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Förord 

Denna uppsats markerar slutet på en treårig utbildning inom internationell marknadsföring på 

Högskolan i Halmstad. Vi har lärt oss otroligt mycket under ett väldigt intensivt men 

utmanande arbete och är något vi kommer bära med oss. 

 

Vi vill passa på att tacka de som gjort denna uppsats möjlig att skriva. Först och främst ett 

stort tack till de som ställt upp på våra intervjuer. Dessa är: Johan, Bobby och Leon. Vi vill 

dessutom tacka alla er som läst vårt arbete under tidens gång och kommit med viktiga 

synpunkter. Vi vill även tacka vår vän från Filippinerna, Paolo Valencia, som varit till stor 

hjälp vid utformandet av uppsatsen i ett tidigt stadie.  

 

Vi vill även passa på att tacka Navid Ghannad som varit delaktig i handledningen och hjälpt 

oss på vägen och haft överseende med vår svårighet att påbörja arbetet då vår praktik och två 

helt skilda tidszoner försvårat kommunikationen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Vikten av en stark varumärkesidentitet inom en förändrad barbransch 

 

Seminariedatum: 2017-05-23. 

 

Ämne: Självständigt uppsatsarbete inom Marknadsföring, 15 hp.  

 

Författare: Peter Strömberg och Markus Klaesson 

 

Handledare: Navid Ghannad 

 

Examinator: Thomas Helgesson 

 

Nyckelord: Varumärkesidentitet, barer, servicebransch. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur barer i Halmstad jobbar med sin 

varumärkesidentitet utifrån befintlig teori samt att vidareutveckla teorin Service Brand 

Identity inom svensk barbransch. 

 

Teori: Teorin inleds av en översiktlig genomgång av uttrycket Brand Identity, sedan går vi in 

djupare på Service Brand Identity och dess olika dimensioner.  

 

Empiri: Personliga intervjuer med högt uppsatt personal inom de olika barerna Shotluckan, 

Zigges och Liams. Även observationer i lokal och sociala medier.  

 

Slutsats: Undersökningen har visat på att de olika dimensionerna inom Service Brand Identity 

har påverkan på varumärkesidentitet men olika betydelse. Vi kom fram till att Brand 

Personality var den viktigaste dimensionen följt av (i ordning): Human Resource Initiative, 

Employee and Client Focus, Consistent Communications och slutligen Corporate Visual 

Identity. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim with this study was to obtain an increased understanding of how bars work with their 

Brand Identity. A theory called Service Brand Identity stood as a framework for this study, 

based on all five dimensions. Qualitative data were collected through interviews with 

operational managers from three different bars and through observations of both social media 

and physical environment within the bars. The results show that all dimensions within 

Service Brand Identity played an important part in the creation of a strong Brand Identity. 

However, it was observed that the different dimensions can be ranked in order of importance 

in a service business.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Servicebranschen är ett välstuderat område inom marknadsföring, termen service marketing 

var något som växte fram i början på 80-talet. Det uppmärksammades då att en annan 

marknadsföringsstrategi krävdes gentemot traditionell marknadsföring av fysiska föremål, 

baserat på de karaktärsdrag som definierar en tjänst (Martin, 1999). Detta är något självklart 

för alla marknadsförare i dagens samhälle, men det som är intressant är hur vikten för de 

personliga egenskaperna för ett varumärke växte fram och det som följde, svårigheten att 

förmedla den. Till den klassiska marknadsföringsmixen tillfördes tre nya delar vilket visade 

marknadsföraren att det fanns fler faktorer att ta hänsyn till än vad som tidigare konstaterats 

(Booms & Bitner 1981). People, Physical evidence och Process är de delar som starkt knöts 

an till ett företags varumärkesidentitet inom servicebranschen. 

 

I Sverige är servicebranschen något som sett stadig tillväxt de senaste åren. Denna bransch 

består av flertalet olika typer av verksamheter och omsättningen inom enbart gruppen 

nöjesrestauranger, pubar och barer uppgick 2016 till cirka 17,1 miljarder kronor. Detta är en 

siffra som ökat kraftigt då det har noterats en 50 procentig ökning i omsättning de senaste tio 

åren (Statistiska Centralbyrån, 2017). I en omfattande rapport som sammanställdes i 

november 2016, dokumenterades de förändringar i konsumenternas beteende som präglar 

restaurangbranschen i dagens Sverige. Rapporten, som döptes till Harrysrapporten, visar att 

svenskarna går till barer som aldrig förr. Där spenderar de i snitt 900 kronor i månaden, i 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö spenderar invånarna upp till 1300 SEK i 

månaden. Prognoserna för branschen visar dessutom en tillväxt med större ökningar än 

dagligvaruhandeln, statistiken visar att investeringar i enskilda krogar är rekordhöga.  

 

Även om de finansiella prognoserna ser positiva ut visar också rapporten att branschen 

noterat en stor förändring. 

Den starka urbaniseringen har inneburit att de som flyttat till större städer söker nya 

tillhörigheter, skapar lokala byar samt letar efter genuina upplevelser och varumärket. Dessa 

värderingar och beteende sprids sedan ut i landet via digitala kanaler.  

I Sverige ökar genomsnittsåldern där andelen äldre väntas öka med 30 procent fram 

till 2050. Vi har en stark konsumentgrupp i äldre åldrar som uppskattar ett aktivt nöjesliv och 

skapar en stor efterfrågan i krog- och restaurangbranschen. Dessutom blir Sverige ett mer 

mångkulturellt land där detta ständigt utvecklar synsätt, traditioner och livsstilar.  

Enligt rapporten stämmer även inte konsumenternas beteende med vad de gamla 

traditionsenliga nattklubbarna erbjuder. Numera söker de tidigare nattklubbsgästerna nya 

koncept där de får vara med och skapa nya upplevelser.  Det handlar om att skapa nya 

upplevelser som det kunden söker, nöjesupplevelser på sina villkor. Detta tillsammans med 

teknologin, där digitaliseringen är en stor faktor som påverkar branschen. Ett exempel är 



 

 

 

 

 

 

ratingsajter (t.ex. tripadvisor) som skapar en ännu större konsumentmakt som barerna måste 

förhålla sig till. 

 

En av de viktigaste observationerna som gjordes vid Harrysrapporten var att de restauranger 

och barer som kan skapa upplevelser eller en känslomässig attraktion kring produkter och 

varumärken kan ta bättre betalt och får ett försprång gentemot konkurrenter. Enligt Aaker 

(1996) är den viktigaste delen av att bygga ett varumärke är en stark identitet, där man 

kopplar varumärket till en personlighet. Inom servicebranschen är vikten av en tydlig 

varumärkesidentitet otroligt viktigt för att skapa relationer och nå ut till kunder, det är 

dessutom mer betydelsefullt för företag inom servicebranschen än företag inom 

produktionsbranschen att leverera det värde kunden förväntar sig. (Almes & Kostelijk, 2008, 

Sok & O’Cass, 2001).  

 

Varumärkesidentitet (eng. Brand Identity) är ett begrepp som förklarar hur ett företag eller 

varumärke strävar efter att bli uppfattade och igenkända av andra (Sääksjärvi & Samiee, 

2011). Ett starkt varumärke är inte bara ett företag, en logga eller reklam, idag handlar starka 

varumärken om vad konsumenter associerar det med, såsom förväntningar och känslor 

(Leiser, 2004). Sedan tidigt 90-tal har Brand Identity blivit ett allt viktigare ämne bland både 

företag och akademiker (Alsem & Kostelijik, 2008). Anledningen till detta är att de företag 

som lyckats skapa en stark varumärkesidentitet observerades få fördelar på marknaden i form 

av ökad tillit samt ökad differentiering (Ghodeswar, 2008). Coleman et al. (2011) fann den 

befintliga teorin otillräcklig för att studera företag inom servicebranschen. De myntade 

begreppet Service Brand Identity där de visade på att fem dimensioner är de faktorer som 

utgör varumärkesidentiteten inom denna bransch. 

