålla en hög nivå av varumärkeskännedom och 

unika varumärkesassociationer (Keller K. L., 2008). Ett varumärke är precis som andra 

tillgångar och kräver kontinuerligt underhåll och fortsatta investeringar. Om 

företagsledningen misslyckas i att återinvestera i underhållet av företagets kvalitet, service 

och image kommer varumärket snart att urholkas och på längre sikt helt förfalla (Doyle, 

1990, s. 7).  

Att sammanlänka marknadsaktiviteter och förmågor till finansiellt resultat har blivit allt 

viktigare för företagsledare. Morgans et al., (2009) studie tyder på att ett företags förmåga 

att bevaka och tolka marknaden är mycket värdefullt och avgörande för att uppnå finansiell 

stark tillväxt. Gaseller som uppvisat extrem tillväxttakt borde därför besitta denna kunskap 

och förståelse för den marknad de är verksam på. Ett företag som kan bevaka och tolka 

marknaden kan också bättre positionera sitt varumärke relativt sina konkurrenter och 

därmed attrahera nya kunder (Aaker 2004a; Hulland et al., 2007). Kombinationen av 

skicklig omvärldsbevakning och attraktionen av nya kunder kan alltså leda till att gasellerna 

kan generera större intäkter och växa i omfattning. Omvärldsbevakningen har 

sammanfattningsvis stor betydelse för att förstå kunden och marknaden i sin helhet och är 

vital för positioneringen av varumärket som behandlas nedan.  

3.4 Positionering  
Globalisering och teknologisk utveckling leder till en ökad konkurrens och att det blir allt 

mer problematiskt att sticka ut på marknaden. Många företagsledare bemöter detta problem 

genom att skapa varumärkesassociationer som konsumenten nyttjar för att välja och 

särskilja ett specifikt varumärke. Litteraturen benämner detta fenomen som 

varumärkespositionering (Fuchs & Diamantopoulos, 2010, s. 1764; Keller & Lehmann, 

2006, s. 740). Även om vi i denna studie fokuserar på varumärkesuppbyggnad ur ett 

företagarperspektiv måste vi samtidigt förstå hur konsumenten uppfattar varumärket. 

Positionering är ett centralt begrepp inom marknadsföring som enligt Melin (2008, s. 96) 

populariserades av Ries och Trout (1986) när de skrev boken Positioning: A battle for your 

mind. Precis som titeln anger handlar positionering om en kamp för att vinna 

konsumenternas medvetande. Med varumärkespositionering har företaget således som mål 

att ockupera en distinkt plats i målgruppens sinne genom väl utformade imageskapande 

erbjudanden. Väl positionerade varumärken tilltalar kundsegmentets specifika behov och 



22 
 

skapar samtidigt differentiella fördelar (Keller, 1993, s. 6). Kotler och Keller (2009, s. 309) 

hävdar därför att positionering resulterar i att företaget lyckas övertyga sin målgrupp att 

köpa produkten. Enligt Keller (2008, s. 98-) förväntas positioneringen skapa en vilja för 

konsumenten att söka efter ett specifikt varumärke och således skapa en ökad kundlojalitet 

på sikt. Att välja den mest effektiva positioneringsstrategin innebär enligt Pham & 

Muthukrishnan (2002, s. 28) en stor utmaning för marknadsförare då det centrala är att 

förstå målgruppens preferenser. Marknadsförare ska inte bara ha god kännedom om 

kunderna utan även ingående kunskap och förståelse om de konkurrerande varumärkena, 

därför måste de bevaka omvärlden. Omvärldsbevakningen möjliggör att företaget mer 

effektivt kan positionera sitt varumärke för att vinna en högre andel av de existerande 

kunderna (Keller, 2008).  

Zaichkowsky (2010, s. 551) påstår att den mest frekvent förekommande vägen till att bygga 

upp ett varumärke är genom lansering av en innovativ produkt som anses vara först på sin 

marknad. Detta hävdade Ries och Trout redan 1986 (1986, s. 19) då de skrev att detta är 

den enklaste vägen till att positionera varumärket. De påstod att marknaden endast 

uppmärksammar den som är först och inte de som kommer därefter. Ries och Trout (1986, 

s.19-) exemplifierar detta resonemang genom att många känner till att det var Charles 

Lindbergh som först flög över norra Atlanten men inte vem som gjorde det nästföljande 

gång. Detsamma gäller företaget, om de lyckas vara först på marknaden kommer det 

således vara svårt för konkurrenter att utplåna det varumärket. Doyle (1990, s.11) håller 

med om detta och hävdar att det viktigaste inte är att vara teknologiskt först utan det 

väsentligaste är snarare att vara först i konsumenternas medvetande. Detta har sin grund i 

att det är betydligt enklare att etablera och bygga upp ett varumärke utan påtryckningar från 

konkurrenter. Zaichkowskys (2010, s. 551) nyligen publicerade artikel tyder på att detta 

resonemang fortfarande är aktuellt. De argumenterar också att detta innebär en ideal 

situation för företagen då kunder ofta föredrar att köpa det märke som lanserades först. 

Detta eftersom de inte tror att ett konkurrerande varumärke som ”kopierat” det ursprungliga 

håller samma standard. Vi instämmer med Melin (2008, s. 98) som skriver att det också 

krävs att produkten intresserar och är av relevans för konsumenterna. Samtidigt hävdar Ries 

och Trout (1986, s. 21) att den första produkten som lyckas etablera en position har en 

enorm fördel på marknaden.  

Syftet med positionering av varumärket är att skapa utgångspunkter för en effektiv 

marknadskommunikation av varumärkets värde till konsumenterna (Melin 2008, s. 74). 

Kotler och Keller (2009, s. 310) samstämmer i detta när de förklarar att om ett företag 

lyckas med positioneringen av varumärket kan de sedan utforma resten av 

marknadsföringsplaneringen utifrån positioneringsstrategin. Melin (2008, s. 101-) anser att 

om positioneringen ska lyckas måste den vara kommunicerbar och 

positioneringskonceptets grundtankar bör genomsyra all kommunikation på ett konsistent 

och konsekvent sätt. Han påstår även att det är viktigt förankra positioneringen i produktens 

konkurrensfördelar, i andra ordalag differentieringsfördelarna (Melin, 2008, s.101).  

3.5 Differentiering  
Kay (2006, s. 744) konstaterar att ”branding is about being different.” Med detta menar han 

att målsättningen med varumärket är att särskilja och utmärka en produkt från en annan i 
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samma kategori. Det är detta som brukar benämnas som differentiering. Doyle (2001, s. 

267) och Kay (2006, s. 744) är ense om att ett av de grundläggande kraven för att bygga 

upp ett starkt varumärke är att lyckas särskilja sig från sina konkurrenter. Vi har tidigare 

konstaterat att utmärkande företag med ett framgångsrikt varumärke inte sällan har 

differentiella fördelar vilka resulterar i överlägsen avkastning och ett utomordentligt 

presterande på marknaden. Vi tror att gasellföretagen är ett av de ledande företagen i sin 

bransch vilket överensstämmer med Doyles (1990, s. 6) resonemang om att starka 

varumärken nästan alltid är varumärkesledande i sitt segment. Han beskriver ett 

framgångsrikt varumärke som; ett namn, en symbol, en design eller en kombination av dem 

alla, som identifierar produkten av en särskild organisation och har en hållbar 

differentieringsfördel. Med differentieringsfördel menar Doyle i andra ordalag att 

målgruppen har en anledning att föredra det varumärket framför ett konkurrerande. Att 

differentieringsfördelen också bör vara hållbar innebär att det inte är en simpel process för 

en konkurrent att kopiera varumärket. Genom differentiering skapar företagen medvetna 

barriärer som konkurrerande företag har svårt att överstiga. Dessa barriärer kan exempelvis 

byggas genom att företagen kontinuerligt och målmedvetet arbetar mot att alltid ha en 

exceptionellt god service och att ständigt vara tillgängliga (Doyle, 1990).  

Ett sätt att beskriva de individuellt särskiljande egenskaperna av en produkt är genom 

points-of-differences (PODs) som kan utgöras av starka och unika varumärkesassociationer 

(Keller, 2009, s. 143-; Kotler & Keller, 2009, s. 312-). PODs innebär något förenklat 

attribut som kunder associerar till när de tänker på ett företags varumärke och tror sig inte 

finna samma fördelar hos ett konkurrerande varumärke. Detta är alltså egenskaper som 

företag påstår sig vara överlägsna med och dessa kan påverka kunders lojalitet. Motsatsen 

till PODs är points-of-parity (POPs) som förklaras som de egenskaper där företaget inte 

skiljer sig nämnvärt från sina konkurrenter och därmed inte heller leder till ett mervärde för 

varken kunden eller företaget (Anderson, Narus, & Narayandas, 2009, s. 73-; Keller, 2008, 

s. 107-). Aaker (2003, s. 83) hävdar att en av grundstenarna till ett starkt varumärke är att 

ett företag lyckas skapa och behålla sina PODs. 

Doyle (1990, s. 11) säger att den bästa tillväxtstrategin för ett företag är att fokusera på 

varumärkets differentiering. Redan på 1990-talet konstaterade han att tidigare strategier var 

förlegade där fokus ofta innefattade kostnader och priset ansågs vara det främsta 

konkurrensmedlet. Melin (2008, s. 71) anser att differentiering är något som företag bör 

eftersträva då det kan leda till en efterfrågekurva där företaget själva får bättre kontroll över 

sin prissättning. Doyle (1990, s. 11) anser vidare att den bästa strategin i teorin är att hålla 

låga kostnader och samtidigt uppnå hög differentiering. I praktiken kan det dock vara värt 

att bortse från kostnaderna för att uppnå en stark differentiering (Doyle 1990, s. 11). Kay 

(2006, s. 745-) menar dock att vara annorlunda inte spelar någon roll om skillnaden inte är 

betydelsefull för målgruppen och därför är det viktigt att skapa meningsfulla associationer 

till varumärket. Att vara annorlunda och särskilja sig räcker alltså inte för att skapa ett 

starkt varumärke och Kay (2006, s. 745) förklarar att differentieringen snarare kan ses som 

ett verktyg för att sticka ut från den mängd av varumärken som finns på marknaden. Vi vill 

med detta mena att differentiering inte bör vara ett företags primära målsättning utan att det 

skall ses som ett delmål i den varumärkesuppbyggande processen. 
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Global konkurrens och ny teknologi har förenklat plagieringen av nya innovationer och 

försvårat för företag att på sikt behålla en utvecklad differentiering. Aaker (2003, s. 83) 

påstår att en möjlig lösning till problemet är att företag aktivt nyttjar betydelsefulla 

differentieringsargument i marknadsföringen och genom detta tydlig kommunicerar det 

unika gentemot konkurrenterna. ”The solution is to brand the differentiator” (Aaker, 2003, 

s. 83). Företaget måste alltså kontinuerligt underhålla och kommunicera hur de 

differentierar sig, det vill säga kommunicera vad som särskiljer dem gentemot 

konkurrenterna. Om detta misslyckas kommer kunden i slutändan inte uppfatta någon 

betydande skillnad i jämförelse med andra företag. Om kunden inte kan uppfatta 

varumärkets särskiljande egenskaper blir ofta priset det som får avgöra. Problemet leder i 

längden till att företaget varken kan skapa eller behålla en lojal kundstock (Aaker, 2003, s. 

83; Aaker, 2004a, s. 136).  

3.6 Kommunikation 
Att bygga upp ett varumärke är en tids- och kostnadskrävande process där företaget måste 

fokusera på passande kommunikationsaktiviteter. Inom marknadsföring kan dessa 

kommunikationsaktiviteter anta många olika former; reklam, public relations, personlig 

försäljning, listan kan göras lång (Hoeffler & Keller, 2003, s. 432). Aaker & Joachimsthaler 

(2000, s. 42) förklarar att kommunikation involverar alla typer av kontakt mellan 

varumärket och dess publik vilket kan inkludera produktens design, distributionsstrategier 

eller nya produkter. Kunders vilja att delta i olika kommunikationsaktiviteter skiljer sig och 

dessa skillnader kan ges uttryck i hur kunden tar till sig kommunikationen. Detta kan ges 

uttryck i exempelvis förmågan att komma ihåg innehållet i meddelandet eller skilja sig i 

reaktionen till olika marknadsföringsaktiviteter (Hoeffler & Keller, 2003, s. 432). 

En vanlig missuppfattning om varumärkesuppbyggande är att det enbart handlar om 

reklam, men Aaker & Joachimsthaler (2000, s. 42) påstår att reklam oftast bara spelar en 

liten roll i hela processen. Faktum är att varumärken kan byggas genom en mängd olika 

sorters media som publicitet, paketering, direktmarknadsföring, internet eller genom 

sponsorskap (Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 42). Syftet med vår studie är dock inte att 

analysera vilken kommunikationskanal som är den mest effektiva utan istället syftar den till 

att analysera vilka marknadsföringsmässiga aktiviteter de utvalda gasellföretagen använder 

och hur de resonerar kring dessa val. Enligt Doyle (1990, s. 14-) har reklam flera funktioner 

när det gäller att bygga upp ett starkt varumärke. Han hävdar att framgångsrik reklam 

accelererar kommunikationsprocessen. Reklam effektiviserar processen som genererar 

uppmärksamhet och väcker intresse för varumärket. Doyle (1990 s. 14) menar också att 

reklam även har funktionen att positionera varumärkets värde på ett sätt som tilltalar 

segmentet och därmed öka målgruppens förtroende i beslutsprocessen. Samtidigt menar 

Doyle (1990, s. 5-) att kvalitet och service, snarare än reklam, är den bästa strategin för att 

skapa ett starkt varumärke. Det faktum att människor är medvetna om och kan känna igen 

ett specifikt varumärke behöver inte betyda att det är framgångsrikt. Ett framgångsrikt 

varumärke är snarare ett som individer har utvecklat starka preferenser för och alltid väljer 

framför ett konkurrerande. (Doyle, 1990, s. 6-) 

Doyle (1990, s. 7-) är av den uppfattningen att framgångsrika varumärken lyckas skapa en 

image eller ”personlighet.” Denna image konstrueras genom att företag uppmuntrar kunder 
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att uppfatta attribut som de anser är starkt associerade med varumärket. Han förklarar 

vidare att dessa attribut kan vara verkliga och objektiva, exempelvis kvalitet eller det 

upplevda värdet. Detta ifrågasätter vi eftersom vi anser att kvalitet och det upplevda värdet 

snarare är något subjektivt än objektivt. Det framgår dock vad han menar när han fortsätter 

hävda att attributen även kan vara av mer emotionellt slag, såsom status eller ungdomlighet. 

Personligheten hos ett varumärke är de rationella karaktärsdragen och dessa måste 

kommuniceras genom marknadsföring, design, förpackning samt genom effektiv 

distribution. Dessa attribut positionerar varumärkets personlighet i konsumentens 

medvetande och inger förtroende (Doyle 1990, s.7-). 

 

Idag har kunder mer information om företaget bakom ett visst varumärke samtidigt som 

kommunikationen mellan företaget och kunden sker mer fritt. Det är inte ovanligt att 

kunder uttrycker starka åsikter om företagets varumärkesstrategier och kräver förändring. 

Därför blir det allt viktigare för företag att välja rätt kommunikationsprogram och att 

konstruera starka lojalitetsrelationer med kunderna (Keller, 2009). Företagets uppgift är att 

konstruera marknadsföringsaktiviteter och kombinera dessa i integrerade 

marknadsföringsprogram för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunderna 

(Kotler & Keller, 2009, s. 62). Syftet med ett företags kommunikation är enligt Melin 

(2008, s. 75) att väcka konsumenternas intresse och skapa märkeskännedom som 

förhoppningsvis leder till att kunden på sikt utvecklar preferenser för varumärket – 

märkeslojalitet. 

3.6.1 CBBE-modellen & Kellers Resonanspyramid  
Idag använder marknadsförare mer varierade marknadskommunikationer än någonsin. 

Keller (2008; 2009) har utvecklat en modell för att lättare förstå rollen av alla de olika typer 

av marknadskommunikationer som idag finns tillgängliga för varumärkesuppbyggande. 

Modellen omnämns som CBBE-modellen (Customer-Based Brand Equity Model) och är en 

av de mest refererade teorierna i litteratur som berör varumärkesstrategier (Palazón-Vidal 

& Delgado-Ballester, 2005, s. 181). Vi vill mena att denna modell är en utveckling av 

Aakers modell (figur 2) men den fokuserar på hur varumärkeskapitalet bör kommuniceras 

till kunden. Denna teori, liksom Aakers, är traditionell i fråga om hur ett företag kan bygga 

upp och stärka sitt varumärke. Båda modellerna förklarar hur ett företag ska vinna lojala 

kunder genom sitt varumärke och på sikt få ökade intäkter.  

Keller (1993, s. 2) definierar CBBE som ”the differential effect of brand knowledge on 

consumer response to the marketing of the brand.” Med detta menas att CBBE involverar 

kunders reaktioner till marknadsföringsmixens element för ett varumärke i jämförelse med 

kunders reaktioner till samma marknadsföringsmix rörande en fiktivt namngiven eller 

icke-namngiven version av varan. Keller (1993, s. 2) förklarar vidare att CBBE inträffar 

först när en kund är bekant med varumärket och har starka, unika och positiva associationer 

till varumärket i minnet. Denna modell ger oss en teoretisk grund för hur företag blir mer 

kundfokuserade samt hur de ska kommunicera sitt varumärke för att bygga upp ett värde. 

CBBE-modellen kartlägger det fundamentala om varumärkeskapital och den 

varumärkeskunskap som skapas i konsumentens medvetande genom olika 

marknadsföringsaktiviteter och -program. Enligt detta synsätt innebär varumärkeskunskap 

inte bara information om ett varumärke utan också om alla tankar, känslor, perceptioner, 
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bilder och erfarenheter som konsumenten associerar till när han eller hon tänker på ett 

varumärke (Keller, 2009).  

Keller (2009, s. 143-) beskriver den varumärkesuppbyggande CBBE-modellen i fyra steg 

vilka illustreras på den vänstra sidan i figur 3 nedan, dessa är; (1) identitet (2) betydelse (3) 

respons (4) relationer  

 

Figur 3. The brand resonance pyramid (Keller, 2009) 

Keller (2001; 2008; 2009) har utvecklat CBBE-modellen ytterligare så att den omfattar mer 

specifikt hur varumärken ska byggas upp för att uppnå en stark position på marknaden. 

Denna pyramid omnämner Keller (2009, s. 143) som The Brand Resonance Pyramid som 

underlättar förståelsen för hur företaget genom deras marknadsföringskommunikation kan 

skapa intensiva, aktiva lojalitetsrelationer och på så sätt påverka varumärkeskapitalet. 

Enligt denna modell kan kommunikation påverka varumärkeskännedomen på ett eller flera 

sätt och därmed öka varumärkeskapitalet.  

Som tidigare konstaterats adderar ett varumärke dimensioner till produkten som gör att den 

särskiljer sig från konkurrenters. Dessa skillnader kan vara rationella och materiella 

(relaterade till produktens prestanda) eller mer symbolisk, emotionell och immateriell 

(relaterade till vad varumärket representerar) (Keller, 2008, s. 5). CBBE-modellen 

förtydligar denna tvåfaldighet av varumärket; den rationella linjen för 

varumärkesuppbyggande representeras av den vänstra sidan i pyramiden medan den 

emotionella linjen återfinns på den högra sidan. Skapandet av ett starkt varumärkeskapital 

kräver att företaget når toppen av pyramiden, det som Keller (2009, s. 143) benämner som 

varumärkesresonans (brand resonance). Med detta menar Keller (2009, s.143-) att intensiva 

och aktiva relationer skapats mellan kunden och varumärket och detta kan endast göras 

genom att använda de rätta byggstenarna. Genom att kartlägga gasellföretagens uppfattning 

om dessa byggstenar kan vi öka vår förståelse för i vilken utsträckning denna teori 
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anammas i praktiken.  Keller (2009, s. 143-) klargör att modellens sex byggstenar är; 

salience (som saknar svensk översättning), prestanda, varumärkesimage, 

varumärkesbedömning, känslor och slutligen varumärkesresonans.  

 

För att på enklaste sätt presentera CBBE-modellen och Kellers Brand Resonance Pyramid 

har vi sammanfattat den nedan (Keller, 2009). 

 

CBBE-modellen  Resonanspyramiden   
(1) Garantera igenkännandet av varumärket 

hos konsumenten genom att skapa en identitet 

och samtidigt skapa en association av 

varumärket i dennes medvetande. 

Identitet skapas genom; salience vilket är hur 

lätt och hur ofta konsumenter tänker på ett 

varumärke i olika situationer. I andra ordalag, 

vilken kännedom kunden har om varumärket.  

 

(2) Utveckla varumärkets betydelse i 

konsumentens medvetande genom att 

strategiskt länka både materiella och 

immateriella associationer till varumärket. 

Betydelse skapas genom; att varumärkets 

prestanda kommuniceras, vilket är hur väl 

produkten eller servicen möter kundens 

funktionella behov. Det skapas även genom 

varumärkets image som beskriver de yttre 

attributen av en produkt eller service, 

inkluderat de olika tillvägagångssätt ett 

varumärke försöker att möta kunders psykiska 

eller sociala behov på. Företaget bör utveckla 

PODs och POPs i detta steg.  

 

(3) Locka fram den rätta responsen av 

varumärket.  

Respons skapas genom; bedömningen av 

varumärket som fokuserar på kundens egna 

personliga åsikter samt varumärkets 

frambringande av känslor, det vill säga 

kunders emotionella respons och reaktion 

beträffande varumärket. Dessa omdömen och 

känslor bör vara positiva och tilltala både 

kundens medvetande och hjärta.  

(4) Konvertera varumärkesresponsen för att 

skapa intensiva och aktiva relationer mellan 

kunden och varumärket.  

Relationer skapas genom; 

varumärkesresonans som syftar till den sorts 

relation kunden har till varumärket och i 

vilken utsträckning de känner sig 

synkroniserade med det. Resonansen 

reflekterar intensiteten och djupet av det 

psykologiska bandet som kunderna har med 

varumärket men också vilken nivå av aktivitet 

som denna lojalitet frambringar.  

 

Det finns många likheter mellan Aakers modell (figur 2) och Kellers CBBE-modell. För det 

första anser vi att identiteten kan jämföras med Aakers element varumärkeskännedom 

eftersom båda syftar till att skapa en medvetenhet om varumärkets existens. Modellens 

andra steg, betydelse, anser vi kan skapas genom elementet upplevd kvalitet eftersom detta 
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kan likställas med prestanda, yttre attribut och hur väl varumärket möter kundens behov. 

Det tredje steget, responsen skulle i andra ordalag kunna sägas konstrueras genom 

varumärkesassociationer då kunden relaterar till dessa och på så sätt utvecklar en känsla 

för varumärket. Kunden kan alltså bedöma varumärket utifrån associationen. Slutligen 

argumenterar både Keller (2009) och Aaker (1991) att lojalitet är det allra viktigaste för att 

bygga varumärkeskapital, även om det i CBBE-modellen används ordet relationer. Detta 

anser vi bara bekräfta det Aaker skriver om hur lojalitet uppnås och utvecklas. Vi hävdar 

därför att resonanspyramiden bygger på Aakers modell och Keller lyfter fram 

ordningsföljden för att illustrera hur ett företag kan skapa en långsiktig relation. I analysen 

kommer vi att utgå från Aakers modell då vi inte syftar att kartlägga i vilken ordning 

grundstenarna sammansätts.   

Att förstå varumärkeskapital från detta perspektiv är användbart eftersom det föreslår både 

specifika riktlinjer för marknadsföringsstrategier och specifika taktiker. Keller (1993, s. 2-) 

hävdar att det är viktigt för företagsledare att de förstår hur organisationens 

marknadsföringsprogram och marknadsföringsaktiviteter påverkar kunders lärande då detta 

influerar effektiviteten av framtida varumärkesstrategier. Om ett företag lyckas vinna en 

positiv respons från kunderna och ett positivt CBBE kan det leda till ökad intäkt, lägre 

kostnader och därmed större vinst (Keller 1993 p. 8). Marknadsförare måste därför anamma 

en vis syn på deras marknadsföringsbeslut. Marknadsföringsaktiviteter för ett varumärke 

kan skapa värde genom att förbättra konsumenternas förmåga att komma ihåg och känna 

igen varumärket. Genom att influera varumärkeskännedomen på detta sätt kan 

marknadsföringsaktiviteterna potentiellt påverka försäljningen (Keller, 1993, s. 14). Det är 

därför viktigt att skapa starka, positiva och unika varumärkesassociationer och Keller 

(2009, s. 143-) påstår att det är detta som skapar de differentiella effekterna. Genom att 

uppnå förståelse för kommunikation från dessa olika perspektiv kommer det enligt Keller 

(2009, s. 145-) att hjälpa företaget att designa och implementera mer kraftfulla 

kommunikationsprogram och därmed öka sannolikheten att de använder den bästa tänkbara 

marknadskommunikationen.   

