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Abstract 
The building of a brand is a process that goes on continuously in a company. Literature 

shows various strategies for building brands, based almost entirely on research of larger 

companies. Large companies annually plan a budget for various marketing activities, but this 

is something that smaller companies are usually unable to do, since they do not have the 

same resources in the form of money that large companies have. Smaller businesses 

represent 96, 2% of all companies in Sweden and therefore stands for a large part of the 

Swedish economy. The purpose of this thesis has been to examine how small businesses go 

through the process of building a strong brand. 

 

The collection of literature and the purpose of this thesis have helped to produce three 

research questions: How do small companies go through the process of building strong 

brands, which problems do small companies see with the process of building strong brands 

and what benefits does small companies see with having a strong brand. To be able to find 

the answers for these research questions two case studies was carried out on two 

companies in Lulea, representatives from both companies was personally interviewed.  

The result of this study showed that both companies was well aware of the resources that 

marketing activities may require and that this is something they do not engage in because 

they simply do not have such resources. Yet, in both cases, the companies have succeeded in 

building strong brands, by being flexible and by building good customer relationships. For 

smaller companies a strong brand stands for a good reputation on the market and loyal 

customers.  

  



 
 

Sammanfattning 
Uppbyggandet av ett varumärke är en process som ständigt pågår i ett företag. Litteraturen 

visar på olika strategier för att bygga varumärken, men nästan uteslutande bygger 

forskningen på stora företag. Stora företag planerar varje år en budget för vad de skall satsa 

på olika marknadsföringsaktiviteter, detta är något som mindre företag oftast inte gör då de 

inte har samma resurser i form av pengar som stora företag. Mindre företag utgör 96,2% av 

alla företag i Sverige och bygger därför upp en stor del av den svenska ekonomin. Syftet med 

denna uppsats har varit att undersöka hur mindre företag går tillväga för att bygga upp ett 

starkt varumärke.  

Litteraturinsamlingen och syftet för studien hjälpte till att forma tre forskningsfrågor: Hur 

går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken, vilka problem ser mindre 

företag med att bygga upp ett starkt varumärke och vad ser mindre företag för fördelar med 

starka varumärken. För att kunna finna svar på dessa forskningsfrågor så utfördes två 

fallstudier på två företag i Luleå, respondenter på båda företagen intervjuades personligen. 

Resultatet av denna studie visade att båda företagen är väl medvetna om vilka resurser som 

marknadsföringsaktiviteter kan kräva och att detta är något som de inte ägnar sig åt då 

dessa företag inte har sådana resurser. Trots detta så har båda företagen lyckats med att 

bygga upp starka varumärken, dels genom att vara lyhörda och flexibla, men även genom att 

bygga upp starka kundrelationer. För dessa mindre företag innebär starka varumärken stor 

kännedom på marknaden och lojala kunder.   
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1. Inledning 
Alla företag, oavsett typ av företag, är berörda eller har varit berörda av varumärken (Nilson 

2000). Ett företags varumärke är i dag A och O för att kunna överleva i den hårda 

konkurrensen. Nyckeln till framgång är konkurrenskraft och starka varumärken kan medföra 

skillnaden mellan att vinna eller försvinna (Nilson 2000 och Haig 2005). Ett varumärke är i 

själva verket inget mer än en symbol menar Nilson (2000), men det är en symbol med 

kolossal potential. Keller (2001) definierar ett starkt varumärke som ett varumärke 

konsumenten blir så pass fäst och passionerad vid att de blir förmedlare av varumärket. 

Branson (2011) varnar att ett varumärke alltid betyder något och om företaget inte 

definierar vad det betyder så kommer kunden göra det. Tack vare varumärket kan kunderna 

se vem som är ansvarig för produkten, tala om den och framför allt komma ihåg den, vilket 

ger varumärket rollen att identifiera produkten (Nilson 2000). 

Varumärkesimage är en viktig del av varumärket, då det definieras som hur varumärket 

uppfattas av kunden (Randall 1998). Företag och varumärken överlever idag tack vare 

företagets förmåga att skapa en tydlig identitet som leder till en positiv varumärkesimage på 

marknaden. Detta är vad Aaker (2002) kallar för varumärkeskapital som ligger till grund för 

ett starkt varumärke. Att bygga upp starka varumärken är målet för många företag, då detta 

medför flera fördelar som till exempel större marknadsandelar, bättre kundrelationer och en 

möjlighet till att expansion (Delgado-Ballester och Munuera-Alemán 2005). Aaker (2002) och 

Randall (1998) definierar båda varumärkesidentitet som vad varumärket står för och hur 

företag vill att dess varumärke ska uppfattas. Haig (2005) beskriver hur viktigt varumärket är 

då allt fler konsumenter baserar sina köpbeslut mer på varumärket än på själva produkten. 

Haig (2005) forsätter diskussionen och menar att ett företag kan växa snabbare genom att 

bygga upp ett starkt varumärke. Framgångsrik uppbyggnad av varumärket i ett företag 

involverar skapandet och utvecklandet av varumärkesidentitet (Spence och Hamzaoui 

Essoussi 2010). Varumärkesidentitet är därför en av de mest fundamentala byggstenarna i 

byggandet av starka varumärken (Keller 2001).  

Detta arbete kommer att handla om varumärkesuppbyggande och hur företag går tillväga 

för att bygga upp starka varumärken.  

1.1 Varumärkets betydelse 

Begreppet ”bygga varumärken” (branding) står enligt Haig (2005) för att introducera, 

etablera och utveckla ett varumärke. Långt tillbaka i tiden var detta ett sätt att gardera 

produkter från misslyckande. Redan på 1800-talet då företag, som till exempel Heinz, blev 

allt mer bekymrade över konsumenternas reaktioner till masstillverkade produkter skapades 

varumärkesidentiteter för att lugna ned allmänheten. När avstånd mellan tillverkaren och 

kunden växte blev varumärket än viktigare. Då detta skedde blev det allt svårare för kunden 

att associera produkten till tillverkaren (Nilson 2000). Uppbyggandet av 

varumärkesidentiteter gav konsumenterna på 1800-talet ett lugn och produkten fick ett 
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mänskligt drag och en tillit till varumärket skapades (Haig 2005). Nu ser bilden annorlunda 

ut, ett drygt millennium senare på 2000-talet, visar det sig att varumärken har fallit offer för 

sin egen framgång och om en produkt misslyckas så är det varumärkets fel (ibid.).  

För att kunna bygga upp ett starkt varumärke måste företag följa en strategi. Denna strategi 

är en plan om hur de vill gå tillväga i företaget för att bygga upp ett starkt varumärke. 

Genom att skapa en strategi gör företaget det lättare för de anställda och kunder att 

identifiera sig med företaget, men även lättare för företaget själv att uppnå framgång.   

När det gäller varumärket så ska företaget vara observant och inte utlova saker som de 

sedan inte kan ge kunden, det gäller att ge kunden allt man lovar (Branson 2011). Därför är 

det viktigt att veta vad företagets varumärke står för och att företaget ser till att allt det som 

utlovas levereras till kunden (ibid.). Delgado-Ballester och Munuera-Alemán (2005) menar 

att nyetablerade företag bör alltid börja med att först se över sin kompetens, det vill säga 

vad företaget är kapabla att uträtta och på vilken marknad som de vill agera inom före 

företaget definierar vad varumärket skall innebära. 

Varumärket har en viktig roll för företaget, då det fungerar som ansiktet utåt och hjälper att 

identifiera företagets produkt eller tjänst. Den hårda konkurrens som finns på dagens 

marknad gör att allt fler företag använder sig av varumärken för att kunna särskilja sig och 

utveckla relationer med sina kunder (Delgado-Ballester och Munuera-Alemán 2005). Spence 

och Hamzaoui Essoussi (2008) skriver dock i sin artikel att uppbyggande av varumärken är 

inget som prioriteras i mindre företag. 

Forskning och information om varumärken finns det gott om, men majoriteten handlar om 

hur de stora företagen, så som Coca-Cola, NIKE och Nescafé jobbar med sina varumärken. 

Carson och Gilmore (2000) menar att all information i marknadsföringslitteratur inte alltid 

kan uppskattas fullt ut eller användas av små företag, då den inte är anpassad till mindre 

företag. Mindre företag kan ibland ha svårt att se sig som ett varumärke och därför är det 

inte troligt att mindre företag använder sig av den kunskap som finns inom 

varumärkesområdet (Merrilees 2007).  

Mindre företag utgör 96,2% av alla företag i Sverige (www.ekonomifakta.se) och bygger 

därför upp en stor del av den svenska ekonomin. Trots detta så har oftast de mindre 

företagen brist på resurser i form av pengar vilket leder till att företagets verksamhet 

minimeras (Russell-Bennett et al 2007). Eftersom mindre företag har mindre resurser så är 

det osannolikt att de har en stor budget planerad för marknadsföring av dess varumärke 

(Boyle 2003), vilket i sin tur medför att mindre företag måste hitta alternativa vägar för att 

bygga upp dess varumärke (ibid.). Boyle (2003) menar att såväl som bristande resurser så 

har små företag även bristande rykte på marknaden och för liten kundbas, vilket hindrar 

dem från att kunna bygga upp ett starkt varumärke. Vidare så refererar Boyle (2003, s 79) i 

sin artikel till att både Kohli och Murphy menar att mellan 75 till 85 procent av nya 

varumärken kommer att misslyckas det vill säga försvinna från marknaden. 
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Det har redan nämnts termer så som mindre/små/mikro företag och med detta menas i 

denna studie företag med mindre än 10 anställda, vilket är baserat på rekommendationer 

från den Europeiska Unionen (www.europa.eu). Det som bakgrunden till denna uppsats visar 

är att mycket stor del av de artiklar och vetenskapliga modeller som tagits fram genom åren 

är baserade på hur världs stora företag kan gå tillväga för att bygga upp varumärken och 

stärka dess varumärkesidentitet. Inledningen och bakgrunden har även hjälpt till att fastslå 

uppsatsens syfte. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur mindre företag går tillväga för att bygga 

upp ett starkt varumärke. 

  

http://www.europa.eu/
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2. Varumärken 
I detta kapitel kommer jag att presentera teorier som kommer att ligga till grund för den 

data insamling och analys som kommer att genomföras. Till en början skriver jag om 

varumärket i allmänhet, för att sedan gå igenom vad som gör ett varumärke starkt. Efter det 

kommer jag gå igenom olika strategier för att bygga upp ett varumärke för att sedan gå 

igenom vad som anses vara problematiken med att bygga upp ett varumärke. Sist kommer 

jag även granska olika teorier som är relaterade till mindre företag och entreprenörer.  

2.1 Allmänt om varumärken 

Varumärken finns i alla branscher och har sin egen existens avskild från en fysisk produkt 

eller tjänst, ett varumärke har sitt eget liv menar Randall (1998). Varumärket förblir en 

symbol för företaget, det kan till exempel vara en produktgrupp, en enstaka produkt, en 

individ, ett antal servicetjänster eller en kombination av flera eller alla dessa komponenter 

(Nilson 2000). Merrilees (2007) menar att ett varumärke fokuserar på ett litet antal 

grundvärderingar som är riktade mot nyckelkunderna, två av dessa är innovation och 

kreativitet. Dessa grundvärderingar ligger bakom identiteten och fungerar som en bas för 

identitetens centrala värderingar som inte förändras i ett varumärke. Utöver dessa 

grundvärderingar så finns det även element i varumärkesidentiteten som kan modifieras och 

ändras beroende på målgrupp (Uggla 2003). Vidare menar Uggla (2003) att hur vi ser på olika 

varumärken beror på vilka perspektiv vi har när vi betraktar dem. 

Varumärkets värde skapas av alla olika marknadsföringsaktiviteter som kunden kommer i 

kontakt med och som på något sätt hänger ihop med varumärket (Nilson 2000). Mer 

specifikt så menar Håkansson (1996) att varumärkets värde är dess förmåga att ge köparen 

information om fördelarna med varumärket och att köparen litar på att varumärket 

levererar dessa fördelar. Kopplingen mellan symbolen och varumärket måste vara mycket 

klar och välavgränsad, då detta ger konkurrensfördelarna en identitet och kunderna en 

möjlighet att hitta produkterna och tjänsterna (Nilson 2000). Merrilees (2007) visar hur 

varumärken kan bidra till ökat kapital i företaget på två sätt; först genom förbättringar och 

skapande av en klarare affärsplan och för det andra att ett företag med ett välkänt 

varumärke lättare får finansiellt stöd externt. Jobber (2007) förklarar varumärkeskapital som 

ett mått på varumärkets styrka på marknaden, genom att ha en högre försäljning och större 

vinst så ger man företaget ett materiellt värde. Något som Randall (1998) menar är centralt 

för alla företag är att de identifierar vad som är unikt med just deras varumärke och lär sig 

förstå hur kunden fungerar. Att identifiera vad som är unikt i ens varumärke är något som 

kan byggas upp över en lång tid i företaget eller redan vara påtänkt vid bildandet av 

varumärket. Varumärken som utvecklas med en klar och tydlig strategi är de varumärken 

som blir framgångsrika (De Chernatony 1998).  

2.2 Starka varumärken 

Nilson (2000) anser att ett starkt varumärke representerar ett förtroende, vilket är en 

nödvändig del av ett lyckosamt varumärkesuppbyggande, både från företagets och kundens 

sida. Eftersom förtroende byggs upp på erfarenhet och desto mer positiva erfarenheter 
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kunden har från varumärket desto bättre förtroende får varumärket hos kunden (Delgado-

Ballester och Munuera-Alemán 2005). Vissa kunder väljer ett specifikt varumärke oavsett 

vad det är för produkt som företaget erbjuder, som exempel så erbjuder varumärket Sony en 

mängd olika elektroniska produkter och många av Sonys kunder handlar endast sina 

elektroniska produkter hos Sony, vilket gör dem till lojala kunder (Torres-Moraga et al 2008). 

En del kunder identifierar sig själva med varumärket och använder sig av varumärket för att 

det reflekterar en del av kundens personlighet, men som Torres-Moraga et al (2008) skriver 

så kan ett varumärke på egen hand skapa ett starkare lojalitetsförhållande till kunden än vad 

produkten någonsin kan. Liknande tankegångar har Ganesh och Zeithaml (refererad i Russel-

Bennett et al, 2007, sida 1253) som hävdar att lojala kunder spenderar mer tid på att sprida 

ett gott rykte om varumärket och tillhör därför den viktigaste kundgruppen. Uggla (2003) 

menar även att konsumenterna omöjligen kan identifiera ett varumärke om logotypen 

förändras hela tiden och med detta menar han att varumärkesidentitet bygger på 

enhetlighet och långsiktlighet. Varumärkesidentifikationen skapar även en lojalitet bland 

kunderna, vilket leder till att återköpen blir lättare (Ibid.). Krake (2005) fann att bara hälften 

av alla mindre företag som undersöktes hade samma företagsnamn som dess varumärke, 

vilket minskar chansen att skapa högre kännedom hos målgruppen och stärka varumärket. 