 

Vad som gör det intressant att studera barer gentemot andra verksamhetsområden inom 

servicebranschen är de restriktioner och lagar som finns i Sverige, samt den särskilda naturen 

i alkoholkonsumtion som skapar marknaden. Den svenska staten arbetar aktivt med att 

minska alkoholkonsumtionen i landet där sveriges alkoholpolitik syftar att främja folkhälsan 

genom att undvika de skadliga effekter som följs av alkohol. Målen som satts upp är att 

tillgången till alkohol ska begränsas (regeringskansliet, 2015). Enligt alkohollagen är det till 

exempel inte tillåtet att uppmuntra till konsumtion av alkohol (7 kap. 1§ AL, SFS 

2010:1622). Hädanefter kommer uttrycket barer användas som en samlingsbeteckning för 

nöjesrestauranger, barer, pubar, nattklubbar och andra verksamheter där fokus är på dryck 

men mat också serveras. Beteckningen nöjesrestauranger är ett uttryck för restauranger där en 

tydlig inriktning på alkoholservering genomlyser deras varumärkesidentitet (Statistiska 

Centralbyrån, 2017). 

1.1 Problemdiskussion 

“De ekonomiska prognoserna för barbranschen pekar rakt uppåt. Men för att lyckas måste vi 

förstå vad som driver konsumenter idag och imorgon. Ska vi vara ärliga har gästerna på 

många sätt utvecklas snabbare än vi i branschen. Vår ambition med Harrysrapporten är 

därför att lyfta fram beteenden och attityder som påverkar morgondagens gäster. Samtidigt 



 

 

 

 

 

 

vill vi höja temperaturen av innovation och utveckling i en bransch som har oändligt stora 

möjligheter”  

- Niclas Möller, VD Harrys. 

 

Även om barbranschen är något som sett en positiv tillväxt de senaste åren, är detta långt 

ifrån enbart en fördel för de enskilda verksamheterna. Med en förbättrad marknad följer 

också en ökad konkurrens. Detta tillsammans med att konsumenternas syn och krav på barer 

förändras gör miljön svår för barerna att tackla då gästerna har väldigt höga förväntningar på 

både personal och service (Ledvance, 2016). I dagens samhälle växer stora franchiseföretag 

fram. Två exempel är O’learys och Harrys, där dessa företag har en helt annan 

konkurrenskraft än de mindre privatägda företagen. Detta med sina centrala inköpsavtal när 

det gäller mat & dryck samt erbjudandet av sportsändningar gör att de mindre företagen helt 

enkelt inte kan konkurrera på samma marknad (Laagus, 2017). För att kunna konkurrera med 

dessa väletablerade kedjor nischar lokala barer in sig och vikten av differentiering för att 

frodas har växt fram. Det som skådats i Sverige de senaste åren är en stor ökning av nya 

koncept som riktar in sig på alkoholservering i olika former. Allt från entusiastiska 

cocktailbarer till barer som enbart serverar shots, detta för att skapa lojala kunder och lyckas 

ta ett högre pris för en bättre upplevelse och service (Eriksson, 2016). Sveriges begränsande 

lag är en annan anledning till varför vikten för diversifiering ökar på annat håll (Andersson, 

Nerme & Karlsson, 2013). 

 

Med tanke på att varumärkesidentitet är en stark metod för differentiering och att lagen bidrar 

med restriktioner ökar vikten för en  grund av de ovanstående anledningarna har vi valt att 

studera hur barerna i Sverige arbetar med sin varumärkesidentitet. Till vår kännedom finns 

det heller ingen tidigare forskning om denna teori inom Sveriges bar industri vilket gör vårt 

ämne relevant att studera. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur barer i Halmstad jobbar med sin 

varumärkesidentitet utifrån befintlig teori samt att vidareutveckla teorin Service Brand 

Identity inom svensk barbransch. 

1.3 Avgränsningar 

För att undersöka vårt syfte har vi förhållit oss till teorier inom varumärkesidentitet, vidare är 

det barer som studerats, dessa verksamheter är en del av servicebranschen. Flertalet olika 

forskande har tagit fram verktyg för hur varumärkesidentitet ska forskas om och mätas. På 

grund av ett överensstämmande vad gäller forskningsområde har särskild fokus legat vid 

Coleman et al. (2011 & 2015) som utformat ett verktyg särskilt utformat för företag inom 

servicesektorn kallat Service Brand Identity (SBI). Annan forskning angående 

varumärkesidentitet, såsom Kapferers (2004) identitetsprisma, Aakers & Joachimsthalers 

(2000) Brand Leadership modell och de Chernatonys (2006) Components of Brand Identity 

har tagits till hänsyn under utformandet av denna studie, men flera delar av enskilda teorier 



 

 

 

 

 

 

har slopats på grund av naturen i denna studie. Detta beslut är vidare baserat på att den teori 

bakom Service Brand Identity från Coleman et al. (2011) är empiriskt testad och bevisad där 

varumärkesidentitet blivit kopplat till varumärkets prestation, detta är något de andra 

teorierna inte är.  

 

Vi kommer inte ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna inom de olika barer vi undersökt då 

detta har en indirekt koppling till varumärkesidentitet då det kan påverkas av flertalet olika 

faktorer. Däremot har vi valt att observera både sociala medier och deras lokaler för att se om 

prestation kan noteras genom aktivitet, personal och lokal. Vidare har den här studien enbart 

utformats utifrån ett företagsperspektiv. Detta val baserades på att företagens arbete är det 

som formar varumärkesidentitet och tillräckligt med information för att besvara vårt syfte kan 

samlas in.  



 

 

 

 

 

 

 

2. Teoretisk Referensram  

2.1 Varumärkesidentitet 

Att skapa ett varumärke idag är en svår uppgift då många aspekter måste övervägas och tas 

hänsyn till, speciellt för att en identitet ska kunna skapas och kopplas till själva varumärket. 

Det nuvarande tänket med att värdera varumärket som en resurs och ett strategiskt 

konkurrensmedel är relativt nytt (Melin, 1999). Aaker (1996) behandlar vikten av att ha en 

stark identitet för varje varumärke. Varumärket skall kunna sättas in i olika perspektiv där det 

kan ses som en person, en organisation en symbol eller som en produkt för att kunna förstå 

varumärkets exakta identitet. Något som bör göras av företag. Något annat som är viktigt är 

att hitta grunden i varumärkets identitet för att på så sätt kunna identifiera de olika marknader 

och segment som varumärket ska existera på. Aaker (1996) fortsätter med att förklara vikten 

av att förstå att en image handlar om hur företaget upplevs medans identiteten är hur företaget 

önskar att bli upplevda.  

 

Varumärkesidentitet är det yttre uttrycket för varumärket enligt Yastioglu & Cikin (1989), de 

menar på att identiteten bygger på dess namn, varumärke, kommunikation och visuellt 

utseende. Jankovich (2012) menar att även kundens uppfattning om företaget är en del i 

varumärkesidentiteten. Varumärkesidentitet är den interna plattformen för hur varumärkets 

önskade image skapas (Burmann, 2009). Jankovich (2012) menar vidare att det krävs en väl 

genomförd kommunikation av varumärkesidentiteten då det är en lång process och kräver 

mycket arbete för att få konsumentens uppfattning om företags identitet och varumärke att 

stämma överens med hur de vill uppfattas. Varumärkesidentiteten fungerar som en grund för 

differentiering för att bygga varumärkets mening, mål och självbild (Kapferer, 1997). 

 

Aaker (1996) definierar varumärkesidentitet som den uppsättning varumärkesassociationer ett 

företag vill bygga och bibehålla. Han menar vidare på att det är viktigt för företag att ha en 

stark varumärkesidentitet som utåt visar vad dess kunder kan förvänta sig av dem.  



 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Coleman et al. (2011) tar upp en modell (figur 1) som visar på hur Brand Identity, corporate 

identity och corporate branding är distinkta koncept men också hur de är relaterade till 

varandra. Relationen mellan Brand Identity och corporate identity är det som först tas hänsyn 

till. Då Brand Identity enligt Coleman et al. (2011) är hur varumärket uppfattas av dess 

intressenter leder detta till en konceptualisering av Brand Identity och är således psykologiskt 

fokuserat. De menar på att corporate identity tar upp några områden som innefattar 

intressenter och dess uppfattning av varumärket. Exempel är: Beteende, symbolik och 

kommunikation. Dessa tre områden är inte alla områden som innefattar Brand Identity men 

det är tillräckligt relevant för att Brand Identity och corporate identity ska ses som distinkta 

men ändå relaterade konstrukter.  

 

Coleman et al. (2011) menar på att corporate identity kommer till liv (blir manifesterat) och 

kan bli värderat genom corporate branding. Han menar på att även dessa har en relation då de 

stödjer varandra och borde på så sätt ses som korrelat. Det fokus bör läggas på genom denna 

modell är vikten av Brand Identity och hur det påverkar corporate identity som i sin tur 

främjar corporate branding. Corporate branding uppvisas externt och på detta sätt kan Brand 

Identity i slutändan bli värderat istället för att enbart återfinnas mentalt. 