För att bygga ett starkt varumärke krävs det också att kommunikationen är konsekvent 

(Keller 2009. S.146; Melin, 2008). Med detta menas att budskapet som företaget förmedlar 

i marknadsföringen alltid är densamma. Även Farquhar (1990 s. 9) påstår att en av de 

fundamentala grundstenarna i varumärkesuppbyggande är att hålla en konsekvent 

varumärkesimage.  

3.6.2 Kommunikation genom Word-of-Mouth 
Word-of-Mouth (WOM) kan vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som kan ha både 

positiva och negativa effekter för ett varumärke (Lam & Mizerski, 2005, s. 215). Negativ 

WOM är mycket omskrivet och flitigt debatterat men är för denna studie inte relevant. Vi 

kommer enbart behandla positiv WOM då fokus är att förstå vad som bygger upp ett 

varumärke. Sedan begreppet introducerades av Katz och Lazarfeld på 1950-talet har det 

åtskilliga gånger dokumenterats vilken styrka WOM har i marknadsföringen (Lam & 

Mizerski, 2005, s. 215).  
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WOM kan beskrivas som muntlig kommunikation mellan en mottagare och en 

kommunikatör där mottagaren upplever informationen som icke-kommersiell (Herr, 

Kardes, & Kim, 1991, s. 456-). Bone (1992, s. 579) förklarar att WOM är ett utbyte av 

tankar mellan två eller flera individer och förklarar detta som ett gruppfenomen. I denna 

studie antar vi Brown, Barry, Dacin och Gunsts (2005, s. 125) definition av positiv WOM 

som menar att det uppkommer när en individ ger fördelaktiga rekommendationer till andra 

om företaget och dess varumärke. Hong och Yang (2009 s. 397) påstår att positiv WOM 

blir allt viktigare för företag om de ska erhålla konkurrensfördelar. De rekommenderar 

därför företagsledare att fokusera på att utveckla kommunikationsstrategier som förstärker 

företagets rykte. Lam & Mizerski (2005 s. 216) hävdar att fördelen med denna typ av 

kommunikation är att ryktet sprids snabbt och når många individer. Mason (2008, s. 207) 

menar att ett företags relativt små marknadsföringsaktiviteter snabbt kan eskalera genom 

WOM och på så sätt skapa starka och positiva associationer till varumärket.  

Positiv WOM är oerhört viktigt då det uppfattas som mer trovärdigt än traditionell 

marknadsföring. Detta eftersom informationen kommer från en extern part och inte från 

företaget själv Lam & Mizerski (2005 s. 216). Murray (1991, s. 19-) förklarar att styrkan 

bakom detta är det faktum att människor bedömer personliga källor av information mer 

trovärdiga än andra. Herr et al., (1991) har visat att ett enda positivt uttalande är betydligt 

mer effektivt än information från tryckta kommersiella källor. Detta resonemang får ännu 

större betydelse om vi studerar Vargo och Luschs (2004, s. 10-) syn på värdeskapande. 

Enligt dem är värdeskapande en kontinuerlig process där kunden inte är sedd som en passiv 

deltagare utan där varje kund snarare är betraktad som en medproducent i såväl 

produktionen som i marknadsföringen och slutligen också i konsumtionen.   

Eftersom kunder generellt sett inte kan bearbeta all tillgänglig information vid ett 

köpbeslut, engagerar de sig ofta i andra individers åsikter för att förenkla 

informationssökningen. WOM hjälper dem att reducera mängden information i samband 

med ett köpbeslut (Lam & Mizerski, 2005, s. 217). Flera forskare (Bansal & Voyer, 2000; 

Brown & Reingen 1987) påstår att WOM påverkar kundens beslutsprocess då det har en 

inverkan på dess varumärkeskännedom, attityd och preferenser. Människor uppfattar 

således andra kunders information som viktig och betydelsefull. Att bygga 

varumärkeskännedom genom WOM är i synnerhet möjligt om företaget går att finna på 

internet. Den nya kommunikationsteknologin, exempelvis bloggar och sociala nätverk, har 

expanderat utrymmet för WOM till förbluffande nivåer (Hong och Yang 2009 s. 382). 

Mason (2008, s. 212) förklarar att internetanvändare sprider budskapet frivilligt och 

självständigt till exempelvis vänner och kollegor. Han påstår att processen startar med en 

enskild händelse som sedan blir alltmer komplex. ”Thus, the customers do the selling” 

Mason (2008 s. 212). Detta resonemang stöds av Vargo och Luschs (2004, s. 14) teori om 

service-centred dominant logic som föreslår att kunder i allt högre utsträckning kontrollerar 

och inleder kommunikationsprocessen. Masons (2008, s. 217) forskning visar att ingen av 

de studerade företagen utformade sina marknadsföringsaktiviteter med syfte att uppmuntra 

att kunder pratade om dem även om de var medvetna om att vissa av deras aktiviteter 

genererade WOM. Corkindale och Belder (2009, s. 242-) drar slutsatsen att ett bra rykte är 

nödvändigt men garanterar dock inte framgång eftersom företaget också behöver ett starkt 

varumärke.  
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Mason (2008, s. 212) hävdar att många företagsledare idag är medvetna om de fördelar som 

ett positiv WOM medför och därför uppmuntrar de kunder att diskutera de positiva 

egenskaper ett varumärke har med andra presumtiva kunder. Han menar vidare att detta ger 

varumärket en status och således reduceras behovet av traditionella 

mediamarknadsföringsaktiviteter. Mason (2008, s. 207-) säger också att WOM kan ses som 

en marknadsföringsteknik där referensgrupper involveras med syfte att sprida både 

information och kunskap om varumärket. Bowman och Narayandas (2001) hävdar att 

kundinitierade kontakter som exempelvis klagomål, rådfrågning eller liknande har en 

signifikant påverkan på frekvensen av WOM. Hong och Yang (2009, s. 398) betonar dock 

vikten av tillfredsställande kundrelationer för att kunna uppnå en effektiv spridning av 

WOM. Gremler, Gwinner och Browns (2000, s. 56) studie visar empiriskt bevis på att 

personliga relationer är signifikant korrelerat med positiv WOM. De är av den 

uppfattningen att detta kan uppmuntras genom att företagets medarbetare skapar en 

personlig relation med kunderna. Detta kompletterar Doyles (1998, s. 258) resonemang 

som antyder att företaget måste underhålla sina nöjda kunder för att generera positiv WOM. 

Även om fördelarna med WOM är kända sedan länge menar Gremler, et al., (2001, s. 54) 

att det fortfarande är många företag som kämpar med att utveckla effektiva 

marknadsföringsprogram som uppmuntrar kunder till WOM. Enligt Mangold et al., (1999) 

är det bara en liten procent av WOM som aktivt stimuleras av företagens ansträngningar. 

Gremler, et al., (2000, s. 56) drar slutsatsen att WOM är den mest tillförlitliga metoden att 

stimulera företagets tillväxt. 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
Efter att ha tagit del av en rad teorier inom varumärkesuppbyggande vill vi klargöra för 

läsaren att detta kapitel endast innehåller en bråkdel av den tidigare forskningen inom 

området. Vi har argumenterat för de begrepp som vi anser har en vital betydelse för den 

varumärkesuppbyggande processen.  

För att läsaren ska få en överblick över processen har vi valt att sammanfatta denna i en 

teoretisk modell (figur 4). Modellens övre del består av fyra begrepp; positionering, 

differentiering, omvärldsanalys samt kommunikation. Positioneringen av varumärket ska 

skapa utgångspunkter för en effektiv kommunikation av varumärkets värde (Melin, 2008, s. 

74). Differentieringen är starkt sammanlänkat med detta då värdet ska vara särskiljande och 

unikt. Detta kräver dock en lyckad omvärldsbevakning; denna illustreras av den omgivande 

cirkeln. Omvärldsbevakningen bidrar med insikt i både kommunikationskanaler (Morgan, 

et al., 2009) och i positioneringen av varumärket relativt konkurrenternas differentiering 

(Aaker, 2004a, Hulland, et al., 2007). Kommunikationens syfte är att skapa kännedom, 

associationer och skall långsiktigt leda till lojalitet (Melin, 2008, s.75). Modellens nedre del 

baseras på Aakers modell (figur 5.1). Vi har medvetet valt att visa de fem strukturella 

elementen i en cirkel för att bättre illustrera de inbördes relationer som finns mellan dem. 

Slutligen har vi valt att sammanlänka de teorier som på olika sätt argumenterat för hur 

varumärkeskapitalets mervärde långsiktigt bidrar till tillväxt.  Dessa teorier kommer att 

utgöra ett begreppsmässigt ramverk för den fortsatta analysen av varumärkesuppbyggande 

för tillväxtföretag. 



31 
 

 

Figur 4. Den varumärkesuppbyggande processen från företagets perspektiv 
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4. PRAKTISK METOD  
 

4.1 Urvalsprocess 
För att kunna besvara studiens problemformulering och uppfylla dess syfte baseras urvalet 

på de tillväxtföretag som utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Vi har baserat vårt 

urval på företag lokaliserade i, eller i närheten av Umeå. Dagens Industri presenterar 

länsvis de utsedda företagen och dessa data finns tillgänglig genom tidningens artikelarkiv. 

Vi som författare intresserade oss för företag som blivit utsedda till gasellföretag mer än en 

gång de senaste fem åren. Vi menar att tillfälligheter kan påverka ett företags tillväxt och 

att två gasellutmärkelser indikerar en mer stabil tillväxt där annat än tillfälligheter legat 

som grund. Sedan 2006 har tio företag i regionen blivit utsedda till gasellföretag mer än en 

gång. Urvalsgruppens företag bedriver verksamhet i olika branscher med inriktning mot 

olika marknader. Av naturliga skäl kan vi således se skillnader både i den organisatoriska 

utformningen och i arbetssättet i övrigt. Vi anser att vi genom företagens olikheter kan få en 

bättre och bredare förståelse för varumärkesuppbyggande i olika branscher och ser 

olikheten som en fördel för studien.  

 

Precis som vi belyste när vi redogjorde för uppsatsens teoretiska metod är samtliga 

metodologiska delar av en studie starkt sammankopplade med varandra. I detta resonemang 

inkluderas även studiens urval (Johansson-Lindfors, 1993, s. 91). Vidare redogör 

Johansson-Lindfors, om än något förenklat, för de skillnader som olika typer av 

forskningsansatser ger upphov till. Hon menar att kvantitativa ansatser baseras på ett stort, 

ofta statistiskt, urval med många respondenter och att den kvantitativa forskningen baseras 

på färre informationsenheter genom riktade eller begränsade urval. Jensen (1995, s. 39-) 

instämmer i Johansson-Lindfors resonemang, han understryker även att det är forskarens 

problemställning som styr studiens urvalsteknik. Bryman (1995, s. 47) menar att det är just 

forskarnas olika fokus som ger upphov till debatt om en studies giltighet. Han menar att 

den kvantitativa forskningens fokus på generaliserbarhet och representativitet inte återfinns 

i den kvalitativa forskningen samt att diskussionen ofta fokuseras kring studiens urval.  

 

Även om metodologiska författare uttrycker sig på olika sätt i skrift är det huvudsakliga 

budskapet detsamma. De menar att en kvalitativ studie som önskar en djupare förståelse 

inte har urvalet lika centralt som i en kvantitativ studie. Samtliga författare redogör för en 

rad statistiska, tillika kvantitativa urvalsmetoder medan de kvalitativa metoderna är 

betydligt ovanligare. Författarna benämner de kvalitativa urvalsteknikerna som 

bekvämlighetsurval, tillfälliga urval, riktade urval och begränsade urval (Bryman, 1995, s. 

47-; Jensen, 1995, s. 39-; Johansson-Lindfors, 1993, s. 91-). Den diskussionen har legat till 

grund för en rad ställningstaganden gällande studiens urval. Precis som vi nämnde ovan 

menar vi att det är till studiens fördel att urvalsgruppen innehåller olika typer av företag. 

Det är möjligt att urvalet formats på ett annat vis om vi som författare haft mer tid och 

större resurser. Vi hävdar att ett urval som inte baserats på bekvämlighet hade inkluderat 

företag som varit verksamma även i andra delar i landet. Vårt urval av regionalt verksamma 

företag är en direkt orsak av denna resursbrist.  
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4.2 Framtagning av intervjuguide 
Vi finner Kvales beskrivning (1997, s. 19) intressant, han redogör för de skillnader som 

finns mellan en enkätundersökning och en intervju. Kvale menar att en enkätundersökning 

är enklare att konstruera då det finns uttalade standarder och riktlinjer gällande bland annat 

frågeformulering, svarsalternativ och kodning av svar. Han menar att situationen för den 

kvalitativa forskningen är den motsatta. Kvale var den författare som tidigt fick oss att inse 

vikten av att utföra testintervjuer, då främst för att kunna utvärdera vårt egen 

intervjuprocess. Vi har konstruerat en intervjuguide med utgång från studiens teoretiska 

referensram där även syfte och problemformulering inkluderats för att minska risken att få 

ett svåranalyserat datamaterial utan relevans för studien (Dalen, 2007, s. 31). Då vi som 

författare strävat efter en djupgående förståelse vill vi inte riskera att styra respondentens 

svar och tankegångar, därför har vi valt att minska antalet i förväg bestämda frågor. Bell 

(2006, s. 162) menar att de flesta intervjuer som genomförs av kvalitativa forskare hannar 

mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. Hon menar vidare att 

det är av vikt att låta respondenten till viss del samtala fritt om vad som är viktigt för henne 

eller honom och att detta ofta bidrar till att fler ämnesområden täcks och viktigt information 

framkommer. Bell (2006, s. 162) menar vidare att den mest effektiva metoden för att 

komma åt denna information är den fokuserade intervjun. En intervjumetod som också 

benämns som den journalistiska intervjun där låg grad av både struktur och standardisering 

förekommer (Olsson & Sörensson, 2007, s. 80; Runa & Davidsson 2002,  s. 72). Patel & 

Davidsson (2003, s. 72) menar vidare att en intervju med låg struktur och standardisering 

lämnar maximalt med utrymme för respondenten att själv svara inom intervjuns uppsatta 

ramar. Bell (2006, s. 162) menar samtidigt att en intervju med ramar och viss struktur 

underlättar analysen av det insamlade materialet. I en fokuserad intervju utgår inte 

forskaren från checklistor eller frågeformulär utan använder istället teman och låter 

svarspersonen tala fritt inom uppsatta ramar. Olsson & Sörensson (2007, s .80) menar att 

det är av yttersta vikt att forskaren redan i konstruktionsfasen betänker hur intervjuerna 

efter genomförande skall analyseras samt redovisas. Vidare belyser Dalen (2007, s. 31) 

vikten av att intervjuguiden skall inledas med mindre känsliga frågor där informanten utan 

betänkligheter kan tala fritt om ett icke känsloladdat ämne. Vidare säger hon att 

intervjuguiden ska fokusera på de mer centrala delarna senare under intervjun och 

frågeställningarna måste vara såväl genomtänkta som relevanta.  

 

Vi hävdar att företagens olikheter kräver att vi måste bemöta dem på olika sätt. Därför 

måste intervjuerna utföras på det sätt som bäst passar såväl företaget som den intervjuade 

individen. Vi anser därför att det finns en risk att en allt för strukturerad och standardiserad 

intervjuguide leder till att vi missar viktig data och att respondenterna känner sig styrda av 

intervjuns upplägg. En intervju som konstruerats med olika teman menar vi bäst motsvarar 

studiens problemformulering och syfte; denna metod leder oss till den önskade förståelsen 

om företagens varumärkesuppbyggande. Tilläggas bör också att en helt ostrukturerad 

intervju, utan varken ramar eller teman, är mer svåranalyserad och kräver dessutom en ännu 

större skicklighet och kunskap av dem som genomför intervjun (Bell, 2006, s. 162). 

 

 



34 
 

Ingen av författarna har sedan tidigare praktisk kunskap av intervjuer och därför ansåg vi 

det vara vitalt att utföra en pilotintervju. Vårt huvudsakliga syfte med denna 

pilotundersökning var att studera hur vårt intervjuupplägg fungerade i praktiken och vilka 

förändringar som var nödvändiga. Viktigt för oss var även att analysera pilotrespondentens 

svar utifrån vår teoretiska referensram.  Som vi antydde tidigare belyser metodlitteraturen 

vikten av att utföra pilotstudier. Det är fler än Kvale som understryker vikten av att göra en 

förberedande studie där undersökningsprocessens praktiska upplägg prövas (Olsson & 

Sörensson, 2007, s. 29; Runa & Davidsson, 2002, s. 58; Bell, 2006, s. 159; Bryman & Bell 

2005, s. 191; Svensson & Starrin, 1996, s. 62; Dalen, 2007, s. 36). Vår pilotstudie utfördes 

med Kurt Hillebjörk, en entreprenör vars företag, Impello Säljsupport AB, blev utnämnt till 

gasellföretag i Västerbottens län upprepade gånger i början av tvåtusentalet. Vi vill mena 

att Hillebjörk är en person som mycket väl kunnat vara en av individerna i vår ordinarie 

urvalsgrupp. Därmed anser vi att vårt val av respondent för pilotstudien är relevant. 

Intervjun med Hillebjörk utfördes som sig bör i god tid innan intervjuer med företagen 

planerats. Detta för att kunna analysera utfallet av pilotstudien och göra nödvändiga 

justeringar av intervjuguiden. Det skall understrykas att materialet i intervjun med 

Hillebjörk ej har analyserats vidare och i övrigt inte inkluderats i studien.  

4.3 Intervjumetod 
Den initiala kontakten med respondenterna gjordes per telefon. Vi presenterade kort oss 

själva, studiens syfte och varför vi kontaktade just dem. Vårt mål med kontakten var att i ett 

tidigt skede fastslå en tid för intervjuns genomförande. Något förvånat konstaterade vi att 

ingen av de kontaktade svarspersonerna fann det lämpligt att så långt i förväg boka en tid 

för intervju. De bad oss att återkomma med kortare varsel. Tid och plats för intervju 

fastslog således först efter en andra telefonkontakt. Vi var ytterst flexibla gällande 

intervjuns genomförande då vi helt anpassade oss efter respondentens önskemål. Vi var 

dock noga med att belysa vikten av att intervjun bäst genomfördes i avskildhet där störande 

påverkan inte förekommer. Vårt resonemang är i enighet med metodlitteraturens riktlinjer 

som säger att platsen där intervjun genomförs skall vara ostörd (Olsson & Sörensson, 2007, 

s. 82; Bell, 2006, s. 168) och att forskarna ska ta stor hänsyn till respondentens önskemål 

gällande tid och plats för intervjun (Bell, 2006, s. 168). Totalt utfördes åtta 

företagsintervjuer som alla varade omkring 60 minuter. Därtill gjordes två forskarintervjuer 

som även de omfattade omkring 60 minuter. 

 

Även om vi tidigare per telefon kort presenterat oss själva samt redogjort för studiens syfte 

valde vi att inleda samtliga intervjuer med en kort presentation av både oss själva och 

studien. Med detta ville vi skapa en bättre förståelse för studiens genomförande men även 

ge respondenten en mer personlig presentation av oss själva. Vi var under samtliga 

intervjuer noga med att inte använda ett allt för akademiskt språk då det är av yttersta vikt 

att språkbruket är begripligt för respondenterna (Bell, 2006, s. 159). Vitalt är också att vara 

öppen och lyhörd gentemot svarspersonen (Olsson & Sörensson, 2007, s. 82) likaså ska 

intervjuaren visa ett genuint intresse och en förståelse för respondenten (Runa & 

Davidsson, 2002, s. 71). Vi som författare har därför i största möjliga utsträckning bemött 

varje respondent på det sätt som vi upplevt att denne önskat. Vi har satt stort värde vid att 

respondenten skall känna sig tillfreds både innan, under och efter intervjun. Svensson och 

Starrin menar att forskaren är en god intervjuare om denna kan ”intervjua bönder på 
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bönders vis och lärda män på lärda mäns vis” (1996, s. 61). Det kan tyckas vara ett slitet 

och nött begrepp men vi som författare anser precis som Svensson och Starrin, att det är 

viktigt att forskaren kan välja den typ av yttranden, skämt och historier som bäst passar 

både den sociala kontexten såväl som det analyserade ämnet. Det är även viktigt att vi som 

forskare inser att en av de viktigaste uppgifterna under intervjun är att hjälpa respondenten 

att konstruera ett sammanhängande och förståeligt resonemang (Svensson & Starrin, 1996, 

s. 59). Även om en telefonintervju i vissa avseenden kan anses som smidigare att 

genomföra vill vi som författare motivera valet av besöksintervjuer med ovan fört 

resonemang. Vi är av uppfattningen att besöksintervjuer har minskat risken att data går 

förlorad då telefonkontakt inte möjliggör noteringar av annat än det som sägs. Vidare 

menar vi att det sociala samspelet bidrar till den önskade djupare förståelsen och att 

interaktionen minskar risken för missuppfattning, både från vår och den svarandes sida.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen har vi använt oss av inspelningsutrustning. En inspelad 

intervju underlättar om man i efterhand vill ha den exakta ordalydelsen för något forskaren 

vill citera. Ljudinspelning möjliggör även att forskaren kan fokusera mer på respondentens 

agerande och inte behöver fokusera allt för mycket på att anteckna det som sägs (Bell, 

2006, s. 165; Runa & Davidsson, 2002, s. 83). Svensson och Starrin (1996, s. 69) hävdar att 

tolkningen av en intervju först blir meningsfull då mer än det uttalade tolkas. De menar att 

betydelsen även kan förmedlas genom icke-verbala metoder så som gester, tonfall och 

liknande. Vi som intervjuare har således kunnat ha fokus på mer än enbart på vad som sägs 

och förståelsen har genom detta blivit än djupare. Vidare är det viktigt som forskare att ha 

förståelse för att en inspelningsutrustning kan påverka respondentens svar och hämma 

dennes agerande under intervjun (Bell, 2006, s. 166; Runa & Davidsson, 2002, s. 83; 

Ejvegård, 2009, s. 51). Vi har därför varit tydliga med att förklara att inspelningen är 

nödvändig och underlättar vår analys av intervjumaterialet.  

 

Respondenterna fick inte på förhand ta del av vår intervjuguide även om vi inledningsvis 

övervägde att sända den per mail då intervjupersonen på detta sätta hade kunnat förbereda 

sig. Vi insåg snart risken med att svarspersonen skulle ha möjlighet att diskutera frågorna 

med övriga i organisationen och på så vis skulle svaren vara generella och inte komma 

spontant utifrån individens egna tankar, värderingar och attityder.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna varav en hade huvudansvaret för 

intervjun. Det innebar att denne förde intervjun och ställde frågor utifrån vår intervjuguide 

medan den andre observerade, lyssnade och gjorde anteckningar. Under en intervju är det 

lätt att en respondent glider iväg från ämnet (Svensson & Starrin, 1996, s. 65) och vi menar 

att detta eliminerades då en av oss förde intervjun och på så vis motverkade icke relevanta 

utsvävningar. Båda författarna följde upp med frågor där vi bad respondenten att utveckla 

eller vidare förklara något som vi ansåg vara oklart. Vi fokuserade på att i enighet med 

Svensson och Starrins resonemang, ställa öppna frågor och ha ett öppet klimat. Vi undvek 

att ställa ledande frågor då detta påverkar studiens resultat (Ejvegård, 2009, s. 54; Bell, 

2006, s. 159). Vi tycker att Sörensen och Olsson (2007, s. 82) ger en bra beskrivning av den 

kvalitativa intervjun då de yttrar att målet inte är att ”komma fram till entydiga 

kvantifierbara uppfattningar om de teman som ställts i fokus.” Vilket går i linje med 

Ejvegård (2009, s. 53) som menar att intervjuerna inte ska standardiseras i för stor 

utsträckning och om så görs har man tappat en rad av de fördelar som en intervju kan ge. 
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Precis som vi diskuterade ovan har vi utifrån olika teman format en intervjuguide som 

baserats på studiens problem och syfte. Intervjuguiden används till samtliga respondenter 

vars företag är verksamma i olika branscher och där den intervjuade individen har olika 

mängd kunskap och erfarenhet. Det vi vill lyfta fram är att vi i denna studie skulle haft en 

förtjänst i intervjuprocessen genom att bemöta respondenterna på olika sätt. Naturligtvis 

kan inte syftet med kvalitativ intervju jämföras med en kvantitativ enkät men det föreligger 

en risk att vi som forskare är alltför strukturerade och på så sätt går miste om värdefull data. 

Efter varje intervjus avslutande, tackades den medverkande å det varmaste och vi 

undersökte även möjligheten att kunna återkomma om vi hade ytterligare frågor.  

