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Abstract 
This  thesis  intended  to examine how  small enterprises within  the  retail  industry work with brand 
building of  their corporate name. More specifically  it  intended  to examine how  they do  to choose 
corporate name and corporate logotype, and how they work to create a desired corporate image. A 
case‐study was  performed with  three  case‐companies  from  different  industries.  The method was 
deductive as the empirics were brought in with starting‐point in the theoretical frame of reference. 
The study showed that there are differences  in the way small enterprises within the retail  industry 
work with the brand‐building of their corporate name.  It also showed that the methods how small 
nterprises  work  to  create  a  desired  corporate  image  have  many  common  multiples.  Small 
nterprises mainly build a corporate  image  through  factors as advertising,  their employees´ acting 
nd customer oriented service.  
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Förord 
Under  10  veckors  tid  har  denna  uppsats  vuxit  fram  i  takt  med  vårt  fördjupande  inom  ämnet 
varumärkesbyggande.  Detta  ämne  var  något  som  vi  båda  hade  stort  intresse  för  redan  innan 
uppstartandet och som blev mer och mer intressant ju mer vi satte oss in i det. Varumärkesbyggande 
är utan tvekan ett hett och aktuellt område inom företagande vars betydelse definitivt kommer vara 
stort för företag i framtiden. 

Vi vill passa på att  tacka  Ingemar Ek, Magnus Larsson och Göran Kihlanki  som  ställde upp på våra 
intervjuer, delade med  sig  av  sina  erfarenheter och  kunskaper och därmed  gjorde denna uppsats 
möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Rickard Wahlberg och våra seminariekamrater för värdefulla 
råd och infallsvinklar vid seminarietillfällena.  

Vi avslutar detta  förord med ett  citat  som  vi  fastade  för  tidigt  i arbetet. Till  stor del  förklarar det 
också vårt personliga intresse för ämnet.  

If every asset we own, every building, and every piece of equipment were destroyed in 
a terrible natural disaster, we would be able to borrow all the money to replace it very 
quickly because of the value of our brand…The brand is more valuable than the totality 
of all these assets 

‐Former CEO of McDonalds (Kotler & Armstrong, 2008, s.230) 

 

Luleå den 2 juni 2008 

Henrik Lundqvist      Therese Geidemark  
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1   Inledning 
nledningen utgör en  första presentation av  fenomenet varumärken genom att  förklara vad som 
faktiskt utgör ett varumärke och varför varumärken kan vara värdefulla för företag likväl som för 
konsumenter.  Varumärken  och  varumärkesbyggande  har  en  omfattande  teoretisk  referensram 

som  lätt spänner över till teorier om konsumenters köpbeteende samt kognitiva teorier. Vi har dock 
valt att inte behandla dessa områden i problemdiskussion och inte heller i teorin, då vi anser det vara 
bättre att tillföra mycket till ett teoretiskt område istället för lite till flera områden. 

I 
1.1  Varumärkenas historia 
Varumärken finns överallt och präglar vår vardag troligen mer än vi själva förstår. En del människor 
avgudar varumärken och konsumerar bara kända märken med hög status. Somliga konsumerar bara 
sina  favoritmärken som de känner gemenskap med. Vissa hatar varumärken och  finner  fenomenet 
ytligt  och  andra  reflekterar  inte  över  det  alls.  Oavsett  vilket  förhållningssätt  är  varumärken  ett 
intressant och aktuellt ämne och dess  implikationer verkar bli allt viktigare.  Idag  finansieras  filmer 
och tv‐serier till stor del av smygreklam från företag som betalar fantasibelopp enbart för att få visa 
en produkt  eller  logotyp  en  kort  stund. Men  vad  är  egentligen  ett  varumärke? Vilka dimensioner 
inrymmer det?  

Varumärken som fenomen är ingen nymodighet. Room (1992) hävdar att varumärken som fenomen 
har en historia  som  sträcker  sig  tillbaka  långt  före det moderna  industrialiserade  samhället. Också 
Murphy  (1992)  säger  att  varumärken  användes  av  de  allra  första  producenterna.  Även  om 
användningen  utvecklats  sedan  dess menar Murphy  att  den  grundläggande  tanken,  att  skilja  på 
produkter från olika tillverkare och därmed  låta kunden välja fritt, förblivit densamma. Enligt Room 
(1992) användes varumärken redan av antikens Greker och även i Romarriket där hantverkarna satte 
sitt namn på en produkt som ett tecken på varans kvalitet. Den bildkommunikation som hade börjat 
användas var mycket enkel där till exempel skomakarna hängde en skylt föreställande en sko utanför 
sin  butik.  Varumärket,  som  det  ser  ut  idag,  växte  dock  inte  fram  förrän  efter  industrialiseringen 
menar Room. Den ökande konkurrensen krävde att konsumenterna skulle lägga märke till en säljares 
produkter. Resultatet blev det moderna varumärket med namn och logotyp och det dröjde inte länge 
förrän  varumärken  gavs  lagligt  skydd  (ibid). Nästa  avsnitt  går djupare  in på  varumärken  och dess 
beståndsdelar samt definitioner. 

1.2  Varumärken och dess värde 
Litteraturen är  inte helt entydig när den på olika håll definierar  vad ett varumärke  faktiskt är. Till 
exempel erbjuder Quinn (2007) en något abstrakt definition då hon säger att ett varumärke  inte är 
ett namn, en logotyp, eller ens en produkt eller tjänst. Ett varumärke är enligt henne till en början ett 
löfte och en förväntan som ett företag har byggt upp genom sitt varumärke gentemot kunderna. Till 
slut, antingen vid köpet eller vid konsumerandet, är varumärket en erfarenhet och en upplevelse. 
Aaker  (2004)  säger  att  ett  företags  varumärke  främst  definieras  av  organisationsmässiga 
associationer skapat genom historiska framgångar. Han menar också att ett företagsnamn är starkare 
än  produktspecifika  varumärken.  Det  typiska  starka  företagsnamnet  har  ett  rikt  arv,  stora 
kunskapsmässiga  tillgångar,  personalkompetenser  samt  goda  prestationer  att  stödja  sig mot.  Arv 
menar Aaker är viktigt eftersom det kan ge företaget en autentisk stämpel. Han exemplifierar att arv 



 

har hjälpt General Electric via uppfinnaren Thomas Edison, likväl som Nike blivit hjälpt av sina tidiga 
framgångar  med  löparskor.  Denna  uppsats  avser  att  använda  Keller  och  Kotler´s  (2006,  s  274) 
definition av ett varumärke, inspirerat av The American Marketing Association: 

ett namn, term, tecken, symbol, design, eller kombination av dessa, som avser att 
identifiera produkten eller tjänsten hos en säljare eller grupp av säljare och 
differentiera dem från dess konkurrenter. 

En intressant möjlighet är att beskriva varumärken som personligheter, en uppfattning som finns hos 
Aaker (2002) likväl som Kotler (2007) och Keller (1998). De samma ord som används för att beskriva 
personligheter går nämligen att applicera på varumärken: ålder, utseende,  intressen, kompetenser, 
härkomst, historia, och  så  vidare.  Författarna menar  att detta  går  att utnyttja  för  att nå  särskilda 
segment eller skapa en viss image av varumärket (ibid). Varumärkesimage är ett annat begrepp som 
lätt förväxlas med varumärkesidentitet. Varumärkets  image är hur märket uppfattas av marknaden. 
Denna  image  är  ett  resultat  av  hur  väl  företaget  lyckats  förmedla  sin  identitet  ‐  företagets 
värderingar, strävanden och personlighet. Kort sagt allt det som företaget vill att märket ska stå för. 
Kapferer  (1997) menar  att  denna  identitet  är  den  bästa  utgångspunkten  då  ett  varumärke  skall 
byggas. 

I  bakgrunden  ställdes  frågan  vilka  dimensioner  ett  varumärke  inrymmer.    Figuren  nedan  visar  de 
dimensioner  som Aaker  (2002, s.74) anser att ett varumärke  innehåller. Enligt Aaker definieras ett 
varumärke av alltifrån organisationsrelaterade faktorer till emotionella varumärkesfördelar. Vi väljer 
att använda en figur för att visa hur komplext ett varumärke är. 

 

Figur 1.1   Varumärkets dimensioner (efter Aaker, 2002, s 74)  

Grundtanken med varumärken är att skapa ett värde för kunden som därav också blir ett värde för 
företaget  via  ökad  försäljning  och  eventuellt  högre  priser.  Aaker  (2002)  hävdar  detta, men  säger 
samtidigt att det  skapade värdet också kan vara negativt. På engelska är detta värdebegrepp känt 
som  brand  equity.  Brand  equity  har  blivit  en  erkänd  teori  inom  varumärkesbyggande  och 
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förekommer  frekvent  i  annan  litteratur,  exempelvis  Kotler  och  Keller  (2006,  2  274).  Vidare  säger 
Aaker  att  dessa  värden  är  en  tillgång  som  kan  delas  in  i  fyra  huvudkategorier.  Varumärkets 
kändisskap  rör  hur  pass  känt  varumärket  är.  Ett  känt  varumärke  kommer  alltid  leda  till  en  högre 
försäljning, särskilt om det handlar om en enklare produkt, menar Keller (1998). Kundlojalitet skapar 
värde genom ökad försäljning och minskade marknadsföringskostnader, enligt Aaker (2002). Upplevd 
kvalitet handlar om hur kunden uppfattar produkten. Hur den uppfattas kan vara klart skiljt från den 
objektiva  funktionaliteten och på så vis motiveras ett högre pris än en hos en  likvärdig konkurrent 
(ibid).  Varumärkesassociationer  säger  Aaker  innefattar  de  känslor  och  associationer  som  ett 
företagsnamn eller  logotyp frambringar hos en  individ, vilka kan vara positiva  likväl som negativa.  I 
figur 1.2 (Aaker 2002) visas hur den värdeskapande processen ser ut för ett varumärke. 

 

 

Figur 1.2    Varumärkets värdeskapande (efter Aaker, 2002, s 9) 

Det  som  presenterats  fram  till  nu  är  introduktion  till  teoriområdet  varumärken  och 
varumärkesbyggande, två ämnen som även inrymmer en massa problem och svårigheter.   Eftersom 
varumärkets värde är en tillgång menar Aaker (2002) att det krävs investeringar för att skapa, stärka, 
och bevara denna, likt andra tillgångar. Överlag är det en komplicerad och svår process som kan slå 
fel om den inte är genomtänkt. Samtidigt är byggandet av ett varumärke en god investering om detta 
förs på ett bra sätt. Under nästa rubriksida följer problemdiskussionen som mynnar ut  i uppsatsens 
syfte samt frågeställningar. 

1.3  Problemdiskussion 
Doyle (2001) menar att ett varumärke måste byggas med utgångspunkt i en bra produkt eller service. 
Samtidigt säger att han att den hårda konkurrensen gör det svårt att bygga ett företagsnamn enbart 
på  produkter med  hög  funktionalitet  och  ännu  svårare  att  behålla  namnet  på  grund  av  den  allt 
snabbare produktutvecklingen. King  (1991) säger på samma spår att det  i och med den allt  tuffare 
konkurrensen blir  svårare  för  företag att  skaffa eller behålla en  stark position på marknaden. Han 
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menar  att  den  snabbt  skiftande marknadsmiljön  och  ett  antal  andra  faktorer  gör  att  företag  och 
organisationer måste positionera sig som starka varumärken hos nuvarande och möjliga kunder för 
att  överleva.  Viktiga  faktorer  att  ta  hänsyn  till  innefattar  bland  annat mer  självsäkra  och  kräsna 
konsumenter  som  efterfrågar  produkter  i  överensstämmelse  med  sina  värderingar  och  krav  på 
kvalitet, menar King. Under sådana omständigheter av hård press och snabb förändring menar Doyle 
(1989) att det enda tänkbara alternativet för ett företag är att satsa på varumärkesbyggande. King´s 
(1991) åsikt är  i enlighet med detta påstående och han  förstärker det dessutom med att  säga att 
framgången  för ett  företag på en  tuff marknad är helt beroende av  förmågan att bygga ett  starkt 
varumärke.  

Kontentan av åsikterna ovan är att det inte längre räcker för ett företag att endast erbjuda kunderna 
en bra produkt. Vissa aspekter av detta styrks av Montoya  (2003) som säger att köpbeteendet hos 
konsumenterna kan baseras på en känsla som varumärket ger dem, snarare än på en förväntan om 
hög kvalitet. Han menar att ett  företag  som  skapar en positiv känsla med  sitt varumärke kommer 
attrahera  konsumenter  i  både  goda  och  dåliga  tider.  Här  blir  Kapferers  (1997)  teori  om 
varumärkesidentitet  aktuell.  Enligt  Kapferer  finns  det  mycket  vinning  i  att  sända  ut  de  rätta 
signalerna via varumärket och marknadsföringen. 

Detta inledande kapitel har hittills behandlat varumärken i generella termer, gällande beståndsdelar 
och vilka problem som finns. Med detta vill vi ge den förförståelse vi anser nödvändig inför det som 
är  vårt  egentliga  problemområde:  varumärkesbyggande1  inom  småföretag2.  Varumärken  är  som 
nämnts dyra och svåra att utveckla vilket bör betyda att varumärkesbyggandet inte är enklare för ett 
litet  företag, utan  tvärtom.  Ett  litet  företag  kan  inte  förväntas ha den  kompetens  som  krävs, och 
sannolikt  saknar man också ofta de  finansiella musklerna nödvändiga  för att bygga ett varumärke. 
Lamons (2003) påpekar att småföretagare ofta är frustrerade över de knappa resurser de har att röra 
sig med efter de grundläggande marknadsföringskostnaderna. Han menar dock att kreativitet är en 
stor resurs och genom att säga att även små företag kan bygga stora varumärken menar han att alla 
företag  måste  börja  någonstans.  Rosenhek  (2008)  säger  i  sin  tur  att  småföretag  dock  har  en 
signifikant utmaning i att bygga ett särskiljande varumärke då det lilla företaget börjar från grunden. 
Han  menar  att  det  finns  många  möjliga  riktningar  att  välja  och  att  småföretagare  lätt  kan  bli 
avskräckta av utmaningen. Patten  (2001) menar att varumärkesbyggande för det  lilla företaget kan 
innebära så enkla saker som att sätta företagsnamnet på skåpbilen, på arbetskläderna och så vidare, 
och att många småföretag förbiser sådana enkla åtgärder. Patten säger också att även om det krävs 
kontinuitet under lång tid för att skapa ett starkt namn måste företaget börja någonstans.  

Enligt Berthon, Ewing och Napoli  (2008) skiljer sig varumärkesbyggandet  i praktiken  inom små och 
medelstora  företag  från  sättet  det  görs  inom  stora  företag.    De menar  att  små  och medelstora 
företag  liksom de  stora är mycket väl medvetna om behovet att  leverera  relevanta och åtråvärda 
varumärken till kunderna. Skillnaden ligger enligt dem främst i att de stora företagen utrustar sig mer 
mot  att  förstå  och  övervaka  konsumenternas  behov  samt  att  mäta  effektiviteten  av  tidigare 
handlingar.  De  menar  också  att  det  förekommer  ett  signifikant  samband  mellan  hög‐  och 
lågpresterande småföretag utifrån vilken utsträckning de tillämpar varumärkesbyggande i praktiken. 
Högpresterande  småföretag  är  de  som  implementerar  strategier  och  fokuserar  på  byggandet  av 

                                                            
1 Varumärkesbyggande på företagsnivå, ej på produktnivå. 
2 10‐49 anställda samt omsättning under 10 mkr Euro, enligt EU:s definition. 
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varumärket till högre grad än sina lågpresterande konkurrenter (ibid). Berthon et al säger vidare att 
varumärkesfokuserande  småföretag  har  stor möjlighet  och  potential  att  skaffa  sig  ett  betydande 
prestationsövertag gentemot konkurrenterna genom att anpassa och applicera varumärkesstrategier 
och aktiviteter som deras motsvarigheter inom storföretag gör. Skall de små företagen göra detta har 
de dock  en mängd  aspekter  som  bör  beaktas. Dels  är det  image, och  dels  är det de  visuella och 
språkliga beståndsdelarna. Dessa beståndsdelar behandlar Keller (1998)och listar fem kriterier för ett 
starkt varumärke. Det starka varumärket fångar blicken och fastnar i minnet, det bär mening kopplat 
till produkterna, det går att skydda, det går att använda på en bred produktbas och till sist är det lätt 
att uppdatera. 