 

2.2 Varumärkesidentitet inom servicebranschen 

Fokus i detta arbete kommer att ligga på varumärkesidentitet inom barbranschen. Ett 

varumärke inom servicebranschen kan definieras som “En helhetlig process som börjar med 

relationen mellan företaget och dess personal och kommer i uttryck mellan personalen och 

kunden” (Dall'Olmo Riley & de Chernatony, 2000). 

Utifrån tidigare forskning om Brand Identity, främst från Aaker (1996) samt Aaker & 

Joachimsthaler (2000) och genom egen dataanalys, utvecklade Coleman et al. (2011) 

uttrycket Service Brand Identity. De myntade då en definition som förklarar begreppet:  

“The strategists’ vision of how a service brand should be perceived by its stakeholders which 

is made manifest via the organisation’s brand personality, corporate visual identity, 



 

 

 

 

 

 

consistent communications, human resource initiatives and by developing an employee and 

client focus.” 

Om vi förklarar denna definition på svenska blir den första delen alltså som följer: 

“Strategikernas vision om hur ett service-varumärke ska bli uppfattat av dess intressenter” 

Istället för att använda uttrycket konsumenter benämns intressenter då verksamheters 

varumärken kommunicerar till en bredare publik såsom investerare och andra företag.  

 

Den andra delen av citatet förklarar hur service-varumärket manifesteras vi fem olika delar. 

Coleman et al. (2011) menar att inom Service Brand Identity bör fem olika dimensioner tas 

hänsyn till, dessa är: Brand personality, corporate visual identity, consistent communications, 

human resource initiatives och employee & client focus. 

 

Dessa olika delar skapades med särskild åtanke på de unika karaktärsdrag som präglar 

service-varumärken och de utmaningar marknadsförare för sådana organisationer står inför 

(Low & Lamb, 2000). Ett av de mest påtagliga karaktärsdragen är den centrala roll de 

anställda spelar i förmedlingen av varumärket i jämförelse med andra branscher. 

Vidare kommer dessa fem dimensioner att förklaras en efter en och vilken vikt de tycks ha på 

varumärkesidentiteten. 

 

 
Figur 2 

 

Vad figur 2 demonstrerar är en modell som kallas Service Brand Identity Network (Coleman 

et al., 2011). Denna modell redogör för de olika dimensioner som utgör Service Brand 

Identity och hur de påverkar varandra. Som det framgår är Service Brand Identity placerat i 

centrum, detta för att demonstrera att det som först och främst krävs är att kunna artikulera 

den vision skaparen har för sitt varumärke. Det är först efter detta steg som strategen kan 

jobba på att utforma sin vision utifrån alla fem dimensioner. Dessutom anser (Coleman et al., 

2011) att Service Brand Identity bör ses som en helhetsbild och inte som olika delar. 



 

 

 

 

 

 

Huvudpoängen med denna modell är att alla dimensioner interagerar och påverkar varandra, 

det krävs att allt fungerar som en enhet för att lyckas skapa en stark Brand Identity. En annan 

viktig faktor att notera är att denna modell interagerar både internt (anställda, managers) och 

externt (konsumenter, intressenter). 

 

2.2.1 Brand Personality 

Människor har ett behov av att personifiera objekt för att hjälpa deras interaktioner i den 

immateriella världen. Konceptet av brand personality poängterar användningen av mänskliga 

beskrivningar för att skildra varumärken (Plummer, 2000). Alla interaktioner som 

konsumenter har med, oavsett om det är direkt eller indirekt påverkar uppfattningen om 

varumärkets personlighet (Brand personality). Coleman et al. (2011) poängterar att brand 

personality är en av de mer framträdande faktorerna inom Brand Identity. Brand personality 

kan definieras som “ Den uppsättning mänskliga egenskaper som är förknippade med 

varumärket” (Aaker, 1997).  Brand personality gör det möjligt för konsumenterna att 

identifiera sig själva med varumärket och att uttrycka sin egna personlighet genom själva 

varumärket (Kapferer, 2003). Det är viktigt för företag att förstå att brand personality är 

nödvändigt för att skapa och bygga meningsfulla konsument-varumärkesrelationer och på så 

sätt höja värdet på varumärket (Fournier, 1998). Det är även en effektiv väg att gå för att 

differentiera ditt varumärke och hjälper att stärka ditt brand performance (Freling & Forbes, 

2005). 

 

Att varumärken idag har mer personlighetsdrag gör att varumärken verkar mer familjära, 

komfortabla och mindre riskfyllda (Haigood, 1999). Som ett resultat av detta, är varumärken 

ofta förknippade med den typiska användarens personlighetsdrag (Helgeson & Supphellen, 

2004). Till exempel kan ett varumärke vara ungt eller sportigt, vilket också gör att 

varumärket associeras som ungt eller sportigt (Aaker, 1997). 

 

2.2.2 Corporate Visual Identity 

Med denna dimension ligger vikten vid att användandet av symbolik i form av logotyper, 

typsnitt, symboler och liknande spelar en viktig roll vid skapandet av en varumärkesidentitet. 

Logotyper bidrar till en starkare bild av varumärket och underlättar för igenkännande och 

återkallelse (Aaker, 1996). Symbolik är viktigt enligt Aaker & Joachimsthaler (2000) då det 

hjälper i att skapa en visuell metafor som kan kommunicera fördelar med varumärket, 

däremot bör ett företag använda en specifik logotyp för att inte skapa förvirring om 

varumärket hos konsumenten. En simpel design bör användas för att få öka brand awareness 

och kännedom av varumärket (Faulkner, 2017). Detta är i enlighet med Keller (2003) som 

understryker att användandet av logo och annan symbolik hjälper i att förmedla 

varumärkesidentiteten för ett service-varumärke mer konkret än de fall där något visuellt inte 

använts. Att uppmärksamma det samband som varumärkesnamn och logo har på brand 

awareness är viktigt för företag då medvetenhet om ett varumärke är en viktig del för att 

skapa brand equity (Keller, 2003). Detta har i sin tur har en positiv påverkan på ett företags 

affärsprestation (Oliveira-Castro et al., 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

I tillskott till en ökad brand awareness har ett antal empiriska studier uppmärksammat att 

corporate visual identity har en positiv påverkan på kundnöjdhet vid försäljning inom 

industri, konsumtionsvaror och servicebranschen (Melewar & Saunders, 1998). Genom denna 

visual identity menar Coleman et al. (2011) att olika varumärkesbyggande aktiviteter främjas, 

till exempel: Premium pricing, bättre brand awareness, ökad lojalitet, differentiering och 

bättre brand equity (Davis et al., 2007).  

Allt detta kan summeras i att visual identity spelar en viktig roll i Service Brand Identity och 

dess uppbyggnad där organisationen bör göra sin varumärkesidentitet i uttryck genom en 

specifik logotyp och dess olika beståndsdelar (Coleman et al., 2011). Detta stämmer överens 

med tidigare litteratur som säger att serviceorienterade företag måste ta extra hänsyn till saker 

som gör sitt märke mer igenkännligt genom symboliken (ibid.). 

 

2.2.3 Consistent Communications 

Att mäta consistent communications menar Coleman et al. (2015) har att göra med företagets 

förståelse om marknadsföringsverktyg och hur de arbetar med dessa verktyg för att förmedla 

en konsekvent varumärkesidentitet.  

 

Tidigare författare inom B2C och B2B har uppmärksammat att en integrerad kommunikation 

inom ett företags marknadsföring leder till ökad tillit (Lynch & de Chernatony, 2004), ökad 

varumärkespreferens (Blomback & Axelsson, 2007), en förminskad upplevd risk (Bendixen 

et al., 2004) och en allmän ökning i prestation för företaget (Mumel et al., 2011). Vikten 

ligger alltså vid att vara konsekvent i sin marknadsföring och se till att en tydlig 

varumärkesidentitet kan genomskådas i varje marknadsföringskanal. En annan viktig del 

gällande kommunikation med intressenter är inom service den viktiga rollen anställda spelar 

för att förmedla varumärkesidentiteten (Berry, 2000). För att engagera personalen i 

uppbyggnaden av varumärket har många teoretiker uppmanat till användningen av internal 

marketing inom både B2C (McDonald et al., 2001; de Chernatony, 2006) och B2B (Bendixen 

et al., 2004). 

 

2.2.4 Employee and Client Focus 

Denna dimension av Service Brand Identity handlar om att utveckla ett ökat fokus på 

anställda och klienter. Genom att hålla ett genomskådligt fokus inom företaget på att 

engagera sina anställda och att uppmärksamma sina konsumenters behov kan detta enligt 

Coleman et al. (2011) ge positiva effekter på ett varumärkes prestation. 