4.4 Bearbetning av intervjumaterial  
Efter varje avslutad intervju diskuterade och sammanfattade vi kortfattat det insamlade 

materialet. Detta gjordes så snart det fanns möjlighet för att inte viktiga iakttagelser skulle 

gå förlorade. Vikten av att så snart som möjligt sammanställa insamlat material styrks i 

metodologisk litteratur (Ejvegård, 2009, s. 52). Svensson och Starrin (1996, s. 69) menar att 

ju förr analysen av intervjumaterialet påbörjas ju bättre, då gärna successivt. Samma 

resonemang för Patel & Davidsson (2003, s. 199); de hävdar att det är praktiskt att löpande 

analysera det kvalitativa materialet. De säger att fördelarna med detta kan vara att det ger 

nya idéer och infallsvinklar om studiens fortsatta delar, men även att denna information kan 

berika studien och dess genomförande. Av den anledningen har vi under intervjuprocessens 

gång analyserat och sammanställt intervjumaterialet. Både metodologiska författare såväl 

som vår handledare har uppmanat oss att föra en forskningsdagbok. Innan intervjuerna 

genomfördes skapade vi ett dokument där tankar, frågeställningar och reflektioner 

noterades. Patel och Davidson (2003, s. 119) menar att detta är viktigt inför den slutliga 

analysen av det insamlade materialet, men även att dagboken blir ett tydligt dokument där 

man kan följa studiens utveckling.  

 

Nylén (2005, s. 16-) menar att när en forskare använder kvalitativ metod krävs det en rätt 

drastisk komprimering av det empiriska materialet för att det ska bli begripligt, tillgängligt 

och läsvärt. Hon menar att om forskaren väljer att redovisa alla detaljer finns det en 

överhängande risk att empirin inte alls blir läst och forskningen förlorar då trovärdighet. Vi 

har följt detta råd och har därför sammanfattat materialet på en lägre detaljnivå. Nylén 

(2005, s. 163) menar att ”det är mycket viktigt att forskaren är medveten om sin betydelse 

för empiriredovisningens innehåll och tar ansvar för detta på ett både vetenskapligt och 

forskningsetiskt acceptabelt sätt.” När vi bearbetat det empiriska materialet är detta något 

vi haft i åtanke under processens gång och ärligt försökt återge verkligheten på ett 

oförvanskat sätt. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen är ett urval av de, 

enligt oss, viktigaste detaljerna. Läsaren måste ha i åtanke att redan där har en tolkning av 

verkligheten gjorts och inskränker på närheten till den studerade miljön. Vid 

sammanställningen av empirin sorterades den ostrukturerade intervjun upp i olika teman för 

att underlätta för både den kommande analysen men även för läsaren. Dock vill vi lyfta 

fram att vår röst som författare på detta sätt kommer fram genom att inte förhålla oss till 

och följa exakt samma mönster som intervjuernas upplägg. Nylén (2005, s. 162) konstaterar 

att respondentens röst aldrig kan ”höras” av sig själv utan den kan endast återges av 

forskaren som ”talar” i dennes ställe, vilket vi håller med om. För att framhäva 

respondentens röst tydligare har vi därför valt att använda både korta och längre citat. Detta 
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för att undvika att förvränga verkligheten ytterligare. Citaten anser vi hjälper och guidar 

läsaren till en bättre förståelse av vår analys samtidigt som det leder till studiens resultat. 

 

Som vi redogjort tidigare så använde vi inspelningsutrustning vid samtliga intervjutillfällen. 

De delar som vi ansåg vara ha mest relevans transkriberades, en tids- och arbetskrävande 

process (Patel & Davidson 2003, s. 119). Vi menar att det har underlättat för oss i 

analysarbetet, även om slutmaterialet omfattade en stor mängd text och att transkriberingen 

var mer än tidskrävande. Slutprodukten har tillsammans med forskningsdagboken, våra 

löpande anteckningar författats till en text.  

4.5 Etiska aspekter 
Det är viktigt att inleda varje intervju med en redogörelse av intervjuns syfte och hur 

materialet kommer att användas. Centralt är också att upplysa respondenten om varför just 

denna har valts ut (Runa & Davidsson, 2002, s. 70). Precis som vi redogjort tidigare, var vi 

noga med att tydligt berätta studiens syfte och hur resultatet kommer att användas. Vi 

upplyste även tidigt respondenten om möjligheten till att vara anonym och även, om så 

önskades, att materialet kunde hanteras konfidentiellt. Vi hade som utgångspunkt antagit att 

något av företagen i urvalsgruppen hade som önskan att deltagandet skulle vara anonymt. 

Förvånande var att ingen av respondenterna önskade att vara anonyma eller att materialet 

skulle hanteras konfidentiellt. I linje med metodlitteraturens diskussioner så upplyste vi 

respondenten om vår önskan att spela in intervjun. Vi var även tydliga att detta krävde 

dennes samtycke och att det var möjligt att säga nej till detta. Samtliga av studiens 

respondenter lämnade samtycke gällande inspelning av intervjun. Vi som författare har i de 

processer där externa parter varit involverade uteslutande prioriterat deras intresse och 

välmående. Naturligtvis erbjöd vi de respondenter som önskade en kopia av den färdiga 

studien. 

4.6 Access 
Naturligtvis är det en svår uppgift då en forskare genom sin studie vill komma åt känslig 

information. Känslig information kan då exempelvis vara sådan som är tabu, konfidentiell 

eller som är ytterst känslosam eller personlig för respondenten. Vi hävdar att varken 

problemformuleringen eller syftet tenderar att vidröra information av tidigare nämnt slag. 

En indikation på att studien inte omfattar områden som respondenterna upplever känsliga är 

att ingen har valt att vara anonym eller ställt som krav att informationen ska behandlas 

konfidentiellt. Inte heller har någon önskat att få avstå från att lämna svar på någon fråga. 

Dessutom är det flera av respondenterna som nyfiket frågat om studien och dess resultat, 

vilket enligt oss ger en fingervisning om att studien är av nytta och intresse för 

respondenterna. Vidare menar vi att denna nyfikenhet underlättar intervjuprocessen och ger 

oss forskare en bättre access till området, vilket även Johansson-Lindfors instämmer med 

(1993, s. 135). Med detta sagt menar vi att vi fått god åtkomst till vad vi önskat studera, vi 

upplever också att respondenterna svarat ärligt och inte undanhållit information. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 137) belyser även vikten av att ha en god och 

förtroendeingivande kontakt med respondenten. Vi som författare har värdesatt en god 

kontakt med alla externa parter som på något vis inkluderats i uppsatsen.  
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Trots att vi anser oss ha fått en god åtkomst till det som vi önskat studera, vill vi ändå 

belysa de problem som uppkommit främst under intervjuprocessen. I vårt urval av 

respondenter återfinns mindre företag där företagsledaren nästan uteslutande är operativt 

verksam och därtill ansvarar för flera områden inom organisationen. Detta har medfört att 

informanterna haft svårt att på förhand avsätta en tid för intervju, som i sin tur medfört att 

intervjuerna har skett med mycket kort varsel. De har under intervjun även önskat vara 

tillgängliga för både kollegor och kunder. Det har varit ett störande moment och i vissa fall 

har vi som författare upplevt att respondenten inte haft den tid som vi önskat för intervjun. 

Vi tycker ändå att detta inte kunnat göras på annat vis. Alltså, att vi givits möjlighet att 

genomföra intervjuerna i total avskildhet. Vi vill mena att entreprenörens operativa 

engagemang även förklarar det bortfall som konstaterats. Två av företagen i urvalsgruppen 

hade inte möjlighet att medverka. Detta trots att vi genom upprepade kontakter försökt att 

finna en lämplig tid för en intervju.  

4.7 Sanningskriterier 
Vi har här för avsikt att redogöra för hur studiens resultat kan tolkas och tillämpas på andra 

företag och organisationer än de som medverkat i vår studie. Vi argumenterar utifrån 

kvalitativa sanningskriterier om hur vår studie är trovärdig och uppfyller, av läsaren, ställda 

krav. Vid kvantitativa studier talar forskaren ofta om reliabilitet och validitet där dessa har 

relativt bestämda innebörder. Dessa två begrepp är dock inte lika centrala i kvantitativ 

forskning. (Svensson & Starrin 1996, s. 209) Det beror givetvis på att studierna skiljer sig 

och har olika syften. Det är inte samma fokus på att kunna generalisera en kvantitativ 

studie, likaså är det svårt att upprepa studien då den är uppbyggd på forskarens subjektiva 

tolkningar. Istället finns andra mått för att beskriva kvaliteten på en kvalitativ studie. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 165) menar att studien skall bedömas utifrån; giltighet, 

intersubjektivitet och praktisk användbarhet. Bryman och Bell (2005, s. 306) menar istället 

att forskaren bör fokusera på två grundläggande kriterier som skvallrar om kvaliteten i en 

kvalitativ studie; trovärdighet och äkthet. Patel och Davidson (2003, s. 103) menar istället 

att reliabiliteten är starkt sammanflätat med den kvalitativa studiens validitet. Vilket ger 

validiteten ett vidare begrepp och att man sällan pratar om reliabilitet i kvantitativ 

forskning. Komplexiteten i diskussionen om de kvalitativa sanningskriterierna gör att vi 

som författare väljer att hålla oss till Johansson-Lindfors tre kriterier vad gäller uppsatsens 

kvalitet. Vi anser att dessa tre kriterier tillför läsaren nödvändiga verktyg för att på ett bättre 

sätt kunna förhålla sig till hur studien är genomförd och att kriterierna är väl valda utifrån 

vår kunskapssyn.  

4.8 Giltighet 
Johansson-Lindfors (1993, s. 165) menar att giltighetsbegreppet ligger närmast 

validitetskriteriet. Vidare redogör Johansson-Lindfors (1993, s. 165) vikten av att insamla 

tillräckligt med data för att kunna på detta sätt generera teori. Detta kan i andra ordalag 

beskrivas som att vi som författare måste studera tillräckligt många företag för att uppnå en 

teoretisk mättnad, alltså att ytterligare datainsamling inte tillför annan eller ny information 

än vad som redan skådats. Viktigt är också att olika typer av informanter studeras för att 

möjliggöra upptäckten av flera olika kvalitéer (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  Vi 

menar att studien innehåller tillräckligt många intervjuer för att kunna generera nya 

upptäckter. Dessutom är de studerade företagen verksamma i olika branscher där de 
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bedriver vitt skilda verksamheter genom olika organisationssammansättningar. Redan 

under inledningsfasen av intervjuerna gick det att uppfatta vissa likheter och återkommande 

svar från respondenterna. Under intervjuprocessens slutskede bekräftades våra aningar om 

en mättnad. Vi kunde alltså urskilja liknande svar från merparten av de olika företagen. 

Med detta som bakgrund anser vi som författare att vi uppfyllt giltighetskriteriet. 

4.9 Intersubjektivitet 
Vi som författare måste göra tolkningar som överensstämmer samt accepteras av såväl 

intervjuobjekten som forskare och andra praktiker (Johansson-Lindfors, 1993, s. 166-). 

Fortsättningsvis belyser Johansson-Lindfors även att intersubjektiviteten inte enbart skall 

ses som ett trovärdighetskriterium utan som en del av datasammanfattnings- och 

teoriutvecklingsprocessen.  Om vi hade haft mer tid och resurser än vad detta 

uppsatsarbete innefattar hade det varit önskvärt att skicka det sammanställda 

intervjumaterialet till respondenterna för att ge dem en möjlighet till framföra sina åsikter. 

Som vi tidigare i detta kapitel har nämnt har vi lovat varje respondent en kopia av det 

färdiga materialet. Visserligen finns det då en möjlighet för respondenterna att framföra 

önskemål om ändringar eller tillägg. D 

Detta skall dock inte ses som en uppfyllelse av detta kriterium då uppsatsen redan är 

färdigställd då respondenterna får ta del av den.  

4.10 Praktisk användbarhet 
Relevant är att fråga är hur denna studie kan tillämpas i praktiken, alltså hur kan våra 

slutsatser appliceras på verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 167). Precis som 

Johansson-Lindfors menar (1993, s. 168) är det svårt för oss att besvara frågan om denna 

studie är praktiskt användbar. Naturligtvis vore det anmärkningsvärt att som författare 

presentera en uppsats som inte innefattade någon form av praktisk användbarhet. Det råder 

inga tvivel om att vår största förhoppning är att respondenter, företag och andra forskare i 

framtiden nyttjar uppsatsens resultat i sin verksamhet.  
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5. EMPIRI 

5.1 Toontrack 
Toontrack Music AB grundades 1999 av en sammansättning av tre gediget 

musikintresserade personer som alla hade en lång erfarenhet av att arbeta inom 

musikbranschen. Mycket har hänt sedan starten och företaget säljer produkter världen över, 

huvudmarknaden är dock USA. Idag har företaget 15 anställda och omsätter närmare 30 

miljoner SEK. Verksamheten bedrivs till största delen från huvudkontoret i Umeå men 

filialer återfinns i både Tyskland och USA. Affärsidén är att skapa mjukvara med inspelade 

digitala trumljud där musiker själva kan kombinera trumslagen till sin egen musik. Vi träffar 

grafikerna Ulf Larsson och Fredrik Ärletun som gemensamt arbetar med organisationens 

marknadsföring. Larsson har varit anställd av Toontrack sedan ett och ett halvt år tillbaks 

medan Ärletun har varit med sedan 1999 som inhyrd konsult för att sedan bli anställd 2006. 

De arbetar i ett marknadsföringsteam med sex personer där arbetsuppgifterna varierar från 

färgsättning av produktförpackningar och design av mjukvaran till mer traditionella 

marknadsföringsaktiviteter. Respondenterna saknar en högre examen och Ärletun 

argumenterar att just detta understryker att det går bygga ett framgångsrikt företag med 

självlärda och intresserade individer. 

 

Produkten  

Toontrack arbetar med fyra produktlinjer som pedagogiskt är indelade i fyra olika färger. 

Enkelt uttryckt saluförs en avancerad och en mindre avancerad version, utöver detta har 

kunden möjlighet att komplettera de olika versionerna med andra trumljud. Till skillnad från 

starten arbetar de idag aktivt med att kategorisera produkterna för att kunden enklare skall 

förstå skillnaderna dem emellan. Ärletun menar att huvudorsaken till detta är att 

produktutbudet idag är bredare och kategoriseringen genom detta blivit allt mer nödvändig, 

men även att företaget vill särskilja varje produkts unika egenskaper. Larsson fyller i och 

berättar att de har ”gasat rätt hårt” senaste tiden, han berättar att Toontrack till en början 

släppte omkring två produkter per år till att idag släppa nästan två produkter i månaden. 

Larsson fortsätter och säger att de idag ”skyndar långsamt” då det har hänt att en inte helt 

färdigutvecklad produkt släppts på grund av att stressen att vara först på marknaden påverkat 

i för stor utsträckning. Idag känner de inte samma stress: ”vi vill ju göra det bästa av det, vi 

vill ju också hinna förklara att det är det bästa som har gjorts.”   

 

Trumljuden tas fram genom samarbeten med välkända musiker och producenter i några av 

världens främsta musikstudios. Ärletun hävdar att de på detta vis tar tillvara på proffsens 

kunnande och erfarenhet. I Umeå sätts sedan trumljuden samman till ett mönster likt hur en 

trummis spelar. Larsson förklarar; 

 

”Kvaliteten och själva idén bakom en expansion är att fånga något speciellt som 

finns där ute någonstans i världen. Vi har till exempel Abby Road Studios som är 

världens mest fantastiska på just det här – ja, men då åker vi dit och spelar in och 

på så sätt fångar vi den atmosfären hur det låter speciellt just där, eller 

någonstans i LA[…]då är det han som är grejen, det är det som är 

försäljningsargumentet och det är det som skapar ha-begäret hos kunderna.”  
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Han berättar de att exempelvis producerat trumljud tillsammans med Grammy 

Awards-vinnande producenten Chuck Ainlay som bland annat har jobbat med världsartister 

som Dire Straits. Vid intervjutillfället har Toontrack precis gjort sin första 

kundundersökning, tyvärr har inte svaren sammanställts ännu. Syftet med undersökningen 

var primärt att få bättre kunskap om vad kunden efterfrågar, varför de köpt produkten, om de 

vet att de finns tillval att köpa, om de nöjer sig med moder-produkten och varför de inte köper 

fler. Undersökningens urval gjordes bland redan befintliga kunder som redan köpt ett antal 

produkter. För Toontrack är produktens kvalitet det allra viktigaste och menar att utan hög 

kvalitet skulle de inte alls besitta den position som de idag gör. De förklarar;  

 

”Det måste vara användbart och det ska vara världens bästa ljud. Vi nöjer oss 

bara med det som låter bäst, om det är någonting som inte låter bra så åker det i 

sopkorgen. Är det inte lätt att använda så spelar det ju ingen roll heller hur bra 

det låter, det hänger ihop.”  

 

De menar att det är det är just detta de vill att deras varumärke ska stå för, kvalitet och 

användarvänlighet. De berättar också att de har ”ett fantastiskt supportgäng” som alltid finns 

tillgängligt för kunder med eventuella problem.  

 

Kunder 

Larsson och Ärletun beskriver kundrelationerna som goda, de hävdar att de är ansedda som 

justa av kunderna och att de har ett väldigt gott rykte på marknaden. Medarbetarna på 

Toontrack är nästan uteslutande själva musiker och respondenterna menar att de därför har 

god kännedom om sina kunder. Larsson säger: 

 

”Egentligen är vi ju våra egna kunder. Vi är ganska stereotypiska personer på 

det här stället; vi är killar, vi har en viss ålder, vi spelar nästan enbart gitarr - 

och det är den typiska kunden också.” Ärletun fortsätter; ”det är ju så företaget 

har formats - utifrån våra egna behov. Det är precis så som vi vill ha det… 

gitarrspelare och låtskrivare behövde något som funkade i vardagen.”  

 

Respondenterna säger att de har koll på vilka som handlar och förklarar att det grovt sett finns 

två kategorier av kunder.  

 

”Det finns de som köper en grej och är jättenöjda med det och de som köper 

nästan allt vi släpper - vad vi än gör. Det finns få däremellan. Man skulle ju 

kunna tänka sig att det finns många som köper den billigare grejen och som 

sedan fyller på någon gång men de är rätt få. Har de väl börjat köpa så fortsätter 

de att köpa. De hänger alltid på låset så fort det kommer ut något nytt.”  

 

Omvärld 

Inom organisationen arbetar de gemensamt med omvärldsbevakning, de ser fördelar med att 

vara geografiskt spridda och menar att de genom detta får en bättre marknadskännedom. De 

använder internet; både konsumentforum och konkurrenternas mailutskick, som verktyg för 

en bättre konkurrenskännedom. Vidare berättar respondenterna om företagets två 

huvudkonkurrenter, FXpansion i England och XLNaudio i Stockholm. Trots hård 
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konkurrens tycker respondenterna att de är det ledande företaget och när vi frågar varför får 

vi det skämtsamma men ändock det seriösa svaret ”jag skulle nog säga kompromisslöst 

bättre.” Ärletun menar att det som särskiljer dem från konkurrenterna är just att de är bättre:  

 

”Inspelningskvaliteten och tänket bakom inspelningarna. Det är ju väldigt 

komplicerat hur det görs för att det ska låta som att det spelas av en riktig 

trummis. Det är väldigt skarpa hjärnor som har tänkt ut hur man på bästa sätt 

ska spela in ljuden och på bästa sättet använda sig av dem.” Larsson: ”det låter 

helt enkelt bättre än konkurrenternas, jag slås av det varje gång jag lyssnar på 

en konkurrents grejer att - hur i friden säljer de det här, det låter ju inte bra - och 

jag har ju som sagt bara jobbat här i ett och ett halvt år och jag är novis på 

ämnet – och ändå jag tycker så. Ärletun fortsätter: ”och jag som är otroligt 

färgad och verkligen har hört från första inspelningen kan jag fortfarande tycka 

(med kritiska öron, för jag är riktigt petig) att lyssna på våra saker känns riktigt, 

man kan verkligen ställa sig bakom och säga att det är det bästa, vi låter bäst.” 

 

Ärletun lyfter fram att Toontrack, till skillnad från Stockholmskonkurrenten, arbetar med 

olika producenter för olika produkter. Konkurrenten arbetar i huvudsak med samma musiker 

oavsett produkt medan Toontrack har långa listor med namn på berömda samarbetspartners. 

Ärletun poängterar därtill att de tidigare varit relativt hemlighetsfulla med vilka de arbetat 

med men menar att de framöver kommer att lyfta fram det mer. Larsson fyller i att 

FXpansion å andra sidan ”egentligen härmar oss till förbannelsen”, han förtydligar;  

 

”Ibland är det smickrande men ibland blir man förbannad, - jaha går det bra för 

dem så då gör vi likadana lådor eller likadana upplägg… det finns som ingen 

hejd på hur mkt man kan låna […] Det finns redan så mycket som är gjort så man 

måste tänka till för att sticka ut,” 

 

Gällande prissättning har Toontrack både billigare och dyrare alternativ, de menar att 

konkurrenternas priser ligger ganska precis mittemellan Toontracks. Respondenterna har 

optimistiska tankar om företagets framtid. De menar att musik är något som förändras över 

tid och nya produkter kommer därför att efterfrågas. Ärletun och Larsson tror dock att 

konkurrensen i framtiden kommer att hårdna och att en aggressivare marknadsföring 

kommer att vara nödvändig för att behålla en liknande marknadsposition.  

 

Kommunikation 

Hemsidan är Toontrack främsta kommunikationskanal. Via nätet arbetar de även 

återkommande med nyhetsbrev och de förekommer i sociala medier. Larsson understryker 

vikten av att även i dessa forum förknippas med kvalitet, han menar att undermåliga och 

ogenomtänkta budskap skulle urholka företagets varumärke. Av den anledningen är 

kommunikationen noga genomtänkt och kvalitetsgranskad. Den internetbaserade 

kommunikationen kompletteras med annonsering i utländska magasin som fokuserar på 

musikskapande. Ärletun beskriver ett skifte från tryckt annonsering till större fokus på 

webben. Han menar att detta har många fördelar, däribland att företaget på ett annat sätt kan 

mäta hur många som faktiskt tagit del av budskapet. Larsson menar att behovet av att på ett 

bättre sätt tydliggöra produkternas olika egenskaper inneburit att företaget måste ha en tydlig 

hemsida som enkelt kan nås från exempelvis via Google ad Words och andra sökmotorer. 
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Gällande företagets logotyp berättar respondenterna om en utveckling och förändring sedan 

företaget startade. De förklarar att Toontrack vill bli mer enhetligt och att de för tillfället 

utvecklar den redan befintliga grafiska profilen.  

 

Utöver allt arbete med företagets aktiva marknadsföring menar Ärletun att mycket sprids 

användare och kunder emellan;  

 

”Det recenserats ju en hel del också och på så sätt får folk ta del av att vi finns. 

Mycket sprids ju genom att folk använder det och tipsar andra – det här måste du 

prova, det här låter jättebra […] den här använder den här produkten och därför 

ska du också ha den. Vi har en sektion på vår hemsida, ett ”skrytbibliotek”, där 

vi visar vilka som använder våra grejer och den sektionen växer hela tiden. 

Ärletun avslutar Larssons mening med: ” det är ju väldigt kraftfullt. Den här har 

det, proffsen har det och därför borde du också ha det.” 

 

Tillväxten 

En av effekterna av den snabba tillväxten är att företaget besökts av näringsminister Maud 

Olofsson. Syftet var att diskutera verksamheten och primärt frågor som rör nätbaserad handel 

med utlandet, där Toontrack gavs möjlighet att lämna sin åsikt inom vissa problemområden. 

I övrigt har utnämningen lett till positiv publicitet och men även fungerat internt som ett 

bevis på hur snabbt företaget utvecklats. Fortsättningsvis har företaget som mål att vara 

världsledande, respondenterna menar att Toontrack har förutsättningarna för att uppnå detta, 

Larsson säger:  

 

”Vi har ju grymma grejer på gång, vi spelade upp någonting här nere för några 

veckor sedan och vi som är matade med ganska mycket kände nog att oj (!) vad 

bra det här är. Vi sitter på skatter. Det är lite fascinerande när man jobbar här 

och får höra att det hela tiden blir bättre och bättre.”  

 

Framgången menar Larsson och Ärletun till stor del är en direkt följd av företagets 

kvalitetstänkande. Han lyfter fram att detta tänk präglat produktutvecklingen och hur de är 

tillgängliga för sina kunder men även hur företaget har rekryterat. Ärletun menar också att 

framgången beror på att företagets produkter var bland de första i sitt slag på marknaden:  

 

”Det gäller att vara ute i rätt tid och det behövdes en sådan produkt men folk 

visste inte att de behövde den förrän den kom och då insåg folk att de behövde 

den. Vi kunde ha varit först men det brittiska företaget var lite snabbare. Men sen 

var det nog det att folk slogs av hur fantastiskt bra det lät och att det var 

förhållandevis enkelt att nå den lösningen.”  