Det finansiella värdet av ett företag kan stiga ofantligt om det innehar ett starkt varumärke 

(Jobber 2007). Företag med starka varumärken kan även på grund av intresset utav 

varumärket och vad det kan representera betinga ett högre pris på marknaden (Nilson 

2000). Detta påstående stärks av Jobber (2007) som menar att de starka varumärkena oftast 

inte heller är de billigaste, så som Mercedes, Nokia och Heinz. Ett starkt varumärke är 

generellt ett varumärke som har ett positivt varumärkeskapital i så pass stor utsträckning att 

kunder besvarar marknadsföringsaktiviteter mer än när varumärket inte är identifierat 

(Spence och Hamzaoui Essoussi 2008). Det har även visat sig lättare för mindre företag att 

hantera relationer med återförsäljare om de har ett starkt varumärke (Merrilees 2007). För 

att förbättra kundens upplevelse av varumärket så krävs det att företaget konstant arbetar 

med att maximera det upplevda värdet för kunden så att företaget kan bygga upp ett 

varumärke som är starkare än konkurrenternas (Nilson 2000). Genom att göra detta får även 

nya varumärken det svårare att komma in på marknaden (Jobber 2007 & Nilson 2000). 

Starka varumärken är de varumärken som har en balans mellan kundens känslomässiga och 

ändamålsenliga behov av varumärket (De Chernatony 1998).  

För både det lilla företaget och det stora framgångsrika företaget är det lika viktigt att bygga 

ett starkt varumärke (Nilson 2000). Istället för att låta kunden själv fundera ut hur de ska se 

på företaget så kan företaget arbeta aktivt för att skapa sin varumärkesidentitet. Vilket skulle 

medföra två fördelar, dels så får företaget finansiella förmåner och för det andra så får 

anställda det lättare att identifiera sig med företaget och dess produkter (ibid.). Nyckeln till 

ett framgångsrikt och starkt varumärke är enligt Aaker (2002) att förstå hur man bygger upp 

en varumärkesidentitet. Randall (1998) menar att ett starkt varumärke är ett varumärke som 

har en sammanhängande och överrensstämmande identitet. Uppbyggandet av kännedom 
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och rykte om det mindre företaget och dess varumärke på marknaden är en viktig aktivitet, 

som ofta kombineras med nätverkverksuppbyggande. Att ha ett brett nätverk skapar mer 

möjligheter till bättre relationer, därför anser Merrilees (2007) att varumärken och 

relationer går hand i hand. Detta håller även Nilson (2000) med om då han skriver om hur 

viktigt det är att behålla kundrelationer då de oftast varar längre än organisationen som 

håller i varumärket.  

Sammanfattningsvis så visar litteraturen att starka varumärken medför många fördelar för 

företaget. Dels så kan företag med starka varumärken ta ett högre pris på marknaden men 

starka varumärken medför även finansiella fördelar för företaget. Starka varumärken är 

varumärken med en tydlig och klar identitet som förmedlas på ett fördelaktigt sätt till 

målmarknaden. Starka varumärken representerar ett förtroende hos kunderna, vilket leder 

till lojala kunder och starka varumärken satsar mycket på att bygga upp starka 

kundrelationer. Så här definierar Keller (2001) ett starkt varumärke: 

”The strongest brands will be those to which consumers become so 

attached and passionate that they, in effect, become evangelists on their 

behalf.” (Keller 2001, s 17) 

2.3 Strategier för att bygga upp ett varumärke 

Varumärket påverkar ens uppfattning om produkten, då det är välkänt i blindtester att man 

ofta inte kan skilja mellan olika produkter (Jobber 2007). I och med det så är det lättare att 

förstå varför det är så viktigt att ett varumärke uppfyller olika immateriella faktorer för 

kunden då utseendet av varumärket inte betyder allt. 

Nedan presenteras tre strategier för att bygga upp varumärken. Randall (1998) visar i sin 

strategi hur ett varumärke skall uppfylla fyra huvudfunktioner. Jobber (2007) har i sin 

strategi tagit fram sju olika faktorer som ett varumärke bör innehålla. Medans Keller (2001) i 

sin strategi för att bygga upp ett starkt varumärke har tagit fram en omfattande modell, som 

heter ”Customer-based brand equity model”.  

2.3.1 Ett varumärkes fyra huvudfunktioner 

Randall (1998) menar att ett varumärke borde uppfylla fyra huvudfunktioner för 

konsumenterna: 

1. Varumärkesidentitet är vad företaget förmedlar till marknaden. Därför måste denna 

vara uppenbar och klar för kunden. Namn, juridisk skydd och design är mycket viktig. 

2. Sammandragen förkortning, identiteten ska fungera som en sammanfattning av all 

information som kunden behöver från företaget.  

3. Säkerhet, att köpa ett varumärke som man redan känner till är tryggare. Varumärket 

skall även kunna garantera att förväntningarna som kunden har uppnås. 

4. Mervärde, varumärket borde alltid erbjuda mer än förväntningarna.  

Ett bra varumärke uppfyller dessa funktioner, beroende på varumärke och situation så kan 

var funktion variera i styrka men de borde alltid finnas med menar Randall (1998).  
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2.3.2 Faktorer i uppbyggandet av ett varumärke 

Jobber (2007) har tagit sju olika faktorer som kan kombineras eller användas alla i 

uppbyggandet av ett framgångsrikt varumärke. Jobber (2007) menar att byggandet av ett 

varumärke är en pågående process i företaget för att underhålla varumärket och göra det 

starkare. Det krävs en djup förståelse för kundens funktionella och känslomässiga 

värderingar när de väljer mellan varumärken och en förmåga att kombinera dessa på ett 

unikt sätt för att skapa en produkt som kunderna föredrar (ibid.). 

o Kvalité, är något som kunden förväntar sig och därför en nödvändig beståndsdel i ett 

varumärke. 

o Positionering, starka varumärken har en tydlig och unik position gentemot sin 

målmarknad. 

o Om-positionering, eftersom marknaden är i konstant förändring så kan det ibland 

vara nödvändigt att ändra sin positionering. 

o Långsiktiga perspektiv, företaget måste se en framtid och behovet att investera i 

varumärket på lång sikt.  

o Intern marknadsföring, för att hela företaget skall förstå innebörden av varumärkets 

värde och positionering, är det viktigt att förmedla detta bland de anställda. 

o Att vara först ökar chansen till framgång med varumärket. 

o Väl mixad kommunikation, alla delar av marknadsföringsmixen bör användas för att 

skapa en väldefinierad plats i medvetandet hos målgruppen.  

2.3.3 Att bygga upp starka varumärken 

Keller (2001) har samma åsikter som Jobber (2007) då de båda framhäver vikten av att 

företag bör sätta sig in i och förstå kundens värderingar och behov vid uppbyggandet av 

varumärket. Keller (2001) anser att många företag har som mål att bygga starka varumärken, 

med detta i åtanke skapade han en av grundmodellerna för hur man bygger upp ett 

varumärke. Modellen kallas ”Customer-Based Brand Equity Model” och ska hjälpa företag 

att svara följande två frågor: (1) Vad innehåller ett starkt varumärke? (2) Hur bygger man 

upp ett starkt varumärke? Kellers (2001) modell visar ur ett kundperspektiv vad 

varumärkeskapital är och hur det bäst kan byggas, mätas och hanteras.  

Modellen (se figur 1) bygger på fyra steg som alla är beroende att följas i en viss ordning. Då 

målen med tidigare steg är uppnådda kan nästa steg tas. Stegen är följande: 1. Fastslå 

identiteten av varumärket samt att kännedomen om varumärket finns hos kunderna. 2. 

Förankra varumärkets betydelse i medvetandet hos kunderna genom att knyta samman 

materiella och immateriella varumärkesassociationer. 3. Framkalla den rätta reaktionen hos 

kunden till varumärkets identitet och betydelse. 4. Omvandla kundreaktionen till ett 

intensivt, aktivt och lojalt förhållande mellan kund och varumärke. Dessa fyra steg 

representerar de fyra grundläggande frågor (visas nedan) som kunder ställer till varumärket: 

1. Vem är du? (Varumärkets identitet) 

2. Vad är du? (Varumärkets betydelse) 
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3. Vad är speciellt med dig? (Varumärkets reaktion hos kunden) 

4. Vad finns mellan dig och mig? Vad för sorts association och hur mycket gemensamt 

vill jag ha med dig?  (Förhållandet till varumärket) 

Utifrån dessa fyra steg så utvecklar Keller (2001) en pyramid som fungerar som byggblock för 

att skapa varumärkeskapital. Längst ned är det största byggblocket som står för varumärkets 

framträdande, detta representerar varumärkets identitet och mäter kundmedvetenheten. 

Den andra nivån i pyramiden handlar om varumärkets prestanda och bildspråk det vill säga 

varumärkets betydelse. Tredje nivån är varumärkets bedömningar och känslor som handlar 

om det tredje steget, varumärkets reaktioner hos kunden. Toppen av pyramiden är 

varumärkets resonans, som handlar om lojaliteten kunderna har till varumärket, alltså 

kundens förhållande till varumärket. 

För att skapa det ultimata varumärkeskapitalet ska man nå toppen av pyramiden och detta 

gör man bara om alla dimensioner i pyramiden är på sin plats. Då har man enligt Keller 

(2001) skapat varumärkesresonans hos kunden, vilket innebär att kunden känner lojalitet 

och sammanhörigt med varumärket. Nedan i figur 1 kan man se hur denna modell ser ut. 

 

Figur 1 Svensk tolkning av Kellers ”Customer-based brand equity model” (Keller, 2001, s 7). 

2.3.3.1 Varumärkesidentitet (Vem är du?)  

Genom att skapa den rätta varumärkesidentiteten involverar det även att man skapar 

varumärkets rätta sätt att framträda, detta är vad företag skapar genom att öka 

kännedomen hos kunderna (Keller 2001), det vill säga de signaler som företaget sänder ut 

(Uggla 2003). Företag kan ställa sig frågan, hur ofta framkallas varumärket bland kunder i 

olika situationer och omständigheter? Till vilken grad finns varumärket på tungspetsen? Rent 

formellt så handlar det om kundernas förmåga att minnas och känna igen varumärket men 

även hur de kopplar ihop till exempel varumärket, logo och symbol till olika associationer i 

minnet.  
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Varumärkets framträdande är ett grundläggande steg i pyramiden och har tre viktiga 

funktioner. För det första så har varumärkets framträdande stor påverkan på uppbyggandet 

och styrkan av associationer som bygger upp varumärkets image och ger mening till 

varumärket. För det andra genom att bygga upp en hög grad av varumärkesidentitet så ökar 

chanserna till ökad kännedom och att uppfylla kundbehovet, vilket kan vara avgörande vid 

köptillfället. Tredje funktionen, när kunder har liten inblandning i branschen så kan de 

basera sitt köpebeslut enbart på varumärkets framträdande.  

Varumärkesidentitet har två dimensioner, djup och bredd. Djupet hänvisar till hur lätt 

kunden känner igen varumärket, medans bredden hänvisar till hur stort område av olika 

situationer som varumärket täcker då kunden tänker på det. Keller (2001) menar även att 

det inte handlar om hur mycket och ofta kunden tänker på varumärket utan att detta ska ske 

på rätt tid på rätt plats.   

2.3.3.2  Varumärkets betydelse (Vad är du?) 

Varumärkets sätt att framträda är en viktig del av pyramiden, men kan inte stå för allt, det är 

då varumärkets betydelse kommer in i bilden. Vilka faktorer karaktäriserar varumärket och 

hur kan det sticka ut ur mängden? Denna fråga kan besvaras genom att använda materiella 

och immateriella karaktärsdrag i varumärket. Materiella är vilka egenskaper 

produkten/tjänsten ska kunna utföra medan immateriella är hur kunden tänker på 

produkten/tjänsten. Varumärkets betydelse består av två kategorier som man kan se på den 

andra nivån i pyramiden. Dessa kategorier är varumärkets prestanda och varumärkets 

bildspråk. 

Att designa och skapa en produkt som uppfyller kundens behov är en nödvändig 

förutsättning för att lyckas med marknadsföringen. Keller (2001) visar även att varumärken 

av hög kvalité lyckas bättre finansiellt. Varumärkets prestanda relateras till hur produkten/ 

tjänsten tillfredsställer kundens funktionella behov, det vill säga materiella behov. Det finns 

fem viktiga egenskaper och fördelar som ligger till en grund för varumärkesprestanda.  

o Primära egenskaper hos produkten och sekundära funktioner som kompletterar de 

primära egenskaperna.  

o Produktens tillförlitlighet över tiden mellan köptillfällena, hållbarhet (den ekonomiska 

livslängden) och servicevänlighet (om produkten behöver service eller reparation, hur 

lätt och hur länge tar det). 

o Kundservicens effektivitet och empati, hur mycket tid man ger kunden, hur de behandlas 

och tas om hand av varumärket. 

o Stil och design är viktiga då kunden har vissa förväntningar över vad varumärket borde 

innebära. 

o Pris kan skapa uppfattningar hos kunden som kan kategorisera varumärket i många 

fack. Prissättningsstrategier finns väl genomtänkta och genomförda av många forskare, 

något som vi inte kommer att gå in på närmare i denna uppsats.  
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Den andra kategorin i varumärkets betydelse är varumärkets bildspråk, som omfattar de 

immateriella egenskaperna av varumärket. Dessa är kundens psykologiska behov samt vad 

kunden tror och tänker om varumärket. Även i varumärkets bildspråk har Keller (2001) valt 

att dela upp denna kategori i fyra grupper: 

o Användarprofiler, vissa kunder tror varumärket används av vissa personer och just 

därför är det så pass populärt. 

o Köps och användbara situationer, här menar man när varumärket köps eller används, så 

som vilken affär, tid, plats för användandet etc.  

o Personlighet och värderingar, varumärken kan knytas samman med olika egenskaper i 

en personlighet, så som uppriktighet, begeistring, robusthet, kompetens med flera.  

o Historia, arv och erfarenheter oavsett om ett varumärke vill så knyts de mentalt ihop 

med tidigare varumärken som kunden kan se liknande tendenser till. 

Även om det ovan nämnts många olika egenskaper inom varumärkets prestanda och 

bildspråk kan man ändå dela upp varumärkets betydelse i tre viktiga dimensioner, styrka, 

favoritval och unikhet. Styrka syftar på hur pass ofta varumärket identifieras vid association 

med varumärket och favoritval ifrågasätter hur viktigt eller värdefullt varumärket är till 

kunderna. Den sista dimensionen är unikhet som avser hur utpräglat varumärkets identitet 

är med associeringen av varumärket. Det hjälper dock inte att bara vara bra i en av de tre 

dimensionerna utan de är alla beroende av varandra för att lyckas. Är man framgångsrik i 

dessa då skapar man ett positivt varumärke som ligger till grunden för att skapa 

varumärkeslojalitet. (Keller 2001). 

2.3.3.3  Varumärkets reaktion hos kunden (Vad är speciellt med dig?) 

Varumärkets reaktion hänvisar till hur kunden reagerar på varumärket, tänker och känner 

gentemot varumärket. Även detta kan skiljas i två viktiga dimensioner, varumärkets 

bedömningar och varumärkets känslor som står för förnuft och känsla.  