 

Tidigare forskning visar på och stöttar vikten av detta påstående. Wood & Wall (2007) 

påvisar att genom att involvera sin personal bidrar starkt till att driva engagemang mot 

företaget och därmed ökar de anställdas prestation. Tricket ska enligt dem vara att behandla 

varje anställd som en väsentlig del av organisationen. Detta är något som stöttats av flera 

forskare inom både B2B och B2C sektorn där ökat ansvar och inblandning för personalen 

visat positiv effekt för resultatet inom flertalet branscher (Coco et al., 2011). I förhållande till 



 

 

 

 

 

 

detta har ett implementerat konsumentfokus visat stark korrelation med positiv syn på både 

upplevd kvalité och tillfredsställelse vilket i sin tur lett till ökad försäljning (Jaramillo, 2009). 

Det viktiga att upplysa via denna dimension är behovet för ett företag att vara medvetna om 

och möta sina konsumenters behov men också att uppskatta den roll sina anställda spelar i 

hur de bidrar till att skapa en stark varumärkesidentitet (Coleman et al., 2011). 

 

2.2.5 Human Resource Initiatives 

Human resource initiatives handlar om att jobba med de anställda, utföra utbildningar eller 

träningsprogram där de anställda blir utbildade till att bättre kunna anskaffa och fördjupa 

kundrelationer, dessutom ska företagen se till att jobba med att övervaka de anställda och 

deras prestation. Även om human resource initiatives inte visat sig vara en avgörande faktor 

inom Brand Identity är det desto mer relevant inom service branding och visar hur stor roll de 

anställda spelar (Coleman et al., 2011).  

 

Att utbilda personalen spelar en viktig roll inom varumärkesidentiteten och dess 

byggnadsprocess inom serviceorganisationer (Coleman et al., 2011). Det är mycket litteratur 

som uppfattat vikten av att utbilda personalen, De Chernatony (2006) menar på att personalen 

ska utbildas konsekvent med vad varumärket står för och dess ideal. Tan and Lim (2012) 

menar på att det finns ett positivt samband med hur utbildning både formellt och informellt 

ökar prestationen inom servicebranschen.  

Coleman et al. (2015) beskriver hur positivt human resource activities, som rekrytering, 

utbildning och belöning har på de anställda. Som exempel menar Stavrou et al. (2010) på att 

de tre tidigare nämnda faktorerna har en positiv effekt på prestationen. Katou (2012) säger 

även han att de bidrar till den ökade totala prestationen inom organisationer. För att bibehålla 

identiteten inom företaget menar Coleman et al. (2011) att övervaka de anställdas 

prestationer är en viktig faktor. 

 

2.3 Internal marketing 

Grönroos (1980) introducerade en ny approach till internal marketing där han menar på att 

varje anställd borde vara tränad som en marknadsförare för att bygga kundrelationer och 

kundlojalitet. Företaget borde utveckla ett ramverk internt liknande det som vill visas externt 

och göra marknadsaktiviteter även internt för att stimulera den anställde. Berry (1981) 

definierade internal marketing som en managementfilosofi där man såg de anställda som 

interna kunder och jobbet en intern produkt som tillmötesgår behovet av de anställda 

samtidigt som man tar upp organisationens mål. Rafiq & Ahmed (2000) definierade internal 

marketing som att integrera de anställda mot en effektiv implementation av strategier för att 

leverera kundnöjdhet genom en process att skapa motiverade och kundorienterade anställda.  

 



 

 

 

 

 

 

2.4 Differentiering 

För att skapa konkurrensfördelar pratar McCabe (2009) om Porters konkurrensstrategier för 

att nå dessa. Kostnadsledarskap, differentiering samt “stuck in the middle” är de tre som tas 

upp. Cai & Hobson (2004) menar att differentiering bör vara den mest relevanta då den ses 

som mest långsiktig. Som tidigare nämnt råder det stor konkurrens inom barbranschen och då 

är det viktigt att lyckas skapa en unik identitet vilket kan differentiera företaget på marknaden 

(Melewar et al, 2006). Differentiering kan enligt Topalian (2003) skapa goda 

konkurrensfördelar och är relevant för att skapa en unik varumärkesidentitet. Som företag är 

det viktigt att förstå att dess identitet är en central del i differentierings-arbetet. Baroto et al. 

(2012) menar att företag kan differentiera sig på flera olika sätt, exempel är: Varumärke, 

design, position eller genom teknik. Allt detta kan särskilja ditt företag och skapa ett 

betydande värde för kunden (Baroto et al., 2012).  

 

Porter (1983) menar på att en framgångsrik differentierad strategi gör att ett företag kan 

erbjuda en vara eller tjänst på ett sätt att kunden är beredd att betala mer för det tillförda 

värdet. Detta gör att en framgångsrik differentiering kan ge dig fördelar som högre 

marginaler även fast dina konkurrenter på marknaden har lägre pris (Porter, 1983). För att 

göra detta kräver dock att det finns förståelse inom företaget för vad som är relevant för att 

skapa värde för kunderna.  

En fördel som differentieringsstrategin har är att det gör att företag kan arbeta nära kunden 

och på så sätt skapa lojalitet (McCabe, 2009). Strategin möjliggör även för organisationen att 

fokusera på kundens behov och på så sätt skapa servicekvalitet som leder till högre 

kundnöjdhet, och med kundnöjdhet blir det då lättare att skapa den andra betydande 

konkurrensfördelen som är lojalitet (McCabe, 2009; Baroto et al., 2012). 

  



 

 

 

 

 

 

 

3. Metod  

Till denna studie har primärdata blivit insamlad genom intervjuer och observationer av tre 

olika verksamheter. Sekundärdata har sammanställts genom tidigare studier inom 

forskningsområdet varumärkesidentitet, specifik teori som är applicerbar på 

servicebranschen har legat i fokus och återgivits. Härefter följer metoden i hur insamlingen 

av data gått till och hur denna utformats utifrån etablerade tillvägagångssätt. 

3.1 Val av metod 

Det finns två sätt enligt Jacobsen (2002) att samla in data: Induktiv och deduktiv metod. 

Undersökaren bör vid en undersökning välja hur denna ska förhålla teori och verklighet till 

varandra (Patel & Davidson, 2003). 

 

Deduktiv metod är när man går från teori till empiri. Man formulerar hypoteser som testas 

mot verkligheten via observationer. Dessa teorier och hypoteser prövas sedan empiriskt för 

att ligga till grund för slutsatsen. Enligt Patel & Davidson (2003) är fördelen att med den 

deduktiva metoden objektiviteten i uppsatsen går att stärka då det mesta av materialet tas i 

teorin.  

 

Den induktiva metoden är när man går direkt från empiri till teori (Jacobsen, 2002) Detta 

tillvägagångssätt ställer krav på att forskarna inte har någon direkt förkunskap om själva 

ämnet och att de inte använder sig av några tidigare teorier. Då våra befintliga teorier ligger 

till grund för genomförandet av de empiriska undersökningarna kommer en deduktiv metod 

att användas (Patel & Davidson, 2003). Att testa teorierna i verkligheten kommer att vara vårt 

syfte och då kommer det inte vara passande med en induktiv metod. Det finns också viss 

kritik vid en deduktiv metod, till exempel författarens egna preferenser som kan skapa en 

undersökning med resultatet vinklat mot dennes egna preferenser (Jacobsen, 2002). 

 

3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod går mer in på djupet inom ett visst område och består oftast av färre 

respondenter än kvantitativa studier (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa ansatsens syfte är att få 

en djupare förståelse till vad forskaren vill undersöka, detta i form av meningar och 

handlingar (Jacobsen, 2009). Dessutom om undersökaren vill vara öppen inför oväntade 

händelser menar Jacobsen (2009) att det passar sig väldigt bra med en kvalitativ ansats. 

 

Eliasson (2013) menar att det finns två olika undersökningsmetoder i den kvalitativa ansatsen 

som är vanligast när man samlar in data, intervjuer är en av dem. Den andra metoden är 

observation och kommer också att ingå i arbetet. När man undersöker några få personer anser 

Jacobsen (2002) att intervjuer är att föredra. Intervjuer gör det även möjligt att ställa 



 

 

 

 

 

 

följdfrågor. Man  låter  undersökaren komma nära det som blir betraktat då interaktionen sker 

öppet mellan undersökaren och intervjuobjektet vilket gör att undersökaren är högst delaktig i 

processen (Olsson & Sörensen, 2008). Metoden är flexibel och kan anpassas efter den 

uppkomna situationen (Eliasson, 2013).  