 

Intervjun avrundas med att respondenterna skämtsamt säger att det är bra att få frågorna 

ställda, att få reflektera över vad som egentligen har inträffat. Ärletun menar att ”det har ju 

varit full gas och kanske ingen riktig plan utan det är ofta slumpen.” Larsson instämmer och 

avlutar; 

 

 

 



44 
 

”Där får man väl säga att det har en del med framgången att göra också. Det har 

jobbats med duktiga människor som råkar komma i företagets väg och det har 

löst sig på ett bra sätt. Det har varit en slingrig väg av människor och produkter 

som har lett till framgång.” 

5.2 Sko-Centrum 
Redan i början av 1900-talet grundades vad som idag är Sko-Centrum i Umeå AB. Butiken 

längs Umeås gågata, där delar av verksamheten fortfarande bedrivs, öppnade år 1957. Idag 

drivs och ägs familjeföretaget av syskonen Fredrik och Maria Nilsson. Företaget omsätter 

drygt 30 miljoner SEK och sysselsätter omkring 15 anställda. Syskonen Nilsson övertog 

företaget efter sin nu pensionerade far. Under det senaste decenniet har syskonduon 

expanderat verksamheten från en till fyra centralt belägna skobutiker i Umeå (Sko-Centrum, 

DNA, Ecco-Shop och 59:an). Vi träffar Fredrik och Maria Nilsson på företagets kontor. De 

är båda operativt verksamma men ansvarar för olika delar av företaget, Fredrik handhar 

ekonomin medan Maria ombesörjer personalfrågor och lagerhantering.  

 

Produkten  

Respondenterna förklarar hur varje butik har olika målgrupper, att de har olika identiteter och 

säljer olika typer av skor. De exemplifierar genom att DNA säljer extrema modeskor till en 

yngre målgrupp medan Sko-Centrums målgrupp är bred med skor för både barn, dam och 

herr. Syskonen Nilsson menar att kvalitet är oerhört viktigt och något som de vill bli 

förknippade med. Nilsson F. menar att produkten måste tillfredsställa kundens behov både 

med avsikt på kvalitet och på pris. Han berättar att god kvalitet kan vara hur personalen 

levererar god service och att de står för vad de säljer. Nilsson F. fortsätter att uttrycka hur 

viktigt han anser att personalen är för företaget.  

 

”Personal är enormt viktigt! Du måste ha personal som kan sälja, kanske inte 

bara ett par utan två par skor i snitt per kund och inte vara rädd för att sälja - 

eller nästan skämmas för att man tar betalt för skokräm sådant är tokviktigt.” 

 

Varje butik har en egen butikschef som tar mycket ansvar och avlastar för syskonen. De 

exemplifierar en av butikscheferna såhär;  

 

”Tjejen som jobbar i 59:an hon sköter den nästan helt själv. Hon har jobbat där 

länge och hon är i samma ålder som målgruppen och hon kanske ser det på ett 

annat sätt än vad vi gör det. Hon är sitt eget lilla varumärke där inne.”  

 

Respondenterna berättar vidare att de butiker som tillhör en kedja, Ecco & Co och DNA, 

arbetar annorlunda med marknadsföring samt säljteknik. Syskonen menar att de fått stöd och 

hjälp från de organisationerna, Nilsson F. berättar även att de måste förhålla sig till vissa 

riktlinjer vad gällande marknadsföring. Han menar vidare att det är stor skillnad på hur de 

arbetar med sina egna varumärken, han berättar här om att det tog lång tid att etablera 

varumärket 59:an;   
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”Det var ju ingen som visste vad det var, det tog nästan 8-10 år innan vi tyckte 

att de fått en stabil butik och fått upp lönsamheten på den, ja innan vi tyckte att vi 

hanterade den.” 

 

Kunder  

Nilsson M. berättar att företaget värdesätter goda kundrelationer, hon säger att relationerna är 

olika beroende på butik och målgrupp. Hon exemplifierar genom att man bemöter äldre 

människor på ett annat sätt än yngre. Att butikerna med yngre målgrupper nyttjar sociala 

medier som relationsverktyg medan andra har mer traditionella verktyg som kundkort och 

stämpelpass. Hon menar att för samtliga kunder vill de erbjuda ”så pass bra service att när 

man kommer dit ska kunden nästan känna sig som hemma.” Mycket av arbetet med 

relationer är givetvis för att få kunden att komma åter och göra nya inköp, säger hon vidare. 

Nilsson F. tror också att Sko-Centrums lokala förankring kan ha en viss betydelse i relationen 

till kunderna ”det är ingen kedja som Din Sko och det är ju också en relation.” 

 

Omvärld  

I samband med resor menar syskonen att de jämför både priser och utbud samt får inspiration 

från sina konkurrenter. De studerar även sina konkurrenter genom att de är medlemmar i 

deras kundklubbar. Nilsson F. menar dock att;  

 

”Du ska egentligen inte bry ihjäl dig vad konkurrenterna gör, vi kör ju mycket 

vårt eget race och bryr oss ganska föga om vad de gör.” 

 

Med fyra olika butiker är det svårt att kontrollera allt men Nilsson M. menar att det är viktigt 

att själv vara verksam och jobba nära kunderna för att förstå dem.  

 

”Det går alltid att se vad som har sålts via datorn men du måste vara nere på 

golvet, du måste vara på lagret, du måste gå och gräva i allting, det går inte 

annars. Annars måste du ha det så renodlat och sälja samma sko på alla fem 

butikerna.”  
För ett antal år sedan gjorde företaget en kundundersökning. Syftet var att få bättre kunskap 

om hur kunderna uppfattade butiken, personalen och de saluförda produkterna. Sedan dess 

har det inte gjorts någon ytterligare studie, men syskonen är överens om att det borde göras 

oftare. Respondenterna säger samstämmigt att konkurrensen i Umeå är hård och att den blir 

allt hårdare. Nilsson M. räknar upp ett flertal; Nilssons, Din Sko, Sko Punkten, Scorett och så 

vidare. Hon menar att förutom skoaffärer konkurrerar de också med stormarknaderna. 

Nilsson F. räknar upp ett antal variabler som de anser vara viktiga för att hålla konkurrensen 

på avstånd.   

 

”I den här staden och som i många andra städer, så är det mycket samma varor 

överallt och man slåss om samma kunder.  Så för våran del är det viktigt att ha 

ett starkt varumärke i våra butiker, att ha duktig och trevlig personal och en 

intressant butik, att folk känner sig trygg när de kommer hit till oss och att vi då 

skapar en köpsignal hos dom.” Nilsson M. instämmer; ”det är det vi kan jobba 

med när man är egen företagare. Du kan inte slåss om priset för det har du inte 

råd med utan du måste arbeta med de här mjuka grejerna istället.”  
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Kommunikation  

Syskonen förklarar att de kommunicerar med kunderna på olika sätt beroende på vilken butik 

och målgrupp det är frågan om. Det komplicerade menar de är att inte blanda koncepten för 

mycket, att alla butikerna måste få en egen identitet; 

 

”Du ska känna igen dig på en gång när du ser en annons. Citymagasinet, där ska 

det vara en tuffare annons, den ska rikta sig mer mot de i 20-årsåldern. Det är 

viktigt att man kan identifiera sig med annonsen.” 

 

Under året har de kontinuerligt annonserat i lokaltidningarna på orten. De återkopplar även 

till vad de nämnde tidigare om sociala medier; ”DNA har jobbat mkt med Facebook och det 

har funkat jättebra.” Nilsson F. menar att de länge varit ”rätt dåliga på att vara aktiva på 

internet” men de är övertygade om att de måste arbeta mer aktivt med detta i framtiden.  

 

”Det är ju ett mediebrus som är enormt idag och det gäller därför att hitta vägar 

så att man syns och nätet är en viktig faktor[…] och kanske är det för att vi ligger 

som vi gör med den här butiken, när vi ligger efter gågatan, då har vi inte gjort 

så mycket. Men vi har nu en hemsida som vi jobbar med men det är ganska nytt. 

Men vi måste ju också börja tänka på det sättet - att det blir viktigare och 

viktigare att vi måste också finnas där. Vi har väl tänkt bygga upp en säljfunktion 

så vi också kan sälja via nätet också - vilket man inte ens funderade på för fem år 

sedan. Kan man få det att fungera så är det värt otroligt mycket men vi får se när 

vi kommer dit. Vi är inte där riktigt än. Det är en stor dag den dag vi säljer vårt 

första par skor via nätet.”  

 

Syskonen berättar att de butiker som ligger något avsides från gågatan behöver mer 

marknadsföring, därför satsas mer resurser just på dessa. Nilsson F. berättar om att 

Eccobutiken exempelvis skickar inlagor med morgontidningen med mycket gott resultat. 

Nilsson M. menar också att hyresskillnaden mellan butikerna gör att de som inte ligger på 

gågatan får mer resurser. Å andra sidan menar Nilsson F. att ett skyltfönster längs gågatan är 

betydelsefullt; 

 

”Det är väl kanske någonstans den bästa marknadsföringen du har - att ha ett 

fräscht och intressant skyltfönster.  Vi har fem fönster och tänk hur många som 

passerar här varje dag. Det är superviktigt.[…] Med de skyltfönster vi har här 

och den genomströmning vi har får vi ju gratis marknadsföring. På Ecco går 8 

av 10 in med ett medvetet val att gå dit för att köpa ett par skor medan de på 

Sko-Centrum går in mer slentrian” […] För det är ju skillnad där också, du har 

betydligt högre köpfrekvens på Ecco, de som kommer in där går kanske iallafall 

varannan ut med en påse. Det är stor skillnad; här tittar man mer och där köper 

man mer.” 

 

Syskonduon berättar att de tagit hjälp av ett mediaföretag vid framtagning av 

tidningsannonser, butikernas olika typsnitt och logotyper. De säger att de kontinuerligt 

försöker arbeta med enhetlighet i all kommunikation med omgivningen. De menar att de vill 

värna om sitt varumärke och att detta den senaste tiden blivit allt mer viktigt. 
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Tillväxten 

Syskonen Nilsson menar att det inte är tillväxten som varit det lockande, de menar att 

utmaningen med fler butiker är det som varit intressant. Nilsson F. menar att det inte bara 

handlar om att våga satsa, att det inte är något självklart att vinsten ökar bara för att 

omsättningen gör det utan att det är prioriterat att vara lönsam också. Han fortsätter och 

berättar att företaget numer har finansiella mål. De har båda jobbat inom företaget mer än 20 

år och menar att målet är att komma upp i en lönsamhet så att de inte behöver jobba precis 

varje dag. ”Vi vill upp på en viss nivå, det är det som är målet, så man kan släppa lite.” 

Syskonen menar att de brinner för vad de gör och att de vågat satsa är några av de 

huvudsakliga orsakerna till företagets tillväxt. De framhäver också det faktum att de är 

syskon som en bidragande orsak till framgången. Framtiden är spännande menar 

respondenterna, de lyfter fram ombyggnationerna och förnyelsen av stadskärnan som mycket 

intressanta. 

5.3 Tomas Pumpare 
3-B Tomas Pumpare AB är ett serviceföretag som erbjuder betonggjutningar i inomhus-,  

utomhus- och undervattensmiljöer. Företaget grundades 1978 och drivs sedan 2005 av 

Tomas Lindqvist. Idag omsätter företaget drygt 26 miljoner SEK och har tio anställda. 

Verksamheten bedrivs i hela Norrland men främst i regionerna kring Örnsköldsvik och 

Umeå. Vi träffar ägaren tillika VD Tomas Lindqvist samt Ulrika Valtersson i parets 

gemensamma villa strax utanför Umeå. Valtersson arbetar som heltidsanställd med ansvar 

över företagets administration, ekonomi och hemsida medan Lindqvist har en mer operativ 

roll. 

 

Produkten  

Kvalitet för Lindqvist handlar inte bara om slutprodukten eller råvaran han menar att 

helheten är avgörande eftersom kunder faktiskt pratar med varandra. Han säger;  

 

”Det är viktigt att du har riktiga grejer, eller ja.. rejäla grejer, ordning och reda 

är väl någonting som många ser.. än att du kommer med någon halvslarvig bil å 

sådär, det sprids ju ganska fort… vi vill ju bli förknippade med att vi har sjysta 

grejer.”  

 

De menar vidare att de sällan nekar till ett jobb, tvärtom. Valtersson menar att Lindqvist 

alltid strävar efter att leverera mer än vad kunden förväntar sig, hon säger; 

 

”Det vet jag att de som kommer söderifrån har sagt, att vi är ju väldigt 

service-minded, alltså folk som kommer söderifrån de får ju bara betongen ut 

från slangen och inge mer medan vårt folk kan hjälpa till på ett helt annat sätt 

och det uppskattas.” Lindqvist instämmer;  

 

”Jag har väl själv lite inställningen å alltid försöka och tillgodose alla kunder 

liksom, många gånger har man väl gått över gränsen – fixar jag det här till 

imorgon? - men det brukar lösa sig - och då blir det väl lätt så att många ringer 

och tänker att – jo, han fixar det här så det är lugnt.” 
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De berättar att Tomas Pumpare har sin logotyp tryckt på samtliga av företagets maskiner. 

Likaså bär samtliga anställda profilkläder med logotyp och företagsnamn. Lindqvist säger att 

syftet är att det ska synas vem det är som är där, vem som utför jobbet.  

 

Kunder 

Lindqvist prioriterar och finner det viktigt med goda kundrelationer, han menar att förtroende 

är en av de viktigaste byggstenarna. Målsättningen är att tillfredsställa alla kunder även om 

det ibland är svårt. Lindqvist menar att det inte är sällan kunder kontaktar honom med kort 

varsel, både med förändringar av beställda jobb men även med helt nya projekt. Det är inte 

ovanligt med längre kontrakt som upprättas med samma, återkommande kunder. Lindqvist 

har en personlig relation till många av företagets kunder. Valtersson påpekar vidare att de 

större företagen har god kännedom om både Lindqvist som person och företaget i sig. Hon 

säger något skämtsamt; ”det är ju Tomas själv egentligen, som är marknadsbiten.” 

 

Kommunikation  

Valtersson menar att företagets hemsida är den enda aktiva marknadsföring som de har. 

Lindqvist säger att det är viktigt med en bra hemsida där kunderna har en möjlighet att bilda 

sig en egen uppfattning om vilka typer av maskiner de har samt vilka jobb de tidigare utfört. 

Valtersson, som kontinuerligt uppdaterar hemsidan med text och bild, instämmer och säger 

att det inte är ovanligt att kunder berättar att de läst om dem på hemsidan. Respondenterna 

tror att kunderna hittar till hemsidan via de sökmotorer som finns. Lindqvist belyser även 

vikten av att de använder tidigare projekt som referenser på hemsidan. Han menar att tidigare 

utförda arbeten är en utmärkt indikation på att företaget levererar en bra service. Valtersson 

fyller i och menar att referenserna även bidragit till det goda rykte som företaget har idag. 

 

Omvärld  

Tomas Pumpare var till en början ensam aktör på den Norrländska marknaden, konkurrensen 

har dock hårdnat den senaste tiden. Numer finns det dels fler svenska konkurrenter men även 

utländska företag har börjat etablera sig på marknaden. I branschen är det främst priset 

företagen nyttjar som konkurrensmedel och respondenterna menar att de absolut har 

påverkats av den ökade konkurrensen. De framhåller dock att en av de främsta 

konkurrensfördelarna är företagets maskinpark och Lindqvists dryga 30 år i branschen. 

Valtersson säger; ”det är sällan som det misslyckas för oss, han har lösningar på det mesta 

egentligen.” Lindqvist och Valtersson tror att branscherfarenhet är ett av skälen varför 

kunden väljer dem framför en konkurrent.  Lindqvist säger; 

 

”eftersom att jag varit i branschen så länge är det väl många som litar på att det 

blir bra det vi gör […] det viktigaste är att det är hög kvalitet och att det fungerar 

för kunden ska kunna lita på att det blir ett bra resultat.” 

 

De menar också att slutprodukten kan skilja sig och det är därför viktigt att jobbet utförs på 

rätt sätt. De förklarar att betongen exempelvis kan separera sig om den är av sämre kvalitet 

eller om arbetet inte utförs på rätt sätt. En avgörande faktor kan vara hur snabbt medarbetaren 

får ut betongen. Framtiden ser ljus ut, Valtersson berättar om en ständigt växande kundbas. 
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Tillväxten  

Förändringar som gjorts menar de har bidragit till den snabba tillväxten. En av den främsta 

förändringen menar respondenterna är att företaget fokuserar mer på företagets kunder.  

Lindqvist menar att gasellutnämningarna var kul att få men att det inte varit ett mål eller 

något de strävat efter. Han medger dock att han ser det ”som ett plus i kanten.” Trots att 

företaget inte nyttjat utmärkelsen i sin marknadsföring har det ändock gett resultat då både 

kunder och konkurrenter uppmärksammat det. 

5.4 TS Entreprenad 
Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett maskinentreprenörföretag som grundades i Umeå 

1990. Företaget sysselsätter närmare 40 anställda och omsätter nästan 30 miljoner SEK. Vi 

träffar ägare och VD Torbjörn Sundh på företagets kontor på Umedalen. Torbjörn har lång 

erfarenhet av maskinarbete och berättar att han började köra redan när han var 16 år. Innan 

han startade företaget jobbade han ett flertal år för Umeå Kommun men kände att han ” blev 

sugen på att köra eget och då slutade jag.” Fram till 1998 körde Sundh endast en maskin 

utan att ha några anställda. Verksamheten har expanderat kontinuerligt under hela 2000-talet, 

särskilt de senaste 8 åren.  

 

Produkten  

TS Entreprenad har som målsättning att ses som en seriös aktör och vill bli förknippad med 

service samt hög kvalitet. Respondenten menar att det är oerhört viktigt att som leverantör av 

maskintjänster ha kompetent personal som gör sitt yttersta för att tillfredsställa kundens 

behov. Stor vikt lägger Sundh också vid att så fort som möjligt åtgärda eventuella 

kundklagomål. Sundh menar vidare att företaget är nischade främst mot grävmaskinsarbeten 

samtidigt som de är kontrakterade för en stor del av regionens vinterväghållning.  

 

Kunder  

TS Entreprenad arbetar främst mot större kunder som NCC, Umeva, Skanska och PEAB. 

Privatmarknaden utgör omkring 10-15 procent av den totala omsättningen. Sundh berättar att 

han värdesätter relationer och långsiktighet. Han menar vidare att en orsak kan vara att ha en 

tillmötesgående prissättning och ”att man inte tar ut sista kronan.” Sundh fortsätter; 

 

”Jag har ju kört åt NCC själv i 26 år på mark och anläggningssidan, så det kan 

man väl säga att det är ganska långsiktigt.”  

 

Sundh förklarar att de har många återkommande kunder och att det inte sällan skrivs längre 

kontrakt med kunderna. Vidare har företaget aldrig konstruerat eller genomfört någon form 

av kundundersökning.  

 

Omvärld  

TS Entreprenad har många konkurrenter och konkurrerar på flera olika sätt. Sundh berättar 

att det finns tre eller fyra huvudkonkurrenter i Umeå kommun som är i samma storlek.  

 

”Det finns konkurrenter överallt men det är ju bra å andra sidan, har du inga 

konkurrenter så somnar du ju av vet du, du måste ju ha konkurrenter för att håll 

dig alert.”  
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Sundh menar att han vet vad konkurrenterna gör men det är inget han aktivt håller koll på. 

Han menar att det är viktigare att hålla sig uppdaterad på vad som händer på marknaden och 

vilka jobb som finns tillgängliga. TS Entreprenad jobbar ofta som underleverantör åt de 

större företagen. Det är därför viktigt att hålla koll på vilka uppdrag som de fått och sedan 

”jobba mot det företaget.” Vissa uppdrag får de nästintill per automatik medan de måste 

jobba mer aktivt med andra eftersom det ”är många om projekten.” Att just TS Entreprenad 

lyckas få många uppdrag tror Sundh till stor del beror på att de har bra service och kompetent 

personal som finns tillgänglig dygnets alla timmar. Även om företaget ofta konkurrerar med 

pris menar han att ”pris är ju inte alltid kvalitet, då kan du få mer kvantitet.” Han förklarar att 

många kunder prioriterar priset och ifrågasätter om det alltid blir rättvist. ”Vem ska avgöra 

vem som har bäst lösningar? Vilken faktor är rätt att väga in?”  

 

Kommunikation 

Sundh menar att de inte marknadsfört speciellt mycket. Han berättar dock att det just nu 

rullar en reklam på radion men att detta inte främst är för att marknadsföra företaget utan att 

det mer är ”en kul grej.” Respondenten berättar att TS Entreprenads logotyp återfinns på alla 

maskiner och arbetskläder. Sundh menar att de värdesätter enhetlighet och att företaget ska 

utstråla profession. Han beskriver att det på en arbetsplats kan vara flera maskiner och 

anställda samtidigt, Sundh menar att logotypen får en större volym om du ser flera och 

belyser åter igen enhetligheten. Respondenten hävdar att kunderna och företagen i branschen 

känner till TS Entreprenads verksamhet och att marknadsföring därför inte är prioriterat. Vid 

större upphandlingar medger Sundh att de brukar nyttja tidigare kunder som referenser. Han 

fortsätter; 

 

 ”Marknadsföring är ju egentligen när du jobbar runt en sådan här kommun är 

det inte större än att mycket folk känner till vad du gör och håller koll på med och 

gör. Att du gör ett bra jobb så att säga å gott renommé och uppför dig vettigt, 

både att du inte är allt för dyr på de grejer du gör och sådär. Det ena ger det 

andra…”  

 

Sundh berättar dock att företaget har en välutvecklad hemsida där kunder kan få en 

uppfattning om vilken typ av arbeten de utför. Torbjörn menar att denna kanal blir allt 

viktigare och att företaget försöker arbeta mer aktivt med hemsidan än vad de gjorde tidigare. 

På hemsidan går det att ta del av vilka maskintjänster som företaget erbjuder och vilka 

tidigare projekt som genomförts.  

 

Tillväxten  

Att flera gånger blivit utnämnt till gasellföretag är något som Sundh värdesätter och tycker är 

kul. Han tillägger dock att han inte arbetar med huvudsyfte att tjäna pengar utan för att han 

trivs med det han gör och tycker det är stimulerande. Sundh ser det mer som en hobby där 

hans intresse för maskiner tagit honom dit han är idag. Han menar också att han haft tur 

eftersom ”marknaden har haft mycket behov maskiner, det har varit gott om jobb.” TS 

Entreprenad har inga konkreta mål utan Sundh hävdar att det är marknaden som bestämmer 

företagets frammarsch. Han ser ljust på framtiden, särskilt då det den närmsta tiden är många 

planerade byggprojekt i regionen. Torbjörn tror att företagets främsta framgångsfaktor är att 

de har ”väldigt bra och rejäl personal.” 
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5.5 Rekab  
Rekab Entreprenad AB (REKAB) grundades 1998 av Roger Eriksson och Jerry Sjögren. 

Företaget är en byggnadsentreprenör som bedriver verksamhet i Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, 

Sundsvall, Uppsala och Malmö. Företaget nyproducerar, tillbygger och renoverar 

exempelvis skolor, sjukhus, kontor, bostäder, industri- och affärslokaler. Därtill anlägger de 

även bro, väg, järnväg och andra liknande anläggningar. I dagsläget är REKAB Sveriges 

femte största byggföretag med en omsättning på närmare 700 miljoner SEK och omkring 250 

anställda. Vi träffar VD Jerry Sjögren, som varit yrkesverksam i byggbranschen i närmare 30 

år, på företagets huvudkontor i Umeå.  

 

Produkten 

REKAB anser hög kvalitet och ett gott kundsamarbete vara avgörande för verksamheten. 

Företaget måste alltid leverera precis de produkter och tjänster som kunden efterfrågat, vitalt 

är också att detta sker inom den tidsram som utlovats. Sjögren menar att byggprojekt alltid 

avslutas med en objektiv slutbesiktning där det framgår om ställda krav och önskemål 

levererats på ett tillfredsställande sätt. Han berättar vidare hur de kontinuerligt arbetar med 

intern erfarenhetsåterföring med syfte att förbättra verksamheten. Sjögren argumenterar 

också att det är viktigt att dra lärdom av vad som sägs på varje projekts slutmöte, det som där 

diskuterats är väsentligt att ta med sig in i nästa projekt understryker han. Inför ett nytt 

byggprojekt konstruerar företaget internt mätbara mål som exempelvis kan vara hur många 

fel slutbesiktningen maximalt får innehålla.  