Det verkar  finnas en genomgående åsikt bland  forskare att varumärkesbyggande är en viktig del  i 
framgången även hos ett litet företag. Men hur ser detta byggande ut på detaljnivå i praktiken? En C‐
uppsats av Norberg och Wiklund (2006) undersöker hur ett företag  inom småhusbranschen arbetar 
med  sitt  varumärke.  De  konkluderar  att  företaget  i  fråga  inte  har  någon  uttalad  strategi  för  sitt 
varumärke,  men  att  mycket  görs  i  rätt  riktning  även  om  detta  inte  direkt  kallas  för 
varumärkesbyggande. Vi är dock av åsikten att alltför lite forskning gjorts på området. De artiklar om 
varumärkesbyggande  inom småföretag som figurerat tidigare  i texten anser vi tillför mer diskussion 
än  teori.  De  ger  lösa  och  allmänna  riktlinjer  till  småföretagen  och  säger  inte  hur  småföretagen 
faktiskt skall gå till väga. Detta anser vi dock bara positivt för vårt ämnesområde. Vidare avser vi att 
undersöka detta område  inom en bransch där expansionsmöjligheterna är goda och barriärerna för 
tillväxt  generellt  är  små  samtidigt  som  ett  starkt  varumärke  är  av  stort  värde. Detta  betyder  att 
nyttan med denna uppsats blir större. Vårt val faller därför på företag inom detaljhandelsbranschen. 

Ailawadi och Keller  (2004)  säger att det  senaste decenniet har  varit omvälvande  för  företag  inom 
detaljhandeln.   Författarna menar att handlarna fått en ökad makt samtidigt som konkurrensen har 
ökat  signifikant  till  följd  av  lojalitetsprogram  och  andra  rabatter.  Vidare  menar  författarna  att 
återförsäljare vanligen förlitar sig på olika tillverkares produkter för sin försäljning och vinst, och att 
det i och med detta är extra svårt att bygga ett varumärke då butikens varumärken till så stor del blir 
influerat av de varumärken som figurerar på hyllorna, något även Keller  (1998, s.14) uttrycker med 
orden ”du är vad du säljer”. Keller menar att de sålda varumärkena kan hjälpa handlaren både med 
positionering och imageskapande för det egna varumärket. Men hur är det då med de rent konkreta 
effekterna av ett starkt varumärke, hur gynnas ett handelsföretag ekonomiskt? 

Ailawadi et al  (2004) menar att ett starkt varumärke potentiellt är väldigt  lönsamt  för en handlare 
eftersom konkurrenterna ofta säljer precis samma produkter och ett högre pris är svårt att komma 
undan  med  utan  ett  starkt  varumärke.  En  annan  fördel  författarna  nämner  är  att  det  starka 
varumärket kan ge  förhöjd  förhandlingskraft hos  leverantörer och därmed sänkta  inköpskostnader.  
Även Keller (1998) säger att det starka varumärket hjälper en återförsäljare till högre vinster genom 
ökad  försäljning  samt  högre  priser  och marginaler.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  ett  starkt 
varumärke utan tvekan har direkta ekonomiska fördelar för ett handelsföretag. Möjligheten att ta ut 
ett  högre  pris  eller  göra billigare  inköp  är  av  särskilt  högt  värde  då  detta  har  en  direkt  effekt  på 
resultatet. 

Tidigare sades det fast att småföretag hade mycket att vinna på att applicera desamma strategier för 
sina varumärken som stora företag, men hur är det med detaljhandlare? Ailawadi och Keller (2004) 
säger att teori kring varumärkesbyggande kan och bör användas även av handelsföretag. Här  får vi 
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alltså ett litet stöd för att teorierna faktiskt är giltiga även för detaljhandlare. Hur det då faktiskt ser 
ut i praktiken ‐ om de små handlarna gör detta – är en intressant fråga. 

1.4  Syfte 
Utifrån  problemdiskussionen  blir  syftet med  denna  uppsats  att  undersöka  hur  småföretag  inom 
detaljhandelsbranschen3  arbetar  med  varumärkesbyggande  av  sitt  företagsnamn.  För  att  uppnå 
detta syfte har vi formulerat två forskningsfrågor:  

 Hur gör småföretag inom detaljhandeln för att välja företagsnamn och företagslogotyp? 
 

 Hur arbetar småföretag inom detaljhandeln för att skapa en önskad företagsimage?  

 

 

                                                            
3 Småföretag som ej ingår i en kedja. 
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2   Teori 
eorikapitlet  utgör  vår  referensram  kring  varumärkesbyggande.  Dispositionen  är  sådan  att 
kapitlet är indelat i underkapitel som går att härleda till forskningsfrågorna. Detta innebär att 
rubrik 2.1 avser forskningsfråga 1 och 2.2 forskningsfråga nummer 2.  T

2.1  Företagsnamn och logotyp 
Keller  (1998)  listar  fem  kriterier  för  ett  starkt  varumärke:  det  ska  fastna  i  minnet,  vara 
meningsbärande, skyddbart, adaptivt samt överförbart. 

1. Lätt att komma ihåg 

Keller (1998) säger att ett varumärke som inte fångar blicken och sedan fastnar i minnet aldrig kan bli 
ett starkt varumärke. Det räcker dock  inte att  logotyp känns  igen, utan en person skall även kunna 
visualisera  den  enkelt.  Namn menar  Keller  ska  vara  enkla  att  uttala  liksom  stava.  Likaså måste 
namnet och logotypen vara originella för att få en speciell plats i folks medvetanden. Kort sagt skall 
det hos betraktaren direkt ske en koppling till företagets namn då logotypen visas, eller tvärtom; en 
koppling  till  logotypen  då  namnet  figurerar.  Keller  säger  också  att  en  undersökning  visat  att  en 
logotyp som använder någon bekant symbol (en groda, ett träd, en pil osv.) är lättare för personer att 
minnas.   

2. Meningsbärande 

Namn och logotyp bör generellt ha någon slags koppling till företagets och/eller företagets produkter 
menar Keller (1998). Ju  lättare det är att gissa vad företaget säljer enbart genom att granska namn 
och  logotyp,  desto  bättre.  (ibid)  Keller menar  samtidigt  att mer  abstrakta  namn  och  traditionella 
symboler som stjärnor, flaggor och så vidare, kan användas för att skicka ett dolt budskap. Det dolda 
budskapet minskar behovet av att förmedla information vilket kan sänka marknadsföringskostnader. 
(ibid)  Det  kan  också  fungera  bra med  ett  varumärke  som  inte  alls  knyter  an  till  produkten  om 
varumärket  ifråga  istället  är  roligt  och  intressant.  Keller menar  att  företaget  kan  tvingas  gå  en 
balansgång mellan meningsbärandet och lätthet att känna igen varumärket. Han menar alltså att för 
exempelvis en advokatbyrå är seriositet och professionalism viktigt att signalera, vilket ibland kan bli 
svårt att kombinera med blickfångsegenskaper. Funktioner som blickfång är viktigare för varumärken 
på vardagliga produkter där köpprocessen är enklare. Oavsett produkt menar Keller att det är bra om 
produktens kvalitet och status eller fördelar antyds på något vis.  

Kohli, Harich och Leuthesser (2005) trycker på att ett meningsbärande varumärkesnamn som antyder 
en positiv egenskap eller fördel blir mer omtyckt, oftare föredragen och är lättare att komma ihåg än 
ett  icke‐meningsbärande.  I  samma  studie  visar  Kohli  et  al  på  att  icke‐meningsbärande 
varumärkesnamn  inte blir  lika omtyckta som de meningsbärande även vid upprepad exponering av 
namnet, vilket  tyder på ett  riktigt starkt övertag  i att bygga ett meningsbärande varumärkesnamn. 
Studien visar dock att förbättringen vid upprepad exponering är större hos ett icke‐meningsbärande 
namn än hos ett meningsbärande, vilket enligt Kohli et al visar på en möjlighet för företag med stor 
reklambudget att bygga upp ett starkt,  icke‐meningsbärande varumärkesnamn. Fördelen med detta 
alternativ skulle vara att ett  icke‐meningsbärande namn är mer flexibelt, vilket ökar möjligheten att 



 

bygga upp en önskad image (ibid). Kapferer (1995) säger att det ibland kan vara effektivt att gå emot 
strömmen,  som  exempelvis  Apple  gjorde.  Då  övriga  IT‐företag  gjorde  allt  för  att  trycka  in  ordet 
”dator” i företagsnamnet gjorde Apple tvärtom genom att döpa sig efter en frukt. Det här innebar att 
Apple klart kommunicerade ut att de stod för nytänkande och var mindre bundna den konformiteten 
som rådde inom branschen i övrigt (ibid).

3. Skyddbart 

Keller  (1998)  nämner  två  dimensioner  som  måste  övervägas  gällande  möjligheten  att  skydda 
varumärket.  Först och  främst måste  det  vara praktiskt möjligt  att  ge  varumärket  ett  laglig  skydd. 
Detta kräver att namn och logotyp inte får vara för intetsägande. Vi förstår därmed att det skulle bli 
svårt att registrera en butik med namnet och varumärket ”Butik” och använda typsnittet Times New 
Roman. 

Den andra aspekten menar Keller gäller konkurrenters möjlighet att efterlikna varumärket. Även om 
varumärket  kan  ges  lagligt  skydd  är  det  föga  värt  om  konkurrenterna  likväl  kan  skapa  snarlika 
varumärken utan att bryta mot lagen.  

Kohli, Harich och Leuthesser (2005) säger att domstolen i USA har föreslagit fem olika kategorier för 
hur  stor potential ett  varumärkesnamn har  för  att  få  skyddas. Den  första  kategorin har obefintlig 
skyddandepotential och kallas enligt Kohli et al för ”allmänna” och innefattar varumärkesnamn som 
innehåller  termen på den produkt man  säljer, exempelvis  ”tvål”. Kategori  två kallas  ”beskrivande” 
och inkluderar varumärkesnamn som beskriver funktionen på produkten som exempelvis ”Laser Jet” 
för  laserskrivare  (ibid).  Den  tredje  kategorin  innefattar  enligt  Kohli  et  al  de  ”tankeväckande” 
varumärkesnamnen  som  framkallar  fördelarna med den produkt man  säljer, exempelvis ”Diehard” 
för batterier. Kategori fyra och fem är de kategorier som ger den största skyddandepotentialen för 
ett  varumärkesnamn,  de  ”godtyckliga”  och  de  ”myntade”  namnen  (ibid).  Kohli  et  al  säger  att  ett 
”godtyckligt” namn är ett vanligt ord som  inte har någon koppling till produktkategorin, exempelvis 
”arrow” skjortor, och ett ”myntat” namn är helt påhittat som till exempel ”Enron”. Ett stort dilemma 
ligger i att varumärkesnamnen med störst skyddandepotential är namn som är icke‐meningsfulla, det 
vill säga är svårare att komma ihåg och mindre omtyckta (ibid). Som sagts tidigare är detta dock inget 
problem för ett företag med stor reklambudget.  

Enligt Patent‐ och Registreringsverket i Sverige (www.prv.se) är det lönsamt för en näringsidkare att 
skydda sitt varumärke genom att registrera det. Registreringen betyder ensamrätt till användandet 
av varumärket och förbjuder därmed andra att bruka märket. Patent‐ och Registreringsverket menar 
att  ett  skyddbart  varumärke  kan  vara  ett  eller  flera ord,  en  grafisk  symbol och  kan  innehålla  alla 
tecken  som  kan  återges  grafiskt  så  som  bokstäver,  siffror  och  figurer.  Men  företag  kan  även 
registrera  ljud  och melodier  och  förpackningar  som  varumärken.  Patent‐  och  Registreringsverket 
förutsätter  vissa  krav  för  att  kunna  registrera  ett  varumärke.  För  det  första  måste  märket  ha 
särskiljningsförmåga, vilket betyder, som  tidigare nämnts, att det  inte  får vara  för allmänt. För det 
andra  får  det  inte  vara  förväxlingsbart  med  andra  registrerade  varumärken.  Det  får  heller  inte 
innehålla  officiella  beteckningar,  vilket  innefattar  statsvapen,  statsflaggor,  statliga  symboler  och 
emblem, för att nämna några (ibid). 
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4. Adaptivt 

Eftersom riktigt starka varumärken byggs över tiden säger Keller (1998) att en bra utgångspunkt för 
ett  varumärke  är om det har hög  flexibilitet  samt bra möjligheter  att uppdateras. Han menar  att 
kunders preferenser  tenderar att ändras över  tiden och att det  som  för  tillfället anses vara  snyggt 
eller stilfullt inte nödvändigtvis förblir så. Samtidigt kan nämnas att riktigt starka varumärken ofta är 
de som lyckats skapa en tidlös design, Coca‐Cola, General Electric och så vidare.  

Som nämnts säger Kohli, Harich och Leuthesser (2005) att icke‐meningsfulla varumärkesnamn är mer 
flexibla  än  de meningsfulla.  Enligt  dem  ger  varumärkesnamn  utan mening  en  större möjlighet  till 
adaptiva strategier som exempelvis att slippa justera varumärkesnamnet vid en internationalisering. 
Kohli  et  al  hävdar  att  det  praktiskt  taget  är  omöjligt  att  skapa  standardiserade,  globala 
varumärkesnamn som även är meningsfulla.  

5. Överförbart 

Med det femte och sista kriteriet vill Keller (1998) säga att det starka varumärket är användbart på 
flera olika områden. Det kan handla dels om att varumärket kan användas på olika produkter och 
produktkategorier, dels över geografiska gränser och  inom olika kulturer. Han  säger att  för att ett 
varumärke ska kunna appliceras på  flera olika produkter  får det  inte vara  för konkret. Till exempel 
kan  Coca‐Cola  inte  användas  på  en  massa  olika  produkter, men  istället  fungerar  det  över  hela 
världen.  Nike  är  ett  exempel  på  ett  märke  som  fungerar  överallt  och  över  en  mycket  bred 
produktbas.  Även  Kohli,  Harich  och  Leuthesser  (2005)  stärker  ovanstående  påstående  genom  att 
säga att  icke‐meningsfulla varumärkesnamn kan överföras till  linjeutvidgningsstrategier som  inte de 
meningsfulla namnen kan. De exemplifierar att ett varumärkesnamn som ”Gatorade” kan överföras 
till alla drycker medan ”Fruitopia” är begränsad till endast fruktdrycker.  

2.1.1   Urvalsprocessen för ett varumärkesnamn 
Shipley, Hooley och Wallace (1988) beskriver en modell i sex steg som förklarar processen ett företag 
bör gå igenom för att välja sitt varumärkesnamn. I denna uppsats används modellen i förenklad form 
där  det  ursprungliga  steg  två  är  borttaget.  Detta  steg  kallas  av  Shipley  et  al  för  ”Välj 
varumärkesstrategi”  och  beskriver  beslutet  att  antingen  sätta  sitt  eget,  producentens  eller 
detaljhandlarens  namn  på  produkten.  Eftersom  denna  uppsats  berör  detaljhandelsföretag  är  det 
steget inte applicerbart i det här fallet. 

 Det  första steget  i modellen som Shipley et al  tagit  fram handlar om att sätta upp varumärkesmål 
utifrån de bredare mål  som  företagets marknadsföringsavdelning har. Den höga grad av betydelse 
som  detta  steg  innehar,  ligger  i  att  mål  definierar  vad  som  krävs  för  ett  visst  framtida 
åstadkommande (ibid).  
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Figur 2.1   Processen att välja varumärkesnamn (Modifierad utifrån Shipley, Hooley & Wallace, 1988, 
s 255) 

När  målen  med  varumärkesnamnet  har  definierats  följer  steget  som  innebär  att  specificera 
namnkriterier.  Shipley  et  al  säger  att  det  här  tas  hänsyn  till  de  önskvärda  karaktärsdragen  hos 
varumärkesnamnet  som  till  exempel  tydlighet  och  konsistens med  företagets  image.  Författarnas 
följande steg  innebär att utveckla och sedan  testa namnidéer som stämmer  in på  tidigare mål och 
kriterier. Ett exempel på testmetod av en namnidé är att prova den på en testgrupp av potentiella 
konsumenter från målmarknaden och undersöka  namnidén  förmedlar de rätta associationerna. 
(ibid) Det sista steget i processen är enligt Shipley l det faktiska valet av varumärkesnamn. Valet 
bör enligt författarna falla på det alternativ som st er bäst överens med målen och kriterierna.    

om 
 et a
ämm

2.2  Företagsvarumärkesimage 
Blackston (1992) säger att idéer kring varumärkesimage och varumärkespersonligheter främst brukar 
appliceras via annonsering och att detta bara är ett av många sätt som ett varumärke kommunicerar 
ut sina attityder och beteenden – sin personlighet och image. Han menar därför att företaget som vill 
bygga  en  stark  varumärkesimage  och  varumärkespersonlighet  måste  ha  detta  i  åtanke;  att 
annonsering bara en av många sätt som dessa två kommuniceras ut. Han menar att en sådan trivial 
sak  som hur  en  kund bemöts  i  kassan  är  ett  tillfälle  att  visa  varumärkets personlighet. Det bästa 
sättet att göra ett varumärke känt är dock enligt Aaker (2002) och Kapferer (1997) att exponera det 
frekvent.  Lamons  (2003) menar  att  detta  kan  vara  ett  problem  för  småföretagarna  i  och med  de 
knappa resurserna de kan förväntas ha. 