 

Den kvantitativa metoden passar bäst då forskaren vill beskriva omfattning eller hur 

förekommande ett fenomen är (Johannessen & Tufte, 2003). Vill forskaren undersöka många 

enheter och göra en generaliserande slutsats är även då den kvantitativa metoden att föredra 

(Jacobsen, 2009). 

 

3.3 Semistrukturerad intervju 

När en insamling av kvalitativ data ska ske är intervjuer ett tillvägagångssätt. Då ett få antal 

enheter ska undersökas är en öppen intervju aktuell enligt (Jacobsen, 2009). En 

semistrukturerad intervju är karaktäriserad av öppna frågor i början för att sedan bli mer 

detaljerade. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt för att starta en intervju (Patel & Davidson, 

1994). Att börja intervjun med lite mer generella frågor gör att respondenten känner sig mer 

bekväm och detta leder i sin tur till en mer naturlig dialog (Kylén, 1994). En semistrukturerad 

intervju är baserad på ett formulär där det finns specifika frågor men följdfrågorna anpassar 

sig efter situationen. Detta gör att intervjuerna inte blir identiska utan skiljer sig beroende på 

vad respondenten svarar (Paten & Davidson, 1994).  

 

Den teoretiska referensramen har legat till grund för intervjuguiden, Då ja- och nej frågor 

varit aktuella har följdfrågor tillkommit vilket säkerställer att intervjun får ut det mesta av den 

relevanta information undersökarna varit ute efter (Jacobsen, 2009; Johannessen & Tufte, 

2003). Då Jacobsen (2009) menar på att informerat samtycke är viktigt vid intervjuer, 

informerades respondenterna om syftet till undersökningen. Under utförandet av intervjun 

medverkade båda undersökarna av studien, där den ena var aktiv och ställde frågorna medan 

den andre antecknade. Detta medför att det empiriska materialet stärks och risken för egna 

tolkningar minskas (Denscombe, 2009). Intervjun spelades även in.  

 

3.3.1 Val av barer 

För att besvara vårt syfte har tre barer valts att studera, alla tre barer är belägna i Halmstad. 

Anledningen till varför dessa verksamheter valdes är att de har mycket gemensamt. De är alla 

belägna i centrala Halmstad med bra läge nära eller på Storgatan. De har liknande storlek i 

lokal och har varit verksamma på sin nuvarande plats i max tre år. Vad som gör det intressant 

att studera dessa barer är att de har liknande kundkrets men olika koncept och därmed jobbar 

de på olika sätt för att locka kunder. De barer vi har valt att studera är: Shotluckan i 

Halmstad, Zigges Garage och Liams Bar &Café. Hädanefter kommer de refereras kort som 

Shotluckan, Zigges och Liams.  



 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Val av frågor 

För att lyckas besvara vårt syfte har vi under intervjuerna valt att utgå ifrån en mall som 

täcker in de fem dimensioner som utgör Service Brand Identity. Utifrån dessa dimensioner 

har vi formulerat ett fåtal frågor utifrån varje del med rum att under intervjun ställa 

följdfrågor. Frågorna byggde först på att få en helhetsbild av verksamheten där målet låg i att 

få reda på bakgrund, historia och syfte med verksamheten. Därefter förklarades begreppet 

varumärkesidentitet i sin helhet för att den intervjuade skulle få en uppfattning av varför detta 

är viktigt att jobba med. Efter detta nämndes frågor om varje dimension enskilt där de 

formulerades på ett sätt som var lätt att relatera till. Dessa frågor stod för grund för matris 1. 

De valdes också för att få en så beskrivande bild samt att samla in så ärliga svar som möjligt. 

 

3.4 Samla in data 

Denna studie kommer innehålla två av de viktigaste informationskällorna, primär och 

sekundärdata. Sekundärdata är samlad från tidigare olika källor medans primärdata är samlad 

direkt från källan (Jacobsen, 2002). Han menar på att det är bra att använda olika typer av 

data då det är svårt och använda sig av bara en. Det finns väldigt många olika sätt att skaffa 

primärdata på, men när en kvalitativ metod skall användas finns det olika metoder som är 

bättre än andra och i denna studie kommer vi använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

  

3.4.1 Primärdata 

Jacobsen (2002) menar på att en intervju är en vanlig metod när det är mindre items som ska 

granskas. I denna research kommer primärdata samlas av intervjuobjekt i form av personer 

som är barchefer samt vanlig anställd personal. Jacobsen (2002) menar på att intervjuer är ett 

mindre kontrollerande alternativ gentemot andra metoder och ger möjlighet till följdfrågor 

som kan hjälpa studien. Semistrukturerade intervjuer är väl anpassat för kvalitativa studier 

enligt (Saunders, 2009). Vi har valt att intervjua objekten i en fysisk miljö där vi även har 

möjlighet att observera samtidigt som intervjun utförs och är den mest anpassade för våran 

metod (Jacobsen, 2002). 

  

3.4.2 Sekundärdata 

Vår sekundärdata är samlad från andra relevanta vetenskapliga artiklar, huvuddelen av de 

vetenskapliga artiklarna är hämtade från “Emerald” men även “Google Scholar och “Web of 

science” förekommer. Jacobsen (2002) menar på att det är viktigt att vara kritisk mot data 

som samlats från sekundärkällor då den informationen är hämtad för att undersöka ett annat 

fenomen i en annan artikel än den man själv skriver.  

 



 

 

 

 

 

 

3.5 Analysmetod 

En analys av empirisk data består av tre faser, dessa är: beskrivning, systematisering och 

kombination. Den första delen är presentationen av den insamlade datan. Inom denna del är 

en objektiv synvinkel av högsta vikt för att få en så grundlig och detaljerad bild som möjligt 

(Jacobsen, 2009). Vid systematisering ska undersökaren kategorisera och strukturera upp 

datan, vikten här ligger främst vid att förminska datan och reducera irrelevant 

intervjumaterial. Den tredje delen, kombination, innebär att undersökaren tolkar den 

insamlade informationen och letar efter samband bland datan och kan därigenom dra 

slutsatser (ibid.). 

 

I detta arbete har intervjuerna spelats in, analyserats och därefter skrivits in i arbetet som en 

flytande text och tillsammans med de observationer som gjorts i lokalen och sociala medier 

redogjort för ett samband. Denna samlade information har därefter återkopplats till teori där 

en analys har utgått ifrån teorin om Service Brand Identity utifrån de dimensioner som den 

består av.  

 

Då denna uppsats är av deduktiv karaktär, innebär detta att den är utformad utifrån den 

teoretiska referensramen där en intervjuguide har uppkommit med hjälp av teorin. Efter 

insamlingen från intervjuer och observationer har varje företag därefter analyserats enskilt 

teori. Vid denna del diskuteras hur de alla har förhållit sig till och hur de jobbar med sin egen 

varumärkesidentitet. Målet här är att finna hur väl de arbetar gentemot den befintliga teorin, 

samt om särskilda dimensioner inom Service Brand Identity anses vara särskilt eftersträvade. 

Efter detta steg kommer en cross case analysis att genomföras. I detta avsnitt har de företag 

som observerats jämförts mot varandra. Detta har gjorts för att finna likheter och skillnader 

mellan de olika företagen och hur de arbetar med att stärka sitt varumärke. Till sist kommer 

syftet att försöka tydliggöras och slutsatser dras med hjälp av de analyser som gjorts (Yin, 

2007). 

 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Vid utförandet av en undersökning används begreppet reliabilitet för att beskriva om den 

utförda metoden är tillförlitlig, användbar men framförallt trovärdig. Studien ska kunna 

återupprepas och varje gång återge samma resultat. För att uppnå en hög reliabilitet är det 

viktigt att inte använda sig utav ledande frågor och att de formuleras på ett liknande sätt till 

varje person som intervjuas (Jacobsen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Ejvegård, 2009). 

Vid utförande av intervjuerna har de spelats in, detta för att öka reliabiliteten ifall 

anteckningar inte återger de detaljer som sades vid tillfället, detta är viktigt för att ingen del 

av informationen går förlorad (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Alla intervjuer i 

denna undersökning har spelats in för att stärka trovärdigheten samt att se till att all 

information som används i empirin är korrekt. Författarna har båda olik bakgrund med den 

ena erfarenhet inom barbransch och den andra utan. Detta har lett till att tidigare expertis och 

insikt har kunnat appliceras på studien men också en objektiv syn vid insamling och 



 

 

 

 

 

 

behandling av data. Enligt Malterud (1998) är kvaliteten på forskaren av stor vikt under 

insamling av pålitlig data, de ska både ha förmågan att göra bra observationer men också ha 

en översiktlig förförståelse. 