 

Sjögren redogör för hur de tidigare gjorde extern erfarenhetsåterföring, då i form av enkäter 

som skickades till kunderna. Syftet var att erhålla feedback om projektets utförande och 

resultat. Då responsen alltjämt var entydigt positiv och att ingen konstruktiv kritik erhölls 

upphörde företaget med enkäterna. Sjögren berättar att de säkerligen fortsatt om det på något 

vis hade tillfört organisationen värdefull feedback. Han tillägger även att eventuella problem 

uteslutande korrigeras i samma stund de inträffar och att detta kan vara en av orsakerna till att 

kritiken uteblev.  

 

Att vara ansedd som en seriös aktör är av yttersta vikt enligt Sjögren. Han exemplifierar en 

oseriös aktör med en firma som lägger anbud på ett jobb som motsvarar en fördubbling av 

dess omsättning på enbart ett projekt, ”att ta ett sådant stort jobb är ju egentligen inte seriöst 

för det innebär ju att du ska fördubbla ditt företags storlek och bara koncentrera dig på ett 

jobb.” Sjögren fortsätter att belysa vikten av att vara seriös. Med detta menar han bland annat 

att företaget måste ha full kontroll på organisationens ekonomi, att skatter och dylikt betalas i 

tid. REKAB har hög kreditvärdighet och är klassat som ett trippel A-företag, Sjögren tror att 

om du inte anses vara ett seriöst företag i byggbranschen blir du bortvald av kunderna redan i 

anbudsgivningsprocessen.  

 

Kunder  

REKAB arbetar främst gentemot stat, kommun och landsting, men även mot större 

industriföretag.  Sjögren beskriver relationen till företagets kunder som god men säger 

samtidigt att det inte är därför de håller sig med jobb. Han förklarar att de flesta 

byggnadsprojekt som företaget är involverade i, är baserade på en offentlig upphandling och 

där kan, eller får en personlig kontakt enligt lagen inte ha någon inverkan på 
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anbudsprocessen. Sjögren säger att merparten av kunderna återfinns genom internet. Det 

finns idag internetbaserade företag som samlar projekt som återfinns för anbudsgivning. 

Respondenten berättar att en stor del av kundkontakten sker genom just dessa webbsidor.  

 

Omvärld 

Respondenten är av uppfattningen att konkurrensen i branschen fungerar. Han berättar att det 

faktum att de förlorar fler anbud än vad de får är ett bevis på detta. Sjögren menar att priset 

nästan uteslutande har den avgörande rollen i anbudsprocessen, men belyser samtidigt att fler 

faktorer som kvalitet kan påverka;  

 

”Det har väl hänt någon enstaka gång att de enbart går på priset men oftast är 

det så att de har några mjuka parametrar också.”  

 

Kommunikation 

Sjögren hävdar att REKAB inte har någon aktiv marknadsföring. Visserligen syns de ute på 

byggplatserna genom olika typer av byggskyltar, men det är enligt Sjögren också den enda 

typen av marknadsföring de har. Respondenten säger att de kontinuerligt köper annonser när 

de söker efter personal och säger samtidigt: ”vi är konservativa och gammalmodiga, men det 

har funkat för oss.” Hemsidan fyller enligt Sjögren främst sitt syfte ur rekryteringssynpunkt:  

 

”Dom som söker tjänster hos oss det är de som är inne mest, att de får läsa in sig 

på vilka vi är och vad vi står för.”  

 

Att ta ett socialt ansvar tycker Sjögren är viktigt, han beskriver hur företaget ibland är 

verksamma i olika sponsringsprojekt, nu senast då Björklöven var i en ekonomiskt pressad 

situation. Han menar visserligen att REKAB alltid tänker ekonomiskt och kalkylerar 

avkastningen på varje projekt men att det ibland finns andra orsaker att anta ett projekt, han 

fortsätter: 

 

”Ibland har vi gjort något projekt för att det finns andra värden i det, till exempel 

det där glashuset som är mitt i stan, där hjälpte vi kommunen för de hade fel i 

budgeten… Företagen måste ju också ta ett samhällsansvar, om vi ska leva i 

samhället måste vi även delta i samhället. Ett visst samhällsansvar har vi ju 

också, vi kan inte ta huvudansvaret för samhället men vi ska delta, som 

företagare måste man inse att man är en del av samhället.” 

 

Sjögren berättar därtill att kunder ibland tar kontakt och ber dem att lämna anbud på vissa 

projekt. Han berättar att kunderna pratar mellan varandra: 

 

”Men det är ju klart, vi får ju ett rykte om oss […] Som i en sådan här stad där vi 

jobbat så länge nu och är så kända och allt, dom som är här lite grann, dom som 

har lite större projekt här, dom vet ju om oss, det blir ju inget bättre om vi sätter 

in en helsida i tidningen och det vill vi inte ha det heller, då får vi enormt massa 

samtal.”  

 

 

 



53 
 

Tillväxten 

När vi frågar vad Sjögren tror ligger bakom deras framgång säger han att han har ett tråkigt 

svar; ”hårt arbete.” Att de blivit utnämnda som gasell har de inte lagt mycket vikt vid mer än 

att de satt upp satt upp diplomet i fikarummet. Sjögren tror också skämtsamt att de är mer 

energiska än andra. Han påpekar att det han gör inte är ett arbete utan en livsstil. En annan 

faktor menar han är den vinnarinstinkt både han och Eriksson besitter. På sikt vill Sjögren att 

företaget skall växa ytterligare och han har numer ett personligt mål att uppfylla: 

 

”Personligen borde vi väl åtminstone få passera en miljard, att få bygga från 

noll till en miljard utan att köpa något företag, för det har vi inte gjort, utan vi 

har växt organiskt och att få säga att vi gjorde det i alla fall… utan att låna 

pengar”  

 

Han menar dessutom att det finns fördelar med att bli ännu större. Med verksamhet på fler 

orter sprider företaget riskerna då konjunkturen i branschen inte ser likadan ut i alla regioner. 

Han exemplifierar med att den senaste vintern har det inte funnits mycket projekt i 

Örnsköldsvik medan det varit betydligt bättre i Umeå. Om de endast varit verksamma i 

Örnsköldsvik tror Sjögren att det varit svårt att överleva. Han tror också att det blir roligare 

för medarbetarna att arbeta på ett företag som är framåtsträvande: 

 

”Det finns ju många företag som man ser stannar och de som stannar de går 

bakåt, det finns inget medelläge utan så fort du stannar har du lagt in backen.”  

 

Sjögren hävdar att REKAB:s största utmaning med ytterligare tillväxt är att få tag i 

kompetent arbetskraft. De försöker rekrytera direkt från byggprogrammen men han menar att 

det tar flera år innan de kan förväntas ta ett större ansvar.   

5.6 Vännäsbyggarna 
Vännäsbyggarna AB är verksamma över hela byggsektorn, de uppför allt ifrån privata 

småhus till industrilokaler och större offentliga byggnader. Kontoret återfinns i Vännäs men 

verksamheten bedrivs i hela Västerbottens län med tyngdpunkt på Bjurholm, Nordmaling, 

Umeå och Vännäs kommuner. Företaget bildades 1985 då tre konkurrerande lokala företag 

slogs samman och bildade Vännäsbyggarna AB. Sjölund & Johnssons Byggtjänst, Vännäs 

Trähus och Vännäs Bygg verkade alla lokalt och var redan då etablerade med en mångårig 

erfarenhet inom branschen. Idag har Vännäsbyggarna 15 anställda och omsätter nästan 40 

miljoner SEK. Vi träffar Gunder Sjölund, företagets VD. Gunders far var med och grundande 

Sjölunds Byggtjänst och Sjölund var med redan på den tiden;  

 

”Jag har ju hållit på med byggnationer hela mitt liv kan man säga, jag har 

egentligen inte provat något annat..”  

 

Sjölund har sedan 20 år tillbaka varit den som skött anbudsräkningen av olika projekt och 

jobbat med administration. Idag har de precis blivit uppköpta av Umeå Familjebostäder 

vilket Sjölund tycker ligger bra i tiden då han och kompanjonerna närmar sig pensionsåldern.
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Produkten 

Kvalitet är det viktigaste för Sjölund, jobbet måste vara väl utfört. Sjölund tycker dock att 

begreppet är svårdefinierat. Skämtsamt drar han en parallell till tv-programmet 

Fuskbyggarna. Sjölund berättar hur det på senare år har blivit större fokus på hållbarhet och 

miljötänk inom byggbranschen, som han menar i sig skulle kunna vara en kvalitetsstämpel. 

Han exemplifierar också att kvaliteten kan vara ordentligt skrivna avtal eller att de håller vad 

som utlovats. Förtroende är en förutsättning i branschen anser han. Sjölund berättar också att 

kvaliteten blir garanterad av oberoende besiktningsmän och stundtals får de beröm för ett bra 

och gediget utfört arbete. När de ger beröm, berättar Sjölund, ”då vet man att det är riktigt 

bra.”  

 

Kunder 

Vännäsbyggarnas kunder är allt från privatpersoner till företag, föreningar, kommuner och 

landsting. Sjölund berättar dock att de försöker komma bort från den privata sektorn och 

fokuserar allt mer på kommunala och större aktörer eftersom det inte är lika stor lönsamhet i 

de mindre kunderna. Sjölund menar att kunderna är återkommande och att kontakten med 

dessa är personlig. 

 

Omvärld 

Sjölund har genom styrelseuppdrag för Sveriges Byggindustrier skaffat sig ett gediget 

kontaktnät över hela landet. Sjölund hävdar att dessa kontakter har gett en bättre kunskap av 

marknaden och har underlättat arbetet. Vidare berättar Sjölund att Vännäsbyggarna ofta får 

samma kvalitetspoäng som de större aktörerna när de bedöms i olika besiktningar. Sjölund 

menar även att de har en rad fördelar gentemot dessa; 

 

”Ja vi har ju en mycket lättare kostym om man kallar det så, vi är ju mindre 

känslig för nedgång när man bara har att hantera 13-15 anställda naturligtvis. 

Det har ju alltid varit såhär i byggbranschen, i början på 90-talet minns man ju 

det var ju bedrövligt flera år...” 

 

Vännäsbyggarna har blivit mer nischade med åren och Sjölund tror att det är en av 

anledningarna till deras framgång; 

  

”Egentligen är det ju vi som har riktat in oss, vi har försökt att komma ifrån den 

privata sektorn för att det är ingen lönsamhet i detta nej nej... det gäller att få de 

här kommunala företagen och kommunala investeringar som industrihallar och 

vi har försökt rikta in oss mot skolor och sånt som det har blivit rätt mycket av, 

förskolor och bostäder[…] vi är starkt inriktade mot träkonstruktion kan man 

säga.”   

 

Sjölund säger att det gäller att räkna hem det. Han beskriver hur det alltid går upp och ner 

inom byggbranschen och att svårigheterna är att ligga rätt till prismässigt. ”Det billigaste och 

mest förmånliga för kommunen är det de kommer att anta, det är lite kniven mot strupen hela 

tiden.”  
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Kommunikation 

Sjölund upplever inte att de har så mycket aktiv marknadsföring eftersom ”de fått in foten” 

och blivit kända av kommunerna och andra kunder.   

 

”Ja, det är inget märkvärdigt alls egentligen utan naturligtvis har vi ju blivit 

kända av Vännäs Kommun, vi har gjort jättemånga projekt åt dom under åren, 

och Umeå Kommun har man ju å blivit känd mer och mer, där har vi också fått in 

foten.” 

 

Sjölund påpekar att ryktet är mycket viktigt och det är därför de alltid måste leverera bästa 

tänkbara kvalitet. Han argumenterar att ryktet är avgörande för om de lyckas få nya, samt 

behålla redan befintliga kunder. Respondenten menar också att ryktet kan vara avgörande för 

en mindre aktör, han tror att en negativ ryktesspridning på sikt kan ruinera företaget. Sjölund 

säger att ”mycket bygger på referenser, det tror jag.” Vidare hävdar Sjölund att en god 

relation till närliggande kommuner är av vikt. Inte minst ur aspekten att de säljer mark där 

privatpersoner och företag avser att uppföra byggnader, Sjölund menar att tomtköparna är 

presumtiva kunder till företaget. Sjölund påstår att han har hört att de har ”ett hyfsat rykte vad 

det gäller de här trähuskonstruktionerna” men de har inte gjort någon kundundersökning 

eftersom han är av uppfattningen att ”det finns viktigare saker att göra än sånt.” Företaget 

har alltid haft logotypen i samma utförande som den är idag. Bilar, arbetskläder och maskiner 

har alltid varit enhetligt profilerade. Sjölund påpekar även att de nya ägarna har valt att 

behålla både företagsnamnet och logotypen; ”de har ju förstått att det är inarbetat och att det 

är bättre att ha kvar den.” På Vännäsbyggarnas hemsida visas tidigare genomförda 

byggnationer vars syfte är att fungera som referenser. Vännäsbyggarna har genom åren 

sponsrat en rad olika lokala aktörer, uteslutande föreningar. Sjölund berättar att det handlat 

om blygsamma summor.  

 

Tillväxten 

Företagets omsättning ökade dramatiskt för omkring fyra år sedan. Sjölund förklarar hur 

strategin att lämna den privata marknaden var en av orsakerna. Sjölund lyfter även fram ett 

större byggprojekt av bostadsrättslägenheter i utkanten av Umeå, han menar att detta var en 

kanonaffär. Sjölund säger att gasellutnämningen aldrig varit något företaget haft som 

målsättning; ”det var inget vi siktat in oss på det bara blev så.” Vidare tycker han att 

framtiden ser ljus ut för regionen och menar att det alltid har funnits jobb inom byggindustrin 

här. Sjölund säger att de aldrig har velat bli större än dagens organisation. Han beskriver att 

15-20 personer är en lämplig gruppstorlek där en av fördelarna är att alla känner varandra. 

5.7 Bro & Tak 
Bro & Tak Isoleringar AB är ett Umeåbaserat företag som varit verksamma sedan 1993. 

Företaget sysselsätter 17 personer och omsätter närmare 25 miljoner SEK. De arbetar med 

tätskiktslösningar och reparationer av konstruktioner som exempelvis broar, parkeringsdäck, 

terrasser och balkonger. Företaget utför även lösullsentreprenader. Verksamheten bedrivs 

främst i Norrland men de utför även arbeten rikstäckande och har filialer i både Stockholm 

och Örnsköldsvik. Vi träffar Johan Thomasson som äger företaget sedan 2009. Thomasson 

har varit verksam inom branschen en längre tid och har bedrivit egen verksamhet med 

liknande inriktning som Bro & Tak idag har.  
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Produkten  

Thomasson menar kort att produktens syfte är att skydda byggnadskonstruktioner från vatten 

och fukt. Han förklarar samtidigt att lösullsentreprenaderna är helt andra produkter, han 

berättar att huvudsyftet med att vara verksam inom två produktområden är att minska 

säsongsvariationerna. Tidigare utfördes majoriteten av jobben under sommarhalvåret och 

personalen var endast anställd säsongsvis. Thomasson hävdar att det har varit viktigt att rikta 

verksamheten mot ett jämnare flöde av arbeten, detta främst för att minska 

personalomsättningen och således behålla kompetensen i företaget. Respondenten berättar 

om hur viktigt det är med kvalitet i de arbeten som företaget utför; 

 

”Vi är ju inkopplade på ganska viktiga projekt och då är det inte enbart priset 

som är avgörande utan det är hur man sköter sig och tar ansvar för de åtagande 

man har.” 

 

Thomasson säger att de utför många större projekt som löper över tid, han berättar då att 

saker som hur arbetsledningen fungerar, att personalen har god produktkännedom och håller 

sig till vad som är efterfrågat, han säger  

 

”Det har inte så stor betydelse om det skiljer 50 000 på sista raden för ett sådant 

jobb utan det är viktigare att det flyter på och att det blir rätt gjort. Det är väl lite 

så vi har jobbat vi har mer försökt att sälja lösningar till kunderna än att sälja en 

billig produkt.” 

 

Företaget har alltid prioriterat att utföra arbeten och leverera produkter av hög kvalitet. 

Thomasson belyser vikten i att utföra noggranna beräkningar på de jobb som ska utföras, han 

hävdar att kvalitet är att i förväg ha kontroll på totalkostnader; 

 

”En massa extra fakturor retar folk och utstrålar varken kompetens eller kvalitet. 

Man måste veta hur sina produkter man säljer fungerar, så man vet hur man ska 

räkna på dem” 

 

Thomasson tror att det är nödvändigt att produkterna de arbetar med är av god kvalitet och 

avsedda för ändamålet. Han säger även att det är viktigt att kunderna får en kompetent 

lösning och att slutprodukten blir i enlighet med vad de ursprungligen tänkt sig. 

 

Kunder  

Främst arbetar Bro & Tak gentemot de större byggbolagen, NCC, PEAB och Skanska. 

Endast 15 procent av omsättningen består av arbeten till privatpersoner. Det blir således en 

del upphandlingsarbeten. Thomasson menar att i vissa fall är det få företag som behärskar 

tekniken som krävs för uppdraget, vilket gör upphandlingsprocessen annorlunda. Han säger 

samtidigt att relationen med kunderna som kräver upphandling är annorlunda i jämförelse 

med andra;  

 

”Mot kommun och stat är det offentlig upphandling, det är ingen speciell man 

har kontakt med. Åt fastighetsägare bygger mycket på vilken relation man haft 

sedan tidigare, om man skött sig, gjort ett bra jobb. Det är ju ofta kontakter man 

jobbar med och om man är duktig får man fortsätta att göra jobb åt dem”   
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Thomasson tillägger dock att relationerna med kunderna till stor del bygger på sunt förnuft. 

Han är fast övertygad om att alla borde behandla kunderna som sina egna vänner eller sin 

egen fru, att det är mycket som är ”back to basic” Han menar att alla människor uppskattar 

personer som håller vad de lovar, de som är trevliga och normala. Thomasson belyser även 

vikten av att åtgärda eventuella fel och misstag så snart de kommer upp till ytan;  

 

”Tar man inte tag i de där surdegarna på en gång så sprids det på ganska fort, 

man kan ju inte bara sluta svara i telefon och styra bort problemet.”  

 

Thomasson berättar även att företaget alltid räknar på de jobb som kommer in, även de 

arbeten som inte företaget har någon chans att få, han hävdar att detta visar på ett 

engagemang;  

 

”Jag svarar på alla förfrågningar, då får de iallafall ett pris, det visar att man är 

engagerad och bryr sig även om de tycker att man är för dyr.” 

 

Företaget har aldrig utfört någon studie där kundernas uppfattning om företaget studeras. 

Thomasson skrattar och säger; ”om de inte ringer tillbaka så måste de ju vara nöjda.”   

 

Omvärld  

Thomasson säger att han inte fokuserar så mycket på vad konkurrenterna gör eller inte gör. 

Han tror att det är bortkastad tid att studera hur andra gör och att det i slutändan leder till att 

företagets utveckling hämmas; 

 

”Om man har den inställningen att man alltid vet att man klarar av att göra det 

bättre än någon annan så behöver man inte tänka så mycket på konkurrenterna.” 

 

Respondenten berättar hur företaget är varierat konkurrensutsatta beroende på både region 

och produktområde. Han säger att konkurrensen på taktäckningar i Umeå är hård då omkring 

åtta företag konkurrerar om jobben, vidare så finns tre aktörer i regionen som utför 

lösullsentreprenader. Thomasson lyfter fram att de endast är två aktörer i Norrland och sju i 

Sverige som arbetar med samma teknik för tätskikten på broarna. Han menar dock att även 

om det är färre aktörer så är det även färre antal jobb. Han argumenterar att det därför inom 

brosegmentet är än viktigare att göra bra ifrån sig. Respondenten är dock av uppfattningen att 

de aldrig känt av någon riktigt hård konkurrens men säger i samma andetag att det etableras 

nya firmor varje månad.  

 

Kommunikation  

Respondenten förklarar att företaget inte är bra på att marknadsföra sig, han berättar att de 

någon enstaka gång har annonserat i de lokala morgontidningarna men säger att det är mer 

slagkraftigt att bjuda på en kopp kaffe eller ett par öl. Internet är dock ett verktyg som blir allt 

viktigare, Thomasson berättar att de förutom hemsidan har arbetat för att förbättra 

sökresultatet på Google. Vidare finner respondenten det viktigt att synas i rätt sammanhang, 

han berättar om besök på bland annat Trafikverket och Gjutasfaltföreningen. Thomasson 

menar att det är viktigt att synas ”lite högre upp i organisationerna.” Företaget håller även en 

del föredrag om sina produkter och vilka metoder som bästa passar för olika projekt.   
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På senare tid har det fokuserats mer på enhetligheten vad gäller typsnitt och logotyp. 

Thomasson säger att bilar och maskiner ska ha samma utseende; ”det ska synas att det är vi 

som är där.” Samtidigt erkänner han att företaget har utvecklingspotential i hur man 

profilerar sig, att de kan bli bättre än ”att sporadiskt köpa lite muggar och kepsar.” 

 

Respondenten tror att företaget har ett bra namn, att branschen, trots att företaget är mycket 

nischat, har en god kännedom om vad företaget gör och kan, vilket även är mycket viktigt 

säger han. Han hävdar också de har ett gott rykte tack vare att de utfört kvalitetsarbeten till 

väldigt många företag i branschen.   

 

Tillväxten  

Thomasson återkopplar till vad han tidigare sagt, att det är viktigt att ta seriöst på de kunder 

företaget har och räkna på de förfrågningar som kommer in. Viktigt är också att vara ute och 

träffa folk och inte minst att ha god kunskap om de arbeten som ska utföras.  

 

”Kompetensen tror jag är avgörande, det går ju inte starta ett skomakeri om du 

inte vet vad en sko är. Jag tror egentligen man kan lyckas med vad som helst bara 

man vet vad man gör.” 

 

Framtiden ser ljus ut, expansionen till Stockholm känns både lockande och strategisk menar 

Thomasson. I landet som stort satsar företaget på att få utföra fler brouppdrag och i den 

närmare regionen vill företaget utöka sin lösullsverksamhet. Han tillägger dock att det gäller 

att vara ödmjuk, han säger att vad som är aktuellt idag kanske inte är det om fem år. Nyligen 

har man satt ett högt finansiellt mål, att vinsten skall vara närmare 10 procent av 

omsättningen. Thomasson berättar att detta är det första året som ett finansiellt mål har satts. 

Han berättar också att tidigare års gasellutmärkelser varit positiva men samtidigt inte 

påverkat honom eller företaget nämnvärt. Thomasson berättar om hur han tror att 

regelverken kommer att bli än hårdare i framtiden. Att komplexiteten kommer att öka och att 

färre firmor kommer att kunna med den teknik som krävs. Han ser dock detta som positivt;  

 

”Det är lite mer omständligt jobb, lite mer komplicerat och det tycker jag är bra. 

Det ska vara lite komplicerade jobb så får man göra dem själv och får 

förhoppningsvis betalt för dem också, det ska krävas lite specialutrustning. Då 

blir det högre instegströskel för att kunna starta upp för andra företag” 

5.8 Mittel 
Mittel Fjärrvärme AB är ett företag verksamt inom fjärrvärmebranschen, de levererar såväl 

produkter som tjänster till både reparation och nyproduktion av fjärrenergi-rör. De 

tillhandahåller tillverkning av rör och har en patenterad rörskarv som främsta innovation. 

Företaget har även utvecklat ett mätsystem med larmtrådar för underhållsplanering och 

lokalisering av skador i fjärrenergi-nät. Mittels huvudmarknad är Sverige men de har även 

expanderat till Norge och säljer produkter i Finland. Målsättningen är att öka exporten 

ytterligare. Företaget startades 1990 av familjen Appelblad och har idag omkring 50 

anställda och omsätter nästan 70 miljoner SEK. Företagsledaren och ägaren har lång 

branscherfarenhet. Intresset för produktutveckling var en effekt av den dåliga konjunkturen i 
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början på 1990-talet. Vi träffar David Appelblad på företagets kontor i Umeå. David är 

anställd som projektledare och han arbetar främst med marknadsföring och försäljning. 

 

Produkt  

Ett av de huvudsakliga argumenten Mittel bygger sin försäljning på är att företagets 

produkter har en livslängd på nästan 70 år och att de kan avskrivas på 30 år. Appelblad 

berättar att skadorna på fjärrvärmerör i Sverige till 80 procent beror på dåliga skarvar. Mittel 

ser sig själva som en nischleverantör med hög kompetens och kvalitet. Mittels målsättning är 

att alltid utföra ett så bra jobb som möjligt. De vill att kunderna ska associera dem med 

kvalitet och bra service. Han framhäver att service är oerhört viktigt; ”det märker man ju 

själv också, det är ju den luft man andas dagligen.” Appelblad menar dock att det även finns 

andra faktorer som är minst lika viktiga, så som leveranssäkerhet och leveransförmåga, 

kunderna vill helt enkelt ha en leverantör som de kan lita på. Som försäljare pratar Appelblad 

om fördelarna med Mittels produkter och tjänster varje dag och framhäver då väldigt ofta 

dess kvalitet. Han säger att kvalitet är så mycket mer än bara produktens hållbarhet.  