Varumärkets bedömning, fokuserar som sagt på kundens förnuft, hur kunden sätter samman 

de två första byggblocken av pyramiden för att skapa sin egen bedömning om varumärket. 

Kunden må ta in flera olika faktorer i dess bedömning men för att skapa ett starkt varumärke 

så är dessa faktorer extra viktiga.  

o Varumärkets kvalité 

o Varumärkets trovärdighet 

o Kundens övervägande av varumärket 

o Att kunden ser varumärket som överlägset 

Varumärkets känsla är kundernas känslomässiga, immateriella respons och reaktion till 

varumärket. Det finns sex olika typer som man bör ta med i åtanke. De första tre ökar 

intensiteten, ger en erfarenhet och är omedelbara. De sista tre är mer privata och varaktiga, 

som ökar nivån av djupare innebörd. (Keller 2001). 
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o Värme, får kunden att känna ett inre lugn, de kan vara sentimentala, varmhjärtade eller 

känslosamma mot varumärket. 

o Roliga, kunder kan känna sig glada, lekfulla, pigga etc.  

o Begeistring, till vilken grad kan varumärket få kunden att känna sig exalterade, sexiga, 

tuffa, levande etc.  

o Säkerhet, är något som skapas av varumärket då kunden känner sig bekväm, säker, 

bekymmerlös etc. 

o Självrespekt, skapas då kunden får en bättre känsla om sig själv, de känner sig stolta 

eller att de lyckats uppnå något.  

o Social acceptans handlar om vilken reaktion kunden får från andra personer och hur 

detta får kunden att känna sig, så som avundsjuka.  

Varumärkets reaktion syftar till hur kunden uppfattar varumärket i både huvudet och i 

hjärtat, båda är möjliga, men det som är viktigt i detta steg i pyramiden är hur positiva dessa 

känslor är. (Keller 2001).  

2.3.3.4 Varumärkets förhållanden (Vad finns mellan dig och mig?)  

När alla faktorerna i steg tre är uppfyllda kan man klättra vidare i pyramiden till det sista 

steget som fokuserar på det ultimata förhållandet och identifikation som kunden har till 

varumärket, frågan man får ställa sig är; är kunden villig att skapa lojalitet till varumärket? 

Varumärkets förhållanden kan kännas igen av hur intensivt eller hur djupt det psykologiska 

sambandet som kunden har till varumärket, samt hur lojal kunden är. Denna relation kan 

delas in i fyra kategorier. (Keller 2001). 

o Beteendemässig lojalitet, syftar på hur ofta och hur mycket kunden handlar av 

varumärket. 

o Attitydmässig tillhörighet, för att skapa ett förhållande till varumärket krävs det att 

kunden älskar varumärket, ser det som sin käraste ägodel eller som deras lilla njutning 

som de ser fram emot. 

o Känsla av gemenskap, ett varumärke kan ta sig an en bredare mening, som att kunder 

skulle kunna känna sig som en del av en klubb då de handlar av varumärket. Att det finns 

en form av gemenskap och igenkännande bland kunderna. 

o Aktivt engagemang, den sista men kanske starkaste kategorin av varumärkets 

förhållande är när kunderna vill investera sin tid, pengar, energi eller andra resurser 

utöver vad som förväntas från varumärket.    

Varumärkets förhållanden kan kategoriseras i två dimensioner, intensitet och aktivitet. 

Intensiteten syftar till styrkan av tillhörigheten och känslan av att vara med i en gemenskap, 

det vill säga hur djupt lojaliteten ligger hos kunden. Aktivitet syftar till hur ofta kunden köper 

och använder varumärket, så väl som engagerar sig i aktiviteter som inte bara är länkade till 

köptillfället. Om man lyckas som företag med att uppfylla och få varumärkets relationer till 

dessa så har man skapat ett starkt varumärke. Styrkan i varumärket ligger i vad kunden 

inhämtat för kunskap, känt, sett och hört om varumärket över tiden, med andra ord så ligger 
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styrkan i sinnet hos kunden. Enligt denna modell som visats ovan, så involverar byggnationen 

av ett starkt varumärke att skapa en djup och bred varumärkeskännedom hos kunden och 

detta kan endast göras då de fyra stegen är uppnådda, vilket i sin tur är beroende av att 

pyramiden kompletteras. (Keller 2001).  

2.4 Problematik med att etablera starka varumärken 

Att bygga starka varumärken är svårt, men absolut möjligt om man ser på de varumärken 

som lyckats (Aaker 2002). Boyle (2003) menar att trots begränsade resurser så är det fullt 

möjligt för entreprenörer att bygga upp ett starkt varumärke, detta kan göras genom att 

skapa en utmärkande varumärkesimage som baseras på produktens egenskaper; så som 

namn, utformning, värderingar och personlighet. Varumärkesidentiteten hjälper företaget 

skapa den image som kunden sedan får. Enligt Boyle (2003) så framgår det tydligt att företag 

som lyckas väl med att bygga upp starka varumärken vinner märkbar konkurrenskraft på 

marknaden.  

Aaker (2002) jämför svårigheten av att bygga upp ett starkt varumärke med en golfare som 

försöker få in bollen i hålet på en bana med djupa sanddyner, ojämn gräsyta och stora 

vattendammar. Svårigheten med att bygga upp ett varumärke kan enligt Aaker(2002) bestå 

av betydande påverkan och hinder som sker både internt och externt. För att kunna utveckla 

effektiva varumärkes strategier så måste man förstå vad företaget påverkas och hindras av. 

Aaker (2002) nämner vidare i sin bok olika specifika faktorer som har inverkan samt kan 

skapa problem för företaget med sitt varumärkesuppbyggande. Men som Aaker skriver så är 

det främst interna faktorer som har störst påverkan då det gäller att bygga upp starka 

varumärken, detta eftersom interna faktorer är sådana som företaget har möjlighet att 

kontrollera. Nedan beskrivs tre olika interna faktorer som Aaker (2002) skriver om i sin bok: 

o Intern påverkan till att ändra strategi i företaget, med detta menar Aaker (2002) att 

många entreprenörer gör förändringar i sin varumärkes identitet innan varumärket 

får en chans att etablera sig på marknaden. Vidare menar Aaker (2002) att man 

måste vara konsekvens och inte förändra sin strategi för tidigt, många av världens 

största varumärken så som Volvo, Marlboro och IKEA har varit oförändrade en lång 

tid.  

o Rädda för utveckling och expansion, många företag vill inte mentalt eller ekonomisk 

utveckla sin verksamhet då detta innebär större kostnader och risker för företaget, 

men kan även innebära en minskad avkastning. Företagen blir allt för bekväma och 

vill fortsätta som de alltid gjort, det vill säga företagen blir blinda i sin egen framgång.  

Genom att göra detta så lämnar företag sina varumärken såbara, vilket i sin tur leder 

till att företaget går miste om utvecklingsmöjligheter och kan förlora gentemot sina 

konkurrenter. (Aaker 2002). 

o Vilja att investera i andra områden, bra positionering av ett varumärke kan leda till 

interna problem, då det attraherar både girighet och självbelåtenhet. När ett 

varumärke är starkt så kan det vara lockande för företaget att minska investeringarna 

i kärnprodukten och istället investera på andra marknader eller i andra produkter. 
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Detta kan ha ödesliga resultat för ett starkt varumärke om företaget överskattat sitt 

värde samt sin förmåga till att kunna hantera flera områden. (Aaker 2002) 

Uggla (2003) skriver i sin bok om olika externa faktorer i omvärlden som påverkar 

varumärket. Externa faktorer kan skapa problematik för företag när de försöker bygga upp 

deras varumärken, som exempel nämner han hur ekonomiska faktorer kan påverka på så 

sätt att det blir för dyrt att bygga upp ett varumärke eller politiska och juridiska krav som är 

orimliga för företaget. Även kulturella och demografiska faktorer kan tänkas hindra ett 

företags utveckling av sitt varumärke, exempelvis en minskning i barnafödandet kan ge 

lidande åt ett blöjföretag eller en kraftig variabel i kön eller ålder kan även ha stora effekter 

på företag. En viktig faktor som han nämner är informationsteknologin som bara går framåt i 

utvecklingen, en hel marknad kan komma till stopp om de inte har framförhållning på grund 

av ny teknologi som kommer ut på marknaden. (Uggla 2003).   

Haig (2005) har ägnat en hel bok åt att beskriva faktorer som kan få ett företag att 

misslyckas med sina varumärken. Även han, så som Uggla (2003), beskriver olika externa 

faktorer som kan påverka företaget negativt, men han nämner även några exempel på de 

vanligaste misstagen som företag begår: 

o Ett företag som funnits på marknaden en längre tid, kan ibland glömma bort eller 

komma av sig med vad deras varumärke står för, vad det var de ville förmedla till 

kunden. Om ett företag då börjar skapa en ny identitet kan det få katastrofala följder.  

o Företag som haft samma varumärke i flera år kan börja tröttna på sitt varumärke, om 

detta händer så drabbar detta oftast även företagets kreativitet. 

o Vissa företag kan drabbas av varumärkesego, då de överskattar sin egen betydelse 

och kapacitet. Dessa företag tror att de kan försörja en hel marknad på egen hand 

och denna attityd kan komma att innebära företagets nedgång. 

Haig (2005) förklarar vidare i sin bok hur viktigt det är att företaget fokuserar på varumärkets 

värde, det vill säga ger det man utlovar till kunden. Precis som Keller (2001) gör han tydligt 

hur viktigt det är att ta hand om dina kärnkunder. Kärnkunder är de kunder som är lojala till 

företaget och kommer tillbaka varje gång, dessa ska man respektera och vårda ömt. 

2.5 Entreprenörer och mindre företag  

Ett företags överlevnad och välstånd är bestämt efter dess förmåga att skapa överlägset 

värde på marknaden (Delgado-Ballester och Munuera-Alemán 2005). Skillnaden mellan 

mindre företag och större organisationer är att de mindre företagen är mycket mer 

beroende och guidade av hur marknaden ser ut, det är lite som mindre företag kan förändra 

medans större organisationer har det lättare att påverka marknaden till det de vill (Krake 

2005).  

Inom marknadsföring finns det flertal teorier och strategier som företag kan använda till sin 

hjälp för att bygga upp sitt varumärke. Precis som Carsson och Gilmore (2000) skriver så är 

dock inte dessa marknadsföringsaktiviteter aktuella eller användbara för mindre företag om 
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de inte är realistiska, praktiska och relevanta för det enskilda mindre företaget. Huang och 

Brown (1999) gjorde en granskning av problem som uppstår i små företag, där de fann att av 

alla problem som de undersökte så var det marknadsföring som var det största problemet i 

företaget, 40,2% av alla problem. Efter ett par år då mindre företag har etablerat sig så 

utvecklar entreprenörer sin egen marknadsföringsstil, detta då de vet vad som fungerar och 

inte fungerar för dess företag (Carson och Gilmore 2000). Företags konkurrenter kan ha 

liknande marknadsföring, men eftersom mindre företag har så pass unika egenskaper som 

endast hör till dess företag så blir det automatiskt att de skiljer sig från dess konkurrenter 

(ibid.).  

I en undersökning gjord av Rode och Vallaster (2005) visar det att de flesta entreprenörer 

har en diffus vision om vilka mål de har för sina företag. De kan inte heller peka ut sin exakta 

fokusering, värderingar eller marknadsposition som företaget har. Vidare visar deras 

undersökning att trots olika marknadsförings hjälpmedel som finns tillgängliga så har mindre 

företag bristande resurser till att ta hjälp av dessa(ibid.). På grund av mindre företags 

bristande resurser blir resultatet att många entreprenörer intar en överlevnads mentalitet 

(Berthon et al 2008), vilket leder till alltför lite ansträngningar i företagets marknadsföring. 

Huang och Brown (1999) menar att många mindre företag inte har erfarenheten av hur man 

driver ett företag men att entreprenörer har en större passion och kreativitet för dess 

företag och därför mer villiga att kämpa. Huang och Brown (1999) sammanfattar sin 

granskning av mindre företag med tre områden där de mer troligt har problem; 

marknadsföring, mänskliga resurser och ledning av företaget. Dock så har mindre företag 

mindre problem i sin organisationsform då de oftast är mindre och platta (ibid.). Mindre 

företag med relativt flexibel struktur kan under introduktionsfasen snabbt reagera till 

kundernas behov (Rode och Vallaster 2005). Berthon et al (2008) jämför större 

organisationer med mindre företag och visar att de mindre företagen är mer flexibla, 

entreprenörsmässiga och nyskapande vilket leder till att de lättare kan anpassa sig efter 

speciella kunder och marknader.  

Entreprenörer har en nyckelroll i mindre företag med ett ofantligt inflytande (Krake 2005). 

Nilson (2000) menar att företag som drivs av entreprenörer oftast är så pass påverkade av 

grundarens personlighet att en konsekvent profil blir en naturlig effekt som sätter sin prägel 

på alla aktiviteter i företaget. Juntunen et al (2010) menar att företagsidentiteten är något 

som bestäms i mindre företag före företaget bildats, samt att företagets identitet många 

gånger stämmer överrens med identiteten av entreprenören, detta då det i små företag 

oftast är entreprenören som sköter allt i företaget. Krake (2005) menar även att 

karaktären/identiteten av entreprenören är vad som spelar stor roll för igenkännandet av 

varumärket på marknaden, trots detta så är det inte många entreprenörer som tar detta 

tillhanda. I företag som drivs av entreprenörer är det speciellt uppenbart att om de anställda 

känner sig stolta och samhörande med varumärket, så har detta ett positivt inflytande på 

företagets moral (Nilson 2000). Det är även påvisat enligt Rode och Vallaster (2005) att 

företag är mer framgångsrika om de anställer medarbetare som delar samma värderingar 
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som företaget än de som anställer medarbetare som inte har samma värderingar. Detta 

stärks av Juntunen et al (2010) som menar att de anställda kan ha en betydelsefull effekt på 

kunderna om de är engagerade och jämlika med företagets värderingar. En liten grupp av 

människor som är passionerade i det de gör kan ge enorm kraft till uppbyggandet av ett 

starkt varumärke (Krake 2005).  
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3 Problemdiskussion och referensram 
Nedanstående diskussion är grundad på litteraturen som presenterades i kapitel ett och två. 

Denna diskussion baseras även på de mest centrala teorier och modeller som nämnts 

tidigare och detta kommer sedan att användas i min analys. 

Som redan tidigare i kapitel ett formulerats är syftet med detta arbete följande: 

”Att undersöka hur mindre företag går tillväga för att bygga upp ett starkt 

varumärke.” 