Enligt Kapferer (1995) har varumärkesidentiteten sex olika aspekter vilka förenklat visas i figur 2.1. En 
beskrivning av de olika begreppen följer på nästa sida. 

2.2.1  Varumärkesidentitet 
För  att  bygga  en  image  menar  Kapferer  (2004)  att  ett  företag  bör  utgå  i  företagets  identitet. 
Skillnaden mellan ett företags identitet och dess image är att identiteten är något som går att ta på ‐ 
alla de karaktärsdrag som faktiskt finns hos företaget, medan image är hur kunder och konsumenter 
faktiskt uppfattar dessa i praktiken. Precis som individer kan bli missförstådda kan varumärken också 
bli det. Detta kan ligga delvis i betraktarens öga och delvis hos varumärket själv. Det gäller därför för 
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företaget att noggrant fundera på hur man önskar att det blir uppfattat och sedan kommunicera ut 
detta budskap på ett genomtänkt sätt där yttre störningar minimeras. Kapferer menar också att för 
att ett varumärke ska bli framgångsrikt måste det finnas kontinuitet i det budskap som sänds ut. Det 
företag som direkt fokuserar på sin image riskerar att missa flera viktiga aspekter och uppfattas som 
innehållslöst och falskt.  

 

Figur 2.2 Varumärkets identitet (Kapferer, 2004, s 100)   

Personlighet 

Kapferer (2004) säger att varumärken har en egen personlighet ‐ någon som varumärket skulle vara 
om den var mänsklig. Detta kan sägas vara grunden  för en varumärkesimage. Angående värdet av 
varumärkespersonligheter  säger  Fennis  och  Pruyn  (2006)  att  flertalet  studier  har  visat  att 
varumärken som har en stark personlighet säljer bättre, särskilt till kunder som själva identifierar sig 
med  den  aktuella  personligheten.  Ett  enkelt  och  populärt  sätt  att  skapa  personlighet  hos  ett 
varumärke är enligt Kapferer (2004) att använda kändisar för att representera varumärket. Företaget 
slipper  arbete  med  att  skapa  en  fiktiv  personlighet  och  fundera  på  hur  denna  skall  kunna 
kommuniceras ut, samtidigt som  företaget slipper  riskera att den konstruerade personligheten blir 
mindre  lyckad. Ett  varumärkes personlighet  kan brytas ned  ytterligare  i något  som  kallas  ”the big 
five” vilket är vidareutveckling av en kognitiv  teori. Denna modifikation och dess  fem dimensioner 
redovisas av J.L. Aaker (1997). Den första är uppriktighet och rör hur ett varumärke uppfattas ur en 
moralisk  synvinkel. Det  uppriktiga  varumärket  är  jordnära,  ärligt,  hälsosamt  och  glatt. Den  andra 
dimensionen  är  vilken  grad  att  upprymdhet  som  varumärket  står  för  och  detta  förmedlar  via 
våghalsighet,  livlighet,  fantasi samt grad av  trendighet. Tredje dimensionen handlar om kompetens 
hos  varumärket,  en  kompetens  som  präglas  av  varumärkets  pålitlighet,  intelligens  och  framgång. 
Grad av  sofistikation om varumärket  representerar arbetar‐, medel‐, eller överklass  samt hur pass 
artigt  och  gentlemannamässigt  varumärket  är.  Den  femte  och  sista  variabeln  avgör  varumärkets 
”råhet”, det vill säga hur pass maskulina, hållbara och utomhusorienterade varumärkets produkter 
är. Dessa fem nämnda karaktärsdrag tas också upp av Aaker (2002). Han betonar att effektiviteten av 
att ge ett varumärke olika personligheter  relaterat  till vad  företagets produkter  skall användas  till. 
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Om till exempel en butik enbart säljer  jakt och fiske‐utrustning bör butikens personlighet  lämpligen 
vara sådan av en jägare eller fiskare, och så vidare. 

Förhållande 

Varumärket  har  alltid  förhållanden  till  sina  kunder,  ett  förhållande  som  är  nära  relaterat  till 
personligheten.  Eftersom  varumärken  är  personligheter  har  de  nämligen  precis  som  människor 
relationer  till människor.  Relationerna  kan  vara  professionella,  vänskapliga,  av  kärleksart,  och  så 
vidare. Hur  förhållande  ser och bör  se ut menar Kapferer  (2004) har att göra med hur och var de 
sålda  produkterna  används.  För  banker måste  relationen  vara  strikt  professionell,  annars minskar 
trovärdigheten.  Känslan  som  omger  en  typ  av  produkt måste  därmed  prägla  förhållande mellan 
varumärke  och  kund.  Ett  annat  bra  exempel  som  Kapferer  tar  upp  är  parfymmärken  som  gärna 
försöker  skapa  ett  kärleksförhållande  till  sina  kunder. Om  kunden  alltså  har  föreställning  om  att 
handlaren är god vän är det bättre chans att köp sker.   Varumärket som vän är något också Aaker 
(2002) betraktar som viktigt. Kapferer (1997) säger angående återförsäljare att förhållande är viktigt 
eftersom det kommer  i  fokus då  själva  transaktionen utförs. För många  företag är denna vänskap 
viktig  och  att  den  byggs  upp  genom  tillit,  beroendegrad,  förståelse  samt  omtanke.  Det  vänliga 
varumärket  är  tillgängligt  för  kunden,  behandlar  denne med  respekt,  är  komfortabelt,  någon  att 
tycka om och avslutningsvis; roligt att umgås med (ibid). 

Självbild  

Självbilden handlar om vad köparen själv har för avsikt med att köpa en viss produkt, vilken kan vara 
mer eller mindre avsiktligt. Problem uppstår om varumärket skickar ut signaler som  inte korrelerar 
med kundens anledning att köpa produkten. Kapferer (2004) nämner Porsche som exempel och att 
Porsche‐köpare ofta är personer som vill bevisa för sig själva att de lyckats. Han ställer detta mot en 
slogan Porsche använt som  löd ”Försök att köra ett race emot dig själv, det är det enda racet som 
aldrig  tar slut”. Med andra ord kommunicerade de att man aldrig blir nöjd och övervinner sig själv 
helt  och  hållet,  och  således  gick  Porsche  emot  målgruppens  strävan  vilket  han  ansåg  var  en 
betydande miss. 

Reflektion 

Enligt Kapferer (2004) är reflektionen är den bild som företaget sänder ut av den typiska användaren 
av varumärket. Knepet för att sända ut rätt bild är att utgå ifrån målgruppen och sen fundera på hur 
denna målgrupp skulle vilja se på sig själv. Det handlar inte om porträttera målgruppen utan om att 
ta reda på målgruppens ambitioner och personifiera dessa. När Gillette vill skapa en identitet för sina 
rakprodukter använder de  inte någon ur målgruppen, vilken  innefattar alla män, utan  istället David 
Beckham, som är en högt idoliserad man med hög status. När TAG Heuer vill sälja klockor använder 
de Brad Pitt, och så vidare. Reflektionen måste stämma överens med målgruppens önskade självbild 
för att  fungera väl. Aaker  (2002)  trycker på att det  finns varumärken där den utsända  reflektionen 
stämmer nästan exakt med den typiske användaren. Han menar att i dessa fall rör det sig oftast om 
ett  företag  som  positionerar  sig  hos  en  liten  specifik målgrupp. Men  då målgruppen  är  bredare 
uppstår lätt inkonsekvenser mellan användaren och reflektionen. Aaker exemplifierar med Levis som 
sänder  ut  en maskulin  användarbild med  hjälp  av  gruvarbetare  och  cowboys  samtidigt  som  de 
faktiska  moderna  användarna  är  främst  ungdomar.  Risken  menar  Aaker  är  att  det  arv  och 
personlighet som gjort Levi´s framgångsrikt med tiden bryts ned på grund av denna inkonsekvens. 
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Kultur och arv 

Kulturen  har  till  stor  del  med  varumärkets  arv  och  historia  att  göra.  Kapferer  (2004)  säger  att 
varumärkets  kultur  också  till  stor  del  kan  vara  fabricerad  via  de  budskap  som  skickas  ut  genom 
marknadsföring  eller  genom produkternas  fysik. Vidare menar han  att  kultur  är  särskilt  viktigt  för 
företag  inom  branscher  där  kundernas  personliga  smak  och  livsstil  är  viktig,  till  exempel 
alkoholindustrin  eller  klädhandeln.  Eftersom  Ailawadi  och  Keller  (2004)  säger  att  varumärket  är 
viktigt  för  detaljhandlare  för  att  övertyga  kunder  om  att  just  deras  butik  är  bäst  att  inhandla 
produkterna hos kan antas att kultur är en viktig aspekt att kommunicera ut. Detta kan göras genom 
att  trycka  på  detaljhandlarens  historia  (om  en  betydlig  sådan  finns),  erfarenhet,  hängivenhet  till 
uppdraget och så vidare. Vilken kultur som är eftersträvansvärt menar Kapferer (2004) beror på vad 
som skall säljas. Om det till exempel rör sig om bankverksamhet är en tradition av pålitlighet viktig 
att kommunicera ut. Aaker (2004) betonar också vikten av arv och kultur. Han säger att det typiska 
varumärket har ett rikt arv och är duktiga på att kommunicera ut detta. 

Fysik 

Varumärkets fysik rör de rent fysiska och tekniska aspekterna. Här handlar det om att kommunicera 
ut  produktens  funktion,  fördelar  och  kvalitet  i  ett  estetiskt  tilltalande  paket.  Kapferer  (2004) 
använder  den  traditionella  Coca‐Cola‐flaskan  som  ett  exempel  på  hur  fysik  kan  användas  för  att 
stärka ett varumärke. Genom att vägra överge denna unika flaskform, som funnits sedan företagets 
tidiga  år,  skapar  Coca‐Cola  en  känsla  av  autenticitet  och  originalitet  vilket  höjer märkets  status. 
Blackston (1992) säger att produkternas fysiska attribut ska vara i linje med företagets övriga image 
för  att  förstärka och  göra denna mer  trovärdig.  Eftersom detaljhandlare  för det mesta  inte  säljer 
gentillverkade  produkter måste  resonemanget  kring  fysik  utvecklas.  I  handlarens  fall  innebär  då 
roduktens fysik istället butikens utformning, placering, hur påsar ser ut, hur presenter slås in, och så 
dare. 

e
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3   Metod 
etodkapitlet redovisar allt som vi tror att  läsaren kan vilja veta angående hur och varför 
saker  och  ting  gjorts.  De  huvudsakliga  områdena  är:  informationsinsamling, 
undersökningsansats,  undersökningsobjekt,  empirisk  insamling,  analysmetod,  samt 

metodproblem. 
M 
3.1  Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen  beskriver  det  inledande  arbetet  med  uppsatsen  vilket  innebär 
litteraturstudie av artiklar, liknande uppsatser och böcker. 

3.1.1  Litteraturstudie 
Vi  började med  att  söka  efter  tidigare  studier  och  artiklar  kring  ämnet.  Databaserna  Ebsco  och 
Emerald samt sciencedirect.com användes för att hitta artiklar. Uppsatser. se scannades för att säkra 
att uppsatsämnet  inte var  redan var  för genomarbetat, vilket det  inte var. Endast ett  fåtal mindre 
omfattande studier i form hade gjorts av liknande problemområden och ingen av dessa ansåg vi vara 
särskilt  omfattande.  Dessa  hjälpte  oss  dock  att  hitta  några  första  referenser.  Via  artikel‐  och 
uppsatsstudier uppfattade  vi att några  särskilt  tunga namn  inom  varumärkesbyggandet  var Aaker, 
Kapferer  och  Keller.  Den  teoretiska  referensramen  utgår  också  ifrån  Kapferers  teori  om 
varumärkesidentitet  (vilken  är  den mest  intressanta  och  nytänkande  vi  kunde  finna)  samt  Kellers 
kriterier  för det  starka varumärkesnamnet. Sökord  som användes var bland annat: brand building, 
branding, brand image, small business branding, samt de svenska översättningarna. 

3.1.2  Val av teorier 
Efter  en  överblick  av  teorier  kring  varumärkesbyggande  stod  det  som  tidigare  nämnt  klart  att 
varumärkesbyggande  inom  småföretag  var ett mindre utforskat  ämne  i  artiklar  likväl  som böcker. 
Exempelvis erbjöd vårt universitetsbibliotek inte en enda bok i ämnet. I det inledande kapitlet har ett 
antal  artiklar  kring  varumärkesbyggande  inom  småföretag  använts.  Anledningen  till  att  dessa  ej 
återkommer i teorin är att de lösa och spekulerande i sitt resonemang och inte säger särskilt mycket 
av hur småföretag faktiskt bör gå till väga. De betonar mer vikten av att små företag bör arbeta med 
sitt  varumärke  på  grund  av  de  potentiella  fördelarna  samt  de  övergripande  problem  och  således 
passar de bra in som inledning. Som exempel kan tas Berthon, Ewing och Napoli (2008) som säger att 
småföretag har mycket att vinna på benchmarking av de stora företagens varumärkesstrategier, men 
inget om  vad de bör  titta på.  Eftersom  lite  var  skrivet  såg  vi heller  ingen  anledning  att  bygga  en 
referensram  på mer  spekulativa  eller  unika  teorier. Vi  tänkte  att  det  istället  var mer  relevant  att 
pröva  teorier  av  tunga  namn  inom  ämnet  för  att  komma  fram  till  någon  slags  uppfattning  om 
teoriernas giltighet gällande småföretag. Nämnas skall att till exempel Aaker och Kapferer betraktas 
som referenslitteratur. Det fanns vid uppsatsens början dock ingen tro på att något av fallföretagen 
faktiskt  arbetade  efter  de  befintliga modellerna,  utan  istället  var  tanken  att  se  vad  i  företagens 
arbete med sitt varumärke som gick att spåra  till  teorin. Tanken var också att om  teorierna kunde 
sägas ha giltighet även för små företag skulle detta också stärka teorierna i stort. Vi trodde nämligen 
att småföretag faktiskt inte ägnar alltför mycket energi åt sitt varumärke. Att välja ett osannolikt fall 
för att pröva en teori menar Denscombe (2000) är en möjlig metod för att stärka en teori. 



 

Teoriavsnittet har helt medvetet hållits något smalt. Vår åsikt är att forskning bör göras på ett smalt 
område  och  att  forskningen  istället  skall  på  djupet.  Vi  har  därför  begränsat  teorimängden  och 
fokuserat på att undersöka denna ordentligt i empirin, både genom intervjuer och alternativa källor. 
Intervjuguiden är också omfattande och gav omfattande empiriskt material, och dessutom  från  tre 
olika fall. 

3.2  Undersökningsansats 

3.2.1  Fallstudie 
Valet av fallstudie framför en survey baserades främst på en vilja att säkra att studien faktiskt skulle 
gå att  jämföra. Att  skicka ut enkäter  till ett  stort antal  småföretag  för att  sedan hoppas på att ett 
tillräckligt antal svar skulle återvända var inte ett alternativ som lockade. Vi hade i så fall velat ha mer 
tid  för  att  säkra  empirimängden. Dessutom  skulle det  vara  svårt  att  formulera  enkätfrågor på  ett 
sådant  vis  att  svaren  skulle  få  något  värde.  För  att  kunna  identifiera  vissa  aspekter  av 
varumärkesbyggande  hos  småföretagen  trodde  vi  att  vi  behövde  sitta  öga  mot  öga  med  en 
representant  för ett  företag och  förklara vad till exempel varumärkespersonlighet  faktiskt är. Detta 
för  att  inte  få  ett  ”nej”  på  varje  fråga,  vilket  hade  varit  risken  med  en  enkät.  På  grund  av 
resonemanget ovan  föll valet på en  fallstudie som också gav oss möjligheten att  få mer kvalitativa 
svar. Fallstudien innebär att vi utgör från ett aktörsorienterat synsätt, vilket kan läsas mer om nedan. 