 

”Det finns nog andra faktorer också och en sådan är väl att vi är duktiga på att 

göra jobb, alltså duktigt folk, vi är duktiga på att fixa projekt helt enkelt. Vi gör 

bra jobb som blir klart i tid! Det är säkert en, ja det är en lika viktig faktor, för 

entreprenörerna kanske den viktigaste.”  

 

Mittel har utfört en kvalitativ kundundersökning med syfte att dels finna de särskiljande 

egenskaperna för företagets produkter men även att identifiera de områden där de kan bli 

bättre. Resultatet visade att de måste bli tydligare i hanteringen av beställningar då det var 

något som de ”tagit lite lätt på, vi hade väl tyckt att fixa har varit det viktiga.” Appelblad 

förklarar att det inte alltid är samma person som beställer som tar emot leveransen och därför 

var tydlighet något många efterfrågade. Om det uppstår fel eller problem med något som 

levererats prioriterar Mittel att lösa problemet så snart som möjligt. Även om felen ofta är 

dyra att åtgärda då rören ligger nedgrävda står företaget alla kostnader i samband med 

åtgärden. Appelblad berättar att kunder säger att Mittel är hjälpsamma och duktiga, han 

hävdar samtidigt att det är först när de tar hand om alla kostnaderna som trovärdighet skapas.  

 

”Det är jätteviktigt för oss att det fungerar. Det kan ju vara ganska bra, en skada 

behöver inte vara någonting dåligt. Det är en utgift såklart och det är aldrig kul 

men om man visar att man verkligen tar hand om det, då skapar man 

förtroende.” 

 

Flera gånger under intervjun återkommer Appelblad till prissättningen av deras produkter 

och tjänster. Han förklarar hur Mittel kan hålla lite högre pris än konkurrenterna eftersom det 

är mycket arbete som ligger bakom själva slutprodukten. Han är av uppfattningen att 

kunderna snarare väljer dem beroende av andra faktorer än priset. ”Vi skulle inte kunna vara 

nischade som vi är om de bara gick på pris.” Han menar att det är svårt att sälja något till fel 

pris och mycket på grund av att det inte är ”en hel skog av aktörer.” 
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Kunder  

Kunderna är främst värmeverk som återfinns inom den statliga och kommunala sektorn men 

företaget säljer även till privata aktörer. Appelblad menar att en bra relation med kunden är 

viktigt. Han argumenterar att detta faller sig naturligt inom branschen då montörerna arbetar 

i nära kontakt med projektledarna på värmeverken. Han berättar hur kunden ofta bjuder in 

dem och kunderna är relativt enkla att hitta. För Mittel är det ”repeat business det handlar 

om”, i andra ordalag har de återkommande kunder och långa relationer med dessa. Appelblad 

liknar kundbasen med en pyramid där de har en bas av projektkunder som beställer mindre 

projekt och ett fåtal större kunder som beställer mer omfattande projekt. Appelblad tycker 

inte att det är någon skillnad mellan kommunala och privata kunder. Han menar att det alltid 

handlar om komplex försäljning och att personliga relationer därför alltid är viktigt. 

Appelblad arbetade tidigare som tekniker på företaget och tycker därför att han har utvecklat 

en god förståelse för både företagets kunder och för organisationens medarbetare; 

 

”Jag förstår dem ganska bra, dem jag ska marknadsföra till, sen begriper jag 

mig på människorna internt också, det tror jag nästan är ännu viktigare. Att sälja 

till chefer det är ju inte så svårt, det är inte så olika från olika företag, men att få 

byggjobbare att harmoniskt jobba och delta i marknadsföringen av våra 

produkter det är inte alltid det lättaste…” 

 

Han berättar att de aktivt arbetar med att förankra varumärket internt men säger samtidigt att 

det är ett tufft jobb. För att förbättra kommunikationen, både internt och externt, gjordes för 

några år sedan ett varumärkesarbete tillsammans med en reklambyrå. Appelblad hävdar att; 

”det bästa är ju om man har med sig dem hela vägen och få alla att sälja.” Han förtydligar 

och berättar att teknikerna på fältet kan sälja indirekt eftersom de kan vara rådgivande i olika 

situationer. Han påstår att företagets personal ofta är väldigt stolta över vad de åstadkommit, 

då många av dem bidragit till utvecklingen av både produkten och företaget som helhet. 

Appelblad berättar vidare att de nyligen konstruerat ett uppskattat reklamutskick. Kunderna 

erhöll ett whiskey-rör som innehöll en av företagets produkter. Syftet var att sända ett 

budskap på ett annorlunda sätt och Appelblad säger även något förvånat att reklamröret 

uppskattades internt; ”Montörerna har varit stolta över produkten och tävlat om vem som ska 

få göra den, så det har ju funkat jättebra internt.” 

 

Omvärld  

Även om Mittel har en rad konkurrenter är Appelblad av uppfattningen att de behöver 

varandra. Han menar att konkurrenterna säljer rör medan Mittel säljer nischtjänster och 

-produkter ”så det är ingen frontalkrock.” Appelblad argumenterar att de särskiljer sig från 

konkurrenterna på ett flertal punkter; 

 

”Vi är nischmänniskor, medan de här andra rörtillverkarna - de levererar 

ganska bra saker, men det är standardlösningar så vad vi har siktat in oss på är 

ju flexibilitet, alltså hög grad av kundanpassning och kvalitet, hög kvalitet, alltså 

att ha bra teknik.” 
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Appelblad menar vidare denna kundanpassning och möjligheten till speciallösningar inte har 

någon inverkan på kvaliteten, vilket också är en särskiljande egenskap de besitter.  

 

”…där särskiljer vi oss från mindre företag som kan ha väldigt hög grad av 

kundanpassning men det är lite si och så med kvalitetskontroll och tekniken…” 

 

Marknaden är enligt Appelblad ganska enkel att tyda, han anser att de har bra koll på var 

värmeverken finns rent geografiskt. Det är Appelblad själv, tillsammans med de andra 

säljarna som håller koll på marknaden. Han gör detta genom att läsa så mycket han hinner. 

Han menar dock att det inte varit nödvändigt att genomföra många marknadsanalyser tack 

vare konjunkturen. ”Det har varit ganska glest mellan SWOT-analyserna.” Han berättar att 

byggbranschen är ganska enkel och att marknadsföring ofta är något som ”man rycker på 

axlarna åt, vi behöver bara sälja” och han summerar ”till största delen är det sunt förnuft att 

ta hand om sina kunder.” Han medger visserligen att en vikande konjunktur kräver mer 

arbete gällande både marknadsföring och marknadsanalyser. Mittel är i en expansiv fas, nya 

marknader som Kroatien och USA är planerade. Enligt Appelblad kommer det svenska 

fjärrvärmenätet att vara till fullo utbyggt redan år 2020, han förklarar att företaget måste 

tänka långsiktigt och därför expanderar redan nu. 

 

Kommunikation 

Mittel använder sig uteslutande av traditionell marknadsföring där basen utgörs av 

direktreklam och direktförsäljning. ”Direktreklam funkar bra för oss, det är enkelt, sociala 

medier är ju bara att glömma när det gäller värmeverk” tillägger Appelblad lite skämtsamt. 

Företaget arbetar även med informationsrika produktkataloger som skickas till kunderna 

men som även delas ut på exempelvis branschmässor. På hemsidan ger de information om 

företaget och de produkter samt tjänster som erbjuds, enligt Appelblad är den relativt 

välbesökt. Hemsidan nyttjas även för att erhålla respons från kunder, han berättar att 

företaget ibland sänder ett enkätliknande informationsmail. Syfte med detta är att få feedback 

på om kunden varit nöjd med den problemavhjälpning de erhållit. Han argumenterar vidare 

att kommunikation kunder sinsemellan är en viktig del för att bygga upp ett förtroende, goda 

referenser är därför av yttersta betydelse för Mittel.  

 

”Det är ju helt enkelt så att kunder tror på andra kunder och speciellt om man 

har kunder som har lite bra rykte och sådär och berättar att det har gått bra för 

dem med hjälp av oss. Det är vanlig praxis i branschen att man lämnar 

referenser. De ringer till varandra och pratar, har man bra kunder så ska man 

verkligen vara glad för att de reser och hälsar på varandra och så. Om någon 

har byggt ett tjusigt värmekraftverk så är de stolta över det och andra åker gärna 

dit och tittar och om man då kan glänsa lite grann där så är det ju kul. Sen i 

upphandlingar så uppmuntras man ju även att lämna en referenslista.”  

 

Mittel använder sin logotyp i allt tryckt material, på företagets bilar och på de patenterade 

rörskarvarna. Appelblad berättar att de för tillfället arbetar med att förstärka sin grafiska 

profil. Han hävdar att den tydligare måste synas på produkterna för att en kund ska kunna 

urskilja att den är tillverkad av Mittel. Han förklarar att det är viktigt då det ”bekräftar att den 

har en viss kvalitet, att det ingår vissa komponenter, att den är utförd på ett visst sätt och 

provad på ett visst sätt.” Appelblad säger att detta har blivit än mer viktigt när de ska utöka 
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exporten. Han tror att i Sverige är deras produkter synonyma med dem som företag. 

Kunderna är medvetna om att det är Mittel och ingen annan som levererat dem. Utomlands 

vill de att kunden även där ska efterfråga Mittelprodukter och av denna anledning försöker de 

utveckla den grafiska profilen.  

 

Tillväxten 

Det har enligt Appelblad varit god byggkonjunktur under hela 2000-talet och Mittel har vuxit 

med den. Han tror att den goda efterfrågan på marknaden och att de haft en attraktiv resurs är 

några av deras framgångsfaktorer. Han menar att de har duktiga montörer samt bra teknik 

och på det sättet har de gjort sig attraktiva. Kunderna har därtill kommit till dem i den takt 

som de haft kapacitet att expandera. Appelblad berättar att framgången för Mittel kom i 

samband med produktutvecklingen av skarven där första referensprojektet utfördes 1999.  

 

”Då vi fick vår egen skarvteknik, det var då allt verkligen lyfte. Vi blev 

oberoende av andra, vi kunde lyfta en större del av kakan i affärerna. Från att 

vara en ren utförare av arbetarna så blev vi en leverantör av ny teknik, så det 

lyfte oss både lönsamhetsmässigt och marknadsmässigt, vi blev en seriös aktör 

helt enkelt.” 

 

Gasellutnämningen har gått dem nästan obemärkt förbi även om han menar att det gav dem 

bra publicitet och en allmän känsla att det går bra för Mittel. De har inte jobbat mycket mot 

mål tidigare men tänker på det mer idag. Appelblad tror att det är på det sättet de måste jobba 

nu när de ska expandera till andra marknader. De måste vara mer strukturerade och mer 

fokuserade på konjunkturen. 
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6. ANALYS  

6.1 Varumärkeskapital 
Både Aaker (1991) och Keller (2009) diskuterar varumärkeskapital och hur detta skapar ett 

värde för såväl kunden som företaget. Denna del av analysen är strukturerad efter Aakers 

modell. För att bättre redogöra för de likheter vi funnit i Kellers modell har dessa integrerats 

i analysen. Således kommer vi nedan att redogöra för de strukturella elementen parallellt 

med de sex byggstenarna i resonanspyramiden. 

6.1.1 Varumärkeslojalitet   
Varumärkeslojalitet är något som både Aaker (1996, s. 105-) och Keller rankar som den 

viktigaste dimensionen av varumärkeskapital. Keller menar att lojaliteten byggs genom att 

skapa en relation mellan varumärket och kunden, det vill säga varumärkesresonans. Utifrån 

empirin kan vi se att både relationer och lojala kunder är av vikt för respondenterna. Tomas 

Pumpare, TS Entreprenad, Mittel, Vännäsbyggarna och Bro & Tak har lojala kunder som till 

största delen bygger på en personlig relation. Relationerna tycks i samtliga fall byggts upp 

under lång tid. TS Entreprenad har en kund som bygger på en 26 år lång relation vilket vi 

tolkar som en oerhört lojal kund. Vi har kommit fram till att det är främst de studerade 

företagens ägare som skapar lojalitetsrelationerna. Ett exempel på detta är Thomasson på Bro 

& Tak som menar att det är mer effektivt att bjuda på en kopp kaffe eller ett par öl istället för 

att annonsera. Vi tolkar detta som att Thomasson anstränger sig för att skapa relationer och 

på detta sätt också skapa ett värde för företaget. Mittel menar också att verkarna ute på fält är 

de som skapar relationer då de arbetar närmare kunden. Sko-Centrum har olika 

kundklubbs-aktiviteter med syfte att skapa en lojalitetsrelation. Toontrack uttrycker att de 

har en mycket stabil och lojal kundbas. Vi vill här lyfta fram att en relation kan ses som både 

personlig till företaget eller endast allmän relation till varumärket. Keller (2009) menar att 

kunden kan känna sig synkroniserad med varumärket och utveckla ett psykologiskt band till 

varumärket. Vi kan egentligen varken bekräfta eller dementera detta. Intressant för studiens 

problemformulering är dock vad gasellföretagen hävdar att de gör för att skapa 

lojalitetsrelationen mellan kunden och varumärket. Utifrån ovan fört resonemang instämmer 

vi med Aakers (1991) och Kellers (2009) syn på att lojalitet är ett viktigt element för 

uppbyggnaden av varumärkeskapital. Empirin har dock visat att detta inte alltid föreligger 

vara uppfyllt. Vikten av en relation tycks nämligen elimineras vid offentliga 

upphandlingsprocesser. Priset snarare än andra faktorer blir då det avgörande. Det företag 

som uttryckte detta tydligast var Rekab som menade att även om de hade en god relation till 

kunderna var det inget som påverkade om de fick nya projekt eller inte. Empirin visar därmed 

att det existerar vissa skillnader mellan hur lojalitetsrelationerna konstrueras för ett 

B2C-företag jämfört med ett B2B-företag. Thomasson menar exempelvis att relationen till 

stat och kommun är annorlunda jämfört med den gentemot privatkunder. Många av 

respondenterna är aktiva i både en B2B- och B2C-miljö. Mittel var ensam med att hävda att 

skillnaden var liten mellan B2B och B2C. Appelblad berättade att en personlig relation alltid 

är viktig när det gäller komplex försäljning.  

Vi menar att relationer har stor betydelse i de sammanhang de får utrymme att påverka 

kundens lojalitet. Visserligen ger vissa upphandlingsregler inte utrymme för kundrelationer, 
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i dessa fall kommer lojaliteten inte att bidra med ett mervärde för varken kunden eller för 

varumärkesinnehavaren. Om ett mervärde på detta sätt inte skapas kommer inte heller 

tillväxt alstras. Vi menar att Aakers (1991) och Kellers (2009) teorier stämmer i fråga om 

företag verksamma inom den privata sektorn och för de som inte påverkas av offentliga 

upphandlingar.  

6.1.2 Varumärkeskännedom  
Varumärkeskännedom är viktigt på ett flertal sätt då det kan påverka kundens beslutsfattande 

(Aaker, 1996, s.114). Empirin visar att majoriteten av respondenterna anser sig vara nischade 

inom sin bransch. Det är därför enligt Aaker (1996, s. 114) än viktigare att dessa företag 

aktivt arbetar med att förbättra varumärkeskännedomen. Syftet med varumärkeskännedom 

är, enligt Keller (2009, s. 114), att hjälpa konsumenten att minnas och kunna urskilja ett 

varumärke under olika omständigheter. Hur väl företagen har uppnått ett medvetande bland 

konsumenterna är svårt att säga eftersom studiens empiri inte inkluderar detta. Vi anser dock 

att respondenterna har en god förståelse för varumärkeskännedom och därigenom aktivt 

engagerar sig för att öka varumärkeskännedomen på sin verksamma marknad. Mittel 

berättade exempelvis att de idag förstärker sin grafiska profil och Toontrack menade att de 

för tillfället utarbetar en framtidsplan för hur logotypen ska användas både internt och 

externt. Att Bro & Tak är medveten om sin utvecklingspotential för hur den grafiska profilen 

kan nyttjas tycker vi visar på en medvetenhet om detta element. Företagets viktigaste uppgift 

är enligt Melin (2008, s. 53) att göra kunderna medvetna om varumärkets existens, vilket vi 

tycker att alla respondenter gör även om det görs på olika sätt. Varumärkesmedvetenhet kan 

jämföras med Kellers (2009) första steg i CBBE-modellen, identitet som skapas genom 

salience. Alltså, att i olika situationer påminna kunden om varumärket med syfte att skapa 

kännedom och medvetenhet. Att Vännäsbyggarnas nya ägare har valt att behålla den 

ursprungliga logotypen eftersom som Sjölund uttryckte det; ”de har ju förstått att det är 

inarbetat och att det är bättre att ha kvar den”, anser vi visa att varumärket skapat en 

identitet då det garanterar ett igenkännande hos konsumenten.   

Samtliga gasellföretag i studien har en hemsida som vi hävdar är en kommunikationsaktivitet 

som ökar medvetenheten om varumärket. Keller (2009) menar att det blir allt viktigare för 

företag att välja rätt kommunikationsprogram, vilket också många av respondenterna har 

uttryckt. Vi ser en skillnad i hur aktiva företagen är med att uppdatera och använda hemsidan 

som kommunikationskanal. Toontrack ansåg att hemsidan är deras främsta kanal och den 

plattform som de huvudsakligen använder för att nå sina kunder. Vi menar att de har en noga 

genomtänkt strategi för hur de bäst ska skapa en medvetenhet om företagets varumärke. 

Thomasson på Bro & Tak menar att de arbetat mycket med Google för att potentiella kunder 

ska hitta just dem när de söker på nyckelord som flytapplicerat tätskikt. Tomas Pumpare 

menar att kunderna främst hittar dem via sökmotorer på internet. Sko-Centrum och 

Toontrack var de enda företagen som använde sig av sociala medier som exempelvis 

Facebook. Detta beror givetvis på bransch och vilken slutkund företaget har. Respondenterna 

som är verksamma inom byggsektorn arbetar enligt oss på ett liknande sätt i fråga om 

kundens varumärkeskännedom. Vi menar att företagen har ett enhetligt arbetssätt om hur den 

grafiska profilen är synlig på skyltar, bilar, maskiner och arbetskläder. 

Många av respondenterna nyttjar traditionell marknadsföring som exempelvis annonser i 

dagstidningar. Vi har funnit stora skillnader mellan de företag som anser att denna typ av 
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marknadsföring är en effektiv kommunikationsaktivitet. Toontrack skapar 

varumärkeskännedom genom annonsering i branschmagasin medan Sko-Centrum 

annonserar i den lokala morgontidningen. Även om TS Entreprenad ibland använder sig av 

radioreklam ser Sundh det mer som en rolig grej. Bro & Tak gör främst reklam riktad mot 

den privata marknaden. Respondenterna som i huvudsak arbetar med andra företag som 

målgrupp menar att annonsering inte har någon effekt. De menar istället att direktreklam är 

ett bättre verktyg för att skapa medvetenhet bland företagskunderna. Vidare är Bro & Tak 

ensamma bland respondenterna att besöka kunder för att informera och föreläsa om sin 

verksamhet. Thomasson menar att syftet med föreläsningarna är att öka kunskapen i 

branschen men också givetvis att skapa ett ökat intresse om varför just deras produkter bör 

användas i framtida projekt.  

Ovan har vi redogjort för hur respondenterna går tillväga för att öka kundernas 

varumärkeskännedom. Vi kan inte urskilja något som är generellt för samtliga respondenter. 

Vi menar istället att företagen i studien inte uttalat arbetar med att öka kundernas 

varumärkeskännedom. Istället arbetar de med aktiviteter som gör att kunderna förknippar 

varumärket med andra positiva aspekter. Detta är något som går i linje med det som Doyle 

(1990) menar är en god strategi för att skapa ett starkt varumärke. Han menar nämligen att 

kvalitet och service snarare än reklam är att föredra.  

6.1.3 Upplevd kvalitet  
Intressant är att samtliga respondenter beskriver hur kvalitet är något som anses vara oerhört 

viktigt för företaget och dess varumärke. Återkommande var att respondenterna själva 

förklarade företagets förhållande till kvalitet utan att vi specifikt frågade om just detta. Även 

om uttrycket kvalitet har olika betydelse för respondenterna menar vi att det överensstämmer 

med Aakers (1996, s. 109) påstående om att denna dimension av varumärkeskapital kan 

appliceras på alla typer av produkter.  

Utifrån empirin anser vi att kvalitet även kan uttryckas genom; tillgänglighet, gott samarbete, 

god produktkännedom, användarvänlighet, leveranssäkerhet, leveransförmåga, 

professionalitet, att tillgodose alla kunder, att tillfredsställa kundens behov, 

miljömedvetenhet, skötsamhet, ansvarstagande samt att omgående åtgärda eventuella 

klagomål. Vi menar att detta är relaterat till företagets service mer än till dess produkt. Tomas 

Pumpare sammanfattade vad han ansåg vara kvalitet, något som även på ett bra sätt 

sammanfattar vad andra respondenter sagt; ”kvalitet handlar inte bara om slutprodukten 

utan om helheten.” Detta överensstämmer även med Das et al., (2009, s. 34) som menar att 

både produktens prestanda och servicens kvalitet är viktigt för att för att skapa och underhålla 

varumärkeskapitalet.  

Doyle (1990, s. 13) och Farquhar (1990, s. 8) anser att kvalitet är den viktigaste grundstenen 

för hur en konsument upplever varumärkets styrka. Utifrån empirin tolkar vi att kvaliteten är 

grundläggande för gasellföretagens varumärkesuppbyggnad då alla respondenter styrkt dess 

relevans. Toontrack menade att produktens kvalitet var av störst vikt, Rekab hävdade att 

kvalitet var avgörande för verksamheten och Vännäsbyggarna berättade att kvalitet ligger till 

grund för företagets överlevnad. Vi instämmer med Doyle (1990) att kvalitet och service är 

den bästa strategin för att skapa ett starkt varumärke. 
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Vidare har respondenterna i flera fall uttryck hur kvalitet för dem betyder att slutprodukten 

levererar överlägsen prestanda till konsumenten, något som enligt Farquhar (1990, s. 8) är 

avgörande för företagets framgång. Respondenterna på Toontrack menade exempelvis att de 

aldrig kommer nöja sig med att leverera produkter som de själva inte anser vara de bästa på 

marknaden. Likaså menade Mittel att produkternas prestanda måste vara av överlägsen i 

jämförelse med konkurrenternas.  

Vi anser utifrån detta att det strukturella elementet upplevd kvalitet kan jämföras med 

CBBE-modellens betydelse. Keller (2009) menar att betydelse för varumärket skapas genom 

att dess prestanda kommuniceras. Detta innefattar hur väl företaget lyckas möta kundens 

behov. Kundens uppfattning har vi som bekant ej studerat, det framkom dock att samtliga 

respondenter har detta som målsättning. Betydelse skapas också enligt Keller (2009) av den 

image som företaget förmedlar genom de yttre attributen. Vi tolkar att gasellföretagen 

kommunicerar betydelse på ett flertal sätt. Det kan exempelvis återspeglas i allt från vad en 

ren företagsbil betyder till vad Toontracks förpackning av mjukvaran innebär. Eftersom 

samtliga respondenter också har en hemsida anser vi att detta kan ses som ett sätt att skapa 

betydelse eftersom de genom den strävar efter att förmedla en image om högkvalitativa 

lösningar. På hemsidan visar många referenser från tidigare projekt eller som i Toontracks 

fall, referenser på andra användare. Lindqvist menade exempelvis att tidigare projekt är en 

utmärkt indikation på att de levererar bra service. Vi tror att referenserna bidrar till kundens 

uppfattning om företagets prestanda. Hemsidan kan således hjälpa kunden att bilda sig en 

uppfattning av företaget och det är därför viktigt att hemsidan överensstämmer med 

företagets önskade image. 

Att Toontrack och Sko-Centrum använder sociala medier anser vi vara en strategi för att både 

öka kännedomen om varumärket men också för att förstärka varumärkets image. Larsson 

påpekade vikten av att förknippas med kvalitet även i dessa forum och att budskapen därför 

måste vara väl genomtänkta. Vi menar att detta sammanlänkas med Kellers element om 

upplevd kvalitet och Kellers skapande av betydelse. Studiens respondenter menar i flera fall 

att det är just kvalitet som de vill bli förknippade med. Att respondenterna vill bli 

”förknippade” med kvalitet tolkar vi som att de vill bli associerade med kvalitet då dessa ord 

är synonyma. Detta går enligt oss i linje med den kritik som riktats mot Aakers modell 

gällande elementens överbryggning till varandra. Vi hävdar därmed att vi kan urskilja en 

tydlig koppling mellan elementen; upplevd kvalitet och associationer.  