 

Förutom reliabilitet bör även validiteten undersökas. Detta använd för att se om undersökning 

mäter det den syftar att mäta (Patel & Davidson, 2003; Kvale & Brinkman, 2009; Ejvegård, 

2009). De tolkningar och argument som görs i studiens ska vara genomtänkta, väl 

argumenterade och utgå från det empiriska underlaget. De slutsatser som dras i slutet av 

studien ska vara hållbara, välgrundade, försvarbara, vägande och övertygande, detta är i 

enlighet med Kvale & Brinkmann (2009). Ett annat krav för en hög validitet är att de 

tolkningar som görs ska stämma överens med verkligheten i den mån som är möjlig, detta för 

att informationen som återges ska vara sanningsenlig (Olsson & Sörensen, 2008). De 

respondenter som valts ut till denna undersökning är ägare eller andra högt uppsatta personer 

som under en längre tid drivit verksamheten och kan därmed dela med sig av sin vision och 

erfarenhet inom företaget. För att höja validiteten ytterligare har dessutom observationer av 

både sociala medier och lokaler utförts, detta gjordes för att kunna styrka eller förkasta det de 

ansvariga sagt under intervjun. De frågor som ställts har haft sin utgångspunkt i teorin vilket 

ökar trovärdigheten att få ut relevant information.  

 

3.6.1 Datamättnad 

Vid utförande av denna studie fann vi tre olika verksamheter tillräckligt för att samla in den 

empiriska data som behövdes. Dessa tre var driftchefer/ägare av barer i Halmstad och gav oss 

tillräckligt mycket relevant information för att hjälpa oss att att besvara vårt syfte till studien. 

Vi tyckte att vi uppnådde den mättnad som skall uppnås, det vill säga att fler intervjuer med 

fler barägare i Halmstad inte hade givit oss någon djupare insikt (Mack, Woodsong, 

MacQueen, Guest,. & Namey, 2005). 

 

3.7 Fallstudier med triangulering 

När frågorna handlar mycket om hur och varför är en kvalitativ fallstudie ofta väldigt 

användbar då den ger undersökarna mycket och innehållsrik information (Daymon & 

Holloway, 2011). De menar även på att en fallstudie är användbar om undersökaren 

undersöker ett visst sammanhang inom ett visst område som i detta fall är gjort i denna 

undersökning. Fallstudier undersöker ett fenomen inom ett visst område genom att använda 

flera källor för att på så sätt uppnå triangulering enligt (Yin, 2014). Då vårt mål är att 

undersöka hur barer jobbar med deras varumärkesidentitet anser vi detta som en rimlig metod 

att använda oss utav för att besvara vår frågeställning. Yin (2014) menar att på att 

triangulering stärker fallstudien då den ger mer relevant information och större insikt. Då 

triangulering är uppbyggd så att den är baserad på flera källor som både intervju och 

observation stärker den studien och ger en mer övertygande slutsats. Vår triangulering gick 

till genom en observation av lokal under öppettid samt en observation av social media. 



 

 

 

 

 

 

Daymon & Holloway (2011) menar på att triangulering stärker validiteten och även 

förhindrar bias från samlad data från bara ett perspektiv. 

 

3.8 Brister och risker för bias 

Denna studie har utförts under våren 2017 av två författare med olika bakgrunder. Den ena 

har bakgrund inom barbranschen och Shotluckan där denna senaste gången haft involvering 

sex månader innan studien påbörjats. Den andra har ingen tidigare erfarenhet inom arbete 

bakom bar och har haft stor involvering i att bidra med en objektiv syn. Den tidigare 

erfarenheten inom baren kan däremot leda till olika risker som tagits hänsyn till under 

studiens förlopp. Till exempel har en vridning till Shotluckans fördel kunnat återkomma, 

detta har undvikits med hjälp av att den andra författaren utan relation till verksamheten har 

haft det största ansvaret i återberättandet och analysen. Dessutom har de delar av teorin stått i 

grund för utformandet av den modell som tagits fram och ingen utgångspunkt från ett 

specifikt företag har valts.  

 

En annan risk är att ägarna och driftsansvariga varit återhållsamma med den information som 

delats till författarna. Denna risk har motverkats med att alla intervjuade har haft samma 

grund av frågor och alternativet med att vara anonyma har givits men inte tagits. De 

intervjuade har därmed haft möjligheten att varken bli nämnda vid namn personligen eller 

namn av sin verksamhet. Om någon av de intervjuade valt att vara anonyma hade alla företag 

presenterats anonyma.  



 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer information om de tre barer som studerades att redogöras. Empirin 

baseras på insamlad data från hemsida, Facebook, Instagram, intervju med ägare eller 

driftsansvarig och observationer. 

 

4.1 Shotluckan - Intervju med Johan, Grundare av Shotluckan.  
 

4.1.1 Bakgrund 

År 2010 grundades Shotluckan av kusinerna Johan och Kim Strömberg. De båda hade 

erfarenhet bakom bar och tyckte det var riktigt roligt att jobba, särskilt tillsammans. Det var 

då de fann intresset att skapa något helt nytt och kul, samt att för en gångs skull inte arbeta 

för någon annan. Efter att ha rest runt i Europa fann de ett koncept som var värt att starta 

själva, det finns inget ställe i Sverige som enbart serverar shots, även om många dricker det. 

Shotluckan började med att endast finnas på sommaren i Halmstad, första året i samarbete 

med pizzeria Venezia som hade en uteservering och serveringstillstånd. De byggde på att 

deras koncept är unikt, de serverar bara shots med fokus på en upplevelse för gästen. Detta 

kan noteras i enlighet med ett av deras slogans: “Sveriges första, bästa och enda shotbar” 

(Shotluckan.se). Med shots menas en liten servering av dryck, allt mellan två till sex centiliter 

och de serverades både med och utan alkohol. Nästa år hade de uppehåll och 2012 hade de en 

lokal på Brogatan i Halmstad, återigen över sommaren. Det var först bara kusinerna som 

jobbade där tills de 2013 startade ett permanent samarbete med Morfars Nattklubb i 

Halmstad. Inne på nattklubben hade de enbart en bar i en del av lokalen. Därefter steg 

omsättningen från år till år och nu i 2017 har de tre barer, en i Halmstad, en i Lund och en i 

Uppsala.  

 

Under hösten 2016 öppnade Shotluckan i en egen lokal i Halmstad och baren inne på Morfars 

Nattklubb försvann. Steget till en egen lokal gjorde att Shotluckan på ett nytt sätt fick lysa 

igenom. Idag har de omkring 15 anställda i Halmstad med bartenders, diskare och 

entrévärdar. Baren har en driftsansvarig som jobbat för Shotluckan sedan ett år tillbaka. 

Under redovisningsåret 2016 noterade Shotluckan Halmstad en omsättning på omkring SEK 

5 miljoner. Kusinerna skapade vid öppning ett mål: “10 barer på 10 år”, de siktar på att öppna 

upp i Göteborg och Malmö härnäst. Intervjun med Johan tog 21 minuter och 18 sekunder. 

 

4.1.2 Positionering 

Shotluckan positionerar sig som ett ställe dit man går för att ha roligt och umgås. De jobbar 

enligt Johan mot personlig service som ingen annan gör, någonstans där man är bra polare 

med bartendern. De gör det de tycker är kul och de som tycker det är kul får komma, det 

handlar om showen mer än att bli berusad. Majoriteten av gäster är mellan 19-25, men de har 



 

 

 

 

 

 

inte direkt någon målgrupp utan alla åldrar är välkomna, då familjer kommer förbi blir barnen 

serverade alkoholfria shots där de får grilla marshmallows över öppen eld på bardisken och 

de har serverat upp till nästan 100-åringar. Idealkunden är egentligen ett sällskap på fyra 

personer, ingen stor vikt i åldern utan mer blandade kön och åldrar, där de kommer in, köper 

en runda var, skrattar tillsammans och uppskattar showen. Johan lägger mycket vikt vid att 

man ska dricka och ha trevligt tillsammans. 