3.2.2  Aktörssynsätt 
Aktörssynsättet,  vilket  om  det  skall  dras  till  sin  spets  innebär  att  det  inte  finns  någon  objektiv 
verklighet (tvärtemot vad det analytiska synsättet påstår). Fundamentalt  inom aktörsforskningen är 
med andra ord påståendet att verkligheten definieras av de som lever i den. Objektivitet finns, men 
den är skapad av människor och därför likväl subjektiv. När man intar ett aktörssynsätt är man därför 
intresserad av aktören som en förmedlare av insikter/åsikter likväl som fakta. För att få ut detta via 
en  intervju måste man  föra en dialog med  informanterna. Det här  leder enligt Arbnor och Bjerke 
(1994)  till att också  intervjuaren blir en aktör och  tar del  i kunskapandet genom påverkan på den 
intervjuade.  Detta  är  något  som  det  analytiska  synsättet  tar  avstånd  ifrån,  medan  det  för 
aktörsforskningen är en  förutsättning. Denna metod kallas dialektik  (ibid). Möjligheten att  föra en 
dialog med de intervjuade var främsta anledningen till att vi valde att göra en fallstudie.  

3.3  Undersökningsobjekt    
Inför valet av  fallföretag var  tanken att  identifiera  företag som hade ett gripbart varumärke. Detta 
gjordes för att det skulle finnas mer material att behandla. ”Larssons Bygg” och så vidare var därför 
inte  något  vi  var  intresserade  utav.    Det  skulle  kunna  argumenteras  att  studiens  giltighet  för 
småföretag  i  allmänhet minskar på  grund  av det nämnda urvalet. Dock  vill  vi  säga  att det nog  är 
ganska  vedertaget  att  småföretaget  inte  tänker  överdrivet  på  sitt  varumärke,  och  att  om  vi  tog 
slumpvis valda företag skulle vi bara komma fram till just det, vilket vore mindre intressant. På grund 
av detta valde vi företag som faktiskt har varumärken. Med detta menar vi kort att företaget har mer 
än ett namn och en skylt; att det verkar  finnas mer  tanke bakom. Vi vill betona att detta helt och 
hållet var vår subjektiva bedömning. 

Handelsbranschen är målet för denna undersökning. Valet har fallit på olika typer av handlare för att 
giltigheten  för  småföretag  i allmänhet  skall öka. Att  fokusera på en viss  typ av återförsäljare hade 
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kanske sagt mer om denna nisch än om de små handlarna i stort. Vi har därför valt en återförsäljare 
av kontorsmateriel, en liten klädkedja, samt en databutik. 

3.3.1  Fallföretag 1– Kontore 
Kontore  är  ett  kontorsvaruhus  som  säljer  och  levererar  kontorsvaror  till  både  företag  och 
privatpersoner i Norrbotten. Företaget startades 1991 och har sin butik på Hummergatan i Luleå men 
försäljning sker även via företagets internetbutik. Kontore har idag 23 anställda och en omsättning på 
cirka 60 Mkr.  

3.3.2  Fallföretag 2 – Hanséns 
Hanséns  säljer  herr  och  damkläder med  största  delen  av  sortimentet  i  den  högre  priskategorin. 
Företaget etablerades på Storgatan i Luleå under 70‐talet. Sedan 2002 finns även en butik i Piteå och 
sedan 2005 en i Skellefteå.  

3.3.3  Fallföretag 3 – Go On 
Go  On  är  ett  IT‐företag  som  erbjuder  hårdvara,  mjukvara  och  service  till  både  företag  och 
privatpersoner.  Företaget  startade  1994  som  Sveriges  första  databutik  med  inriktning  mot 
konsument‐  och  småföretagarmarknaden. Omsättning  är  idag  cirka  11 miljoner. Go On  sköter  IT‐
driften år ett trettiotal Norrbottensföretag. Butiken finns på Storgatan i Luleå med 6 anställda.  

Eftersom  vi  valde  Go  On  som  fallföretag  tvingades  vi  gå  utanför  intervallet  som  definierar  ett 
småföretag då Go On endast har sex stycken heltidstjänster. Vi ser dock inte att detta är negativt för 
uppsatsens kvalitet. Enligt vår mening  finns det  ingen betydande principiell skillnad mellan ett  litet 
företag  som  har  sex  anställda  och  ett  som  har  tio  anställda.  De  stora  skillnaderna  i  hur  företag 
arbetar tror vi  istället finns  i det övre  intervallet som  innebär stora företag. Hade vi valt att studera 
stora företag kanske vi hade stått inför att jämföra ett företag med 300 anställda och ett med 12000 
anställda,  och  här  tror  vi  då  att  det  funnits  betydligt  större  problem.  Slutligen  kan  sägas  att  de 
vetenskapliga artiklarna vi använt  för att problematisera kring småföretagens varumärkesbyggande 
inte heller definierar småföretagen som någon speciell storleksklass. 

3.4  Empirisk insamling 
3.4  samlar  information om hur  våra  intervjuer  gått  till  samt  kommentarer  till dessa. Att  läsa  står 
också hur intervjuguiden utformats samt hur en enklare form av triangulering använts. 

3.4.1  Informanter 
Vår tänkta  informant var Kontores försäljningschef, Fredrik Söderholm, men väl på plats fick vi veta 
att det istället var Ingemar Ek, delägare och ekonomichef, som skulle svara på våra frågor. 

Inom Hanséns  har  VD:n Magnus  Larsson  intervjuats. Detta  var  inte  vårt  förstahandsresultat  utan 
berodde på att grundaren var bortrest under den tidsperiod vi hade till godo. VD:n var dock väl insatt 
i företaget och dess historia efter nära samarbete med grundaren. 

Vår informant på Go On var VD och företagssäljare Göran Kihlanki. Han har sedan 1988 arbetat med 
lösningsförsäljning  inom  IT  till  företag  i Norrbotten. Han  var  vårt  förstahandsval eftersom han  var 
med 1994 och startade företaget och har därför full insikt och information om hur tankarna har gått 
kring byggandet av företaget genom åren. 
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3.4.2  Intervjuernas utförande 
Intervjuerna är gjorda på plats hos respektive företag. Ljudupptagningar har gjorts och anteckningar 
har  förts  för  att  fånga  upp  citat  som  känts  särskilt  intressanta.  För  att  inte  informanterna  skulle 
påverkas av det faktum att intervjun spelades in inledde vi intervjuerna med några lättare frågor av 
mer  allmän  karaktär.  Tanken  var  att  de  skulle  hinna  glömma  bort  att  intervjun  spelades  in  och 
därmed inte känna något besvär orsakat av detta. 

Jacobsen  (1993)  säger att  som  intervjuare med allt vad det  innebär är det  lätt att glömma att det 
faktiskt heller  inte är  lätt att bli  intervjuad, att ge bra svar. Han menar att  intervjuaren måste vara 
aktiv för att få fram bra och träffande svar. Detta är något vi tänkt mycket på både före och under 
intervjuerna.   Frågorna  i  intervjuguiden har ofta  fått omformuleras och utvecklas,  till stor del med 
verkliga  exempel,  för  att  de  verkligen  skulle  nå  ut.  Vår  uppfattning  är  att  detta  haft  stor  positiv 
inverkan på svarens kvalitet. 

3.4.3  Intervjuguiden 
Som själva uttrycket intervjuguide antyder var de uppsatta frågorna mer än något annat en guide för 
oss som intervjuare. De är absolut inte ställda exakt som intervjuguiden anger. Som intervjuare fick vi 
känna av situationen och anpassa  frågorna efter detta.  Ibland  fick vissa  frågor ställas på annat vis, 
ibland  gick  de  att  läsa  direkt  från  papperet,  och  ibland  fick  någon  fråga  lämnas  helt  då  det  var 
uppenbart att inget relevant svar skulle erhållas eller för att svar redan var erhållet.    

Intervjuguiden  är  konstruerad  med  en  direkt  koppling  till  teoriavsnittet.  Samtliga  frågor  har 
inducerats ur det teoretiska materialet. Intervjuguiden har även samma struktur som teoriavsnittet. 
Den teori som behandlas först återkommer även först i intervjuguiden, och vice versa. Intervjuguiden 
är indelad i fyra olika frågebatterier. Det första utgörs av inledande frågor, det andra och tredje avser 
att stämma av teorin, och den sista delen är en avslutning tänkt att fånga upp det som frågorna kan 
ha uteslutit och mer generella åsikter från informanterna angående varumärkesbyggande. 

3.4.4  Kommentar till respektive intervju 
Samtliga  informanter gav oss ett bra välkomnande  vid  intervjutillfällena. Aldrig kände vi heller att 
intervjuerna  var  någon  som  informanterna  ställde  upp  på  motvilligt  eller  att  vi  var  ute  efter 
information som de ansåg känslig. Vidare var det inga problem att få dessa personer att tacka ja till 
intervjuerna eller att få en tid bokad. 

Ingemar Ek på Kontore  var den  som  visade mest engagemang och  vilja att utveckla  svaren,  vilket 
även syns i mängden empiri. Magnus Larsson på Hanséns kom även han med uttömmande svar och 
gav ett brett perspektiv på hela processen kring varumärkesbyggande med svårigheter och hinder. 
Särskilt givande var hans tankar kring kunders strävan efter att köpa sig en identitet. Göran Kihlanki 
på Go On  gav  de mest  träffsäkra  svaren  ur  teoretiskt  synvinkel. Han  var  också  den  som  verkade 
inneha mest kunskaper inom områdena marknadsföring och varumärkesbyggande.   

3.4.5  Triangulering 
För  att  ytterligare  stärka  det  empiriska  material  har  vi  valt  att  studera  respektive  fallföretags 
hemsidor. För att göra detta har vi liksom vid intervjuerna utgått från vår intervjuguide. De flesta av 
frågorna har inte kunnat besvaras, men en del extra stöd till empirin har detta ändå gett.  
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3.5  Analysmetod 
Enligt Yin (2007) hävdar att forskaren tidigt bör fundera över hur analysen skall gå till för att det inte 
skall uppstå kaos när analysen väl blir aktuell. Vi har anammat detta främst genom att ge uppsatsen 
en  logisk uppbyggnad som underlättat analysarbetet. Forskningsfrågorna har fått avgöra strukturen 
för den efterföljande teoretiska referensramen och sedan har intervjuguiden utformats med samma 
struktur  som  denna  referensram.  Analyskapitlets  struktur  är  även  det  synkroniserat med  teorin. 
Eftersom vi valt ett aktörssynsätt avviker dock redovisningen av det empiriska materialet något i sin 
utformning. Vår önskan att i så hög grad som möjlig förmedla informanternas berättelse och åsikter 
om  respektive  företag  har  lett  till  att  en  alltför  strukturerad  empiri  valts  bort.  En  indelning  efter 
forskningsfråga har dock gjorts.  

Vi  har  ställt  empirin  mot  teorin  och  försökt  att  återkoppla  till  alla  referenser  som  funnits  i 
teorikapitlet. Principen är att en tes ställs mot en antites som ger en syntes. Någon mer raffinerad 
analysmetod med kodning eller annat har inte använts. 

3.6  Metodproblem 
Grunden på vilken fallföretagen valdes utgör ett visst problem. Som tidigare sagt valdes de efter våra 
egna  observationer  och  vad  vi  ansåg  vara  ett  etablerat  varumärke.  Så  till  vida  blir 
generaliserbarheten för småföretag i stort, som nog sällan har mycket till varumärke, ganska låg. 

Att intervjuerna blev bra och kunde utföras på ett bra sätt var centralt i denna uppsats. Vi upplevde 
inte att det fanns några störande moment under intervjuerna. Intervjuerna blev aldrig avbrutna och 
samtliga  frågor kunde  ställas  i  lugn och  ro. Något Arbnor och Bjerke  (1994) anser viktigt är att de 
intervjuade visar engagemang och vilja att utveckla svaren.   Angående detta kan sägas att  Ingemar 
och Magnus  ibland  tenderade  att  sväva  ut  och  visade  att  de  verkligen  gillade  att  berätta  om  sitt 
företag.  Detta  tolkar  vi  som  att  de  var  engagerade  och  genuint  intresserade  av  att  bidra  till 
uppsatsen. Vi ansåg också att det gick att skapa en dialog vilket är viktigt för aktörssynsättet. Göran 
fattade sig betydligt kortare och verkade aningen stressad. Detta är i sig negativt, men samtidigt gav 
Göran faktiskt de mest träffsäkra svaren; utan eftertanke, vilket också tyder på att det var korrekta 
svar. Vi upplevde  inte heller att någon av de  intervjuade höll tillbaka med  information eller åsikter, 
Vår  tro är att  informanterna gjorde  sitt bästa  för att besvara våra  frågor med all kunskap och alla 
åsikter de besatt. 
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4   Empiri 
mpirin visar det  intervjubaserade och aktörsorienterade materialet  i vår undersökning. Under 
4.1 presenteras fallföretaget Kontore först som företag och därefter följer  intervjumaterialet. 
Under 4.2 finns fallföretaget Hanséns och under 4.3 fallföretaget Go On.   E

4.1  Kontore 
1990  startades  företaget  av  fem  avhoppare  från det  tidigare Kontorsvaruhuset  vilket  var på  väg  i 
konkurs. Initiativtagare till det hela var Kjell Öberg vars son Peter i dagsläget är huvudägare och VD. 
Förtaget omsätter cirka 60 miljoner och har 23 anställda. 

Den  geografiska marknaden  innefattar hela Norrbotten medan den enda  fysiska butiken  finns  lite 
utanför den centrala stadskärnan  i Luleå. Kontore arbetar med personliga säljare, en katalog  i tryck 
samt en webbutik. Företaget är medlem i RKV, en kedja för kontorsvaruhandlare med 1,7 miljarder i 
omsättning. RKV är dock  ingen kedja  i vanlig bemärkelse utan en  inköpsorganisation  som Kontore 
använder sig utav för att nå förmånligare priser. All verksamhet utom inköp står Kontore för själva. 

På  företagets  hemsida  (www.kontore.rkv.se)  finns  affärsidén  presenterad  och  denna  lyder  enligt 
följande:  

Kontore skall vara ett komplett kontorsvaruhus som erbjuder marknaden hög 
kompetens och kvalité. Affärerna skall bygga på långsiktighet och partnerskap. 

Företaget har som komplement till detta även ett motto:  

Det är inte företag som gör affärer med varandra, det är människor. 

På hemsidan går det vidare att läsa att Kontore arbetar med att effektivisera inköp av varor för sina 
kunder,  och  att  företag  som  väljer  Kontore  som  långsiktig  samarbetspartner  spar  både  tid  och 
pengar.  Hemsidan  hänvisar  även  till  starka  varumärken,  ett  stort  lager  samt  leveranser  inom  24 
timmar.  

På  Kontore  intervjuades  Ingemar  Ek. Han  beskriver  sig  själv  lite  skämtsamt  som  byråkraten  inom 
företaget. Med detta menar han att han är ekonomichef och personalansvarig, en befattning han 
innehaft sedan 1999.  Innan detta var Ek  inte verksam  inom företaget men sedan 2001 är han även 
delägare. 
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Figur 4.1 Kontore logotyp (www.kontore.se) 

4.1.1  Företagsnamn och företagslogotyp 
När Kontore startades berättar Ingemar Ek att det var lite ”lek” med namnet. Ordet Kontor var något 
man ville använda för att antyda företagets verksamhet. Man tog bort t:et ur ordet Kontoret och så 
var namnet Kontore fött. Ek medger att man i och med detta namn och deras andra slogan ”med allt 
för  kontoret”  låste  sig  rätt  rejält  på  ett  visst  produktområde.  Men  samtidigt  säger  han  att 
kontorsmateriel faktiskt är vad man sysslar med och att det egentligen inte funnits mycket tanke på 
att syssla med något annat. Själva arbetsprocessen med att ta fram företagsnamnet tror Ingemar var 
mindre strukturerad.  