6.1.4 Associationer  
Ofta innebär varumärkesassociationer unika mentala bilder specifika för företaget eller för 

den specifika produkten. Bilderna innehåller ofta föreställningar om produktens kvalitet 

(Aaker, 1996b, s. 111). På Mittel är de högst medvetna om detta då de arbetar aktivt med att 

förtydliga och utveckla den grafiska profilen. Appelblad menade att varumärket bekräftar 

kvaliteten och därför menar han att det är viktigt att slutkunden kan urskilja deras produkter 

från en konkurrents.  

Toontrack använder sig av kända musiker och kända studios vid framtagning av nya 

produkter vilket kan ses som varumärkesassociationer då det också kan involvera 

föreställningar om vilka användarna av produkten är (Aaker, 1996b s. 111). Att 

respondenterna använder sig av referenskunder tolkar vi också som ett sätt att skapa 
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associationer till varumärket eftersom referensen kan ses som en mental bild som företaget 

blir sammanlänkat med.  

Aaker & Joachimsthaler (2000, s. 43) menar att associationer också kan vara relaterade till 

en viss person. Toontracks produktanvändare kan anses vara relaterade till en viss person och 

Toontrack blir således associerade till dessa. Vi vill här belysa att ett tydligt mönster går att 

urskilja. De företag som har operativt verksamma nyckelpersoner, som vi tidigare dryftade, 

blir synonyma med både företaget och varumärket. Något som är utmärkande för Tomas 

Pumpare och TS Entreprenad är just detta. Att företagsnamnet inkluderar företagsledarens, 

tillika nyckelpersonens namn menar vi är en bidragande faktor. Valtersons resonemang 

stödjer detta; ”det är ju Tomas själv egentligen, som är marknadsbiten.” Respondenten för 

Sko-Centrum gjorde ett liknande uttalande gällande en av de anställda butikscheferna; ”hon 

är sitt eget lilla varumärke där inne.” Vi ser att detta är framträdande i de företag som 

berättade om personliga relationer till kunderna. Vi påstår därför att företags nyckelpersoner 

ofta blir en association till varumärket vilket stämmer väl överens med Aaker & 

Joachimsthalers (2000, s. 43) resonemang.   

 

Sjögren på Rekab berättade utförligt om hur företaget tar ett socialt samhällsansvar. Det 

utförliga resonemanget om ansvarstagande är något som enligt oss indikerar på att just detta 

är något som Rekab värdesätter och ser som viktigt. Detta kan ses som ytterligare en 

dimension av associationer till varumärket i form av värderingar (Aaker & Joachimsthaler 

2000, s. 53). Rekab visar genom sitt engagemang att de representerar mer än bara en produkt 

och Aaker (1996, s. 113) menar att detta i stor utsträckning kan påverka varumärkeskapitalets 

styrka. Andra sätt för företaget att representera mer än bara en produkt är enligt Aaker & 

Joachimsthaler (2000, s. 53) att företaget är kundorienterade, innovativa och framgångsrika, 

vilket vi tycker överensstämmer bra med respondenterna vi intervjuat. Om ett företag lyckas 

utveckla en varumärkesidentitet kommer de, enligt Aaker (1996a, s. 35), att uppnå ett 

framgångsrikt varumärkesuppbyggande. Detta anser vi också kan jämföras med Kellers 

(2009) skapande av en identitet, vilket är ytterligare ett argument för hur dessa strukturella 

element är internt korrelerade.  

Varumärkesassociationer anser vi vara starkt korrelerat med Kellers (2009) respons. Detta 

eftersom responsen skapas genom att kunden gör en egen bedömning av varumärket och 

därmed också dess associationer. Vi tror att associationerna kan frambringa en emotionell 

respons och reaktion och det är därför mycket viktigt att använda sig av ”rätt” associationer. 

Med detta menar vi att företaget måste bestämma sig för vad de vill bli förknippade med och 

därefter fundera på hur detta ska förmedlas. Empirin tyder på att gasellföretagen har en klar 

inblick i detta eftersom de har uttänkta referensprojekt eller en välarbetad hemsida. Kunden 

bedömer hemsidans utseende och innehåll och därmed blir kundens personliga åsikter av 

vikt samtidigt som kundens känslor avspeglas. Vi tror också att referensprojekten kan ge en 

”magkänsla” till den potentiella kunden. Vi tolkar respondenterna som att det är just detta de 

försöker göra; skapa en positiv känsla för varumärket i sin helhet.  

6.1.5 Juridiskt bindande ensamrätt   
Vi hävdar att detta element är snävt omskrivet i litteraturen och inte lika utförligt beskrivet 

som andra element. En förklaring kan enligt oss bero på komplexiteten med att få empiriskt 

stöd för just detta. Mittel var de som uttryckligen menade att de hade patent på sin innovativa 
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rörskarv och antydde att detta var något som var mycket värdefullt för dem. Elementet 

innefattar företagets distributionskanaler (Aaker, 1991, s. 21) och de rättigheter som kan 

finnas knutna till dessa. Sko-Centrum berättade att de i Umeåregionen har ensamrätt till en 

mycket attraktiv inköpskanal. Något som stödjer och uppfyller Aakers argumentation om att 

detta också är värdeskapande.  

Även om skydd av varumärket inte diskuterades utförligt med de andra respondenterna vet vi 

att detta ofta förekommer. Ett skyddat företagsnamn eller varumärke är en självklar 

värdeskapare som vi anser att vi inte behöver analysera vidare. Vi vill dock belysa att detta 

inte utesluter eller blockerar andra leverantörer från marknaden. Varumärkesskydd menar vi 

främst vara värdeskapande för företaget då det är fråga om en innovation. Aaker (1991, s. 21) 

omnämner detta element för other proprietary brand assets vilket vi anser lämna utrymme 

för en friare tolkning. Vi vill därför också inkludera längre kontrakt som upprättas med 

kunder. Detta ger företaget ensamrätt till vissa rättigheter för en tidsperiod som ibland har 

visat sig kunna sträckas över flera år.   

6.2 Varumärkets värdeskapande för Gasellföretaget 
Varumärket anses ofta vara värdeskapande för företaget. Aakers modell (figur 5.1) listar en 

rad fördelar med ett starkt varumärkeskapital. Vi anser att många av dessa fördelar har fått 

empiriskt underlag i denna studie. Vissa fördelar anser vi redan vara behandlade som 

exempelvis att företagets marknadskommunikation kan effektiviseras och att företaget får 

fler lojala kunder. Detta leder enligt flera forskare (Aaker 1991; Keller 2009; Noble, 2006; 

Melin 2008) till att företaget får ett ökat kassaflöde och således uppnår tillväxt.  

Ett starkt varumärke tillåter företaget att sätta högre prismarginaler än konkurrenterna 

(Aakers, 1991, s. 18) vilket överensstämt med empirin i flera fall. Mittel är ofta dyrare än 

konkurrenterna med argumentet att de har längre hållbarhet på sina produkter. Samma sak 

säger Bro & Tak. Sko-Centrum kontrollerar konkurrentens prissättning men Nilsson F menar 

att det är svårt att konkurrera med enbart priset och att fokus läggs på ”de mjuka grejerna 

istället.” TS Entreprenad konkurrerar med priset men Sundh menar att kvalitet är den 

avgörande faktorn. Toontrack har både billiga och dyra versioner av sina produkter men 

respondenterna framhävde dock att det är kvaliteten som är det viktiga. Slutligen menade 

Vännäsbyggarna, Tomas Pumpare och Rekab att priset är det som avgör ett kontrakt om 

arbete. Samtidigt menar de att kvaliteten, oavsett pris, är det avgörande för företagets 

fortsatta framgång. Vi menar att respondenternas prissättning i många fall är mindre viktigt. 

Vi hävdar visserligen att de har möjlighet till högre prismarginaler men att kvalitet i 

slutändan är det som är avgörande. Skulle inte företagen leverera enligt kundens önskemål 

eller krav blir priset utan betydelse.  

Aaker (1991, s. 18) menar också att varumärkeskapitalet ger fördelen att utvidga 

produktlinjen. Även detta har empirin visat att vissa av respondenterna gjort. Mittel har 

exempelvis förutom sin nya skarvteknik utvecklat ett mätsystem och Toontrack har förlängt 

produktlinjen avsevärt de senaste åren.  

Ett högt varumärkeskapital leder, enligt Aaker (1991, s. 13), också till att konkurrensfördelar 

skapas men för detta krävs kompetens och erfarenhet. Att gasellföretagen i studien har 

lyckats skapa konkurrensfördelar menar vi är sammanlänkat med att de alla på något sätt 
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nischat sin verksamhet. Vi tror att detta kan förklaras av den erfarenhet och kompetens 

respondenterna besitter. En gemensam faktor för samtliga respondenter är att de har lång 

erfarenhet då många av dem har varit verksamma inom branschen hela sitt yrkesverksamma 

liv.                                                  

6.3 Omvärldsbevakning    
Slater & Narver (1998) menar att omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna 

prognostisera förändringar på marknaden. Vidare är omvärldsbevakning en nödvändighet 

då det ger företaget en bättre förståelse för kunden, konkurrenter och aktuella 

kommunikationskanaler (Morgan et al., 2009; Slater & Narver, 1998).  

Enbart tre av gasellföretagen har gjort kundundersökningar med syfte att bättre förstå 

kundens behov och preferenser. Att dessa tre företag är Toontrack, Sko-Centrum och Mittel 

tror vi inte är någon slump då samtliga saluför fysiska varor. Toontracks undersökning var 

vid intervjutillfället ännu inte sammanställd varpå något resultat inte gick att uppvisa. Även 

om syskonen Nilsson menar att undersökningen gav dem en djupare förståelse för kundernas 

preferenser menar vi att den inte är det som varit avgörande för företaget. Vi hävdar att 

undersökningens omfattning och det faktum att den utfördes för flera år sedan talar emot dess 

resultat. Däremot vill vi lyfta fram Mittels undersökning då vi anser att den är utmärkande 

eftersom den låg till grund för förändringar. Vi menar att det är ett tydligt bevis på ett 

kunskapstillskott för företaget då de nyttjat resultatet i förändringsarbete. Appelblad säger att 

undersökningen varit värdefull och att fler kommer att genomföras i framtiden.  

Respondenterna i övrigt menade att resurser inte läggs på kundundersökningar eller liknande 

aktiviteter. Utifrån Morgans et al., (2009) resonemang, om hur ett företag uppnår tillväxt, 

tolkar vi detta som att dessa företag anser att de har god kännedom om sin omvärld och att de 

därför har kontroll om var de bäst ska allokera resurserna. I detta sammanhang anser vi att 

Bro & Tak var utmärkande. Thomasson menade att om företaget inte blir kontaktat av en 

kund efter ett utfört jobb är detta att se som att denna är nöjd. Vi kan således säga att 

kundundersökningar inte är det som i huvudsak ligger till grund för gasellföretagens 

förståelse för kunden. För att förtydliga; gasellföretagen har en bra uppfattning och kunskap 

om kunderna men det är inte kundundersökningar som genererat denna kunskap.  

Vi har funnit att samtliga av studiens gasellföretag har en eller flera nyckelpersoner bakom 

varumärket. Med detta menar vi att ledande personer har god kännedom om både 

konkurrenter, kunder och det egna företaget. Appelblad på Mittel menade exempelvis att han 

utvecklat en bred förståelse genom att han tidigare varit operativt verksam i företaget. De 

som vi benämner som nyckelpersoner integrerar uteslutande själva med befintliga och 

presumtiva kunder. Nilsson M på Sko-Centrum berättade att det är viktigt att arbeta nära 

kunderna för att kunna förstå dem. En nära kundkontakt finner vi vara elementärt för att 

förstå kundernas behov och preferenser. Hos majoriteten av dessa nyckelpersoner finns ett 

bekräftat intresse för den verksamhet som bedrivs.  

På Toontrack arbetar flera medarbetare med omvärldsbevakning. Den geografiska 

spridningen är tacksam då det ger dem kapaciteten att bevaka marknaden i flera delar av 

världen. Kunskapen om konkurrenterna får de genom information tillgänglig via nätet, 

produktrecensioner och diskussionsforum. De samlar även information genom att själva 
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pröva konkurrenternas produkter samt att ta del av deras mailutskick. Sko-Centrum gör 

precis som Toontrack och tar del av konkurrenternas klubberbjudanden och klubbutskick. 

Även om alla respondenter rangordnade företagets huvudsakliga konkurrenter är det få av 

dem som berättade om en utförlig konkurrensbevakning. Detta trots att det i teorin anses vara 

viktigt att bevaka konkurrenterna för att bättre prognostisera rivalitetserbjudanden. Sundh 

menade att han medvetet undviker att lägga resurser på att studera konkurrenterna. Han 

menade att detta var oviktigt och att fokus istället ska ligga på vilka uppdrag som finns 

tillgängliga på marknaden. Både Nilsson F och Thomasson menade att det är bortkastad tid 

att studera rivalernas verksamheter och agerande. Thomasson hävdade att företagets tillväxt 

hämmas av att i för stor utsträckning studera konkurrenterna. Vi har här valt att visualisera 

den känsla som vi fått från alla respondenter med ett citat från Thomasson; 

”Om man har den inställningen att man alltid vet att man klarar av att göra det 

bättre än någon annan så behöver man inte tänka så mycket på konkurrenterna.” 

 

Samtliga respondenter menade att konkurrensen är hård, flera spår dessutom en ökning de 

närmaste åren. Toontrack tror exempelvis att de måste bli mer aggressiva i 

marknadsföringen för att behålla sin nuvarande marknadsposition. Detta tyder på att 

respondenterna bevakar och tolkar vad som sker på marknaden. Precis som Aaker (2004a) 

och Hulland et al., (2007) tror vi att detta hjälper företagen att bättre kunna positionera sitt 

varumärke relativt sina konkurrenter.   

Toontrack, Mittel och Rekab är de respondenter som uppvisar långsiktiga mål och en tydlig 

framtidsplan. Övriga är mer spontana och mindre strategiska gällande framtiden. 

Exempelvis menade Sundh att det är marknaden som får bestämma hur företaget ska 

utvecklas. Vi anser detta vara mycket intressant; att det inte finns generella 

framtidsstrategier hos respondenterna utan att det istället går att se stora skillnader. 

Vi anser att respondenterna har god insikt och förståelse för vilka kommunikationskanaler 

som företagen lämpligast nyttjar. Samtliga har fört en diskussion om och argumenterat för 

företagets kommunikation. Appelblad på Mittel menade exempelvis att sociala medier inte 

är en effektiv eller aktuell kanal för företaget. Nilsson på Sko-Centrum menade å andra 

sidan att det just är sociala medier som blir ett mer betydelsefullt verktyg. 

Det finns fler faktorer som enligt oss också ingår i gasellernas omvärldsbevakning. För 

Sko-Centrum är exempelvis en extern faktor hur modet förändras över tid, och studiens 

byggföretag berättade om hur konjunkturen påverkar tillväxten. Sjölund menade att han 

genom sitt breda och nationella kontaktnät håller sig uppdaterad. Appelblad menade att det 

är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad på faktorer som kan påverka företaget, inte minst 

för att förstå då företaget behöver allokera mer resurser till marknadsföringen. Thomasson 

menade även att det är viktigt att ha insikt om att det som är aktuellt för marknaden idag 

inte nödvändigtvis är det om fem år. 

Gasellerna har enligt oss ett väl utvecklat brand management då det både besitter 

kompetensen och förmågan att bevaka och förstå omvärlden. Med detta menar vi att 

respondenterna i stor utsträckning har kunskap om kunder, konkurrenter och externa 

faktorer. Dolye (1990, s. 7) påpekar att ett företag med ett skickligt brand management kan 
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erfara högre tillväxt, något som vi vill förena med ovan fört resonemang och som ett styrkt 

samband till gasellernas uppvisade högre tillväxt än andra liknande företag.  

6.4 Positionering 
När företagen förstått kundernas preferenser kan de välja den mest effektiva 

positioneringsstrategin (Pham & Muthukrishnan (2002, s. 28) Keller (1993, s. 6) menar att 

varumärken som lyckats positionera sig väl tilltalar kundsegmentets specifika behov och vi 

anser därför att omvärldsbevakningen är av stor betydelse. Huruvida gasellföretagen 

tilltalar målgruppen vet vi inte men utifrån empirin antar vi att detta är respondenternas 

målsättning. Vi tror exempelvis att den service som 3-B Tomas Pumpare erbjuder 

privatpersoner är ett tillvägagångssätt att uppfylla kundens behov. Kunder blir lockade av 

detta då de inte har den kunskap som krävs.   

Positioneringen ska enligt Kotler och Keller (2009, s. 309) resultera i att företaget lyckas 

övertyga målgruppen. Några av respondenterna klargjorde tydligt vilka deras 

försäljningsargument var. Exempelvis menade Toontrack att deras samarbetspartners 

skapade ett ”ha-begär” hos kunden och detta var en association som de i framtiden tydligare 

ska marknadsföra då det visat sig fungera historiskt. Vi menar att detta kan ses som en 

strategi för att mer effektivt positionera sitt varumärke. Mittel hade också en rad 

försäljningsargument för att övertyga kunden, bland annat den långa livslängden på 70 år 

jämfört med en avskrivning på 30 år. Bro & Tak arbetar på ett annorlunda sätt för att 

övertyga marknaden om företagets produkter. Ägaren Thomasson åker runt på möten där 

han både informerar och föreläser om företagets specialkunskaper och produktutbud. Vi ser 

detta som en väl utarbetad strategi för hur Bro & Tak övertygar sin målgrupp. De 

informerar ”högre upp”, som Thomasson uttryckte det, för att långsiktigt nå slutkunden.  

I slutändan är det viktigt att vinna konsumenternas medvetande och ockupera en distinkt 

plats i konsumenternas sinne (Ries & Trout, 1986, s. 19-). Att Vännäsbyggarnas nya ägare 

behåller ursprunglig logotyp och företagsnamn är enligt Sjölund själv tack vare att det är 

”inarbetat.” Vi menar att detta indikerar på att varumärket är väl positionerat. Vi hävdar 

även att den enorma expansion som studieobjekten gjort inte vore möjlig om de inte lyckats 

med att vinna konsumenternas medvetande. Vi tolkar respondenterna som att de aktivt 

engagerar sig för att på olika sätt vinna konsumenternas medvetande genom väl utformade 

erbjudanden. Vår insamlade data anser vi har förstärkt teorierna som säger att den enklaste 

vägen till en lyckad positionering (Ries & Trout, 1986, s. 19) och även den mest frekventa 

vägen att bygga upp ett varumärke (Zaichkowsky, 2010, s. 551) är att vara först. 

Exempelvis var Tomas Pumpare först på marknaden men har numera flera konkurrenter 

bara i Norrland. Mittel har en patenterad innovation som de är ensamma om. Bro & Tak var 

och är först i Norrland med en av sina produkter. Vännäsbyggarna konkurrerade från början 

med två andra lokala aktörer som senare slogs samman och kan därmed också anses som 

först på marknaden. Sko-Centrum har förmodligen alltid haft konkurrenter, vi har tyvärr 

inte vetskap om hur marknaden såg ut 1957. Vad vi dock kan anta är att det inte är många 

av de ursprungliga företagen som idag finns kvar. Toontrack var även bland de första i sitt 

slag på marknaden och Ärletun menade att de ”kunde ha varit först, men det brittiska 

företaget var lite snabbare.” Toontrack var dock först med att lansera en billigare version 

av mjukvaran, vilket de idag fortfarande är ensamma om. Vårt syfte med studien är som 
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sagt inte att kunna generalisera resultatet. Sannolikheten att de flesta studieobjekten var 

först på marknaden torde ha varit liten och detta finner vi därför mycket intressant. Vi tror 

precis som Doyle (1990, s. 11) att det är enklare att etablera och bygga upp ett varumärke 

utan påtryckningar från konkurrenter. Toontrack har historiskt sett känt sig stressad att 

släppa produkter för att de velat vara först på marknaden och att vara just först innebär 

enligt Zaichkowsky (2010, s. 551) många fördelar. Positionering handlar dock mer om att 

först positionera sig i konsumenternas sinnen och inte att vara teknologiskt först (Doyle, 

1990, s. 11). Toontracks respondenter berättade att de idag inte känner samma stress och att 

de därför ”skyndar långsamt.” Vi tolkar detta som att de upplever att de etablerat en stark 

position på marknaden och av den anledningen inte behöver känna samma stress och press 

med att hinna först.  

En annan gemensam nämnare för de studerade gasellföretagen är att de vill positionera sig 

som ”de bästa” med hög kvalitet. Detta kan även ses som särskiljande egenskaper och 

Melin (2008, s. 101) menar att positioneringen ska förankra sig i dessa 

differentieringsfördelar. Detta behandlas nedan.  

6.5 Differentiering  
Enligt Doyle (1990, s. 11) är den bästa tillväxtstrategin att fokusera på varumärkets 

differentiering. Vi anser att de flesta av studiens respondenter har en god insikt och 

förståelse i vad som särskiljer dem från konkurrenterna, vilket enligt teorin är ett av 

grundkraven för att bygga upp ett starkt varumärke (Doyle, 2001, s. 267; Kay, 2006, s. 

744).  

Vi kan återkoppla till vad som tidigare analyserats gällande varumärkesassociationer, 

kontentan var att det för respondenten var viktigt att förknippas med kvalitet. Detta kan 

även anses utgöra en POD. Respondenterna påstod sig inte bara ha kvalitet som målsättning 

utan majoriteten menade att de var överlägsna konkurrenterna inom just detta område. Att 

vara överlägsen konkurrenterna är utmärkande för en POD (Keller, 2009; Kotler & Keller, 

2009, s. 312-). En POD kan således vara både produkt- och servicerelaterad. Vi hänvisar till 

vad Toontrack berättade om sina produkter. De anser sig ha särskiljande egenskaper som 

exempelvis överlägset trumljud och berömda samarbetspartners. Även Mittel menade att 

deras patenterade skarv har överlägsen kvalitet och vi anser att detta är en unik särskiljande 

egenskap. Ytterligare en POD som framkommit är hur studieobjekten differentierade sig 

gentemot konkurrenterna med en högre grad av service än vad kunden förväntat sig. Tomas 

Pumpare och Bro & Tak är utmärkta exempel på detta då båda firmorna alltid, enligt dem 

själva, är tillgängliga för sina kunder och genom flexibilitet alltid ställer upp för en 

behövande kund. Toontrack hade till och med avsiktligt ett supportteam i olika länder för 

att täcka upp dygnets alla timmar. Sko-Centrum menade att personalen är hemligheten 

bakom god service. Även om detta är starkt länkat till kvalitet vill vi ändock lyfta fram 

dessa egenskaper då vi anser att det varit av stor betydelse för respondenterna. Tidigare 

konstaterade vi att detta troligtvis leder till, en på sikt, ökad kundlojalitet. Visserligen är 

god service eller exempelvis trumljud något mycket subjektivt men samtidigt är en POD 

endast ett påstående och behöver således inte vara en sanning. Trots stora skillnader mellan 

urvalsgruppens branschtillhörighet återfinns liknade uppfattning om detta i alla företag. Det 

gäller att ”vara bäst” för att leverera den bästa tänkbara kvaliteten och det är detta som 

differentierar respondenterna från konkurrenterna. Att vara ”bäst” är exempelvis 
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Toontracks målsättning. De menar att ”det ska vara världens bästa ljud.” Att ha denna 

inställning och även påstå att företaget är bäst inom sitt verksamhetsområde tycker vi också 

kan anses som ett en POD. Detta överensstämmer även med Aakers (1996a, s. 123) 

resonemang om att många företag är hängivna till kvalitet eller att vara ”bäst” på vad de 

gör. 

Vi påstår likt Aaker (1991, s. 13) att för att vara bäst på marknaden måste kompetensen och 

kunskapen finnas på plats inom organisationen. Något vi kan urskilja hos samtliga 

respondenter är en lång branscherfarenhet. I Sko-Centrums, Vännäsbyggarnas och Bro & 

Taks fall har erfarenheten grundats och byggts sedan flera generationer tillbaka i tiden. 

Andra respondenter, som exempelvis Tomas Pumpare och TS Entreprenad, menar att 

verksamheten är att jämföra med ett intresse och många menar att de alltid varit verksamma 

inom samma yrke. Vi menar att just detta är en differentieringsfördel av stor betydelse för 

uppbyggnad av ett starkt varumärke. Även om Thomasson menade, om än något 

skämtsamt, att det inte går att starta ett skomakeri ”om du inte vet vad en sko är.” Precis så 

enkelt tror vi också att det är, att du ”kan lyckas med nästan vad som helst bara du vet vad 

du gör.” Om ett företag är ”bäst” ger det målgruppen en god anledning att välja detta 

varumärke före ett konkurrerande. Vad som är lika förvånande som intressant är att långt 

över majoriteten av respondenterna saknar en högre utbildning och därför saknar de även i 

många fall kunskap om varumärkesuppbyggande teorier.  

Vi tolkar empirin precis som Aaker (1991, s. 13), att kompetens utgör en i längden hållbar 

differentieringsfördel eftersom det är något som inte enkelt kan kopieras av konkurrenterna. 