Dagens samhälle erbjuder en mängd olika hjälpmedel och verktyg för att företag på ett 

lättare sätt ska kunna marknadsföra sig på marknaden och bygga upp sina varumärken. Men 

som det visar sig i den litteratursökning som gjorts så är det få mindre företag som varken 

har en budget planerad eller förståelse för varför man skulle ta till sig av dessa hjälpmedel 

(Boyle 2003). Mycket av den tidigare forskning som gjorts genom åren är baserade på hur de 

största företagen i världen går tillväga vid uppbyggandet av deras varumärken, så som Coca-

Cola, McDonalds och Nestlé (Aaker 2002), samtidigt som många mindre företag misslyckas 

på vägen till att bygga upp ett starkt varumärke (Boyle 2003). Eftersom det alltid varit fokus 

på de största varumärkena (Berthon et al. 2008 och Krake 2005) så ställs frågan: hur gör 

mindre företag?  

Tidigare forskning visar hur viktigt det är att bygga starka nätverk och underhålla relationer, 

speciellt till kunden då det lönar sig att behålla nöjda kunder jämfört med kostnaden för att 

skaffa nya(Merrilees 2007, Nilson 2000 och Randall 1998). Forskningen visar att relationen 

till kunden stärks om man har en tydlig och klar varumärkesidentitet (Aaker 2002). Men 

varumärkesidentiteten kan även ge kunden den säkerhet de söker i varumärket, för att inte 

nämna det mervärde som gör att kunden känner sig nöjd och återkommer till varumärket 

(Randall 1998). Varumärkesidentiteten är vad företaget själv bestämmer över och hur de vill 

att kunderna skall uppfatta dem, vilket sin tur gör att kunderna får det lättare att uppfatta 

en aktuell bild av företaget och därigenom skapa en varumärkesimage. För att bygga upp ett 

starkt varumärke menar Keller (2001) att ett företag måste genomgå fyra steg som alla är 

beroende av varandra. Dessa steg bör tas i en viss ordning för att man ska lyckas och i denna 

modell så är varumärkesidentitet den viktigaste faktorn. Jobber (2007) diskuterar olika 

faktorer som kan användas i uppbyggandet av ett varumärke och genom att kombinera 

dessa olika faktorer kan man skapa något som kunden föredrar, ett starkt varumärke. 

Randall (1998) menar däremot att ett varumärke bör uppfylla fyra funktioner för att kunna 

ha framgång, bland de funktionerna hör att varumärket bör spegla som en sammanfattning 

av vad företaget vill stå för och hur företaget vill att kunden ska se på dem. Litteraturen visar 

alltså på olika strategier för att bygga varumärken, men nästan uteslutande bygger 

forskningen på stora företag. Hur mindre företag arbetar avslöjar inte litteraturen. 

Aaker (2002), Uggla (2003) och Haig (2005) diskuterar alla i sin forskning om olika interna 

och externa faktorer som kan hindra och skapa problem för företaget i deras utveckling av 

sitt varumärke. Aaker (2002) nämner speciellt att interna faktorer är av intresse då dessa kan 
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kontrolleras av företagen, men även kan hindra ett företag från att bygga upp starka 

varumärken. Precis som Aaker (2002) skriver så är många av de interna faktorerna av sådan 

art att företaget kan kontrollera men tyvärr ser allt för sent. Samtidigt som Uggla (2003) 

nämner olika externa faktorer som företag oftast inte kan hjälpas att drabbas av men dock 

lättare för företaget att se och upptäcka i tid. Haig (2005) upplyser även om olika misstag 

som företag lätt begår i deras byggande av varumärken. Dessa faktorer som de tre olika 

forskarna(Aaker (2002), Uggla(2003) och Haig (2005)) nämner kommer att vara av intresse 

för att se om mindre företag upplever liknande problem och hinder i sitt uppbyggande av 

varumärket. 

I den litteratur som behandlats i teorikapitlet så visar majoriteten av dem hur man genom 

att bygga upp ett starkt varumärke och ha en sammanhängande identitet kan ta ut ett högre 

pris på marknaden i jämförelse med konkurrenterna. Inte bara ett högre pris, men företag 

med starka varumärken har bra kundrelationer, många lojala kunder och företagets 

anställda kan lättare identifiera sig med varumärket. Detta är positiva faktorer som borde få 

allt fler entreprenörer att börja tänka om när det kommer till varumärkes byggande i det 

mindre företaget. Vad anser mindre företag att ett starkt varumärke innebär och vilka 

positiva effekter kan det tänkas ge? 

Denna diskussion kommer nu att användas för att dels komma fram till mina 

forskningsfrågor men även som en bas för min analys. 

3.1 Forskningsfrågor  

Ovan diskussion har förtydligat och hjälpt till att komma fram till följande forskningsfrågor:  

Forskningsfråga 1: Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Forskningsfråga 2: Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt 

varumärke?  

Forskningsfråga 3: Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

3.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer endast att undersöka hur mindre företag i Luleå i norra Sverige går 

tillväga för att bygga upp ett starkt varumärke. Orsaken till detta är tids- och kostnadsskäl 

eftersom jag inte har möjligheten att samla data på annat håll.  
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4. Metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens tillvägagångssätt. Kapitlet kommer att 

gå igenom alla relevanta metodval och ge en tydlig genomgång över hur jag gått tillväga för 

att samla in information till denna studie. 

4.1 Metodsynsätt  

En studie kan göras med två olika metoder av en forskare, kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativ forskning syftar på data som kan vara allt ifrån mätningar på populationer till 

statistik över åldersfördelningen i ett samhälle, i kvantitativ forskning söker man efter en 

verklighet (Saunders et al 2009). För att vara användbar behöver all data analyseras och 

förklaras. En kvantitativ undersökningsmetod kan vara lämplig för forskare som känner till 

sitt problemområde väl och vill jämföra variablerna mellan olika teorier, all analys i 

kvantitativ forskning baseras på numerisk data (Saunders et al 2009).  

En kvalitativ forskningsansats däremot försöker se fenomen som helhet, där analysen 

baseras på data som uttrycks med ord. Med en kvalitativ forskning som metodstrategi, så ser 

man att människor ser saker olika som gör att det finns många verkligheter. Data som samlas 

in i kvalitativ forskning är inte organiserad och behöver kategoriseras och sammanfattas. En 

kvalitativ forskning strävar efter en kunskap och förståelse för att kunna besvara frågan, 

medan en kvantitativ forskning bygger på numerisk data. (Saunders et al 2009). I denna 

studie användes den kvalitativa forskningsansatsen eftersom studien strävade efter att 

försöka utöka kunskapen och förståelsen inom ämnet.  

Saunders et al (2009) nämner att det finns två forskningssynsätt att ta hänsyn till, induktiv 

och deduktiv. Induktiv forskning innebär att man bygger en helt ny teori, man har en stor 

förståelse för innehållet man undersöker. Deduktiv forskning handlar mer om att testa olika 

teorier och förklara relationer mellan variabler. (Saunders et al 2009). 

Forskningen som är utförd i denna uppsats är baserat på en deduktiv forskningsmetod som 

enligt Saunders, et al. (2009) innefattar prövning av en teoretisk sats genom att använda en 

forskningsstrategi särskilt utformad för detta. För att utöka kunskapen inom ämnet så utgår 

uppsatsen från redan existerande teorier, inhämtade från litteratur som handlar om olika 

faktorer som bidrar till varumärkesuppbyggandet i mindre företag, detta i hopp om att 

kunna öka kvalitén av uppsatsen.  

4.2 Forsknings strategi  

Forskningsstrategin är planen över hur man går tillväga för att besvara forskningsfrågorna i 

uppsatsen. Beroende på vilken typ av metodsynsätt man har så passar olika 

forskningsstrategier in, men även olika faktorer så som hur mycket tid man har, kunskap, 

resurser eller till och med filosofisk underbyggnad spelar in på ens forskningsstrategi. 

(Saunders et al 2009). Saunders et al (2009) beskriver fyra olika forskningsstrategier: 

o Enkätundersökning 

o Arkivforskning 
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o Experiment 

o Fallstudie 

Enkätundersökning är den vanligaste strategin som man förknippar med en deduktiv 

forskningsmetod. Denna strategi hjälper en att samla in mycket data som lätt kan jämföras, 

dock så kräver den att mycket arbete går in i frågorna samt så blir man även begränsad till 

hur många frågor man kan ställa. Det som tyvärr är en nackdel med enkätundersökning är 

reliabiliteten och validiteten av resultatet. (Saunders et al 2009). 

Arkivforskning beskriver Saunders et al (2009) som en strategi där man använder sig av 

journaler och arkiv som ens databas. Med hjälp av en arkivforskning kan man besvara frågor 

som visar på hur förändringar ser ut över en viss tid, dock så är det svårt att i en arkivstudie 

att få fram exakt den data man är ute efter för ens forskning. Många gånger om man gör en 

arkivforskning så utgår man från de arkiv som man har, så att forskningen kan designas för 

att utnyttja arkiven maximalt. (Saunders et al 2009). 

Syftet med att göra experimental forskning är främst för att se orsakssamband. Experiment 

är svåra att utföra och bör hållas till slutna grupper, så som studenter eller anställda inom en 

viss organisation. Denna form av strategi kan vara både kostsamma och komplicerade. 

(Saunders et al 2009). 

En fallstudie däremot kan vara intressant om man vill utöka sin kunskap inom ämnet som 

man undersöker. Fallstudie som strategi är av intresse där man gör en empirisk 

undersökning av nutida företeelser, genom interjuver och/ eller observationer. Om man vill 

undersöka hur en teori fungerar i verkligheten och skapa nya forskningsfrågor inom ämnet 

så ska man använda sig av en fallstudie som strategi. (Saunders et al 2009). 

På grund av begränsad tidsram för denna uppsats så är det exempelvis svårt att hinna göra 

en enkät undersökning. För att på bästa sätt kunna besvara denna studies forskningsfrågor 

så passade fallstudie in bättre. Precis som Saunders et al (2009) skriver så kan man lättare 

dra slutsatser om flera fallstudier görs än om en fallstudie görs. Därför har jag i min studie 

utfört fallstudier i två företag. 

4.3 Val av företag till fallstudie  

Fallstudien som har utförts i denna uppsats inriktar sig inte på en specifik bransch bland små 

företag. Dock så håller sig fallstudien till mindre företag som har färre än 10 anställda då 

detta är min definition av ett mindre företag. Fallstudien innefattar endast mindre företag i 

Luleå i norra Sverige som är äldre än tre år. Som tidigare i avgränsningar så har jag nämnt att 

jag personligen ville intervjua respondenterna i fallföretagen och därför valde jag att 

begränsa mig till Luleå. Att studien innefattar mindre företag som funnits i mer än tre år 

baserade jag på Burns (2007) som menar att 50 % av alla företag upphör under de första tre 

åren.  Då syftet med min studie är att se hur små företag bygger upp starka varumärken så är 

det inte av intresse om de är yngre än tre år då jag anser att varumärket inte ännu är starkt 

nog och att de fortfarande har en 50 % risk att gå under.  
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Två stycken fallföretag intervjuades i denna studie, båda är tjänsteföretag som befinner sig i 

Luleå. Det ena företaget heter Lindbergs Konst och Ram, som har funnits sedan 1969 och 

säljer sina tjänster till privata kunder men även företag. Det andra företaget som 

intervjuades heter Ebbenjarka och även det har funnits en lång tid, sedan 1985. Ebbenjarka 

säljer sina tjänster för det mesta till företag men även till större grupper av privata kunder.  

4.4 Forskningsmetoder 

4.4.1 Litteraturinsamling 

För att skaffa en bred grund i det valda ämnet för denna uppsats så har litteratur kring 

varumärken och varumärkesuppbyggnad studerats. Även en mängd vetenskapliga artiklar 

har studerats och lästs för att se hur varumärkets uppbyggnad sker i mindre företag, men 

även hur detta sker i större företag. Vetenskapliga artiklar är speciellt bra för att få specifika 

kunskaper inom ett område och de kan även användas som vägvisare då de oftast fungerar 

som en källa för vidare forskning (Saunders et al 2009). 

Som tidigare nämnts i introduktionen av denna uppsats, så finns det mycket forskning om 

hur man bygger upp varumärken i stora företag men allt för lite information om hur små 

entreprenörer kan ta sig an att bygga upp starka varumärken i deras mindre företag. Baserat 

på detta så har jag utgått från den teorin som tagits med i problemdiskussionen för att 

kunna utföra de intervjuer som gjorts med mindre företag. Alla vetenskapliga artiklar som 

har studerats för denna uppsats har varit på engelska och det samma gäller för böckerna, 

någon enstaka har varit på svenska. Med tanke på detta så har sökorden i databaser alltid 

varit på engelska. Bland annat så har jag använt mig av sökord så som: small company, 

business, enterprises, SME, entrepreneurs, branding, brand building, strong brands, brand 

identity, brand image etc.  

4.4.2 Källkritik 

Vissa av källorna som jag använt mig av är inte exakt vad jag varit ute efter då samma 

områden inte har studerats. Detta då många som tidigare nämnt ser på 

varumärkesuppbyggandet i större företag. Trots detta så innehåller de vissa faktorer och 

fakta som fortfarande är av intresse och relevanta för mitt arbete, därför väljer jag att ta 

med dessa. Precis som Saunders et al (2009) skriver så har jag fört noggranna anteckningar 

efter varje artikel som jag läst för att komma ihåg det som är betydelsefullt att ta med i just 

min studie.  

Vetenskapliga artiklarna som baserar sig på mindre företag är relativt nya, då många 

forskare skriver att det är ett nytt ämne som mycket lite har skrivits om, detta har gjort det 

hela svårare men även intressantare för min studie. 

4.4.3 Datainsamling 

Det finns flera situationer då man använder sig av icke standardiserade intervjuer för att 

samla in kvalitativ data. Detta kan bero på ens syfte med forskningen, att personer hellre blir 
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intervjuade än fylla i enkäter, vilken typ av frågor och hur pass mycket tid man har på sig. 

(Saunders et al 2009).  

I denna studie genomfördes två intervjuer med respondenter på fallföretagen, intervjuerna 

var semistrukturerade. I en semistrukturerad intervju har den som utför utfrågningen en 

lista med olika huvudområden och frågor som de vill få svar på, dock så kan dessa variera 

från intervju till intervju (Saunders et al 2009). Jag valde att göra semistrukturerade 

intervjuer då är flexiblare än en strukturerad intervju, med det menar jag att 

respondenterna gavs mer utrymme till att utveckla sina svar. Den semistrukturerade 

intervjun var även en viktig del för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Något som 

Saunders et al (2009) nämner är att i semistrukturerade interjuver så måste man se över 

tiden noggrant, då det är lätt hänt att man förlorar tid och inte har nog med tid att täcka alla 

områden som man behövde svar på. Med detta i åtanke så såg jag till att inte avbryta 

respondenterna för mycket men såg ändå till att jag fick svar på mina intervjufrågor. 

Intervjun som utfördes utgick från en redan förbered intervjuguide, som gjorde att inga 

viktiga frågor glömdes bort.  

Mindre företag har oftast en väldigt arbetsam entreprenör som gör de flesta sysslor i 

företaget och då de inte är mer än ett visst antal anställda så har ägaren av företaget oftast 

ansvaret för allt (Juntunen et al 2010). På det ena företaget, Ebbenjarka, fick jag chansen att 

intervjua ägaren, Anders Eriksson och på det andra företaget intervjuade jag en av de 

anställda på fallföretaget, Carina Lundbäck. Att jag inte intervjuade ägaren av det andra 

företaget, Lindbergs Konst och Ram, anser jag inte påverka min studie. Då denna respondent 

arbetat i företaget mycket länge och har stort ansvar.  