Ingemar Ek säger att det fanns även en önskan att kombinera företagsnamnet med någon slags figur 
kopplad till verksamheten. Valet föll på en man på språng klädd i affärskläder, vilket gav en naturlig 
association till försäljningen av kontorsvaror. Logotypen togs fram  i samarbete med en reklambyrå. 
Man ville också ha en slogan som skulle fastna i minnet. Han säger att ”det fanns många vilda idéer” 
som faktiskt kom till i bastun, men att man till slut fastnade för ”Kontore – Pigg o glad”. Ek tycker att 
denna slogan fungerat bra, men samtidigt att den ibland har fungerat för bra. Han menar att det kan 
ha blivit för mycket fokus på ”Pigg och glad”, och för lite på det faktiska företaget Kontore. 

det kan till och med ha varit så att det ibland har blivit lite för 
mycket ”pigg och glad” och att man har glömt att det är Kontore. 

När namn och logotyp ursprungligen tog fram fanns det inga tankar på möjlighet att uppdatera den i 
framtiden.  Däremot  har  figuren  i  logotypen modifierats  något  sedan  den  första  versionen  säger 
Ingemar  Ek.  Detta  gjordes  i  början  på  2000‐talet  för  att  figuren  skulle  kunna  användas  i  fler 
sammanhang,  något  som  den  första  versionen  inte  klarade  av  då  den  saknade  djup.  Den  nya 
versionen är 3‐dimensionell och mer levande menar Ek. 

Angående  lagligt skydd av namnet Kontore vet Ingemar Ek  inte hur det ser ut  i detalj. Dock vet han 
att företagets slogan är skyddad men att det nog finns lite sämre skydd för logotypen och namnet. Ek 
tror också det är möjligt att någon kan efterlikna Kontores koncept med namn och logotyp. Samtidigt 
säger han att företaget funnits i 18 år och att vad de vet har hittills ingen försökt sig på en imitation. 

4.1.2  Företagsimage  
Enligt Ingemar Ek har man använt sig av TV‐reklam för att synas. Periodvis misstänker han att detta 
faktiskt gjorts till för stor del och att kostnaden då överstigit nyttan. ”Kontoregubben” är ett annat 
sätt som hjälpt  till att profilera  företaget och skapa uppmärksamhet. Kontoregubben är  företagets 
maskot  och  personifiering  av  företagets  logotypfigur  som  använts  i  samband med  sponsring  av 
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framförallt Plannja Basket. En man klädd i samma kläder som på logotypen har synts i före och efter 
matchen  samt  i  pauserna.  Ek  menar  att  detta  fungerar  bra  då  maskoten  blivit  omtalad. 
Kontoregubben används även på andra tillställningar som en plojgrej. 

Några tankar på att bygga varumärket som en personlighet har  inte  funnits, menar  Ingemar Ek. På 
frågan  om  Kontore  går  att  beskriva  som  någon  speciellt  personlighet  blir  svaret  i  princip  ”pigg  o 
glad”. Pigg o glad menar  Ingemar är något som går  igen  i hela verksamheten. Han  tror att det här 
budskapet gått  in huvudet på  folk  till  så hög grad att de  faktiskt kommer undan med att vara  lite 
tjuriga någon gång emellanåt. Företaget har också en strävan att aldrig tjafsa med kunderna om de är 
missnöjda, säger Ek. Han menar att det hellre får kosta en slant extra än att kunderna upplever några 
problem. 

pigg och glad, det har gått in i huvudet på folk, så jag tror att även 
om vi skulle vara lite tjurig någon dag så uppfattar de oss som pigg 
och glad ändå. 

Företagets kompetens säger Ingemar främst förmedlas via säljarna som besöker företagen. Totalt är 
det åtta stycken säjare som är ute och promotar Kontore.  I övrigt kommuniceras kompetensen ut  i 
samband med annonseringen och tillställningarna som företaget anordnar, menar Ingemar. 

Ingemar Ek tror inte att Kontores kunder handlar hos dem för att tillskansa sig någon speciell image. 
Istället är hans uppfattning att folk handlar hos företaget för att det är roligt att besöka butiken eller 
ringa och prata, och  för att de blir allmänt bra bemötta. Han  säger att detta är också är vad  som 
kommit fram i de nöjd‐kund‐undersökningar som gjorts genom åren. 

Ek vet inte riktigt hur den typiska kunden ser ut, men att basen är små och medelstora företag, vilket 
också är företagets fokus. Han tror att de små uppskattar att säljarna besöker dem, att Kontore visar 
att det  inte bara är  stora  företag  som  räknas.  Samtidigt menar Ek att det  finns  stora  summor att 
hämta hos de stora företagen och institutionerna, men att marginalerna då istället sjunker. 

Angående  kundrelationer  säger  Ingemar  Ek  att  Kontore  provat  ett  kundkort,  men  att  det  inte 
fungerade  och  därför  blev  kortlivat.  Istället menar  han  att  det  Kontore  förlitar  sig  på  att  säljarna 
upprätthåller relationer med kunderna genom besök och telefonsamtal. Ek säger att företaget också 
bjuder  in många kunder till olika tillställningar som företaget anordnar och även till basketmatcher. 
Allmänt menar han att relationen till kunderna hålls personlig, också genom det nära bemötandet  i 
butiken. 

Vi kan skämta en del och inte bara prata torra affärer. 

Företagets historia säger han kommuniceras ut till viss del, men att det är svårt med anledningen av 
att företaget har en något komplicerat historia med flera olika ägare och konstellationer. 

På frågan om hur Kontore arbetar med  image kopplat till butikens utformning, påsar och så vidare, 
blir svaret att logotypen och företagets slogan används på butikens påsar och företagens bilar. Någon 
tanke på att butiken bör se ut på ett visst sätt finns inte. Däremot menar Ek att det finns en önskan 
till kontinuitet i marknadsföringen. Riktningen för marknadsföringen styrs av en årlig plan, som ser till 
att det inte blir ”en massa svammel runt i kring”. 
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Mängden arbete som läggs ner på varumärkesbyggande och marknadsföringen säger Ingemar Ek inte 
är speciellt mycket. Han uppskattar till exempel att försäljningschefen  lägger runt tio procent av sin 
tid på detta.  Ingemar  tror dock  starkt på  förtjänsten av ett  starkt varumärke, och att  företaget är 
igenkänt.  Han  tror  att många mindre  företag  skulle  behöva  en  tydligare  profil.  Ek  tror  också  att 
varumärket ”Kontore” har varit viktigt för företagets framgång.  

Ja, det är ju jätteviktigt, att man är igenkänd på något vis. Det gör ju 
allt så mycket enklare. 

Angående varumärkets framtid säger Ingemar Ek att det inte har funderats på det så mycket, utan de 
än så  länge ”surfar på vågen”. Han  tror  inte att det är  för evigt utan att man någon gång kommer 
tvingas göra något omtag. 2002 gjordes dock en framtidsplan för de närmaste tio åren, säger Ek och 
menar att det börjar bli dags igen.   

4.2  Hanséns  
Hanséns  grundades  1978  och  har  sedan  dess  funnits  på  Storgatan  i  Luleå.  Idag,  30  år  senare  är 
Hanséns Norrbottens och Västerbottens  största  fristående märkeskedja med butiker  i  Luleå, Piteå 
och  Skellefteå.  Hösten  2008  öppnar  även  en  Hansénsbutik  i  Kalix.  Sammanlagt  har  företaget  15 
anställda. 

Företaget arbetar med återförsäljning av märkeskläder med välkända varumärken  som exempelvis 
Armani, Tiger, Boomerang och Sand, till både dam och herr, gammal som ung. Hög kvalitet och hög 
modegrad är ledord. Bilderna nedan är hämtade från www.hanzens.se och www.hansens‐lulea.se.  

 

Hanséns erbjuder en möjlighet till medlemskap  i Club Hanséns som kan användas av hela familjen. 
Som  medlem  får  man  bonus  på  det  man  handlar  samt  specialerbjudanden  och  förmåner.  På 
företagets hemsida  (www.hansens‐lulea.com)  finner man  företagets motto: att alltid  sätta kunden 
centrum och ge bästa möjliga service och kvalitet. På hemsidan kan man även få hjälp att välja rätt 
klädtyp och färg. Här finns också tips om hur man klär sig rätt vid högtider, hur man gör slipsknutar, 
tvättråd med mera.  

 
Figur 4.2 Hanséns logotyp (www.hansen‐lulea.se) 
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På Hanséns intervjuades Magnus Larsson som är son till ägaren Karl‐Gustaf och som sedan drygt ett 
år har  jobbat med att  i huvudsak utveckla företaget Hanséns. Ibland rycker han även  in som säljare 
och butiksansvarig. Det var också Magnus Larsson som drog igång företagets andra butik i Piteå och 
han hade även en roll i etableringen i Skellefteå. Det är som han själv uttrycker det hans roll att sköta 
företagets expansion. 

4.2.1  Företagsnamn och företagslogotyp 
Namnet Hanséns har en mindre komplicerat födelse, menar Magnus Larsson. Hanséns var helt enkelt 
namnet på den familj som ursprungligen startade företaget i Boden någon gång under 50‐talet. När 
företaget sedan köptes 1978 fick det behålla sitt dåvarande då det redan var etablerat. 

Det har alltså inte funnits några tankar bakom det aktuella företagsnamnet Hanséns. Larsson berättar 
dock  att  logotypen  uppdaterades  2001  i  samband med  att  butiken  i  Luleå  förflyttade  sig  ett  par 
hundra meter  längs Storgatan. Han säger dock att det mest var en slump. Företaget hade nämligen 
beställt nya skyltar inför flytten. När de kom tillbaka hade reklambyrån bytt ut den gröna skylten med 
guldtext till vit text på svart bakgrund, och den nya logon var ett faktum. Magnus Larsson tror att det 
generellt är mycket slump som ligger bakom småföretagens val av namn och logotyper, delvis för att 
det är tufft för nya småföretag att betala reklambyråer. 

Jag tror småföretag; det är mest slumpen hur logotypen ser ut. 

Magnus Larsson tror att logotypen kan vara skyddad som varumärke, men han är osäker. Att någon 
kopierar eller efterliknar företags logotyp menar Larsson inte är något som det ägnats mycket tanke 
åt, och inte heller är han speciellt orolig. Han tror inte att något annan skulle ha någon behållning av 
att göra detta.  

Många äldre klädbutiker använder  ju sig utav familjenamn, säger Larsson. Logotypen med vit text  i 
skrivstil  på  svart  bakgrund  beskriver  han  som  stilren  och  tidlös,  och  säger  att  det  också  passat 
Hanséns som företag väldigt bra. Han berättar att det däremot diskuterats om dessa färgval kanske 
gett  logotypen en något för maskulin känsla, vilket skulle vara negativt då företaget sedan några år 
även säljer damkläder. En  ljusgrå botten med svart text har diskuterats säger Magnus Larsson. Han 
tror att detaljer är viktiga och att man måste prova  sig  fram eftersom man aldrig har  facit  i hand 
förrän man provat, som han uttrycker det. Samtidigt säger han att man som  regel kanske  inte ska 
ändra på något som fungerar bra alltför radikalt, utan föra små justeringar. Däremot tror att Larsson 
att om företaget skulle vilja göra någon större förändring av dess inriktning skulle det kunna vara bra 
att helt bryta upp med det gamla. Larsson säger också att de ibland varit ”i valet och kvalet” om de 
skulle  byta  ut  logotypen,  eller  förändra  någonting.  Han  menar  att  detta  till  stor  del  är  en 
kostnadsfråga. Han säger att  för varje butik ska minst en ny skylt upp, annonser ska ändras, påsar 
bytas  ut,  och  så  vidare.  Det  väger  emot  en  del  säger  han.  Larsson  menar  att  det  också  vore 
problematiskt  i och med att det nuvarande varumärket är ganska  inarbetat  i närregionen. Man vet 
att det fungerar nu, men inte hur det skulle bli, sammanfattar han sin åsikt i frågan. 

Hade man fått välja från början hade vi kanske valt ett annat namn, 
men nu när det ändå finns där så får det hänga med. 
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4.2.2  Företagsimage 
På frågan hur Hanséns arbetat för att göra sig kända blir svaret via annonser  i tidningarna. Detta är 
huvudvapnet, menar Magnus  Larsson. Han berättar  att  tidningsannonserna också  varvas med  TV‐
reklam. Men detta är alltså något som går i perioder, säger han. Larsson tycker helt enkelt TV‐reklam 
är  för  kostsamt  för  att  ett  litet  företag  skall  kunna  använda  detta  kontinuerligt,  särskilt  ett 
klädföretag, eftersom det blir dyrt att hela tiden visa nya produkter. Det är hans tro att annonserna i 
tidningarna är det som ger mest. 

Någon tanke på varumärkets personlighet och någon strategi som utgår ifrån detta har aldrig funnits 
enligt Magnus  Larsson. Han  finner  det  också  svårt  att  beskriva  varumärket  som  en  personlighet. 
Sammanfattningsvis kan man dock  säga att hans åsikt om  företagets personlighet är ett utåtriktat 
och medvetet men  samtidigt  jordnära  varumärke.  Han  tror  också  att  det  är  ungefär  så  han  tror 
företagets kunder se på sig själva. Larsson tror också att folk besöker Hanséns är för att handla starka 
varumärken och på  så  vis  köpa  sig  en  identitet. Han menar  att  även om man  inte  kan något om 
kläder kan man köpa snygga kläder och rätt identitet genom att välja rätt märken. 

Angående företagets grad av sofistikation menar Magnus Larsson att det inte finns något större tänk 
bakom, men att företaget helt klart vill ligga i den övre regionen prismässigt. Samtidigt säger han att 
de inte vill stänga ute alltför många plånböcker, varför det finns en del kläder även i lägre prisklasser. 
Han poängterar dock att även om det är billigare produkter så finns det ändå ett varumärke på dem. 
Oavsett pris vill företaget att kunderna skall få valuta för sina pengar, och därför har de allra dyraste 
varumärkena  till  största del utelämnats då han  inte anser att dessa  levererar. Varumärkets  status 
förmedlas också genom exklusiva påsar, och funderingar har också funnits på att göra påsarna ännu 
mer exklusiva, berättar Larsson. 

Företagets  kompetens  tycker  Magnus  Larsson  inte  förmedlas  på  något  speciellt  sätt  i 
marknadsföringen. Han säger att detta istället är något som kunden märker när de besöker butiken. 
Personalen kan den biten, ge det  förtroendet, säger han. När butiksbiträden anställs säger Larsson 
att det i alla fall är hyfsat viktigt att dessa är utåtriktade och har lätt att ta kontakt med folk. Det här 
menar han är  företagets viktigaste medel  för att bygga en relation  till kunderna, att de kan ge bra 
service  via  sin  personal. Det  här  ger  sig  också  uttryck  i  att  företaget  är  ett  av  de  få  företag  som 
fortfarande bemödar sig med att slå in presenter åt kunderna.  

Företagets  historia  har  förmedlats  till  viss  del  via marknadsföringen. Magnus  Larsson  berättar  att 
2008 har företaget med nuvarande ägare fyllt 30 år och att man därför kört ett litet jubileum med en 
del kampanjer närliggande i tiden. 

Angående kontinuitet  i marknadsföringen menar Magnus Larsson att detta är svårt. Han är av den 
åsikten  att  annonserna måste  anpassas  till  omständigheterna  för  att  fungera  effektivt. Är  vintern 
varm måste man trycka på jackor som då sålt dåligt för att tömma lagrena, menar han. Till och med 
pratet  om  bolånekrisen  i  USA  och  börsnedgången  påverkar, menar  Larsson. Men  annars  är  det 
samma annonser som rullar under året säger han, och dessa fokuserar på att skapa en image. 
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Hanséns är ju inget varumärke om jag öppnar en butik i Stockholm… 
…du bygger ett varumärke som du bygger ringar på vattnet. 