Doyle (1990, s. 6) menar att andra hållbara differentieringsfördelar exempelvis kan vara att 

ha en exceptionellt god service eller att ständigt vara tillgänglig. Vi hävdar att service och 

även tillgänglighet har ett samband med kompetens. För att leverera hög kvalitet inom alla 

områden krävs en viss kunskap. Doyle (1990, s.6) menar att företagen skapar medvetna 

barriärer genom att differentiera sig på dessa sätt och vi tror därför att detta är en av 

orsakerna till varför gasellföretagen idag är ledande på den marknad de är verksamma på. 

Det blir svårt för konkurrenter att överstiga denna barriär, vilket även Thomasson instämde 

med när han menade att han finner det positivt att arbetet de utför är komplicerat och kräver 

specialkompetens. Han berättade att både speciell kompetens och utrustning bidrar till en 

hög instegströskel för konkurrerande företag. Toontracks respondenter ansåg att deras 

konkurrenter i stor utsträckning kopierar mycket av vad de producerar men att de hittills 

inte lyckats med detta. Vi menar att detta stöder vår analys om att kompetens och erfarenhet 

är betydande för organisationens utveckling. 

Vi menar att gasellföretagen har skapat ett flertal PoDs, samtidigt menar Aaker (2003, s. 

83) att det är lika viktigt att företaget lyckas behålla dem. Detta kan i andra ordalag 

beskrivas som att företaget kontinuerligt måste ha en fortsatt utveckling av sitt kunnande 

och kompetens för att organisationens tillväxt ska fortgå. Att urskilja de studerade 

företagens PODs är en betydligt enklare uppgift än att identifiera företagens 

points-of-parity (POPs), både för oss som forskare men även för respondenterna själva. Vi 

menar att detta kan förklaras av att POPs inte anses kunna skapa något mervärde för varken 

kunden eller företaget (Anderson et al., 2009, s. 73; Keller, 2008, s. 107) och av den 

anledningen är de varken enkla att urskilja eller lika vitala.   
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Melin (2008, s. 71) menar att differentieringen också kan leda till en ökad kontroll av 

prissättningen. Något som gick i linje med Appelblads argumentation om att de är något 

dyrare än sina konkurrenter och att kunderna väljer dem främst av andra anledningar. Han 

menar att det är av denna anledning som de kan behålla en nischad position på marknaden. 

Om kunden inte kan uppfatta skillnader mellan olika varumärken kommer priset bli det 

som avgör beslutet och differentieringen har därmed avgörande betydelse (Aaker, 2003, s. 

83; Aaker 2004a, s. 136).  

De differentiella skillnaderna blir inte fördelar om de inte är av betydelse för kunden (Kay 

2006, s. 745-). Att produktens kvalitet och företagets service är något som många idag 

värdesätter vågar vi påstå utan att ha empiriskt material som grund.  Kay (2006, s. 745-) 

menar att det därför är viktigt att skapa meningsfulla associationer till varumärket. Detta 

stämmer väl överens med Aakers (2003, s. 83) resonemang att det unika måste 

kommuniceras till målgruppen. Toontrack berättade att de för tillfället fokuserar på just 

detta, att tydligare lyfta fram vilka världskända namn de samarbetat med. Respondenterna 

är som vi tidigare sagt, medvetna om sina differentiella egenskaper och de försöker 

kommunicera dessa på ett flertal olika sätt. Vi kommer nedan behandla just detta.   

6.6 Kommunikation  
Den varumärkesuppbyggande processen kan sägas bestå av flera olika 

kommunikationsaktiviteter. Keller och Hoeffler (2003, s. 432) menar att dessa aktiviteter 

kan inta många olika former. Då vi tidigare i detta kapitel behandlat medvetenhet, 

associationer och kännedom menar vi att vi redan berört den kommunikativa processen. 

Tidigt under vår kontakt med respondenterna fick vi indikationer på att företagen inte var 

medvetna om sitt eget varumärkesuppbyggande.  

Majoriteten menade att varumärkesuppbyggande endast inkluderade reklam och bemötte 

oss med att detta inte är något de aktivt arbetar med. Vi hävdar att detta inte kan tolkas på 

annat sätt än att respondenterna inte är tillräckligt medvetna om begreppets vidd och 

omfattning. Vi hävdar i enighet med Aaker och Joachimsthaler (2000, s. 42) att den 

varumärkesuppbyggande processen inkluderar all typ av kommunikation mellan företaget 

och dess omvärld. Vidare menar vi att gasellföretagens kommunikationsaktiviteter skiljer 

sig beroende på verksamhet och bransch. Vi säger inte att reklam är utan verkan för 

varumärkesuppbyggande, tvärtom instämmer vi med Doyle (1990, s. 14-) som menar att 

reklam har en betydande roll för varumärkesuppbyggande. Han hävdar att detta accelererar 

och effektiviserar processen samt väcker ett intresse för varumärket.  

Doyle (1990, s. 6-) menar att ett framgångsrikt varumärke är det som kunden väljer framför 

ett konkurrerade. Gasellernas extrema finansiella tillväxt tyder på att kunderna valt dessa 

företag framför deras konkurrenter i många fall. Vi påstår därför att samtliga av studiens 

gasellföretag har ett framgångsrikt och starkt varumärke. Vi anser att tillväxten inte hade 

varit möjlig utan ett varumärke som kunder utvecklat starka preferenser för.  

Enligt oss försöker respondenterna i flera aspekter framkalla en image eller en 

”personlighet” genom olika attribut associerade med varumärket, vilket Doyle (1990, s. 7-) 

menar är något som skapar ett framgångsrikt varumärke. Som vi tidigare berättat nyttjar 

våra respondenter attribut som exempelvis kvalitet. Doyle menar även att attributen kan 
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vara av mer emotionellt slag, något som vi ser att Sko-Centrum aktivt arbetar med då de 

förmedlar en speciell image till alla olika butiker.  

6.6.1 Word-of-Mouth (WOM)  
Empirin visar att majoriteten av respondenterna är medvetna om att WOM kan vara ett 

kraftfullt marknadsföringsverktyg (Lam & Mizerski 2005, s. 215) även om de inte 

benämner det som just detta. Larsson sa ”det är ju väldigt kraftfullt” i samband med en 

diskussion om hur kunder pratade om tidigare utförda arbeten mellan varandra. 

Respondenterna tycks också vara medvetna om att ett rykte sprids snabbt vilket Lam & 

Mizerski (2005, s. 216) hävdar är en fördel med denna typ av kommunikation. Lindqvist 

menar att det är viktigt att hålla hög standard för att motverka en negativ ryktesspridning. 

Han menar att detta sprids snabbt eftersom kunder pratar med varandra sinsemellan, vilket 

kan ses som negativ WOM. Vi tolkar detta som att han anstränger sig för att kontrollera och 

påverka WOM i önskad riktning. Vidare påstår Toontrack att deras kunder tipsar andra 

potentiella kunder om företagets produkter. Vi menar att det som ovan redogjorts är en 

bekräftelse på att WOM förekommer för företag som är lokaliserade på den lokala såväl 

som den internationella marknaden samt både inom B2B- som B2C-marknaden. Studiens 

gasellföretag påstår att de har ett gott rykte bland kunder och på marknaden som helhet. Vi 

tolkar denna medvetenhet som att de har insikt om att WOM kan skapa konkurrensfördelar 

(Hong & Yang 2009 s. 397). Visserligen är det ingen av respondenterna som definierat 

begreppet eller uttalat WOM i klarspråk men vi hävdar att de är medvetna om detta 

eftersom majoriteten påpekat vikten av ett gott rykte.  

WOM kan påverka kunders attityder, preferenser och varumärkeskännedom (Bansal & 

Voyer, 2000; Brown & Reingen, 1987) och den nya kommunikationsteknologin har gjort 

att WOM idag har fått mer utrymme än förut (Hong & Yang 2009 s. 382). 

Internetanvändare sprider budskapet frivilligt och gör därmed andra potentiella kunder 

medvetna om varumärkets existens (Mason 2008, s. 212). Respondenterna anser att 

internetanvändning blivit allt viktigare och att det kommer att bli än viktigare i framtiden. 

Toontrack och Sko-Centrum är de företag i urvalsgruppen som nyttjar sociala medier som 

verktyg. Detta beror enligt oss främst på att de är verksamma på en B2C-marknad och 

saluför en fysisk produkt. Toontrack återfinns även på bloggar och andra webbaserade 

diskussionsforum där varumärkeskännedomen om företaget ökar ytterligare. Här kan 

kunden betraktas som en medproducent i den värdeskapande processen (Vargo & Lusch, 

2004, s. 10). Både Toontrack och Sko-Centrum försöker på detta sätt styra vad som 

kommuniceras kunder emellan. Nilsson påpekar att de arbetar aktivt med Facebook för 

vissa målgrupper, de understryker samtidigt vikten av att kontinuerligt uppdatera för att 

bibehålla kundernas intresse. Toontrack berättar att de är oerhört noggranna med hur och 

vad de kommunicerar. De menar att allt måste vara noga genomtänkt och kvalitetsgranskat. 

Detta tror vi är oerhört viktigt då denna typ av kommunikation också skapar 

varumärkesassociationer (Mason 2008, s. 207). Vi anser därför dem vara medvetna om att 

små marknadsföringsaktiviteter snabbt kan eskalera genom WOM (Mason 2008, s. 207). 

Toontrack blir till skillnad från övriga företag i urvalsgruppen ofta recenserade både i 

tidningar och på internet vilket vi också menar skapar kännedom om dess varumärke. 

Företagsledare kan uppmuntra till ett positivt WOM genom att involvera referensgrupper 

(Mason, 2008, s. 212), vilket flertalet av respondenterna berättat att de gör. Rekab menar 
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exempelvis att ryktet är avgörande för företaget och att detta bygger på referenser. 

Byggföretagen listar referenser på hemsidan för att visa vilka projekt de utfört eller vilka 

deras kunder är. Vi påstår att gasellföretagen på detta sätt uppmuntrar kunderna att prata 

med varandra. Vi hävdar också att detta kan skapa associationer till företagets varumärke. 

Det kan exempelvis vara associationer om en utmärkande byggnad som ett byggföretag 

konstruerat. Byggnaden blir det kunder associerar till när de talar om företaget med andra 

potentiella kunder. Vi hävdar att dessa referenser och associationer skapar en ökad 

trovärdighet för varumärket. Andra metoder för att uppmuntra kunder till att prata om 

varumärket menar vi är utmärkande marknadsföringsmetoder. Mittels whiskey-rör, som 

liknande företagets egna produkter, skickades till befintliga och potentiella kunder. 

Aktiviteten är enligt oss ett utmärkt sätt att bidra till en ökad varumärkeskännedom då 

whiskey-röret per automatik blir ett underhållande samtalsämne. Vi menar att detta är något 

som kreativt stimulerar WOM. Toontrack nyttjar en annan typ av referens då professionella 

musiker som använder företagets produkter, listas på hemsidan. Till skillnad från studiens 

byggföretags referenser kontaktar kunderna inte Toontracks referenser. Vi tror ändå att 

detta kan bidra till att kunder diskuterar med varandra vilka kända artister och producenter 

som också använder Toontracks produkter. Effekten blir enligt oss, att fler kunder blir 

lockade att köpa detta varumärke då exempelvis proffs som Dire Straits använder den. I 

samband med att referenser diskuteras påpekar Vännäsbyggarna hur viktigt goda 

kundrelationer är. Sjölund menar att denna relation bidrar med att kunden rekommenderar 

företaget för andra presumtiva kunder. För att uppnå en effektiv spridning av WOM menar 

Hong och Yang (2009, s. 398) att tillfredsställande kundrelationer är av vikt. Vi har 

tidigare behandlat de personliga relationer som gasellföretagen ofta utvecklat med sina 

kunder, vilket är korrelerat med positivt WOM (Gremler et al., 2000, s. 56). Mittels 

medarbetare jobbar nära slutkunden och utvecklar därmed ofta en personlig relation till 

dem. Även Vännäsbyggarna menar att de uteslutande har en personlig relation till kunden 

vilket kan ses som ett sätt att uppmuntra till positiv WOM (Gremler et al., 2000, s. 56). 

Även om respondenterna definierar kvalitet på olika sätt är samtliga överens om att kvalitet 

är avgörande för företaget framgång. Vännäsbyggarna menade exempelvis att de alltid 

måste leverera bästa tänkbara kvalitet för att inte ryktet ska ruinera företaget. Bro & Tak 

menade att de har ett gott rykte tack vare de kvalitetsarbeten de utfört och Tomas Pumpare 

menade att helheten är avgörande då kunder pratar med varandra. Vi tolkar detta 

”kvalitetstänkande” som finns bland respondenterna som ett försök att underhålla sina 

nöjda kunder, vilket genererar ett positivt WOM enligt Doyle (1998, s. 258). 

Empirin har även visat att det finns en medvetenhet bland respondenterna att kundinitierade 

kontakter som exempelvis rådfrågning eller klagomål påverkar ryktesspridningen (Bowman 

& Narayandas, 2001). Thomasson på Bro & Tak, menade exempelvis att ”surdegarna” 

sprids snabbt och att det därför är viktigt att snabbt åtgärda problemet. Något som även 

Sundh instämde med. Mittel prioriterar också att snabbt åtgärda och hantera klagomål. 

Appelblad påpekade att ett fel eller en skada inte nödvändigtvis behöver vara något negativt 

utan att det kan vara en möjlighet för att skapa ytterligare trovärdighet genom att hantera 

problemet professionellt.  

Både TS Entreprenad, Vännäsbyggarna och Rekab menade att de inte prioriterar 

traditionella marknadsföringsaktiviteter eftersom de redan är ”kända”, har ”fått in foten” 
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och har ett ”gott renommé.” Detta resonemang stöds av Mason (2008, s. 212) som menar 

att WOM ger varumärket en status och reducerar därmed behovet av traditionella 

tillvägagångssätt. Vi tror därför att WOM är oerhört viktigt att både stimulera och 

uppmuntra.  

Likt Masons (2008, s. 217) forskning visar denna studie att majoriteten av företagen inte 

utformade sina marknadsföringsaktiviteter med syfte att uppmuntra kunder till WOM även 

om de tycks vara medvetna om att vissa aktiviteter, exempelvis referenserna på hemsidorna, 

genererar positiv ryktesspridning.  
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7. SLUTDISKUSSION  
 

Vår studie visar att gasellföretagen tillämpar en rad olika aktiviteter för att bygga sitt 

varumärke. Vad som kan konstateras är att alla studieobjekten engagerar sig i flertalet 

varumärkesuppbyggande aktiviteter utan att de egentligen är medvetna om att de faktiskt gör 

det. Studiens resultat visar att det existerar både likheter och skillnader mellan 

gasellföretagens aktiviteter och vad de anser vara viktigt. Skillnaderna vi belyst i analysen 

vill vi i huvudsak förklara baserat på om företaget är verksamt i en B2B- eller en B2C-miljö, 

vilken bransch företaget är verksamt i samt om företaget säljer varor eller tjänster. Företag 

som i huvudsak har andra företag som slutkund arbetar med och angriper området på ett 

annat sätt än de som säljer till privatmarknaden. Den största skillnaden kan skådas i hur 

företagen bygger och handhar sina kundrelationer, vilket huvudsakligen påverkas av 

upphandlings- och anbudsregler. Att åtskilliga teorier menar att relationen är en viktig del i 

varumärkesprocessen är i detta fall synnerligen intressant. Även om alla respondenter 

uttryckt att kundrelationer är viktiga har studien visat att relationerna inte alltid varit en av 

faktorerna till B2B-företagens framgång. Vidare påverkas aktiviteterna i stor utsträckning av 

branschtillhörighet. Detta kopplar vi samman till vilken miljö företaget är verksamma inom. 

Vi menar att ett företags varumärkesuppbyggande och tillväxt kan sägas bero på vilka kunder 

som branschen tilltalar. Ett pedagogiskt exempel är att det för Mittel är i det närmaste 

omöjligt att sälja sina produkter på en privatmarknad. Om ett företag uteslutande säljer varor 

kan vi se skillnader i de aktiviteter de utför jämfört med de företag som säljer tjänster. Även 

detta menar vi till viss del bero på huruvida företaget är verksam i en B2B-miljö eller inte. 

Aktiviteterna för en vara eller en tjänst är med andra ord mer lik varandra om de säljs på en 

privatmarknad.  

 

De liknande aktiviteter som gått att återfinna hos respondenterna anser vi besvara vår 

problemformulering samtidigt som det besvarar vårt huvudsyfte som var att; ge 

entreprenöriella individer praktiska rekommendationer inom området 

varumärkesuppbyggnad. Likheterna utgör således en bas för vägledning inom området då 

dessa aktiviteter är de som bidragit och varit avgörande för företagens 

varumärkesuppbyggnad. Dessa likheter går enligt oss, att finna inom tre huvudområden; 

kvalitet, kompetens och kommunikation. Vi har därför som en del av studiens resultat 

konstruerat en teoretisk modell för att pedagogiskt illustrera varumärkesuppbyggandets mest 

vitala delar. Detta uppfyller således studiens huvudsyfte. Eftersom dessa komponenter i 

kombination bidrar till företagets varumärkesuppbyggnad omnämner vi denna modell som 

K-alliansen (figur 5). Vi redogör nedan för dessa komponenter; 

 



79 
 

 
Figur 5. K-alliansen 

Kvalitet förklaras, precis som vi i analysen redogjorde, från flera aspekter av gasellföretagen. 

Att kvalitet är avgörande för studiens tillväxtföretag menar vi är beroende av entreprenörens 

stolthet och strävan efter att alltid överträffa kundens förväntningar. Vi hävdar att detta beror 

på att gasellföretagen grundats tack vare en kombination av intresse och kompetens, att 

entreprenören har branschkännedom och sett egenföretagandet likt utvecklingen av en 

hobby. Denna känsla har vidhållits genom hela företagets tillväxt och präglar numera hela 

verksamheten. Företagets grundare har enligt oss internt lyckats förmedla sin grundtanke och 

hur den skall vidhållas.  

 

Kompetensens ovärderliga värde har vi redogjort för tidigare, och vidrörde även ovan. 

Studien har visat att nödvändig kompetens är olika beroende på situation och omständighet. 

Vi hävdar att organisationens samlade kompetens är direkt bidragande för de 

varumärkesstrategiska beslut som företaget fattar. Kompetensen möjliggör, och förenklar 

avsevärt gasellföretagens varumärkesuppbyggande. Detta genom att produkt-, bransch- och 

omvärldskännedom tillsammans utgör en strategi.  

 

Kommunikation innehåller, precis som vi diskuterade i analysen, en rad viktiga aktiviteter. 

Vi hävdar dock att självförtroende och ryktesspridning är de centrala och mer betydelsefulla 

delarna i varumärkeskommunikationen. Då gasellföretagen uteslutande har hög tilltro till den 

egna verksamheten påverkas kommunikationen också av detta. Elementärt för både 

varumärkesuppbyggande och tillväxt är att företaget har, men även kommunicerar, ett gott 

självförtroende. Detta har enligt oss, precis som organisationens kompetens, sitt ursprung i 

att företagets grundare lyckats förmedla denna tilltro i organisationen. Studien har visat att 

WOM är centralt för varumärkesuppbyggande. Att gasellföretagen anser sig vara gott 

omtalade på marknaden råder det inget tvivel om. Även om gasellföretagen till viss del är 

medvetna om vilken kraft och påverkan ryktet har för varumärket, är de inte medvetna om i 

vilken utsträckning de själva kan stimulera det. Vi rekommenderar därför att företag som vill 

bygga ett starkt varumärke fokuserar på att utveckla kommunikationsstrategier som 

förstärker företagets rykte.  
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K-alliansens byggstenar är som ovan tydliggörs, integrerade med varandra. Vi menar att just 

detta är en av modellens huvudsakliga innebörder, att samtliga delar förenas till en helhet 

som i sin tur är förutsättningar för företagets varumärkesuppbyggnad. De tre byggstenarna är 

således lika viktiga i gasellföretagets varumärkesuppbyggande och representeras därför av 

lika stora delar i en förenad cirkelkomposition. Vi rekommenderar därför entreprenöriella 

individer att fokusera på K-alliansens byggstenar för att bäst uppnå ett framgångsrikt 

varumärkesuppbyggande.  

 

I denna uppsats har vi beskrivit och analyserat gasellföretagens varumärkesuppbyggande. Vi 

har försökt att ge dig som läsare en helhetsbild av denna komplexa process. Med resonemang 

om gasellföretagens varumärkesuppbyggande aktiviteter kan vi besvara delsyftet vilken roll 

varumärket haft för gasellföretaget. Vi vill i detta stycke förtydliga att det haft större 

påverkan än vad företagen själva uppfattar. Många av dem är något omedvetna om de 

varumärkesuppbyggande aktiviteter de faktiskt har gjort och fortfarande gör. Vi påstår 

därmed bestämt att varumärkets roll har varit avgörande för gasellföretagens framgång, 

vilket beror på att varumärket och dess uppbyggnad omfattar många starkt korrelerade 

processer. Varumärket omfattar således betydligt mer än en logotyp eller ett typsnitt. Viktigt 

är att dessa processer inte analyseras separat utan istället ses som en bidragande helhet. Vi 

hoppas att du som läsare känner att du fått en ökad förståelse för hur 

varumärkesuppbyggande kan leda till framgång. Avslutningsvis vill vi, baserat på den 

kunskap som studien gett oss, bidra med konkreta rekommendationer för hur entreprenören 

bygger ett framgångsrikt varumärke; 

 

 Använd ditt intresse som vägledare 

 Förmedla dina egna värderingar internt 

 Använd WOM som ett marknadsföringsverktyg 

 Arbeta och tänk utifrån kundens perspektiv 

 Fokusera inte på dina konkurrenter 

 Sträva efter att alltid överträffa kundens förväntningar 

 

7.1 Förslag till fortsatt intressant forskning 
Som för läsaren bekant är studien utförd från ett företags perspektiv, naturligt är då att önska 

en studie från konsumentens perspektiv. Att göra en studie där forskaren ur konsumentens 

ögon studerar tillväxtföretag, skulle vara intressant för resultatet av denna studie. Intressant 

vore det också att få utföra en liknande studie men då med ett annat urval. Vi menar då att 

urvalet skulle omfatta en mer specifik bransch av företag och denna skulle kunna jämföras 

mot detta resultat. En större och landsomfattande studie om tillväxtföretags 

varumärkesuppbyggande skulle utan tvekan vara av intresse. 

 

Något som vi till viss del lyft fram tidigare i uppsatsen är företagsledarens roll i företaget. Vi 

har belyst att entreprenören ofta spelar en nyckelroll med sin kunskap och sitt driv. Förslag 

till fortsatt forskning inom ämnet är att mer utförligt studera hur entreprenören själv påverkar 

företagets tillväxt. Visserligen skulle denna studie vara inom entreprenörskapsområdet, vi 

menar dock att en studie av detta slag skulle bli än mer intressant om en kombination av 
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marknadsföring och entreprenörskap genomfördes. Ena sidan av en sådan studie skulle 

utröna egenskaper och målsättningar hos entreprenören, den andra delen skulle behandla 

vilka marknadsföringsaktiviteter som utförs. 

 

Vidare tycker vi att en studie som utrönar hur entreprenörer som individ är i behov av 

ytterligare kunskap vore intresseväckande. Detta baserar vi på att flera av denna studies 

respondenter saknar en högre examen. En sådan studie skulle med fördel ta reda på om 

ytterligare kunskap skulle bidra till en ökad tillväxt. Avslutningsvis ska det sägas att många 

individer är intresserade och nyfikna på hur extrema tillväxtföretag har nått denna framgång. 

Samtliga ovan nämnda förslag skulle även kunna utföras ur ett mer rådgivande perspektiv. 

Alltså att andra företagare, och inte minst de som går i tankarna att starta egen verksamhet, 

får en inblick om hur man bäst går tillväga för att nå tillväxt.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 

Vi presenterar oss, både utbildningsmässigt och personligt. Vi presenterar uppsatsens syfte, vilka 

företag som valts ut och hur materialet kommer att bearbetas. 

 

Vi frågar om medtycke ges för att banda intervjun samt att medverka i studien utan att vara 

anonym eller att materialet måste hanteras konfidentiellt.  

 

Intervjuerna baseras på följande teman och underteman: 

 

Företaget 

• Historia 

• Uppbyggnad  

• Respondentens roll 

 

Produkten  

• Historia 

• Egenskaper 

 

Kunden 

• Relationer 

• Hantering 

 

Omvärlden 

• Kunder 

• Konkurrenter 

• Andra faktorer 

 

Kommunikationen 

• Marknadsföring 

• Historisk kommunikation 

• Resurser 

 

Tillväxten  

• Förklaring 

• Bakomliggande faktorer 

• Gasellutnämningen, innebörd 

• Målsättning 

• Framtid 
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