 

Om Johan skulle få beskriva sitt varumärke som person skulle denne vara glad, rolig, 

hjälpsam, utåtriktad och varm. En kille på “ganska korta” 160 cm dök snabbt upp i hans 

tankebana med dessa drag. Det var lätt för honom att få fram en tydlig bild och för att skapa 

en personlighet med varumärket jobbar de mycket med humor. Johan tycker det är viktigt att 

associera Shotluckan med en kul upplevelse samt en trevlig och rolig stämning, detta är något 

som aktivt appliceras genom hela företaget. Till exempel har de långa bardiskar då de vill att 

du ska hänga vid baren för att vara nära bartendern, se och uppleva allt som händer. Det har 

en öppen lokal för att gästen alltid ska kunna se bardisken och vara nära. Fokus ligger på att 

skapa en show och ett ställe att umgås på där det snarare handlar om att ha roligt än att dricka 

för att bli berusad. 

 

4.1.3 Logga och symbolik 

Johan antyder att det är väldigt viktigt med loggan. En logotyp är enligt honom bättre än ett 

namn, en bild är alltid bättre än ett ord. Det har lagts ner mycket tanke bakom skapandet av 

deras logga. Bilden är ett shotglas med en brinnande låga ovanför, detta för att förmedla vad 

baren är. Typsnittet är enligt Johan ganska hårt och tufft, vilket inte förmedlar hur de är, men 

det är stilrent för att förmedla professionalitet. Under texten “Shotluckan” finns deras slogan 

som är “Livet är för kort för att sippa på drinkar”, detta är det som gör det mer familjärt och 

roligt enligt Johan. Även om logotypen har förändrats en del sedan de startade Shotluckan har 

utformningen varit densamma. De tycker att det är väldigt viktigt med sin logga och de 

försöker att använda den hela tiden. Han är väl insatt i att det är lättare att identifiera sig med 

en bild än en text. Målet är att de ska komma till de stadiet där de inte behöver skriva sitt 

namn och slogan utan bara använda sin logga för att bli igenkända.  

 

4.1.4 Marknadsföring - sociala medier 

Marknadsföringen går enligt Johan till 90% genom sociala medier. Vid events använder dem 

även affischer och flyers. Då det ofta är event där många inte vet vad Shotluckan är används 

affischer/flyers med mycket bilder för att kunna förmedla detta. På sociala medier vet de som 

följer dem redan vad vad Shotluckan innebär och jobbar därför annorlunda där. Det betyder 

att de ofta använder inlägg med ett tydligt inslag av humor och lockar gäster att relatera till 

Shotluckan genom roliga inlägg och små videosnuttar. Johan anser att detta stämmer bättre 

överens med deras identitet och fungerar bättre i att engagera folk istället för att fokusera på 

extrapriser.  

 



 

 

 

 

 

 

Oftast är det ledningen och barchefen som sköter de sociala medierna, men även de anställda 

som vill får ladda upp inlägg, de uppmuntrar alla som vill att göra detta. Det finns riktlinjer 

den som lägger upp innehåll ska förhålla sig till, främst på grund av alkohollagen i Sverige. 

Från första början besökte många Shotluckan för att träffa Johan och Kim, detta vill de föra 

över till alla som jobbar i baren. De arbetar mycket aktivt mot relationsbyggande och låter 

alla sköta sociala medier för att de vill att du ska lära känna deras bartenders för att på så sätt 

skapa en trevligare och personlig känsla. Johan ser en stor vikt vid att kommunikationen 

sköts rätt och det beror främst på lagarna i Sverige men också för att förmedla varumärket på 

rätt sätt. 

 

4.1.5 Service 

Service för Shotluckan är enligt Johan att gästen inte alltid har rätt, men gästen är kung. 

Därför ska du göra ditt yttersta för att göra gästen nöjd. Gästen ska gå därifrån med ett leende 

på läpparna och man ska alltid försöka överträffa gästens förväntningar. Skrattar de inte när 

de går därifrån så är det misslyckat. 

 

Johan menar på att han ser alla de anställda som en familj och det ska vara en familjekänsla 

på arbetsplatsen. “De som jobbar på Shotluckan ÄR Shotluckan”. Han tror att i förhållande 

till andra barer så ger Shotluckan mer ansvar till de anställda än andra. De låter de anställda 

vara med och bestämma och kollar alltid med dem om de har inputs, stora som små. Det är de 

anställda är ansiktet utåt och därför är det extra viktigt att de anställda är nöjda och kan 

förmedla den service som ledningen vill. Jobbar du på Shotluckan så är du en del av 

Shotluckan, du är inte bara en bartender utan du är en del av varumärket och ansiktet utåt. Ett 

exempel kan vara att det är de anställda som skapar nya shots på menyn. De har en särskild 

meny där nypåkomna shots skrivs upp, dessa är signerade med namn samt datum och efter en 

månads tas de bort. Om de var tillräckligt populära kommer de upp på den ordinarie menyn. 

Samma sak gäller ifall gästen har ett tips på någon ny shot eller liknande, de tas på fullaste 

allvar och de drar sig verkligen inte för att prova nya saker efter kundens önskemål. Det är 

snarare tvärtom att de vill att gästerna ska komma med förslag och synpunkter på 

förbättringar. Johan ser möjligtvis ett problem att feedbacken ibland inte kommer hela vägen 

upp i leden, från anställd upp till ledningen. Den feedbacken ledningen ser är mestadels från 

sociala medier eller på e-mail. 

 

4.1.6 Personalengagemang 

Shotluckan har en intern grundutbildning på två dagar innan en anställd får börja jobba i 

baren. Det är för att det är så mycket som man behöver lära sig, konceptet är unikt och de gör 

något som ingen annan bar gör menar Johan. Man ställer höga krav på de anställda och 

anställer enbart dem som de tror klarar av det. För att ansöka om jobb ska du skicka in något 

personligt, till exempel en video för att presentera sig och spexa för att visa vem man är. 

Johan säger det är väldigt svårt att bli anställd på Shotluckan, de tar nästan aldrig in CV:n 

utan hellre en videosnutt. Tycker ledningen att det är intressant går man vidare på en audition 



 

 

 

 

 

 

där man får testa att göra lite shots, berätta roliga historier och liknande för att på så sätt 

märka om det är en person som har det som krävs. 

 

De anordnar även personalaktiviteter inom företaget där de träffas och som ett exempel kan 

de sitta och komma på nya shottar under tiden, man festar och har kul men samtidigt delar 

med sig av sina kunskaper. Dessa aktiviteter anordnas separat i varje bar någon gång var och 

varannan månad och sedan tillsammans med alla barer någon gång per år. Johan menar på att 

de anställda blir mer motiverade desto mer involverade de är. De ställer höga krav och 

förväntningar på de anställda att de ska vara glada, trevliga, ha kul på jobbet och särskilt ha 

kul med gästerna. För att se till att detta följs jobbar barcheferna ofta, Johan och Kim jobbar i 

baren minst en gång i månaden på varje ställe och dessutom får de feedback från gäster och 

bekanta. Den ideala anställda ska vara glad, skön, kan snacka för sig och är lätt att bli kompis 

med, då alla vill vara kompis med en bartender menar Johan att just det sistnämnda är väldigt 

viktigt.  

 

4.1.7 Observation Sociala Medier 

Shotluckan i Halmstad har en egen Facebooksida där de uppdaterar frekvent och en 

ungefärlig observation är ungefär en statusuppdatering i veckan under 2017, uppdateringarna 

har en tydlig humoristisk stil där de ofta presenterar en ny shot eller berättar sina öppettider 

för kvällen. Ofta är inlägget lite längre och innehåller en hel del annan rolig text än bara det 

som skall förmedlas. Det är många inlägg som signeras i slutet med “Fred, Shots och 

Kärlek”, sen är det dessutom flera som signeras med en liknande text där det tas i ett annat 

sammanhang. Ett exempel på detta är “Fred, Shots och Blåa kullar” som skrevs under påsk. 

Över tiden kan det märkas att olika personer utformat inläggen på grund av det ordförråd, 

längd av text och bilder som använts skiljer sig tydligt. Ett inlägg får ungefär mellan 20-40 

likes. De har också inlägg där gästen får vara med och tycka, ett exempel är när gästen fick 

vara med och rösta på de nya möblerna till uteserveringen. Shotluckan i Halmstad har 940 

likes och har en uppdaterad Facebooksida där loggan syns, sloganen är med, öppettiderna är 

uppdaterade samt adress och telefonnummer finns lättillgängliga på Facebooksidan. De har 

en recension på 4.9/5 av totalt 45 recensioner och den senaste recensionen gjordes för 4 

månader sedan.  