Magnus Larsson  tror att det är ganska viktigt att ha ett starkt varumärke. Samtidigt menar han att 
Hanséns  inte  är något  varumärke om de  skulle öppna  i  Stockholm där  inget  vet  vad det  står  för. 
Därför menar han att Hanséns idag försöker växa utifrån en geografisk kärna. Hanséns är ganska känt 
i  Luleå med  omnejd  tror  han,  och  därför  har  det  fungerat  att  öppna  i  Skellefteå  och  Piteå,  och 
sannolikt kommer det därför också att fungera i Kalix. ”Vi har ju inte de musklerna så att vi kan börja 
placera ut butiker i Göteborg, Stockholm och Malmö. Allt går ju med våld så att säga, men det kostar 
ju pengar”. Larsson tror att mycket är vunnet med ett starkt varumärke, med att det ovan nämnda är 
sättet som de måste arbeta på för att lyckas. 

Hur mycket tid och resurser som ägnas åt varumärket säger Magnus Larsson går i perioder. Det är när 
något skall förändras som det kan komma upp till diskussion säger han. Han nämner också att det har 
funnits  tankar på att börja samarbeta med någon  reklambyrå, men att  ingen handling  tagits ännu. 
Han menar dock att man inte kan lita på att det automatiskt blir bra bara för att proffs gör det, och 
att  det  är  svårt  att  veta  vad  som  kommer  att  slå.  Larsson  exemplifierar med  den  norska  kedjan 
Dressman vars reklam blev totalsågad av reklambranschen vid  intåget  i Sverige, men fungerar  likväl 
mycket bra. En viss benchmarking säger han att Hanséns använder sig utav. Till exempel har de tittat 
en del på Gina Tricot som också de är ett familjeföretag inom kläder vilket har lyckats väldigt väl. 

Larsson säger igen att det inom småföretag nog är mest slumpen som avgör vad företagsnamnet blir 
och  hur  företaget  växer.  Samtidigt menar  han  att  expansion  såklart  har med  vilja  att  göra,  att 
företaget inte växer av sig självt.  

4.3  Go On 
För 14 år sedan, 1994, startades företaget Go On av Göran Kihlanki och Robert Lundqvist. Kihlanki är 
idag företagets VD och företagssäljare och Lundqvist är teknikchef. Go On är Sveriges första, och idag 
därmed  även  äldsta,  databutik  med  inriktning  mot  konsument‐  och  småföretagarmarknaden. 
Företaget har en omsättning på drygt 11 miljoner och har 6 anställda. 

Go  On  är  ett  IT‐företag  som  erbjuder  hårdvara,  mjukvara  och  service  till  både  företag  och 
privatpersoner. Den primära marknaden är Luleå där företagets enda butik ligger på Storgatan, men 
man  arbetar  även  i  Boden,  Piteå  och  Kalix.  Sammanlagt  sköter  Go On  IT‐driften  åt  ett  trettiotal 
Norrbottensföretag. Bilderna nedan är hämtade från www.go‐on.se.  
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På hemsidan (www.go‐on.se) kan man läsa att Go On inriktar sig på att skapa lönsamhet för företag 
genom  ”enkla  och  effektiva  lösningar”  och  att  kunderna  erbjuds  både  produkter  och  tjänster.  På 
privatpersonmarknaden  strävar  företaget att  ”alltid erbjuda  rätt produkt utifrån varje kunds unika 
behov” med ledorden ”Go On är databutiken som ger dig råd”.  

På Go On intervjuades företagets VD Göran Kihlanki. 

 

Figur 4.3 Go On logotyp (www.go‐on.se) 

4.3.1  Företagsnamn och företagslogotyp  
Angående  logotypen  och  företagets  namn  säger  Göran  Kihlanki  att  dessa  togs  fram  väldigt 
professionellt. En reklambyrå anlitades och  fick utifrån Go On´s mål och krav komma  fram till olika 
förslag. Reklambyrån  informerades om  företagets produkter och  inriktning och  fick grundläggande 
riktlinjer  att  arbeta med. Bland  annat hade Go On  kravet  att namnet  skulle  vara  kort och  lätt  att 
komma  ihåg. De förslag som arbetades fram testades genom att folk  i stadens centrum tillfrågades. 
Personerna fick frågor likt vad de associerade namnet med, och på basis av detta valdes namnet Go 
On  berättar  Kihlanki.  Professionell  hjälp  från  en  firma  tas  fortfarande  in  kontinuerligt  för  skyltar, 
annonser och så vidare. 

Göran Kihlanki säger att logotypen inte har någon tänkt koppling till företagets produkter. Detta var 
ett medvetet val, enligt honom. Han hänvisar till Apple,  IBM, Canon med flera och menar att dessa 
varumärken inte kopplar an till produkter på något uppenbart sätt, men att de funkar likväl. Kihlanki 
har  istället haft den strategin att ”jobba  in” varumärket successivt, att  få marknaden att  förknippa 
namnet med företagets verksamhet. Han säger att en annan fördel med ”Go On” är att det är kort 
och enkelt att komma  ihåg. Att hitta en  logotyp, ett namn på  fyra bokstäver, och samtidigt  får det 
godkänt som varumärke, det är ingen lek, säger han. Han berättar vidare att det var svårt att få det 
registrerat,  och  att  det  krävdes  dyr  juristkonsultation.  Idag  är  dock  både  företagsnamnet  och 
logotypen skyddad, ett skydd som förnyas med jämna mellanrum. 

Vår vision är att vi aldrig någonsin ska behöva röra logotypen. Sen 
får modena komma och gå. 

På frågan om varumärket och dess möjlighet att adoptera till andra produkter säger Göran Kihlanki 
att tanken är att namnet skall får en betydelse av det som företaget sysslar med, istället för att tala 
om vad  företaget gör. Kihlanki säger också att det  inte var  tanken att  logotypen skulle uppdateras 
med tiden; ”helst  inte” säger han och hänvisar  igen till Canon som haft exakt samma  logotyp sedan 
1937. Han säger att visionen är att de aldrig skall behöva röra logotypen, utan att modet får komma 
och gå. 
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4.3.2  Företagsimage 
Företaget  har  använt  sig  utav  flertalet  sorters  reklam  för  att  exponera  varumärket,  enligt Göran 
Kihlanki. Fokus har dock legat på annonser i tidningar samt radioreklam. TV‐reklam har inte använts. 
Go  On  har  även  sponsrat  Luleå  Hockey  och  Plannja  Basket,  vilket  Kihlanki  ser  som  särskilt 
varumärkesbyggande  insatser.  Strategin  har  varit  att  koncentrera  marknadsföringen  i  perioder 
istället för att sprida den jämnt över året, enligt honom. Allteftersom företagsnamnet blivit mer och 
mer inarbetat har man dragit ner på marknadsföringen, säger Kihlanki. 

På området varumärkespersonlighet menar Göran Kihlanki att det har  funnits  tankar på  företagets 
personlighet. Han nämner företaget slogan som lyder ”Go On – företaget som ger dig råd”. Kihlanki 
menar att personligheten är en försäljare som är duktig på att bemöta kunder och deras behov. Det 
här gäller  i butiken, säger han. På företagssidan, som står för del stora delen av försäljningen, finns 
istället en slogan som  lyder ”enkla och effektiva  IT‐lösningar”. Kihlanki menar att detta är  ledorden 
på företagssidan. ”Det ska vara enkelt och det ska vara effektivt, och det ska öka lönsamhet för våra 
kunder”, säger han.  Go On har en mer professionell personlighet, tycker Göran Kihlanki.  

Marknadsföring det gör man, med mitt sätt att se på det, några 
gånger per år och man gör det ordentligt, man håller inte på och 
duttar. 

En position som god medborgare uppnår företaget genom sponsring av junior‐idrott, menar Kihlanki. 
Han berättar att företaget sponsrat flera olika idrotter och idrottsföreningar, både pojk‐ och flicklag. 
Han påpekar dock kostnaden, att företaget har begränsade resurser för sponsring.  

Företagets  kompetens,  vad  det  gäller  företagssidan,  kommuniceras  ut  främst  via  de  personliga 
besöken,  säger Göran  Kihlanki.  På  privatsidan  är  det  reklam  och  företagets  slogan  som  används. 
Kompetensen  förmedlas  också  via  ett  unikt  arv  som  han  berättar  om;  nämligen  att  Go  On  var 
Sveriges första databutik. Detta är något som tidigare använts flitigt i reklamen, menar Kihlanki. 

Göran Kihlanki berättar  att Go On  står  för, och  är  tänkta  att  stå  för, en högkvalitetsprodukt. Han 
styrker detta med att företaget är det enda i Norrbotten som erhållit certifieringen ”Microsoft small 
business specialist”. Han berättar vidare att detta kräver ett mycket brett kunnande  inom data och 
en  mängd  utbildningar.  Liksom  med  arvet  är  detta  inte  heller  något  som  nu  används  i 
marknadsföringen; ”det var  länge sen nu”, säger Kihlanki. Han  funderar nu på att återuppta denna 
strategi.  I  övrigt menar  han  att  kontinuiteten  i marknadsföringen  har  varit  god,  att  de  kört med 
samma slogans över åren i enlighet med företagets strategier. 

Göran Kihlanki säger att den typiska kunden besöker Go On för att få bra service och hjälp att välja 
rätt  produkt.  Den  typiska  kunden  är  lite  äldre  enligt  honom.  Alternativt  yngre  utan  barn. 
Barnfamiljerna tror han jagar lågpris istället för att besöka Go On. Företagen däremot tror han ser Go 
On som ett sätta att spara pengar, då den goda servicen  låter  företagen spara dyrbar  tid. Om  folk 
handlar av Go On för att det är status eller för att de vill bli sedda på ett visst sätt vet han inte, men 
han hoppas det. 

Den  goda  servicen  är  företagets  främsta metod  för  att  bygga  bra  kundrelationer, menar  Göran 
Kihlanki. Han säger att genom att ge kunderna rätt produkt och den service de förväntar sig stannar 
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också kunderna. Han berättar att  företaget har många gamla kunder och att Kenneth Markström, 
som jobbar  i butiken, också känner de flesta . Kihlanki säger att han personligen ringer och besöker 
företagskunderna, allt för att behålla och stärka relationen. 

Skulle vi vilja fixa butiken, ta hit experter och plocka fram möbler 
och så är det ju en miljon, det har vi inte råd med, vi får fixa det 
själv. 

Göran Kihlanki menar att Go On försöker ha ett helhetstänk kring varumärket, att märket skall finnas 
på  företagsbilar,  på  påsar  och  så  vidare. Men  han  säger  samtidigt  att  det  är  svårt  då  det  kostar 
pengar och företaget är  litet och har  inte råd att ha speciellt folk till detta. Han säger vidare att om 
experter  skulle  anlitas  för  alla  detaljer, möbler  i  butiken  och  så  vidare,  skulle  det  fort  dra  iväg  i 
kostnad. Men  han  hänvisar  till  hemsidan  och  visitkorten  som  alla  bär  logotyp  och  i  övrigt  går  i 
enlighet med dess designmässiga kännetecken. 

Kihlanki  tror att det är  jätteviktigt med starkt varumärke. Han  tror också att det blir viktigare med 
tiden. För Go On har det också varit viktigt, särskilt på privatkundssidan. På  företagssidan  tror han 
däremot det viktigaste varit att företaget erbjudit bra produkter och tjänster. Han tror inte att det i 
agsläget  behövs  någon  större  nyinvestering  i  varumärket,  utan  att  ”det  rullar  på”.  Dock  säger 
ihlanki att han skulle vilja göra mer, till exempel nöjd‐kund‐undersökningar, men att det kostar. Han 
vslutar med att säga att det även är viktigt med kontaktnät, att detta är en del av varumärket.  

d
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5   Analys 
nalysen  visar  resultaten  från  intervjuerna  sammanfattad  i  tabeller  liknande  den  nedan.  I 
samband med  dessa  följer  en  diskussion  samt  en  djupare  analys  på  området.  Empiriska 
observationer från företagets hemsidor  lyfts då också  in och kompletterar analysen. Stycket 

5.1  syftar  att  analysera  empiri  och  teori  kopplad  till  forskningsfråga  1  och  stycket  5.2  syftar  att 
analysera empiri och teori kopplad till forskningsfråga 2.  

5.1  Företagsnamn och logotyp 

 A
I tabellen nedan visas resultaten som rör hur företagen arbetar med namn och logotyp baserat på de 
fem olika kriterier för varumärkesnamnet och logotypen som punktas upp i teorin: lätt att komma 
ihåg, meningsfullt, skyddbart, adaptivt samt överförbart. 

  Kontore  Hanséns  Go On 

Lätt att komma ihåg 
 

Ja.  
Företaget använder 
både en figur samt en 
slogan för att 
varumärket skall vara 
lättare att känna igen 
och komma ihåg. 

Nej. 
Företaget har inte 
själva haft kriteriet om 
igenkännlighet.  

Ja. 
Företaget hade kravet 
att namnet skulle vara 
kort och enkelt att 
komma ihåg vilket den 
anlitade reklambyrån 
fick arbeta efter. 

Meningsbärande 
 

Ja. 
Varumärket har gjorts 
meningsbärande både 
genom namnet och 
genom logotypen. 

Nej. 
Företaget har inte ett 
meningsbärande 
varumärke. 

Nej. 
Företaget har inte ett 
meningsbärande 
varumärke. 

Skyddbart/Skyddat 
 

Nej. 
Varken namn eller 
logotyp har skydd. 
Däremot är företagets 
huvudslogan skyddad.  

Nej. 
Varken namn eller 
logotyp har skydd.  

Ja. 
Både företagsnamn 
och logotyp har ett 
omfattande skydd.  

Adaptivt 
 

Ja. 
Varumärket har hög 
flexibilitet samt bra 
möjligheter att 
uppdateras. 

Ja.  
Varumärket har hög 
flexibilitet samt bra 
möjligheter att 
uppdateras. 

Nej. 
Företagets målsättning 
var vid uppstarten att 
varumärket aldrig 
skulle behöva 
uppdateras. 

Överförbart 
 

Nej.  Ja.  Ja. 
Varumärkesnamnet är 
inte överförbart till 
bredare produktbas. 

Varumärkesnamnet är 
överförbart till bredare 
produktbas. 

Varumärkesnamnet är 
överförbart till bredare 
produktbas. 

TABELL 1. Kriterier för varumärkesnamn och logotyp. (egen konstruktion efter Kellers (1998) teori.) 

Lätt att komma ihåg 

Kontore och Go On som skapat sina varumärken från grunden har tänkt på att företagsnamnet och 
företagslogotypen  ska  vara  lätta  att  komma  ihåg  och  känna  igen.  Det  har  varit  viktigt  för  båda 
företagen  att  varumärket  ska  sticka  ut.  Kontore  använder  sig  av  en  figur  och  en  slogan  för  att 



 

varumärket ska vara lättare att komma  ihåg. Go On har även de en slogan och hade vid uppstarten 
kravet att namnet skulle vara kort och enkelt. Detta är  i enlighet med vad Keller  (1998) menar, att 
namn bör vara enkla att uttala och stava, samt att originalitet och figurer gör att  logotypen  lättare 
fastnar  i  folks  medvetande.  Hanséns  som  har  ärvt  sitt  varumärke  har  inte  haft  några  krav  på 
igenkännlighet. Den nuvarande logotypen som är skapad av en reklambyrå långt tillbaka är dock lätt 
att känna  igen och komma  ihåg. Alla  tre  företagen arbetar med att marknadsföra sina varumärken 
genom olika strategier  för att  folk ska komma  ihåg dem. Denna exponering medför att det sker en 
koppling till företaget då namn och logotyp visas, vilket är i enlighet med Kellers (1998) mening.  

Meningsbärande 

Bland fallföretagen är det endast Kontore som har byggt ett meningsbärande varumärke och kopplat 
namnet och  logotypen  till  företagets produkter. Vid uppstarten ville  företagets ägare på något vis 
koppla varumärket till verksamhetens inriktning vilket följer Kellers (1998) råd att ju lättare det är att 
gissa  vad  företaget  säljer  enbart  genom  att  granska  namn  och  logotyp,  desto  bättre.  Hanséns 
företagsnamn och  logotyp saknar koppling till deras produkter. Företaget säger sig dock vara nöjda 
med nuvarande logotyp då den står för det stilrena och tidlösa, vilket indirekt kan ha en koppling till 
kläder.  Go  On  saknar  även  de  en  koppling  mellan  företagsnamn,  logotyp  och  deras  produkter. 
Grundarna var  istället av den uppfattningen att  företagets verksamhet och  framgångar med  tiden 
skulle  komma  att  förknippas med  varumärket.  I  intervjun  nämnde  Go Ons  grundare  IT‐företaget 
Apple  som  ett  ickemeningsbärande  företagsvarumärke  som  lyckats,  samma  företag  som  Kapferer 
(1995) tar upp som exempel i sin teori, vilket tyder på en genomtänkt strategi från Go Ons sida. Keller 
(1998)  säger att  seriositet och professionalism kan vara  svårt att kombinera med meningsbärande 
vilket  stämmer  överens  med  Hanséns  och  Go  On:s  strategi  att  hålla  varumärket  icke‐
meningsbärande.  