Den information och kunskap som jag ville få av intervjuerna var bland annat frågor 

relaterade till företagets varumärke, hur företagen jobbar med sitt varumärke samt hur de 

ser på ett starkt varumärke. Intervjuguiden som jag använde mig av i intervjuerna innehöll 

alla de frågor som komma att vara betydande för att hjälpa mig att besvara mina 

forskningsfrågor.  

4.5 Analysmetod  

Efter att ha utfört intervjuerna så har forskaren en stor mängd information som måste 

reduceras, förenklas och struktureras för att kunna ge en överblick av det hela (Jacobsen 

2002). Jacobsen (2002) förklarar hur analysprocessen i kvalitativa studier har tre steg;  

1. Beskrivning, intervjuerna skall registreras så noggrant som möjligt, rik på detaljer, 

analyser och variationer. 

2. Kategorisering, här gäller det att reducera den information som samlats in.  Sålla 

och förenkla det som registrerats. 

3. Kombinationen, här kan man börja tolka informationen, se samband, orsaker, se 

en viss ordning. 
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Med hjälp av detta så kunde jag lättare organisera de intervjuer som jag utfört. Till en början 

skrev jag ned så mycket som jag kom ihåg, så fort som intervjun avslutades, så att ingen 

viktig information skulle gå förlorad. Sedan så plockade jag fram det som var av intresse för 

just mitt ändmål och började skapa kategorier som baserades på mina forskningsfrågor som 

jag skrivit i kapitel 3.  

De flesta fallstudier som är kvalitativa har en blandning av två analysmetoder, det ena är när 

man gör en analys av ett enskilt fall (Withincase analysis) och det andra är en analys tvärs 

över flera fall (Crosscase analysis). Dessa analysmetoder är inte konkurrerande med 

varandra utan däremot så kompletterar de varandra i analysen. Lättast är det att börja 

analysen av det enskilda fallet, som ser varje enhet som självständig och förståelsen av den 

enheten sätts i fokus. Sedan kan man göra en tvärsöver analys för att ser hur flera individer i 

olika fall uppfattar ett visst ämne, samt för att se vad de har gemensamt och inte. Genom att 

utföra dessa två analysmetoder så får man en större förståelse av materialet som man 

samlat på sig. (Jacobsen 2002). 

I analysen av det enskilda fallet så gjorde jag en jämförelse mellan var fallföretag i sig till min 

problemdiskussion och forskningsfrågor i kapitel 3. Sedan så utförde jag en tvärs analys där 

jag jämförde de båda fallföretagen mot varandra för att se vilka olikheter och likheter som 

de båda mindre företagen har.   

4.6 Metodproblem 

Ett av de problem som kan uppstå vid tillämpning av en fallstudie är forskningsresultatets 

trovärdighet. Hur vet man att man har fått rätta svar på frågorna man har ställt? Ibland kan 

respondenterna medvetet "gissa" eller på annat sätt besvara frågor trots att de inte har 

tillräckligt med kunskaper eller erfarenheter för att ge ett informerat svar. För att minska 

risken att få felaktiga svar krävs det att man är särskilt uppmärksam på två aspekter när det 

gäller forskningsdesign; validitet och reliabilitet (Saunders et al 2009). Jacobsen (2002) 

skriver att många forskare anser att begreppen reliabilitet och validitet baseras på att man 

använder sig av en kvantitativmetod. Men det man försöker göra i en kvalitativmetod är att 

kritiskt granska den data man samlat in, det vill säga fick man tag i det man ville ha, kan man 

lita på den data som samlats in och kan detta överföras till andra sammanhang (ibid.). 

4.6.1 Validitet  

Validitet handlar enligt Saunders et al (2009) om hur väl en datainsamlingsmetod fungerar. 

Att datainsamlingen eller metoden verkligen mäter vad den skulle mäta (ibid.). Hur ser 

resultatets giltighet ut, detta kan granskas genom att kontrollera undersökningen och 

slutsatser mot andra och kritsikt granska själva resultaten (Jacobsen 2002).  

Jag har i min studie utformat frågeformuläret efter mina forskningsfrågor som i sin tur var 

baserade på den problemdiskussion som jag skrev i kapitel tre. Jacobsen (2002) menar att 

man även måste ifrågasätta om källorna ger riktig information, det vill säga att kanske inte 

alla ger ifrån sig den riktiga informationen som jag var ute efter. Detta kan bero av flera 

orsaker, så som respondentens närhet till ämnet, dess vilja att ge informationen och 



23 
 

kontexten (vilken information som ges beroende vem som finns i deras närhet) (Jacobsen 

2002). Information från flera oberoende källor i en fallstudie ger en giltig beskrivning av ett 

fenomen, även om källorna ger olika svar så är det minst lika giltigt och att framhäva dessa 

skillnader är huvudpoängen med kvalitativa ansatser (ibid.). Båda respondenterna som 

intervjuades i min studie gav mig en känsla av att de var väldigt avslappnade och öppna, det 

kändes inte som att någon information tillbakahölls eller att de missförstod mina frågor. 

4.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet å andra sidan handlar enligt Saunders et al (2009) om hur konsekvent 

undersökningsresultatet är det vill säga att man får samma mätvärde varje gång man mäter 

samma sak med samma instrument eller hur väl olika delar av måttet mäter samma sak. I 

semistrukturerade interjuver som baseras på en tidpunkt då man hämtar kvalitativ data går 

det inte att upprepa exakt samma intervju eller dess svar igen (ibid.).  

Med detta i åtanke så använde jag mig av samma intervjuguide till båda respondenterna, 

samt så har jag dess tillåtelse att uppge deras namn och de företag som de jobbar för. Alla 

undersökningar utsätter respondenterna för diverse stimuli och signaler, bara de som inte 

vet om att de undersöks är fria från intryck (Jacobsen 2002). Något som kan ha haft inverkan 

på min studie är så kallad intervjuareffekt, där samtalet formas beroende på hur 

intervjuaren ser ut, talar, använder kroppsspråk etc. detta kan leda till bristande resultat 

(Jacobsen 2002). Intervjuareffekten är svår att hantera, jag försökte då jag träffade 

respondenterna att vara trevlig, informativ om min studie men ändå lyhörd. Jag fick den 

känslan att respondenterna kände sig bekväma och att de inte behövde känna en tidspress 

till intervjun. 

Vidare diskuterar Jacobsen (2002) hur reliabiliteten kan drabbas av så kallad kontexteffekt, 

det vill säga vilket sammanhang sker intervjuerna, är det en obekväm situation för 

respondenten. Båda intervjuerna utfördes på respondenternas villkor, de fick bestämma 

plats och tidpunkt då mina tider var helt flexibla till dem.    

Intervjuguiden skickades även ut i förväg till respondenterna och gav dem på så sätt en 

chans att läsa igenom frågorna och återkomma med funderingar före vi träffades. Efter 

intervjuerna så välkomnade båda respondenterna mig att återkomma med fler frågor och 

funderingar ifall jag behövde.  
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5. Data insamling 
Här kommer jag att presentera de fallstudieföretag som jag undersökt för denna studie. 

Varje fallföretag kommer att presenteras i en kort sammanfattning, där jag även kommer 

presentera respondenterna. För att sedan kunna skapa en ram som är lättare att följa i 

kommande kapitel så kommer data insamlingen att presenteras under de forskningsfrågor 

som jag skrev i kapitel 3. 

5.1 Lindbergs Konst och Ram  

Lindbergs Konst och Ram startade 1969 och detta gör det till en av Luleås äldsta butiker. 

Företaget har alltid varit ägt av samma familj och 1998 togs det över av dottern, Helene 

Lindberg som nu äger och sköter företaget med fyra anställda.  

Hos Lindbergs Konst och Ram kan man komma om man vill ha en inramning, laminering eller 

om man vill köpa olika konstverk. Företaget har även ett galleri där olika gästande 

konstnärer kan ställa ut sina objekt. Företaget specialiserar sig på att göra inramningar som 

är av högsta kvalité, då de vet att detta förlänger livet på konstverk. Hos Lindbergs Konst och 

Ram så ser man inramningen som en konst i sig, då det är viktigt med färgsättningen, 

storleken och proportionen runt ett konstverk för att framhäva det bästa från varje unik 

tavla. Inramning är något som företaget utför med utmärkt expertis, då de flera år i rad har 

vunnit priser i både svenska och internationella tävlingar. 

Lindbergs Konst och Ram har en majoritet av privata kunder men arbetar också med många 

företag. Företagets privata kunder är mest medelålders och äldre människor, detta då deras 

tjänster tillämpar den målgruppen bäst samt så kan de uppfattas som dyra. Exempel på olika 

företag som Lindbergs Konst och Ram har som kunder så är det många banker, försäkrings 

bolag och andra företag som bland annat vill ha en vacker utsmyckning av sina lokaler, men 

även vissa konstruktions företag som behöver lamineringar av diverse dokument.  

Respondenten som intervjuades för denna fallstudie var Karina Lundbäck, som har arbetat 

heltid för Lindbergs Konst och Ram i över trettio år. Karina känner till företaget väl och har 

alltid arbetat i ett nära samarbete med ägaren Helene Lindberg.  

5.1.1 Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Sedan företaget startade 1969 har de lyckas med att bygga upp ett starkt varumärke. 

Lindbergs Konst och Ram jobbar helt själva med sitt uppbyggande av varumärke, de har 

aldrig haft en budget för detta ändamål men ser det som något de jobbar med konstant i 

deras vardag. Varje måndag morgon sitter de tillsammans på företaget och planerar hur den 

kommande veckan ska se ut, bland annat om de ska fokusera på något speciellt för att 

förbättra sitt varumärke. 

För att öka kännedomen på marknaden så arrangerar företaget kurser för allmänheten i 

konst och inramning då de får komma på besök i butiken och dess verkstad för att se hur det 

fungerar samt lära sig. Karina Lundbäck nämner att dessa kurser är väldigt omtyckta och 

populära bland allmänheten.  
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Företaget har även ett relativt nyöppnat galleri i butiken där konstnärer får möjlighet till att 

ställa ut sina konstverk under en viss tid. Konstnärer som ställer ut hos företaget är både 

välkända och får stå i kö, detta fungerar som ett utmärkt sätt för företaget att öka 

kännedomen om sitt varumärke på marknaden. Detta då många kommer in i butiken för att 

kanske se en speciell konstnär, men ändå ser sig om i den övriga butiken och kommer i 

kontakt med personalen. Lindbergs Konst och Ram har även små annonser om sitt företag 

och vilka konstnärer som är aktuella i galleriet i olika lokala tidningar samt på sin hemsida. 

Karina anser att ett starkt varumärke är jätte viktigt för att kunna lyckas, skapa kännedom på 

marknaden och för att kunna utvecklas. Vidare då jag frågar om Lindbergs Konst och Ram 

har ett starkt varumärke så finns det ingen osäkerhet i svaret, Karina anser absolut att 

Lindbergs Konst och Ram redan har lyckas med att bygga upp ett starkt varumärke.  

Lindbergs Konst och Ram vill med deras varumärke förmedla att de ger förstaklassig kvalité 

och utmärkt service, detta är något som de anser sig lyckas förmedla till kunden via sin 

varumärkesidentitet. Det som företaget anser vara unikt med sitt varumärke är just att de 

sätter kunden i fokus, varje enskild kund blir speciellt behandlad och kunden får ta den tid 

den behöver. Vissa kunder gör de till och med hembesök hos för att hjälpa dem i dess beslut 

angående företagets olika tjänster. 

Företaget känner sig nöjda med hur de uppfattas av kunderna, de anser att den 

varumärkesimage som de hört talas om stämmer väl överrens med den varumärkesidentitet 

som de förmedlar. Kunderna upplever dem som mycket professionella och seriösa, trevliga 

och välkommande. Lindbergs Konst och Ram utför inga kundundersökningar men lyssnar 

mycket till kundernas åsikter, detta är något som företaget prioriterar högt då kunden 

betyder allt för företaget.  

Något som gör det lättare för kunderna att välja Lindbergs Konst och Ram är att de inte har 

några likvärdiga konkurrenter i hela norrbotten. De företag som är i samma bransch klassas 

inte som konkurrenter när företagets kvalité är överträffande.  

5.1.2 Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke? 

Något som Lindbergs Konst och Ram anser vara svårt med uppbyggandet av sitt varumärke 

är växfasen. Företaget har inget emot att växa, men detta är svårt då det kräver större 

resurser, både ekonomiskt och mer anställda, kostnader som inte kan stödjas just nu. Samt 

ett annat mer internt problem är att dess verkstad inte är i anknytning med butiken, då detta 

skulle göra lokalen till perfekt. Just nu på grund av detta måste det alltid finnas två anställda 

på plats. Företaget har sett över andra lokaler men kostnaderna är för höga. Dock som 

tidigare nämnt har de nyligt tagit över en del av butiken bredvid och gjort den till ett galleri i 

anslutning till butiken. De hoppas även i framtiden på att få ta över mer av denna butik som 

kommer hjälpa företaget att nå dit de vill. Företaget har ingen nedskriven strategi för 

framtiden men vill arbeta med att förenkla arbetssättet och göra butiken mer praktisk samt 

utöka lokalen.  
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5.1.3 Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

I och med att Lindbergs Konst och Ram har ett starkt varumärke så anser Karina att detta 

underlättar mycket. Det vill säga kännedomen på marknaden är väldigt hög, då de bland 

annat får kunder från hela Sverige, men främst ifrån Norrbotten. Det är från Norrbotten där 

de flesta kunder kommer ifrån och många känner till företaget även om de inte alla är 

kunder där. Karina anser att ökad kännedom leder till större marknadsandel som i sin tur 

leder till mer kunder och i slutändan så ger detta företaget en större omsättning. Fördelarna 

med att ha ett starkt varumärke är övervägande för företaget. 

Kundlojalitet är jätteviktigt för Lindbergs Konst och Ram då de ser lojalitet som nöjda kunder 

som kommer tillbaka och sprider ett gott ord bland andra människor. Många av företagets 

kunder är redan så kallade stamkunder som de klassar som lojala kunder. Företaget ser sig 

som en stor familj som känner sina kunder väl och tar sig tid att lyssna på dem. För att 

behålla lojala kunder så är det jätte viktigt hos företaget att kunden får ta sig den tid de 

behöver, de anställda lyssnar och visar förståelse till kunden. Karina har själv hört av många 

kunder att företaget är förstahands valet för kunden.  

Lindbergs Konst och Ram anser sig vara ett starkt varumärke, detta är något som märks i de 

anställda som känner sig nöjda och glada att få arbeta för detta företag. Identiteten och 

personligheten av företaget är densamma som i de anställda, då de alla har en passion i det 

arbete de utför. 