Skyddbart 

Kontore och Hanséns saknar både skydd för företagsnamn och logotyp. Kontore har däremot skyddat 
sin huvudslogan. Både Kontore och Hanséns skulle kunna skyddas enligt Kellers (1998) teorier om att 
ett skyddbart varumärke inte får vara för intetsägande. Kontore ser det som möjligt men osannolikt 
att  någon  efterliknar  deras  varumärke  och menar  att  detta  ännu  inte  skett  under  18  år. Namnet 
Hanséns är lätt att efterlikna men företaget tror inte att andra företag ser behållning av detta. Keller 
(1998) menar  att  ett  övervägande måste  ske  gällande  konkurrenters möjlighet  att  efterlikna  ett 
varumärke.  Enligt  Hanséns  och  Kontore  ligger  inget  hot  i  det  för  tillfället.  Endast  Go  On  har 
omfattande skydd av företagsnamn och  logotyp. För detta syfte konsulterade företaget  jurister. Go 
Ons  varumärke  skulle  kunna  kategoriseras  enligt  Kohli,  Harich  och  Leuthesser  (2005)  gruppering 
”tankeväckande” varumärkesnamn, vilket skulle  innebära medelgod skyddbarhets potential. Go On 
hade dock vissa svårigheter att skydda sitt varumärke. För det  första är det svårt att  få skydda ett 
namn på 4 bokstäver vilket kan hänvisas till Patentverkets krav att ett skyddbart varumärke  inte får 
vara  för  allmänt.  För  det  andra  var  namnet  Go  On  till  viss  del  förväxlingsbart  med  ett  annat 
registrerat varumärke, On Off, vilket enligt Patentverket försämrade varumärkets skyddbarhet.  

 

 

 
30 

 



 

Adaptivt 

Kontores och Hanséns varumärken har hög  flexibilitet och bra möjligheter att uppdateras då både 
typsnitt  och  figur  kan  ändras  efter  modet.  Kontore  har  vid  ett  tillfälle  uppdaterat  figuren  som 
förekommer  i  logotypen och Hanséns har ändrat både  färger och  typsnitt en gång.  I enlighet med 
Kellers  (1998)  resonemang  innebär  denna  höga  flexibilitet  och möjligheter  att  uppdateras  en  bra 
utgångspunkt  för  starka  varumärken.  Detta  är  även  i  enlighet med  Kohli,  Harich  och  Leuthesser 
(2005)  tankegångar  att mer  flexibilitet  ökar möjligheten  att  bygga  upp  en  önskad  image. Go Ons 
varumärke är även det adaptivt med bra möjligheter att uppdateras. Företagets målsättning var dock 
vid  uppstarten  att  varumärket  aldrig  skulle  behöva  röras.  Go  On  hänvisar  sin  strategi  till  starka 
varumärken  som Canon  som  aldrig behövt  ändra  sin design. Detta  är  även  i  enlighet med Kellers 
(1998) påpekande att de allra starkaste varumärken är sådana som lyckats skapa en tidlös design. 

Överförbart 

Kontores varumärke är det enda av de tre företagen som  inte är överförbart. Företaget hade  ingen 
vilja att  lämna varumärket öppet för annan verksamhet.  Istället användes det valda namnet för att 
stärka  kärnverksamheten  och  göra  företagsnamnet meningsfullt.  Varken  Go  On  eller  Hanséns  är 
meningsfulla varumärkesnamn vilket  innebär att de är överförbara. Detta  förklaras tydligt av Kohli, 
Harich  och  Leuthesser  (2005)  som  säger  att  icke‐meningsfulla  varumärkesnamn  kan  överföras  till 
linjeutvidgningsstrategier som  inte de meningsfulla namnen kan. Hanséns har  fört diskussioner om 
varumärket skulle alterneras för att passa ett bredare produktsortiment. Go On har haft strategin att 
namnet  skall ges mening av det  företaget gör, och  inte att  företaget  skall  låsa  sig  till att göra det 
namnet  säger  vilket  innebär  att  de  inte  stänger  några  dörrar.  Denna  överförbarhetsstrategi 
värdesätts  av  Keller  (1998)  som  menar  att  det  starka  varumärket  är  användbart  på  flera  olika 
områden.  

5.1.1   Urvalsprocessen för ett varumärkesnamn 
Att testa denna urvalsmodell på företaget Hanséns var  inte möjligt då företagsnamnet 1978 ärvdes 
av de föregående ägarna. I Kontores fall startade processen i likhet med Shipley, Hooley och Wallaces 
(1988) modell med att sätta upp ett mål och kriterier med varumärkesnamnet; att det på något vis 
skulle  antyda  företagets  verksamhet. Nästa  steg  var  att namnidéer  togs  fram och  valdes utan  att 
testas,  vilket  utelämnar  steg  fyra  i  Shipley  et  als modell.  Gällande  Go  On  startade  processen,  i 
enlighet med modellen, med att sätta upp mål och kriterier med varumärkesnamnet; att det skulle 
vara kort och enkelt. Den fortsatta processen för val av företagsnamn  låg utom grundarnas händer 
eftersom  professionell  hjälp  anlitades  för  ändamålet.  Konstateras  kan  dock  att modellen  har  full 
giltighet  för hur Go On:s namn  kom  till, oavsett  vem  som  stod  för  skapandet. Den professionella 
firman  som  tog  fram  Go  On:s  namn  visade  sig  följa  de  resterande  stegen  i  modellen  när  de 
utvecklade namnidéer och testade dessa i stadens centrum innan ett namn kunde väljas.  
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  Kontore  Hanséns  GoOn 

1. Sätt upp 
varumärkesmål  X  ‐  X 
2. Specificera 
namnkriterier  X  ‐  X 
3. Utveckla namnidéer  X  ‐  X 
4. Testa namnidéer    ‐  X 
5. Välj 
varumärkesnamn  X  ‐  X 
TABELL 2. Steg från urvalsprocessen för ett varumärkesnamn. (egen konstruktion efter Shipley, 
Hooley och Wallaces (1988) teori.) 

5.2  Företagsvarumärkesimage 
Intervjuerna  inom  de  olika  företagen  visade  tydligt  att  förstahandsvalet  för  småföretagen  var 
annonser när det  gällde  att  göra  företagsnamnet  känt. Detta  är  i  enlighet med Blackstons  (1992) 
resonemang  som  säger  att  idéer  kring  varumärkesimage  och  varumärkespersonligheter  främst 
brukar appliceras via annonsering. I andra hand använder sig företagen av tv‐ och radioreklam, och i 
tredje hand sponsring av idrottslag. Samtliga informanter tror att det är effektivt med tv‐reklam, men 
anger kostnadsproblemet som skäl till att detta  inte används flitigare. Kontore exponerar sig  jämnt 
och  kontinuerligt medan  Go  On  och  Hanséns  satsar  på  att  synas  extra mycket  vissa  strategiskt 
utvalda  perioder.  Informanterna  återkommer  ofta  till  kostnadsproblemet  kring marknadsföringen. 
De verkar alla vilja och kunna göra mer än reklambudgeten tillåter. Detta tyder på att Lamons (2003) 
tankegångar stämmer; att småföretagarna är frustrerade över de knappa tillgängliga resurserna. Som 
Aaker  (2002) och Kapferer  (1997) säger är flitig exponering det bästa sättet att göra ett varumärke 
känt, vilket kan bli kostsamt för ett litet företag.  

  Kontore  Hanséns  Go On 

Medel för exponering 
av varumärket 

1. Annonser 
2. PR 
3. Produktkatalog 

1. Annonser  1. Annonser 
2. Tv‐reklam  2. Radioreklam 
3. ‐  3. PR 

TABELL 3. Medel för exponering av varumärket. (egen konstruktion.) 

5.2.1  Varumärkesidentitet 
På  nästa  sida  följer  sammanställningen  av  intervjufrågorna  kring  varumärkesidentitet.  Efteråt 
diskuteras detta och vävs samman med observationer från företagens hemsidor. 
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  Kontore  Hanséns  Go On 

Personlighet  Kontore har skapat en 
personlighet för 
varumärket genom sin 
slogan ”pigg o glad”. 
För att uppfattas som 
ett gott varumärke 
ägnar sig företaget åt 
PR. Någon tanke på 
status kring Kontore 
finns inte. Att förmedla 
företagets kompetens 
står säljarna för. 

Hanséns har inte 
medvetet skapat en 
personlighet med 
varumärket. Företaget 
säger sig sträva efter 
att uppfattas som 
modmedvetet och 
utåtriktat med hög 
status. Kompetensen 
kommuniceras ut via 
personalens agerande. 

Go On har skapat en 
personlighet på 
privatsidan kring 
”butiken som ger dig 
råd” och säger sig ha 
en professionell 
personlighet. 
Företaget förmedlar 
sin kompetens via 
personliga besök. Go 
On vill även uppfattas 
som det högkvalitativa 
alternativet.  

Förhållande  Företaget bygger och 
underhåller relationer 
med sina kunder 
främst genom 
butikspersonalen och 
säljarna som besöker 
kundföretagen eller 
kontaktar de. 

Företaget har ett 
medlemskort som ger 
rabatter. I övrigt 
förlitar sig Hanséns på 
att butikspersonalen 
skapar en god relation 
till kunderna.  

Företaget ringer och 
besöker sina 
företagskunder för att 
upprätthålla och stärka 
relationen. Relationer 
med de privata 
kunderna byggs genom 
kundfokus i butiken. 

Självbild  Företaget tror att 
kunderna handlar hos 
Kontore för att det är 
roligt och för att 
relationen till företaget 
hålls personlig. 

Hanséns arbetar efter 
tron på att kunder 
”köper” en identitet 
som modemedveten 
och framgångsrik. 

Go On tror att kunder 
handlar av företaget 
tack vare den goda 
servicen. 

Reflektion  Kontore tror inte att 
kunderna handlar för 
tillskansa sig någon 
image och arbetar inte 
efter detta. 

Hanséns annonserar 
kontinuerligt främst 
för att skapa image. 

Go On tror inte att 
kunderna handlar för 
tillskansa sig någon 
image och arbetar inte 
efter detta. 

Företagets arv och 
historia förmedlas inte 
via marknadsföringen. 
Däremot förmedlas 
kulturen via ”pigg o 
glad”. 

Hanséns firar 2008  
30 år och har i 
samband med detta 
ett jubileum vilket 
nämns i 
marknadsföringen. 

Go On var Sveriges 
först databutik för 
privatpersoner/mindre 
företag, vilket också 
har använts i 
marknadsföringen. 

Kultur 

Fysik  Företaget använder 
sitt namn och sin 
logotyp på bilar, påsar 
och produktkatalog. 

Namn och logotyp 
figurerar på påsar, och 
företaget förstärker sin 
exklusivitet genom 
inslagning av 
presenter. 

Företaget har ett 
helhetstänk som 
spänner från logotyp 
till visitkort, hemsida, 
påsar, samt 
företagsbilar. 

TABELL 4. Varumärkenas identitetsdrag hos fallföretagen. (egen konstruktion efter Kapferers teori.) 

Personlighet 

Alla  tre  företag  utövar marknadsföringsaktiviteter  som  klart  kan  ses  som  personlighetsbyggande. 
Kontore har  ”pigg o  glad”, Hanséns uttrycker  en  vilja  att positionera  sig  som modemedveten och 
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framgångsrik, och Go On  är  ”databutiken  som  ger  råd”. Aaker  (2002)  säger  att det  är bra  för  ett 
företag att uppfattas  som  snällt och  trevligt då detta ökar  försäljningen. Han betonar även värdet 
som  skapas  då  varumärket  får  en  personlighet  som  stämmer  bra  överens  med  varumärkets 
användningsområde. Många  studier har  enligt  Fennis och Pruyn  (2006)  visat  att  varumärken med 
starka personligheter också säljer bättre. Inget av företagen har dock som utgångspunkt föreställt sig 
varumärken som en personlighet och arbetat efter detta. Företagen uppvisar också vissa svårigheter 
att beskriva sina varumärken som personligheter, vilket torde var ett tecken på att personligheterna 
är  svaga.  Det  är  först  när  frågan  om  varumärkespersonlighet  bryts  ner  till  karaktärsdrag  (eller 
exemplifierar  karaktärsdrag  med  andra  varumärken,  t  e  x  BMW  mot  FIAT  angående  grad  av 
sofistikation) och ger  två alternativ  som  informanterna vet vad de  skall  svara. Kompetensen  inom 
företagen förmedlar alla tre via hemsidorna. Här presenteras affärsidé samt fördelar och anledningar 
att  välja  företagen  i  fråga  som  återförsäljare. Men  de  karaktärsdrag  och  strategier  som  Kapferer 
(1997) och J.L. Aaker (1997) nämner, som exempel uppriktighet, upprymdhet, ”råhet” och så vidare, 
har inte funnits som utgångspunkt hos företagen.  

Förhållande 

För  att  bygga  förhållanden  till  kunderna  förlitar  sig  företagen  onekligen  på  personalen  och/eller 
säljarna.   Detta är något  som  informanterna  säger uttryckligen och de återkommer även på andra 
områden  till vikten av säljarna och butikspersonal och hur dessa bemöter kunderna. Det  finns hos 
företagen  inga uttalade mer  raffinerade  strategier  likt de  som nämns  i  teorin, men  spår kan anas. 
Personlighet och förhållande är i teorin nära knutet, vilket stämmer bra in hur det ser ut hos Kontore. 
Kontore som person är ”pigg o glad” och detta ger uttryck  i förhållandet till kunderna. Hos Kontore 
beskrivs kundförhållandet  som nära och att  företaget ofta bjuder  in kunder på olika  tillställningar. 
Kunder besöker ofta företaget för den trevliga atmosfären vilket visar på ett starkt förhållande. Go 
On  säljer  tekniska och avancerade produkter,  främst  till  företag, och  säger  sig ha en professionell 
personlighet.  Hanséns  säger  att  det  är  viktigt med  utåtriktad  personal  som  kan  ta  kontakt med 
kunderna, och menar att detta bygger förhållandet. Enligt Kapferer (1997) bör företagets relationer 
till kunderna spegla vad det är som säljs. En bank som exempel måste hålla en strikt relation till sina 
kunder för att inte tappa trovärdighet. Likaså personligheten för varumärket bör gå hand i hand med 
vad som säljs.  

Självbild 

Att väga  in kundernas  självbild och egensyfte med köpaktiviteter gör alla  tre  företagen. Företagen 
säger dock  inte uttryckligen att de arbetar efter kunskapen om  självbilden, men  likväl kan det via 
företagens marknadsföring  utläsas  att  det  som  teorin  föreskriver  faktiskt  gäller  i  praktiken.  Enligt 
Kapferer (1997) bör företag fundera över eller ta reda på varför kunder själv ser som anledningen till 
att handla från ett visst varumärke. Kontore använder ”pigg och glad” för att trycka på den trevliga 
atmosfären från företagets sida, vilken de också anger som skäl till att kunder besöker dem. Go On 
använder en liknande taktik, och Hanséns tror att deras kunder köper sig en identitet via varumärken 
vilket  ger  uttryck  i  imageannonser.  Kapferer  (1997)  menar  att  denna  kunskap  skall  appliceras  i 
strategier och marknadsföring. Detta är viktigt för att man inte skall kommunicera ut en sida eller ett 
budskap om  ett  varumärke  som  inte  alls har  att  göra med  varför  kunderna  faktiskt  attraheras  till 
företaget. 
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Reflektion 

Av  intervjuerna  kunde  vi utläsa  att  endast Hanséns  arbetar med  att  sända ut någon bild  av  ”den 
typiska användaren”. I och med detta använder företaget kundens personliga strävan för att inducera 
köp  vilket  är  i  enlighet med  Kapferers  (1997)  resonemang  att man  bör  sända  ut  en  bild  hur  den 
påtänka kunden vill vara för att locka till köp. Aaker (2002) säger dock att det också går att sända ut 
reflektioner  som  stämmer bra överens med målgruppen, men att det då handlar om en målgrupp 
som utgör ett väldigt specificerbart segment. Tittar man på samtliga fallföretags hemsidor däremot 
ses tydliga reflektioner även hos de andra företagen. Kontores reflektion är Kontoregubben som är 
flitigt figurerande. Go On har på hemsidan en bild på en person i butikpersonalen som hjälper några 
ungdomar med  köp. Denna  reflektion  av  ungdomar  som  kunder  stämmer  inte  överens med  den 
huvudsakliga,  större  kundskaran  som  är  äldre  och  önskar  bra  service.  Dock  kan  sägas  att  denna 
reflektion skapar ett positivt budskap; att butiken tar sig tid för alla kunder och inte bara hjälper de 
köpstarka. En bild finns även på en mindre grupp personer som  lyssnar till en presentation från Go 
On;  gruppen  ser  ut  att  vara  från  ett mindre  företag  vilket  reflekterar  de  huvudsakliga  kunderna. 
Hanséns  har  ”modellbilder”  på  hemsidan  med  vilken  företaget  sänder  ut  bilden  av  den 
modemedvetna kunden.  