5.2 Ebbenjarka 

Företaget Ebbenjarka startades upp redan 1985, men 1999 tog den nuvarande delägaren 

Anders Englund över verksamheten, i dagsläget finns det två delägare i företaget samt så har 

företaget fyra stycken anställda. Ebbenjarka ligger cirka 15 km utanför Luleå och är vackert 

beläget ute på udde vid en sjö som är omringad av skogen. Namnet Ebbenjarka kommer från 

grundaren som hete Ebbe, medans Jarka står för udde på samiska, så Ebbes udde blev 

grunden för varumärket Ebbenjarka. I Ebbenjarka finner man en gammal Norrbottensgård 

som är vackert och traditionellt renoverad, denna fungerar som konferenslokal för 45 

personer och boende för upp till 15 personer. Längst ut på udden finner man även en enorm 

trä lappkåta som fungerar som restaurang för 75 gäster, i mitten av lappkåtan finns det en 

stor eldstad som skall symbolisera den sedvanliga lappkåtan. Ebbenjarka har också en 

vedeldad bastu som rymmer 30 personer och sträcker sig ut över sjön där man kan bada på 

sommaren eller bada isvak på vintern. 

Ebbenjarka erbjuder kunden en unik och genuin upplevelse i det Norrländska vinter 

landskapet. Där kunden får njuta av god komfort, härliga äventyr och vällagad mat som 

kommer från lokala producenter. Kunden blir alltid professionellt och varmt välkomnad, om 

kunden vill så kan de bli upphämtade direkt från flygplatsen med snöskoter eller hundspann. 

Eftersom Ebbenjarka fokuserar sin verksamhet på vinterhalvåret så är deras huvudaktivitet 

att köra bil på dess många isbanor som finns på sjön. Men företaget erbjuder även många 
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andra vinteraktiviteter så som skoterutflykter, crosscart, snowcross, curling, hundspann 

samt många olika teambuildings övningar för grupper. 

Företaget Ebbenjarka riktar sina tjänster främst till företag, men har även ibland 

privatpersoner som kunder. Många av Ebbenjarkas företagskunder kommer från andra 

länder än Sverige. Företaget vill alltid göra sitt bästa för att sina kunder skall bli så nöjda som 

möjligt och komma ihåg dem långt fram i tiden. Så länge kunden har idéer så är företaget 

väldigt flexibla. Respondenten som intervjuades för min fallstudie var en av delägarna, 

Anders Englund. 

5.2.1 Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Det som hjälpt företaget att nå dit de är i dagsläget är att de valt att nischa sitt företag. 

Anders menar att de alltid fokuserar på att jobba med det som de kan och är bra på. 

Företaget lägger inte ned några resurser på sitt varumärkes uppbyggande då de inte har en 

budget för sådana aktiviteter. Marknadsföringsaktiviteter är något de alltid har arbetat själva 

med, förutom Ebbenjarkas hemsida. Den nuvarande hemsidan är snart 10 år gammal och 

detta är något som Anders hoppas på att förnya inom snar framtid.  

Ebbenjarka jobbar väldigt lite med att skapa kännedom på marknaden, detta är något som är 

väl valt av företaget menar Anders. Företaget vill nämligen att de endast skall skapa 

kännedom hos kunderna via ett gott rykte som sprids kunder emellan.  

Respondenten menar att för honom står ett starkt varumärke för två saker. För det första så 

visar det att företagets existens behövs på marknaden, det hör hemma. Han menar att 

maten är det viktigaste inom deras bransch, då många kunder flera år senare kan minnas 

ställen just för den goda maten snarare än de aktiviteter som de gjorde. Starka varumärken 

måste fungera på långsikt. För det andra så menar Anders att ett starkt varumärke skall 

skapa ett förtroende hos kunden, man skall alltid se till att förväntningarna uppfylls och 

gärna överstiger dessa. När Anders får frågan om Ebbenjarka är ett starkt varumärke så finns 

det ingen tvekan i svaret; ja.  

Ebbenjarkas framtidsplaner finns inte nedskrivna i någon strategi, men Anders nämner lite 

kort om hur han ser på framtiden för varumärket. Till att börja med så vill de komma tillbaka 

ekonomisk, då företaget inte har gått med vinst de senaste två åren. Efter detta vill Anders 

ta nya tag och öka lönsamheten, det vill säga konsolidera. Han vill även se en förbättring i 

företagets marknadskommunikation för att öka kännedomen ytterligare. 

Varumärkesidentiteten är viktig för Ebbenjarka, då de vill förmedla att de kan ge kunden en 

unik upplevelse i de norrländska vinterskogarna. Anders anser att de är mycket nöjda med 

hur företaget förmedlas till kunderna och att det som gör dem unika är att de valt att nischa 

sig. Det vill säga Ebbenjarka har valt att specialisera sig inom vinterupplevelser där de 

använder sig av den speciella resursen som vi har endast i norra Sverige, snö och kyla.  

När det gäller Ebbenjarkas varumärkesimage så tycker Anders att kunderna har en bra bild 

och uppfattning av vad företaget försöker förmedla, den stämmer väl överrens med 
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varumärkesidentiteten. Företaget lyssnar mycket på kunderna och tar detta i åtanke. Som 

exempel så berättar Anders att de fick klagomål angående de ”billiga” teambuilding 

aktiviteterna, kunden menade att bara för att det är lite resurser som går in i aktiviteten så 

skall ändå ledaren vara engagerad. Detta är något som Anders löste direkt och från och med 

nu så är han alltid ansvarig för dessa aktiviteter, då han har en positiv och trevlig inställning 

gentemot kunderna och alla aktiviteter. Något annat som han nämner var att kunden nästan 

blev rädd då de frågade om riskerna med att köra skoter, svaret de fick kom från en 

norrländsk man i läderbyxor som var lite knagglig engelska: You can die (du kan dö). 

Ebbenjarka förvandlades nästan till en skrämmande image för kunden, något som lätt kunde 

hanteras genom att Anders informerade sina anställda hur man förklarar risker utan att låta 

allt för skrämmande och rakt på sak. Sammanfattningsvis så utför Ebbenjarka inte 

kundundersökningar, men de lyssnar väldigt mycket på kunderna och försöker sätta sig in i 

det som kunden uppfattar av företaget, det vill säga varumärkesimagen. 

När man talar om konkurrenter så brukar Anders säga att de är nummer ett efter Ishotellet 

som ligger i Jukkasjärvi. Dock så tycker han Ishotellet är för stort och kommersiellt, många av 

Ebbenjarkas kunder åker först dit och kommer senare för att göra aktiviteter hos dem. Tack 

vare företagets nisch så finns det få konkurrenter som gör samma sak.  

5.2.2 Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke? 

I just detta företag menar respondenten Anders att det största problemet är att inventarier 

kostar mycket pengar. Fastigheterna som finns i Ebbenjarka är inte dyra, då de redan är 

betalda för men eftersom företaget utför tjänster till kunder som räknar med att de alltid har 

ny och modern utrustning till aktiviteterna så kostar det att ligga på topp. Om företaget inte 

byter upp sina inventarier hela tiden med jämna mellanrum så kostar det dem mer att byta 

ut allt om man väntar en längre tid. Gamla inventarier i denna bransch är även något som 

ses som negativt hos kunderna, då de alltid vill ha den bästa möjliga kvalitén. 

Ett något mindre problem inom företaget är teknologins framfart. Allt mer kunder skriver till 

företaget via mejl och vill ha offerter på kostnader och alternativa paket erbjudanden. 

Anders och hans team jobbar hårt för att alltid kunna besvara dessa så snabbt som möjligt 

men då så pass många rasar in så kan det vara svårt. Offerter är också ett problem då många 

företag begär dem från kanske flera olika företag men inte återkommer för att tacka nej, då 

Ebbenjarka förblir lidande och kan missa andra tillfällen att boka in andra kunder. Detta är 

något som Anders vill fortsätta arbeta med i framtiden för att kunna förbättra servicen och 

bli snabbare på att skicka ut fakturor till kunderna, så boknings missar inte uppstår.  

Det finns även externa problem som drabbat Ebbenjarka under årens gång. Dels så har 

vädrets makter gjort att isvägarna som de baserar stor del av sin verksamhet på har varit 

svåra att göra under vissa år. Då isarna varit sena eller för svaga för en traktor så har Anders 

löst detta med att köpa en fyrhjuling med plog som hjälper till att bilda en isväg, men som 

sagt så kan man inte påverka vädrets makter.  
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Det som också har försvårat företagets utveckling är den ekonomiska dippen som drabbade 

världen för några år sedan. Många stora och små företag fick göra stora nedskärningar och 

dra in på kostnader, speciellt på aktiviteter som skulle kunna klassas som teambuilding och 

networking, det vill säga företag som bygger på relationer både inom företaget och utanför 

företaget. Detta drabbade Ebbenjarka hårt, då deras kunder till mestadels är 

företagskunder. 

5.2.3 Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

Det som Ebbenjarka ser som en fördel med starka varumärken, speciellt även för dem är att 

de inte behöver investera på kort sikt. Då de är ett redan starkt varumärke och välkänt så 

behöver de inte spendera pengar på att marknadsföra företaget. Anders menar att de drar in 

de pengar som de behöver utan reklam.   

Lojalitet står för återkommande kunder anser Anders. 75 – 80 % av Ebbenjarkas kunder är 

återkommande till företaget. Anders menar att lojala kunder får även en viss behandling, då 

han kan ge dem bättre priser och paket. Samt att om en stor gammal kund ringer och vill 

komma så försöker han alltid att klämma in dem, då han vet att kunden fortsätter att vara 

lojal om han behandlar dem bra och visar sin flexibilitet. Eftersom många av deras kunder är 

lojala så vill Anders tro att Ebbenjarka är förstahandsvalet för kunden men detta är något 

som är svårt att veta exakt.   
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6. Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera och jämföra min datainsamling med den diskussion 

som jag skrev i kapitel 3. Analysen kommer att göras på två sätt, within case och cross case 

analys. Jag kommer börja se på vardera fallföretag enskilt för att kunna analysera företaget 

med vad teorin säger, så kallad withincase analys. Sedan kommer jag att analysera och 

jämföra de båda fallföretagen med varandra, så kallad crosscase analys. Strukturen för 

analyskapitlet kommer att följa mina forskningsfrågor.   

6.1 Within case analys 

6.1.1 Lindbergs Konst och Ram  

 Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Teorierna till att bygga upp starka varumärken är många och visst kan man se en röd tråd 

genom dem då samma faktorer och ämnen nämns, men sättet att genomföra dem är väldigt 

olika, speciellt då dessa teorier är baserade på att fungera för stora företag. Nedan kommer 

jag att jämföra och se likheter i vad Lindbergs Konst och Ram gör i sitt uppbyggande av deras 

varumärke som även nämns i teorin.  

De Chernatony (1998) hävdar att de företag som blir framgångsrika är de företag som 

identifierar vad som är unikt i sitt varumärke i ett mycket tidigt skede eller kanske redan 

innan företaget bildats, samt gör en strategi för hur man ska nå sina mål. Denna teori anser 

jag stämma väl in då man tydligt ser vad Linbergs konst och ram vill med sitt företag, de har 

alltid vetat vad som gör dem unika och de tror starkt på det än idag, kvalité skall alltid vara 

nummer ett i det som företaget producerar. Detta stämmer även in i en av de faktorer som 

Jobber (2007) menar skall ingå i uppbyggandet av ett starkt varumärke, kvalité är något som 

kunden förväntar sig och därför en viktig del av ett varumärke. Detta förstår Lindbergs Konst 

och Ram och har därför kvalité som en av de viktigaste faktorerna i sitt företag. Jobber 

(2007) nämner vidare andra viktiga faktorer som bör användas i uppbyggandet av ett starkt 

varumärke, så som att vara först, intern marknadsföring och positionering. Dessa tre 

faktorer är alla starka i fallföretaget, då de var bland de första i Luleå, deras anställda förstår 

mycket väl varumärkets innebörd samt så har de en tydlig och unik position på marknaden. 

Så detta innebär att Jobber’s (2007) olika faktorer som han nämner ett varumärke bör 

innehålla stämmer även in i faktorer som mindre företag har i sitt varumärke. 

Randall (1998) menar att varumärkesidentiteten bör vara uppenbar för kunden och fungera 

som en sammandragen förkortning av vad kunden bör veta av företaget. Vidare menar 

Randall (1998) även att kunden skall känna sig trygg i sitt köp hos företaget och att företaget 

alltid bör erbjuda mer än vad kunden förväntar. Om företag uppfyller dessa krav så menar 

teorin att man lyckats med att bygga upp ett starkt varumärke. När man jämför fallföretaget 

med denna teori så stämmer den väl överrens. Lindbergs Konst och Ram har lyckats 

förmedla alla dessa faktorer i sitt varumärke, vilket indikerar att teorin fungerar för både 

stora företag (Randall 1998) och för mindre företag som i detta fall Lindbergs Konst och Ram.  
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Keller (2001) har en omfattande teori och modell som visar vad ett starkt varumärke 

innehåller och hur man går tillväga för att bygga upp ett starkt varumärke, den kallas, som 

tidigare nämnt, ”Customer-Based Brand Equity Model”. Om man gör en jämförelse mellan 

Lindbergs Konst och Ram och hans modell så ser man att den stämmer rätt så bra in på hur 

fallföretaget har lyckats bygga upp ett starkt varumärke. Modellen bygger på fyra steg som 

alla bör genomföras i en viss ordning och ett nytt steg kan inte tas förrän ett är helt uppnått. 

Första steget, Linbergs konst och ram anser att de byggt upp varumärkes identitet som 

framhäver varumärket på ett korrekt sätt, de har även precis som modellen visar lyckas 

skapa kännedom hos kunden, samt att varumärket finns i kundens medvetande.  

Det andra steget som Keller (2001) visar i sin modell är att skapa en betydelse av varumärket 

hos kunden. Lindbergs Konst och Ram anser precis som Keller (2001) att produkten ska ha en 

tillförlitlighet som är stark och att kundservicen är viktig, just kundservice är en hög prioritet 

hos fallföretaget då de är beroende av kunden på många sätt och vis. Varumärkets betydelse 

kan enligt Keller (2001) delas in i tre viktiga dimensioner, styrka, favoritval och unikhet. Alla 

tre dimensioner uppfyller Lindbergs Konst och Ram, då styrka syftar till hur pass ofta 

varumärket identifieras vid associationer hos kunderna, favoritval till hur viktigt varumärket 

är till kunderna och unikhet till hur pass utpräglat identiteten är med associeringen till 

varumärket. Genom att fallföretaget har lyckas i alla tre dimensioner så skapar de en positiv 

bild av varumärket.  

Kellers (2001) tredje steg hänvisar till hur kunden reagerar till varumärket, det vill säga hur 

de tänker och känner. För att kunden ska få rätt bild av ens varumärke så är det viktigt att 

uppfylla vissa krav. Dessa krav anser jag Lindbergs Konst och Ram har lyckats med mycket 

bra. Krav så som kvalité, trovärdighet, kundens övervägande och att kunden ser varumärket 

som överlägset. Dessa krav är faktorer som Lindbergs Konst och Ram har arbetat med från 

början för att skapa rätt bild hos kunden. Även kraven på vilken känsla som kunden upplever 

när de kommer i kontakt med varumärket är viktig och än en gång så kan fallföretaget pricka 

av de flesta punkter i Kellers modell. Bland annat säkerhet, värme, självrespekt och 

begeistring är faktorer som kan ses i fallföretagets kunder.  

Så det sista och ultimata steget i modellen visar att om man lyckas uppnå detta då har man 

byggt upp ett starkt varumärke. Det vill säga är kunden villig att skapa en lojalitet till 

varumärket? Lindbergs Konst och Ram har många, om inte den största delen av sina kunder 

som är lojala kunder. De har lyckats med nästan alla sorters lojalitet som Keller(2001) tar 

upp i sin modell. Detta visar att Kellers modell är väldigt användbar för företag som vill bygga 

upp starka varumärken, eller vill hålla koll på sina varumärken som redan är starka. Modellen 

visar i jämförelse med fallföretaget även att den är användbar för mindre företag. 

Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke? 

Teorin visar att det finns många problem för företag då det kommer till att bygga upp starka 

varumärken, så som interna och externa. Samt så nämner teorin återkommande misstag 

som lätt begås av företag. Det är inte många av dessa teorier som stämmer in på de problem 
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som Lindbergs Konst och Ram har haft under de gångna åren eller som de ser sig ha nu i 

dagsläget. Aaker (2002) skriver främst i sin bok om de interna problem som företagen kan 

stå inför och det finns en likhet i en av Aakers teorier som kan stämma med fallföretaget. 

Aaker (2002) skriver i sin teori att företag kan vara rädda för utveckling och expansion, då 

det innebär större kostnader, högre risker och mindre avkastning för företagen. Vidare 

menar teorin att företag blir för bekväma och fortsätter som de alltid gjort, detta kan leda till 

att företag går miste om utvecklingsmöjligheter och kan förlora sin position gentemot 

konkurrenter. Denna teori och argument av Aaker (2002) stämmer väl in med Lindbergs 

Konst och Ram, man kan se många likheter i beteendet. Fallföretaget uttrycker sin vilja till 

att expandera och växa, men precis som de förklarar så kostar det att byta lokal och anställa 

fler, detta är resurser som företaget inte är beredd att riskera just nu. Lokalen som de hyr nu 

har de haft i många år, sedan företaget startade, vilket gör att de har förmånliga 

hyreskostnader på grund av den långa tid som de haft den. Situationen som Lindbergs Konst 

och Ram har i dagens läge känns trygg, säker och fungerande för dess varumärke. Då just 

detta fallföretag inte har några likvärdiga konkurrenter så känner de inte heller lika stor 

press till att expandera i dagsläget. På grund av detta behöver Aakers teori som tidigare 

nämnts inte stämma in i just mindre företag som redan har starka varumärken, då de inte 

står i lika stor risk att förlora gentemot sina konkurrenter.  

 Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

Många av de fördelar med ett starkt varumärke som förklaras av de olika författarna i teori 

kapitlet känner man tydligt igen i båda fallföretagen. Lindbergs Konst och Ram har många 

fördelar med att redan vara ett väl etablerat företag som har ett starkt varumärke.  

Nilson (2000) hävdar att nätverksuppbyggande är en viktig faktor för att skapa kännedom 

och rykte på marknaden då detta leder till bättre relationer. Nilson (2000) fortsätter att 

förklara hur viktigt det är att bevara kundrelationer då de kan vara en lång tid. Detta är 

något som Lindbergs Konst och Ram är väl medvetna om. Företaget värderar kundrelationer 

och andra nätverksrelationer högt, precis som i teorin så har många av dess kunder funnits 

med dem under hela tiden företaget har funnit där. Hur Lindbergs Konst och Ram ser på 

relationer till sina kunder och återförsäljare följer alltså den teori som jag läst. Fallföretaget 

menar att sina starka relationer till sina kunder bland annat, hjälper dem att uppnå det rykte 

som de vill ska finnas på marknaden. Precis som Lindbergs Konst och Ram förklarat så är det 

mycket tack vare deras goda rykte som de har så pass många kunder i dagsläget. Detta stärks 

även av den teori som Russel-Bennett et al (2007) citerar i sin artikel att lojala kunder 

spenderar mer tid på att sprida ett gott rykt om varumärket och tillhör därför den viktigaste 

kundgruppen. 

Detta resonemang angående relationer kan knytas samman med den teori som Carson och 

Gilmore (2000) diskuterar i sin artikel, att just mindre företag som är väl etablerade utvecklar 

sin egen marknadsföringsstil då de vet vad som fungerar och inte fungerar för dess företag. 

Lindbergs Konst och Ram har under många år sett att goda kundrelationer räcker för att ett 
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gott rykte skall spridas på marknaden, samt att detta oftast leder till att nya kunder kommer 

till dem. Ännu en klar fördel med att vara ett starkt varumärke. 

Där Jobber (2007) i sin teori hävdar att starka varumärken oftast inte är de billigaste på 

marknaden, så skulle detta kunna vara en fördel för varumärket om det stämde in i 

verkligheten. När det inte finns någon tvekan i att fallföretaget Lindbergs Konst och Ram är 

dyrast inom sin bransch i norra Sverige så ser man att denna teori stämmer in och vad som 

är intressant är att det även stämmer in för mindre företag. Fallföretagets själv anser att de 

utför sina tjänster på ett utomordentligt sätt samt så har de inga konkurrenter, så 

prissättningen är rimligt utförd men fungerar självklart som en enorm fördel för 

fallföretaget.  

En annan fördel med ett starkt varumärke som litteraturen visar på är just att företagets 

identitet i mindre företag ofta stämmer överrens med entreprenörens identitet (Juntunen et 

al 2010). Vidare så menar Krake (2005) att identiteten av entreprenören också har en stor 

inverkan på igenkännandet av varumärket på marknaden. Detta leder även in på den teori 

som menar att om de anställda känner igen sin egen personlighet och identitet i företaget så 

har detta en positiv effekt för både anställda och för företaget. Denna teori hävdar att 

företaget kan bli mer framgångsrikt om de anställdas identitet matchar företagets (Krake 

(2005), Juntunen et al (2010) och Rode och Vallaster(2005)). Teorin stärks dels av många 

författare men även av att den stämmer väl in i fallföretaget Lindbergs Konst och Ram. 

Helené Lindberg som äger företaget har självklart ett stort intresse och passion för konst, 

detta har alltid funnits i hennes familj då detta var orsaken till att företaget öppnades från 

början. Lindbergs Konst och Rams anställda är även trogna entusiaster för konsten, intresset 

är stort och passionen flödar, vissa av de anställda är även konstnärer själva. När man träffar 

de anställda så ser man att en del av deras liv och personlighet återspeglas i butiken. Detta 

fungerar som teorin förklarar, då fördelarna är många, dels så hjälper det att kvarhålla det 

starka varumärket, anställda trivs och detta smittas av till deras kunder som uppfattar 

företaget mer genuint och pålitligt.  

6.1.2 Ebbenjarka  

Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Ebbenjarkas varumärke uppfyller de funktioner som teorin uppger att ett starkt varumärke 

bör göra (Randell 1998). Fallföretagets identitet är uppenbar och klar för kunden, deras 

varumärke står för en rik sammanfattning av all den information som kunden behöver från 

företaget. Men främst så får kunden en ett mer värde menar Ebbenjarka, då de alltid vill ge 

kunden något extra positivt att gå hem med i minnet. Dessa faktorer som fallföretaget har 

stämmer bra överrens med den teori som Randall (1998) presenterar. Randall (1998) teori 

visar sig användbar för både mindre och större företag.   

Precis som Jobber (2007) skriver i sin teori så anser Ebbenjarka att kvalité är en av de 

viktigaste faktorerna till sin väg att bygga upp sitt starka varumärke. Ebbenjarka må kanske 

inte ha varit först som Jobber (2007) anser viktigt men de har dock en stark positionering och 
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intern marknadsföring. Detta är faktorer som Jobber (2007) går igenom i sin teori för att 

förklara hur viktigt ett starkt varumärke är. Jobbers faktorer fungerar lika väl i detta mindre 

företag, Ebbenjarka som i de större företag som Jobber (2007) nämner i sin bok. 

Keller (2001) framhäver i sin teori vikten av att lyssna på kunden och förstå kundens 

värderingar. För att kunna bygga ett starkt varumärke så har han tagit fram en modell som 

var företag bör följa. Första steget i modellen bygger på varumärkets identitet, där företaget 

fastlår vem de är för att kunna öka kännedomen hos kunderna. För Ebbenjarka är detta steg 

viktigt, då teorin visar att vissa kunder som har liten inblandning i branschen kan basera sitt 

köpbeslut helt på varumärkets framträdande. Ebbenjarka har gjort stora satsningar på 

varumärkets framträdande, så att kunden skall uppfatta varumärket på rätt sätt, detta 

stämmer med Kellers teori. 

Steg två är vad varumärket betyder i Kellers (2001) modell, det vill säga vad varumärket 

karaktäriserar, kan vara både materiella och immateriella karaktärsdrag. För Ebbenjarka är 

stil och design viktigt, men kundservicen är nummer ett för Ebbenjarkas varumärke, då de 

utför tjänster åt kunden. Detta då kundens upplevelse är mycket viktig. Även kundens 

immateriella erfarenhet av varumärket är betydelsefullt, så som vad kunderna jämför 

Ebbenjarka med andra varumärken, exempelvis Ishotellet eller om företagets personlighet 

kan stämma överrens med kunden. Då Ebbenjarka prioriterar dessa faktorer högt så skapar 

detta en positiv bild av varumärket hos kunden. 

Det tredje steget som man tar i Kellers (2001) modell hänvisar till hur kunden reagerar till 

varumärket. Det vill säga hur de tänker och känner för varumärket. För Ebbenjarka är 

kundens upplevelse hög prioritering då företaget endast ägnar sig åt att sälja upplevelser. 

Kvalitén och trovärdigheten är viktig, men även de känslomässiga delarna som kunden får ut 

av varumärket är något som Ebbenjarka har i åtanke och försöker förmedla på bästa sätt. De 

vill verkligen att kunden får en rolig, spännande och minnesfylld upplevelse.  

Om man lyckats med att skapa en positiv bild hos kunden så kan man enligt Keller (2001) gå 

vidare i modellen. Det sista steget som man tar i uppbyggandet av ett starkt varumärke är 

att skapa ett förhållande till kunden. Keller (2001) ställer frågan om kunden är villig att skapa 

en lojalitet till varumärket. Ebbenjarkas kunder är väldigt lojala då 75 – 80 % av deras kunder 

är återkommande. Med en jämförelse av Kellers modell som visar att ett starkt varumärke 

har lojala kunder så ser man tydligt att likheter finns. Ebbenjarkas uppbyggnad av sitt starka 

varumärke följer den teori som Keller menar att ett varumärke bör följa för att kunna uppnå 

det ultimata målet, lojala kunder.  

Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke? 

Internt sett så har detta fallföretag inte samma problem som Aaker (2002) skriver om i sin 

teori, men liknande problem. Så som att investeringar måste göras ofta, vilket Ebbenjarka är 

medvetna om, men om företaget inte gör detta regelbundet så kan de få större problem. Ett 

annat internt problem är att företaget är för sena på att fakturera kunden för att kunna 

garantera bokningar. Om detta skulle ske snabbare så skulle det förhindra att stora 
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avbokningar sker och att det blir stora hål i kalendern. Dessa interna problem är Ebbenjarka 

väl medvetna om och det stämmer med Aakers (2002) teori, att interna problem kan man 

förhindra eller kontrollera på grund av att de är just interna. Trots att Aaker syftar på större 

företag så är detta även fullt möjligt i mindre företag, så som Ebbenjarka. 

Uggla (2003) beskriver i sin bok hur företag kan drabbas av problem som är externa och 

inget som företag direkt kan åtgärda dem själv, som exempel så nämns ekonomin av ett 

land. Detta kan Ebbenjarka stärka då de själv drabbats i sitt företag av den ekonomiska 

lågkonjunktur som drabbade världen för ett par år sedan. Ebbenjarka blir direkt påverkade 

av mindre bokningar och kunder, de som kom stannade kortare och ville helst inte spendera 

för mycket pengar. Detta blev givetvis ett stort problem för företaget som haft minus i 

kassan i två år. 

Precis som Uggla (2003) skriver så gäller det att ha god framförhållning till externa problem 

och fallföretaget har haft tidigare problem med vädrets makter. Detta är något som är svårt 

att förutse men som Ebbenjarka bland annat löste genom att köpa en fyrhjuling för att 

kunna ploga på de svaga isarna. Så visst stämmer problematiken över externa faktorer in 

även på mindre företag.  

Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

Som tidigare nämnt så skriver Merrilees (2007) i sin artikel hur varumärken kan bidra till ökat 

kapital i företaget genom två sätt. Den ena sättet, att ett välkänt varumärke får lättare 

finansiellt stöd externt stämmer väl överrens med Ebbenjarka. Där nuvarande delägaren 

Anders Englund, började på egen hand att bygga upp företaget och sedan när han behövde 

hjälp för expansion så var det väldigt lätt för honom att få en ny delägare som kunde hjälpa 

till finansiellt. Detta leder in på en annan teori som Nilson (2000) presenterar, att starka 

varumärken kan på grund av sitt intresse på marknaden betinga ett högre pris. Ebbenjarka 

erkänner att de inte är de billigaste i sin sort, men som fallförtaget förklarar så är detta bland 

annat en fördel med att vara ett starkt varumärke på marknaden. Teorin stämmer överrens 

med det mindre företaget Ebbenjarka. Nilsons (2000) teori menar även att en fördel med att 

ha ett starkt varumärke är att de anställda i företaget har lättare att identifiera sig med 

varumärket om det är starkt. Ebbenjarkas personal vet alla klart och tydligt vad de skall 

representera och följer därefter dess identitet, personalen klär sig speciellt och agerar på det 

sätt som varumärket förväntas göra i kundens öga.  

Rode och Vallaster (2005) har en teori att mindre företag kan på grund av sin storlek reagera 

flexibelt och snabbt till kundernas behov. Denna teori anser jag stämma med mindre företag 

då Ebbenjarka framhäver att sin flexibilitet till att lyssna på kundens behov är en av deras 

styrkor i företaget. Berthon et al (2008) hävdar att på grund av bristande resurser i mindre 

företag så blir marknadsföringen lidande, men detta skulle inte stämma in i Ebbenjarka. Visst 

har de bristande resurser just nu, men deras marknadsföring är inte bristande, dock så har 

företaget ett starkt varumärke och därför anser de att de ej behöver eller vill marknadsföra 
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sig allt för mycket. Det vill säga företaget utnyttjar fördelen med att vara ett starkt 

varumärke och på grund av detta så behövs mindre resurser till marknadsföring.  

6.2 Cross case analys mellan Lindbergs Konst och Ram och Ebbenjarka 

 6.2.1 Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken? 

Lindbergs Konst och Ram samt Ebbenjarka har ingen budget planerad till att lägga till deras 

uppbyggnad av sitt varumärke. Inte heller har något av fallföretagen en nedskriven 

strategiplan för hur de skall gå tillväga i framtiden för att fortsätta sin uppbyggnad av 

varumärkena. Detta menar de att man gör på vägen allt eftersom det kommer och att man 

måste vara öppen för en förändrande marknad.  