Kultur  

Hanséns anordnar  för närvarande ett 30‐års‐jubileum, men  i övrigt  trycks det väldigt  lite på kultur 
och arv. På hemsidan står också ytterst  lite att  läsa om företagets historia. Klädbutiker som funnits 
sedan 50‐talet kan det  inte  finnas många av  i  landet vilket är en möjlighet att utnyttja genom att 
trycka på. Ålder är något som väldigt många framgångsrika klädmärken skyltar med. Kapferer (1997) 
säger att arv är särskilt viktigt för företag som säljer produkter där köparnas personliga smak har stor 
betydelse  för  vald  produkt,  exempelvis  klädbranschen.  Aaker  (2004)  säger  att  det  typiska  starka 
varumärket  har  ett  rikt  arv  och  kultur  vilken  även marknadsföringen  ger  uttryck  för.  Go  On  har 
tidigare i marknadsföringen använt sig av att de var Sveriges första databutik. Idag står detta att läsa 
kort på hemsidan. Kapferer (1997) säger att kultur och arv kan vara fabricerat via marknadsföringen. 
Vilket  arv  och  vilken  kultur  företaget  kommuniceras  ut  menar  han  också  måste  anpassas  till 
företagets  verksamhet.  Om  ett  visst  antal  attribut  är  särskilt  viktiga  inom  en  bransch,  som  till 
exempel pålitlighet och sekretess för en bank, är ett arv av just detta bäst att förmedla. 

Fysik 

Go On  låter sin  logotypdesign gå  igen på hemsidan  likväl som på visitkort, påsar och  företagsbilar. 
Detta är i enlighet med Blackston (1992) resonemang att det är viktigt för att stärka företagets image 
och öka företroendet hos kunderna. Hanséns slår  in presenter för att betona exklusiviteten och har 
haft  funderingar  på  mer  exklusiva  påsar.  Enligt  Kapferer  är  detta  helt  vad  fysik  inom 
varumärkesimage handlar om, hur produkten ser ut, hur de slås in, och så vidare. Kontore använder 
sin logotyp på företagens bilar, påsar samt produktkatalog. Inget av företagen säger sig dock utforma 
butiken på något speciellt vis.  
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6   Slutsatser 
lutsatserna är uppsatsens resultatsammanfattande kapitel. Vi har delat in detta i tre delar där 
svar på forskningsfrågorna först presenteras. Efter detta följer en återkoppling till syftet och en 
mer allmän diskussion som till sist övergår i våra tips på fortsatt forskning.  S 

6.1  Svar på forskningsfrågorna 
Hur gör småföretag inom detaljhandeln för att välja företagsnamn och företagslogotyp? 

Det  är  skillnader  mellan  hur  olika  småföretag  inom  detaljhandeln  går  tillväga  för  att  välja 
företagsnamn och  företagslogotyp. Det  skiljer  sig både vad gäller  själva valprocessen av namn och 
logotyp och det skiljer sig kring vilka kriterier och krav olika småföretag har på dessa. Faktum är att 
undersökningens resultat visar på så pass stora skillnader i hur småföretagen väljer namn och logotyp 
att det är svårt att finna en stark gemensam nämnare. Med detta inte sagt att småföretagen inte har 
en tanke bakom sina varumärken utan att de  istället prioriterar olika saker. Kriterier som kan antas 
vara av större betydelse  för småföretag  inom detaljhandeln angående namn och  logotyp, är att de 
ska  vara  lätta  att  komma  ihåg,  att  de  ska  ha  bra möjlighet  att  uppdateras  och  att  de  ska  vara 
överförbara till en bredare produktbas. Kriterier som kan antas vara av mindre betydelse är att namn 
och logotyp ska vara meningsbärande och skyddbara. Angående själva valprocessen kan det antas att 
småföretagen till stor del har tankar och kriterier för sitt företagsnamn och sin företagslogotyp och 
att de utvecklar olika namnidéer  innan valet görs. Denna process kan ske  inom företaget eller  inom 
en anlitad professionell reklambyrå. Det kan även ske att namn och  logotyp ärvs om  företaget har 
köpts upp. 

Hur arbetar småföretag inom detaljhandel för att skapa en önskad företagsimage?  

För  att  exponera  ett  företagsnamn och  göra det  känt  visar  studien  att  små detaljhandlare  främst 
förlitar sig på annonsering. I andra hand använder de sig av TV‐ eller radioreklam, och  i tredje hand 
exponerar man sig med hjälp av sponsring. Undersökningen visar att finansiella begränsningar spelar 
stor roll för valet av marknadsföringsstrategi.  

Företagen  ”bygger”  varumärkespersonligheter  till  viss del, men med  starkt begränsad  komplexitet 
och med en mindre  grad  av  strategi bakom.  Småföretagen har  inga  tankar på att  konstruera  sina 
varumärken med hjälp av olika karaktärsdrag.  

Företagens kompetens kommuniceras ut via personalens agerande samt via hemsidorna. Företagens 
slogans är också av vikt  för detta ändamål. För att bygga ett  förhållande till sina kunder  förlitar sig 
småföretagen på att företagets anställda är serviceinriktade. Den uppsökande verksamheten är också 
ett  viktigt  arbetsätt  för  småföretagen. Angående  relationer  kan  avslutningsvis  sägas  att  företagen 
lägger mindre kraft på att bygga en relation mellan kunder och själva varumärket. 

Småföretagen är väl medvetna om varför kunderna besöker dem och denna vetskap appliceras när 
företagets strategier kring marknadsföringen sätts upp. Företagen är också bra på sända ut rätt bild 
av vilka som är företagets kunder. Men företagen trycker endast delvis på sitt arv och sin historia  i 
marknadsföringen då de inte fullt ut tror på vikten av detta. 



 

Överlag finns bland företagen en tro på värdet av att använda varumärkena och grunddragen i dess 
utseende i flera olika sammanhang, bland annat på påsar och bilar. 

6.2  Diskussion och återkoppling till syftet 
Rapportens  ursprungliga  syfte  var  att  ”undersöka  hur  småföretag  inom  detaljhandelsbranschen 
arbetar med varumärkesbyggande av sitt företagsnamn. ”  

Studien visar att småföretagare inom detaljhandeln anser det vara viktigt med ett starkt varumärke. 
Företagen  är  väl  medvetna  om  att  rätt  namn  och  rätt  logotyp  är  viktiga  utgångspunkter  för 
möjligheten att bygga ett starkt varumärke. Däremot skiljer det sig vitt hur småföretag går tillväga för 
att  tillskansa  sig  sitt  varumärkesnamn  och  sin  logotyp.  Det  är  också  svårt  att  hitta  några 
gemensamma nämnare för vilka kriterier företag haft för namnet och logotypen. Hur småföretagare 
inom detaljhandelsbranschen arbetar med varumärkesbyggande visade sig vara mer diversifierat än 
vi inledningsvis trodde.  

Resultatet av denna studie går till viss del emot vissa av de kriterier som är allmänt erkända för det 
starka varumärket,  till exempel att namnet  skall vara meningsbärande och kunna uppdateras över 
tiden,  vilket  Keller  (1998)  hävdar.  Som  tidigare  nämnts  i  uppsatsen  saknar  många  av  världens 
starkaste  och  högst  värderade  varumärken  helt  meningsbärande  associationer  till  företagets 
verksamhet.  Inte heller har de uppdaterats genom åren för att passa mode och trender bättre. Här 
stämmer  inte empiri och  teori överens med varandra och vi är alltså av åsikten att dessa  två ovan 
nämnda kriterier allvarligt bör ifrågasättas. 

Varumärkespersonligheterna  som  småföretagen  utgör  skulle  kunna  utvecklas  betydligt.  Företagen 
verkar  själva  ha  svårigheter  att  beskriva  sig  själva  som  personligheter.  Vår  slutsats  kan  därmed 
endast bli att de har svaga personligheter vilket till viss del kan förklaras av att företagen bygger sina 
relationer via de anställda, och  inte via varumärket. Generellt kan också sägas att småföretagen är 
dåliga på att kommunicera ut sin kultur och sitt arv trots att det finns mycket värde att hämta.  

Något som också blivit uppenbart är att kostnaden är något  företagen ser som ett stort hinder  för 
marknadsföringen  och  varumärkesbyggandet. Det  känns  som  att  småföretagen  nästintill  ser  stora 
satsningar  på  marknadsföring  som  en  omöjlighet.  Varumärkesbyggande  är  dock  en  långsiktig 
investering, en uppfattning  som  småföretagen  inte  riktigt har. De  ser på varumärkesbyggande och 
marknadsföring som något som bör stå i proportion i företagens försäljning och vinst, och att denna 
kostnadspost  kan  ökas  i  och med  företagets  tillväxt.  Vi  kan  då  påminna  oss  att  företaget  3,  den 
Investor‐ägda mobiloperatören,  under  ett  år  uppskattades  förlora  10 miljoner  kronor  om  dagen. 
Bolaget  lade hundratals miljoner på marknadsföring  innan de ens erbjöd en produkt. Det här är ett 
ypperligt  exempel  på  hur  ett  stort  företag  ser  på  värdet  av  varumärket.  Pengar  pumpas  in  i  ett 
projekt som växer och frodas för att sen kunna skördas. De små företagen bör dra lärdom av detta, 
och kanske ge avkall på lönsamheten under 1 eller 2 år till förmån för ökad framtida lönsamhet. 

6.3  Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien visar att småföretag  inom detaljhandeln prioriterar vissa av  teorins kriterier  framför andra 
när det gäller  skapandet av ett  företagsnamn och  företagslogotyp. Att namn och  logotyp  ska vara 
lätta  att  komma  ihåg,  vara  adaptiva  och  överförbara  ter  sig  viktigare  än  att  de  ska  vara 
meningsbärande och skyddbara. Studien tyder också på att småföretag bygger en företagsimage till 
största del genom personalens agerande.  
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Denna studie kan ge nytta åt småföretag som helt saknar ett varumärke då de kan studera hur andra 
småföretag gjort. Företagen kan också använda det inledande kapitlet för att få mer insikt i värdet av 
ett varumärke och senare  teorikapitlet  för kunskap  i hur ett varumärke byggs  framgångsrikt. Nytta 
finns  för  företag  inom  alla  branscher.  Det  som  småföretag  främst  bör  ta  till  sig  är  vikten  av  att 
varumärket har en konsekvent och stark identitet som i sin tur skapar en bra image. Det vore av vikt 
för småföretagen att fundera på kundernas självbild samt den reflektion av kunderna som företaget 
själva sänder ut. 

6.4  Förslag till fortsatt forskning  
Det behövs fortsatt forskning kring småföretag och varumärkesbyggande –  inom handeln  likväl som 
för  småföretag  i  allmänhet.  Anledningen  är  såklart  att  den  befintliga  forskningen  är  ytterst 
begränsad, men det finns även en annan aspekt: konkurrensen. Att mindre företag  inte har samma 
tankar  kring  varumärkens  betydelse  förbättrar  de  stora  företagens  möjligheter  att  dominera 
marknader och genom monopol och oligopol göra övervinster, vilket i slutändan gynnar få individer. 
Dessutom  är  det  negativt  att  konsumenter  kanske  inte  inser  nyttan  att  handla  hos  en  specifik 
handlare eller en specifik produkt enbart för att varumärket är intetsägande eller i alla fall svagt. 

Det vi framförallt skulle vilja se är en bred kartläggning via enkäter som visar hur de små företagen 
arbetar med  sitt  varumärke.  Det  behövs  även mer  forskning  kring  hur  de medelstora  företagen 
arbetar. Kanske skulle en studie som jämförde små, medelstora och stora företag ge någon intressant 
insikt? Detta skulle ge en kontext som inte bara säger hur de mindre företagen arbetar utan även vad 
de måste bli bättre på  för  att  kunna mäta  sig med de  större. Detta  skulle  gå  att  genomföra  som 
fallstudie, men en enkätstudie vore att föredra för att göra det empiriska materialet mer hanterbart. 
En  bra  utgångspunkt  vore  att  utgå  ifrån  Aaker  (2002)  och  det  han  kallar  för 
varumärkesidentitetssystem.  Detta  har  enligt  Aaker  fyra  dimensioner:  varumärket  som  symbol, 
rumärket som organisation, varumärket som personlighet, och  till sist; varumärket som produkt. 
otera att samtliga av dessa  i sig skulle kunna utgöra grund för en undersökning, varav varumärket 
m personlighet eller symbol är de mest intressanta enligt oss. 
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I 
 

Bilaga 1 ‐ Intervjuguide 

Frågebatteri  1 – Inledande frågor 
 

Vem/vilka startade företaget, och när? 

 

Var är företaget verksamt? Hur många butiker finns?  

 

Sker försäljning på annat sätt än via butik? 
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II 
 

Frågebatteri  2 – Företagsnamn och logotyp 
 

Hur tänkte ni angående att namn och logotyp bör vara lätta att komma ihåg? 

Hur tänkte ni angående att logon ska fånga blicken?  

Hur tänkte ni angående att logon ska fastna i minnet? 

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens koppling till varandra?  

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens meningsfullhet? 

Hur tänkte ni angående namnets koppling till företagets produkter? 

Hur tänkte ni angående logotypens koppling till företagets produkter? 

 

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens skyddbarhet? 

Hur tänkte ni angående möjligheten att ge lagligt skydd? 

Hur tänkte ni angående svårigheter med efterapning?  

 

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens flexibilitet? 

Hur tänkte ni angående namnets flexibilitet? 

Hur tänkte ni angående logotypens flexibilitet? 

 

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens överförbarhet? 

Hur tänkte ni angående namnets och logotypens möjlighet att användas på olika 
produkter/produktkategorier? 

 

Hur såg arbetsprocessen ut när ni valde namn till företaget? 

Hur såg de olika stegen ut? 
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III 
 

Frågebatteri  3 – Företagets image 
 

Hur har ni exponerat ert varumärke för att göra det känt? 

 

Skulle ni säga att ert varumärke är konstruerat som en personlighet? Hur ser 
personligheten/karaktärsdragen ut? 

Hur har ni gjort för att uppfattas som ett ”gott” varumärke? 

Har ni funderat på om ert företag vill vara utåtriktat och livligt, eller mer jordnära? 

Hur har ni gjort för att förmedla er kompetens och kunnande? 

Hur har ni funderat kring varumärkets grad av sofistikation/sociala status? 

Hur ser er typiska kund ut? 

Tror ni att kunder besöker er av någon speciell anledning? 

Har ni funderat på hur denna typiska kund skulle vilja se på sig själv/hur kunderna vill att andra ska se 
på dem? 

 

Hur bygger ni ett förhållande till era kunder? 

 

Arbetar ni på något sätt för att förmedla företagets kultur/historia/arv? 

 

Hur arbetar ni med butikens utformning, påsar, inslagning av presenter osv? 

 

Arbetar ni för att skapa kontinuitet i marknadsföringen? 
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IV 
 

Frågebatteri 4 – Allmänna frågor 
 

Berätta kort om dig själv och din roll i företaget. 

 

Hur viktigt tror ni det är att ha ett starkt varumärke? 

 

Hur betydelsefullt tror ni att varumärket varit för just ert företag?   

 

Hur mycket tid/resurser har ägnats åt varumärket? 

 

Har extern kompetens anlitats för varumärkesbyggandet? 
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