Det kan vara svårt att jämföra de två fallföretagen i sina sätt att skapa kännedom på 

marknaden. Då Lindbergs Konst och Ram fokuserar främst på privatpersoner och Ebbenjarka 

på företag. Visst har de samma argument, så som att ett starkt varumärke inte behöver lika 

mycket marknadsföringsaktiviteter. Men Lindbergs Konst och Ram arrangerar bland annat 

kurser till allmänheten och har ett galleri som alla kan komma till för att skapa kännedom 

om företaget, så väl som att de förlitar sig på ryktet precis som Ebbenjarka.  

Lindbergs Konst och Ram och Ebbenjarka känner sig båda nöjda med hur deras varumärken 

förmedlas till sina kunder och den övriga marknaden. Allt i deras varumärkesidentiteter 

stämmer överrens med det de vill förmedla, ingen av dem har heller haft tidigare problem 

med identiteten under uppbyggandet av sina varumärken. Även båda identiteterna av 

entreprenörerna i fallföretagen genomsyras i deras varumärken.  

Den varumärkesimage som finns bland kunderna känner sig båda fallföretagen sig nöjda 

med. De upplever båda att de uppfattas på det sätt som de vill uppfattas. Ingen av 

fallföretagen utför kundundersökningar eller dylikt, men de båda lyssnar mycket på vad 

kunderna berättar till dem. I så stor mån som går så försöker både Ebbenjarka och Lindbergs 

Konst och Ram att vara så pass flexibla som tänkbart för att kunna göra kunden så nöjd som 

möjligt. 

6.2.2  Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke? 

De två fallföretag som har intervjuats för denna studie har väldigt olika interna och externa 

problem som drabbar dem. Då de båda är mindre företag och befinner sig i olika branscher 

så tror jag det är en orsak till dess olikheter i problemsituationer. Om man börjar med att se 

på Lindbergs Konst och Ram så har de inga direkta problem externt och det enda som de ser 

som ett problem är internt, dess rädsla för att utvecklas, växtfasen. Medans Ebbenjarka ser 

sitt största interna problem vara att inventarierna som används till kunderna måste 

regelbundet bytas ut och detta är en hög kostnad för företaget. Samt så anser Ebbenjarka att 

de måste bli snabbare internt att besvara kunder med offerter och faktureringar. Ebbenjarka 

har för det mesta företagskunder, vilket kan förklara varför de har mer problem externt än 

Lindbergs Konst och Ram. Ebbenjarka drabbades hårt av den lågkonjunktur som skedde 

världen över för några år sedan, något som inte kan hjälpas, medans Lindbergs Konst och 
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Ram säger att samma lågkonjunktur inte kändes av i deras företag, då de har mest 

privatpersoner som kunder. 

6.2.3  Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

Båda fallföretagen är överrens att fördelarna med att ha ett starkt varumärke är 

livsnödvändigt. Ebbenjarka och Lindbergs Konst och Ram vill påstå att de överlever i 

dagsläget på grund av att de är starka varumärken, detta förenklar deras position på 

marknaden och båda fallföretagen känner att de inte behöver marknadsföra sig lika mycket.  

Lindbergs Konst och Ram känner att starkt varumärke och de anställdas attityd till företaget 

går hand i hand. Då de anställda hos dem är väldigt engagerade och har vunnit ett stort 

förtroende hos kunderna så har detta hjälpt företaget till där de är idag. Liknande kan man 

även se i Ebbenjarka, där personligheten från ägaren genomsyrar hela företaget och därmed 

hjälper företaget att visa den rätta identiteten som Ebbenjarka vill förmedla till sina kunder.  

Båda fallföretagen anser sig ha få konkurrenter. Lindbergs Konst och Ram anser att de inte 

har några konkurrenter alls som är likvärdiga i norra Sverige, medans Ebbenjarka menar att 

det finns vissa liknande, men ingen konkurrent ger kunden samma erbjudanden som dem. 

Detta är en mycket bra faktor för att kunna bygga upp ett starkt varumärke, men man kan 

också se det som en av orsakerna till att de faktiskt har lyckats med att bygga upp så pass 

starka varumärken på marknaden.  

Ebbenjarka och Lindbergs Konst och Ram ser båda lojalitet som en fördel med starka 

varumärken. De menar att starka varumärken medför att man får lojala kunder, vilket båda 

fallföretagen har gott om bland deras kunder. Båda fallföretagen menar även att lojala 

kunder medför en egen fördel i sig, de sprider ett gott rykte till nya kunder som är 

livsnödvändigt för fortsatt lycka i att bygga upp sina varumärken. 
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7. Slutsats och diskussion  
I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera och sammanfatta de åsikter och 

slutsatser som kan tas i respekt gentemot mina forskningsfrågor men även uppsatsens syfte 

som genomsyrat den teorin och empiri som utförts. Slutligen kommer jag även ge 

rekommendationer till mindre företag och förslag till framtida studier inom ämnet.     

7.1 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera hur mindre företag går tillväga för att bygga upp 

starka varumärken. För att kunna studera detta så förtydligade och utvecklade jag syftet 

med tre forskningsfrågor:  

1. Hur går mindre företag tillväga för att bygga upp starka varumärken?   

2. Vilka problem ser mindre företag med att bygga upp ett starkt varumärke?  

3. Vad ser mindre företag för fördelar med starka varumärken? 

Dessa forskningsfrågor är både intressanta för att hjälpa att ge svar på uppsatsens syfte men 

även för mig som fått ett intresse i ämnet. Intresset växte extra mycket då 

litteraturundersökning genomfördes och visade att forskningen var bristande inom 

varumärkets uppbyggande i just mindre företag. Detta gav mig givetvis ett stort ansvar men 

jag hoppas att med min uppsats har jag bidragit till fortsatta studier inom ämnet.   

Jag anser precis som Boyle (2003) skriver att eftersom mindre företag har mindre resurser så 

är det högst osannolikt att de då har en budget planerad för marknadsföringsaktiviteter åt 

sitt varumärke. Genom att se på fallföretagen och teorin så har jag kommit fram till följande, 

mindre företag kan använda sig av andra resurser än pengar vid uppbyggandet av deras 

varumärken. Detta är någonting som jag sett i båda fallföretagen trots att de är i olika 

branscher och därför drar jag den slutsatsen att mindre företag måste ta till sig av andra 

variabler för att kunna bygga upp starka varumärken.  

En resurs skulle kunna vara att satsa extra hårt på kundrelationer, då båda fallföretagen ser 

starka relationer som en nödvändighet för att kunna bygga upp starka varumärken. Tid är en 

bristvara för alla entreprenörer och att bilda starka relationer tar tid men är dock väldigt 

effektivt. Ett samband som man kan se med kundrelationer är kundservice, då goda och 

långvariga kundrelationer kan byggas om kundservicen är hög från företaget. I båda 

fallföretagen så var kundservicen något som prioriterades högt, vilket jag anser har hjälpt 

fallföretagen att skapa sina starka varumärken.  

Uppbyggandet av ett varumärke är en ständigt pågående process. Trots att man når toppen 

av pyramiden för ett starkt varumärke som Keller (2001) visar så måste uppbyggandet av 

varumärket underhållas för att kunna stanna där. För att vara ett starkt varumärke så ska 

man ha lojala kunder, något som de båda fallföretagen har större delar av. Det som båda 

fallföretagen har gemensamt och som jag anser vara en nyckelfaktor för att kunna bilda ett 

starkt varumärke, samt behålla det starka varumärket, är att man är flexibel. Mindre företag 

har inte en lika invecklad struktur och kan därför vara mer flexibel till kunden och den 
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ständigt förändrande marknaden. Att kunna vara flexibel och lyssna på kunden är en stor 

fördel för mindre företag som vill bygga upp starka varumärken.  

Mindre företag i olika branscher kan ha helt olika problem med sitt uppbyggande av ett 

starkt varumärke. Mindre företag kan även uppfatta liknande problem på olika sätt och 

därmed behandla dem olika och på så sätt bli påverkade av dess effekter i företaget. Då de 

båda fallföretagen redan har starka varumärken så upplever de inga större externa eller 

interna problem som hindrar dem i sitt uppbyggande av sina varumärken. Men jag tror dock 

att många mindre företag kan stöta på de problem som nämns i litteraturen på vägen till att 

bli ett starkt varumärke.  

En av de faktorer som underlättar uppbyggandet av ett starkt varumärke är just den kvalité 

som varumärket erbjuder. Båda fallföretagen ansåg att varumärket bör stå för kvalité och att 

den kvalitén skall nå fram till varje kund, på så sätt skapar man en nöjd kund som mest 

troligt återkommer men även sprider ett gott rykte om företaget. Alltså mindre företag bör 

satsa på att ge kunden den kvalité som de förväntar och detta ger inte bara kunden en 

trevlig upplevelse utan det leder även till fördelar för det mindre företaget på marknaden. 

Teorin från Nilson (2000), Juntunen et al (2010) och Krake (2005) hävdar alla att mindre 

företagsidentiteter stämmer överrens med entreprenören som äger företaget. Vidare menar 

teorin att om varumärkets identitet matchar de anställdas så blir det både smidigare och 

klarare att framföra den bild över hur man vill bli uppfattade av kunderna.  Detta är något 

som jag sett i de mindre företag som jag besökt. Entreprenörerna brinner verkligen för sitt 

företag, vilket de måste då de spenderar stor del av sin tid med att jobba för sig själv. Men 

inte bara det de anställda i båda fallföretagen hör verkligen hemma där de jobbar, de känns 

som en del av varumärket. Detta fungerar som en fördel för företaget och kunderna.  

För att sammanfatta hur mindre företag går tillväga för att bygga upp starka varumärken så 

har jag valt att se på de svar jag fått från respondenterna från de båda fallföretagen samt 

den teori som jag arbetat med under uppsatsens gång. Jag anser att mindre företag varken 

kan eller har resurser till varumärkesuppbyggande därför måste de använda sig av andra 

variabler. Någonting som mindre företag borde satsa på är tid till att bygga upp starka 

relationer. En bra kundrelation leder oftast till lojalitet hos kunden, vilket är något som alla 

mindre företag vill ha. För att kunna bygga upp bra relationer så bör de mindre företagen 

arbeta med att ge en så god kundservice som möjligt och utmärkt kvalité i allt de gör. Om 

mindre företag har en möjlighet så bör de även rikta in sig på en nischad marknad med sitt 

varumärke. Då relationen till kunderna blir lättare att bygga upp då man fokuserar på en viss 

målmarknad, samt så har mindre företag lättare att vara flexibla och anpassa sig efter 

kundernas önskemål.   

7.2 Rekommendationer till mindre företag 

Efter att ha arbetat i två månader med denna studie så har jag inte kunna hjälpa att se 

återkommande faktorer i litteraturen och i de fallstudieföretag som jag mött. Dessa 

återkommande faktorer är givetvis kopplade till uppsatsens forskningsfrågor men även 
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sådana faktorer som mindre företag är bra på och har hjälpt dem bygga upp sina 

varumärken. Därför skulle jag vilja summera och ge dessa rekommendationer till företag: 

o Bygg starka kundrelationer. Ge kunden den tid de behöver, var lyhörd och lyssna på 

kunden. Nöjda kunder är företagets bästa reklam. 

o Våga vara flexibel, offra lite mer till kunden och man kan få ännu mera i retur.  

o God kundservice ger en lycklig kund. 

o Se till att alla anställda trivs och utvecklas i sina tjänster. En lycklig anställd smittar av 

sig till kunderna. 

o Ha som motto att allt som företaget erbjuder kunden är av bästa möjliga kvalité. 

7.3 Förslag på framtida studier 

Under arbetets gång så har jag stött på många olika vinklar och idéer som man skulle kunna 

undersöka i fortsatta studier. Dels så skulle det vara intressant att undersöka hur mindre 

företag går tillväga för att bygga upp starka varumärken i samma bransch. Då det varit svårt 

att dra slutsatser bland liknelser och olikheter mellan fallföretagen speciellt då de befinner 

sig i olika branscher och riktar sig mot olika målgrupper.   

Teorin och de modeller som jag studerat syftar nästan uteslutande till hur stora 

världsledande företag går tillväga för att bygga upp starka varumärken. Där teorin menar att 

resurser och planerade budgetar är avgörande för att kunna lyckas, detta är dock något som 

få mindre företag har. Så här skulle det vara intressant att se vilken roll resurser spelar in då 

mina fallföretag knappt hade några resurser till sitt varumärkesbyggande.  

Som en avslutande tanke som man får då man läser all den teori som finns inom ämnet, 

varumärkesbyggande, så baseras majoriteten av teorin på hur de stora företagen bör gå 

tillväga. Men är det verkligen hur de stora företagen går tillväga?  
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Bilaga:  Intervjuguide 

Grundfakta 

1. Hur många anställda har företaget? 

2. Vilka varumärken arbetar ni med?  

3. Vad är er affärside? 

4. Vilka målgrupper har ni? 

Varumärkesuppbyggnad 

5. På vilket sätt har ert varumärke utvecklats sedan ni startade företaget? 

6. Vad för slags resurser lägger ni ned på ert varumärkesuppbyggande? Har ni en 

budget och hur bestäms den i så fall? 

7. Arbetar ni själva eller anlitar ni en konsult som hjälper er med ert varumärke?  

8. Hur går ni tillväga för att skapa kännedom om företagets varumärke på marknaden? 

9. Vad innebär ett starkt varumärke för er? 

10. Anser ni att ni har ett starkt varumärke? 

11. Vad ser ni för fördelar med att ha ett starkt varumärke på marknaden? 

12. Vilka svårigheter har ni stött på som påverkar uppbyggandet av ert varumärke?  

13. Hur ser er strategi ut i företaget om hur ni skall gå tillväga för att bygga upp ert 

varumärke? 

Varumärkesidentitet (Hur företaget vill att konsumenterna skall uppfatta 

varumärket) 

14. Vad vill företaget förmedla med varumärket?  

15. Är ni nöjda med hur ert varumärke förmedlas till kunden? 

16. Vad är det som gör ert varumärke unikt?  

17. Har ni någonsin upplevt problem med att kunna förmedla rätt varumärkesidentitet 

till kunderna?  

Varumärkesimage (Den bild som konsumenterna skapar om företaget i dess 

medvetande) 

18. Hur tror ni att ni uppfattas av kunderna? 

19. Stämmer er image överrens med varumärkesidentiteten som ni vill förmedla? 



 
 

20. Anser ni att företaget lyssnar på kundens behov och tar detta i åtanke? 

21. Gör ni kund undersökningar för att mäta er varumärkesimage? 

22. Hur uppfattas ni i jämförelse med era konkurrenter? 

Kund lojalitet 

23. Vad innebär kundlojalitet för er? 

24. Anser ni att era kunder är lojala? 

25. Hur gör ni för att behålla befintliga kunder? 

26. Tror ni att ert varumärke är första hands valet för kunden? 