 

Till Instagram har Shotluckan en gemensam Instagram-sida med de andra barerna i Lund och 

Uppsala. Totalt har de 690 följare och man kan tydligt se deras fokus på shots. Genom bilder 

som är väldigt bearbetade skapar de en intressant och spännande Instagram-sida. Även här är 

deras logga med samt slogan “Livet är för kort för att sippa på drinkar!”  

 

4.1.7 Observation Lokal 

Vi var på Shotluckan en onsdagskväll mellan klockan 22:20 och 22:40 för att studera hur de 

jobbar samt hur stämningen är. Från gatan fanns det två stora fönster som visade upp hela 

lokalen, de har båda två logotypen centrerad, på dörren finns öppettider och små logotyper 

utan text. I mitten från marken är en upplyst skylt fäst med texten “Shotluckan”, insynen är 



 

 

 

 

 

 

väldigt bra där de tydligt syns om det är någon inne. Lokalen var väldigt smal och det syntes 

tydligt att de ville att folket skulle vara nära bardisken då den var lång och det var väldigt 

många som “hängde” framme vid baren. Utmed den andra väggen stod fyra bord i ståhöjd där 

gäster satt på barstolar och pratade. Även om folk vid borden var de nära bardisken och 

händelsernas centrum även där. Det var tydligt att baren var inriktad på att du skulle få en 

upplevelse med väldiga shower tillsammans med shotsen de serverade. Showen kunde 

tillexempel inkludera eld eller tävlingar för att göra upplevelsen så maximerad som möjligt. 

Det var tre bartenders som jobbade och en ordningsvakt stod i dörren, alla hade tröjor eller 

tjocktröjor med Shotluckans logotyp på. De var alla väldigt energiska och turades om att gå 

utanför baren, plocka upp smutsiga glas och mingla med gästerna. Loggan hängde väl synligt 

över bardisken och sloganen “Livet är för kort för att sippa på drinkar” fanns också med. 

Stämningen inne i lokalen var väldigt positiv och glad samt att volymen var ganska högljudd, 

både bland gäster och musik. De närvarande gästerna var mellan åldrarna kring 20 och 50 år. 

Det märktes att gästerna var på gott humör och att de betalade dels för en god shot men också 

för en upplevelse i och med beställningen. 

 

4.2 Zigges Garage - Intervju med Bobby, driftansvarig på Zigges Garage 

 

4.2.1 Bakgrund 

Zigges Garage är en tapasbar som öppnade 2010 och ligger nere vid Nissan i centrala 

Halmstad. Lokalen är relativt liten under vinterhalvåret men på sommaren finns både en 

uteservering och takterrass med ännu en bar att tillgå. Ägarna öppnade upp men över de 

första åren lyckades de inte få dit den mängd folk som behövdes. Efter några år med inte 

riktigt så bra försäljning som de hoppats på, anställde de tre personer vid namn Bobby, 

Dumbo och Akim som gick in i rollen som driftsansvariga. Alla tre hade erfarenhet inom 

krogbranschen i ett antal år och lyckats skapa sig ett namn då de var några som många kände 

och ansågs vara “ikoner” i Halmstad. Det de tillförde var en duo som tillsammans skapade 

något som inte fanns i staden sedan tidigare. 

 

Ganska direkt lyckades de vända skutan och redan efter två år hade Zigges omsättning ökat 

från 1,6 miljoner kronor år 2014 till över 7 miljoner kronor vid 2016. Främst berodde detta på 

en stor utveckling på både drink- och matsidan där en utökad kärlek och passion för det de 

gjorde återfanns. Samtidigt lyckades de bygga upp ett bra rykte med en hemtrevlig bar och 

väldigt familjära bartenders. Zigges koncept är en cocktail- och tapasbar där en stor del av 

deras identitet är att experimentera med spritsorter och likörer för att utveckla nya drinkar och 

smaker. I en intervju med Bobby säger han att nyckeln till deras framgång är att de gillar det 

de gör och det är något som speglas i det de gör. Något som dras upp är att de lyfter fram 

ingredienser som inte används av många andra och fokuserar på det de själva tycker om. De 

lägger stor värdering i att få gästerna att prova drinkar de inte testat innan, gärna med 

ingredienser de redan sagt att de inte gillar, såsom gin - detta görs mest för att få dem att inse 

att det inte är ingrediensen de ogillar utan vad som görs med den. Zigges har kring 



 

 

 

 

 

 

vinterhalvåret runt 5 anställda men under sommaren ökar antalet till mellan 15 och 20 

stycken. Intervjun med Bobby tog 26 minuter och 32 sekunder. 

 

4.2.2 Positionering 

Zigges positionerar sig som en cocktail- och tapasbar som brinner för vad de gör. Det som 

särskiljer dem är det engagemang och den passion de har för drinkar och hur den lyser 

igenom ut till gästen. Alla åldrar, från 18 till 100 år är välkomna, alla med ett intresse av 

dryck och mat. Den roligaste gästen att servera beskrivs av Bobby som någon som är sugen 

på att testa något nytt och går ifrån baren med en “wow-känsla” där ens tankesätt till drinkar 

förändrats. 

 

En social, vänlig, välkomnande och hemtrevlig gubbe med skägg och hatt. Så skulle Bobby 

beskriva sitt varumärke om den vore en person och menar på att de vill skapa en 

hemmakänsla i baren och gästerna ska känna sig komfortabla och välkomna. “Kom som ni är, 

vi är som vi är” är ett uttryck dem använder sig frekvent av, mestadels inom sociala medier. 

Detta menar Bobby på att det är inte så viktigt hur du är klädd, ser ut eller är, det ska vara en 

avslappnad, skön och lugn stämning. Dessutom har man hängt upp tavlor på väggarna och 

har en väldigt distinkt inredning lokalen som skapar en del djup och historia bakom lokalen. 

Även om det förmedlar en känsla de vill åt, menar Bobby på att de skulle vilja renovera 

lokalen och komma med något helt nytt, främst för att göra baren mer användarvänlig för de 

som jobbar. 

 

4.2.3 Logga och symbolik 

Bobby svarar på frågan vad han tycker om Zigges logga och förklarar den som enkel, stilren 

och att det inte behöver vara så mycket mer än att namnet är med. Han berättar att när de tog 

över 2014 ändrade de loggan lite för att få en egen touch på den, deras färg orange lades 

bland annat in och typsnittet ändrades något. Han förklarar att de har en egen logga till en 

verksamhet de haft föregående sommar som kallades Don Taco, i den återfanns en mexikansk 

touch på det baserat på deras förkärlek till Mexiko. De har även en symbol som är av den 

mexikanska stilen “sugar skull”, alltså en dödskalle som är smyckad. Deras egna är detaljerad 

med typiska ingredienser och tillbehör för drinkar de gillar att arbeta med, såsom lime, agave, 

oliver och cocktailglas. Tanken med denna symbol är att binda ihop dessa två ställen och vara 

en enhetlig logga för dem båda. Personalen för Zigges Garage använder kläder med deras 

logga och de jobbar även med att förmedla deras symboler och logotyper på sociala medier 

där de använde sig av både sin nya logga men även en gammal logotyp. 

 

4.2.4 Marknadsföring och Sociala medier 

Zigges kommunicerar utåt främst genom sociala medier men förlitar sig väldigt mycket på 

word-of-mouth. Från starten har detta varit ett effektivt sätt att öka antalet besökare, med dem 

själva som ikoner har snack om service och upplevelser spridit sig genom staden. Bobby 

redogör att det är främst ledningen och ansvariga bartenders som sköter kommunikationen 



 

 

 

 

 

 

genom sociala medier. De ser heller inga restriktioner eller någon mall vad det gäller 

skrivandet, bilder och videos. Ett genomlysande tema för dem är spontanitet, de filmar en 

snutt eller tar ett foto, sedan laddar de upp på till exempel Facebook utan att lägga till ett 

filter eller ändra på något. Bobby tar återigen upp deras slogan “Kom som ni är, vi är som vi 

är” och menar på att skriv det du vill och det du känner för att skriva i stort sett. Det ska inte 

vara så avancerat. 

 

4.2.5 Service 

Service är för Bobby när gästen kommer in med ett leende på läpparna och sedan går därifrån 

med ett ännu större leende på läpparna. Att man tar hand om folk och lyssnar på vad de vill 

ha. Guida dem på vägen när de ska beställa en drink, öl eller vin, att man ställer följdfrågor 

till önskemål om en god drink, om den ska vara söt eller sur och så vidare. Bobby menar att 

ska man lyckas uppnå detta krävs också en duktig och utbildad personal.  

 

Bobby ser även de anställda som en stor familj, att det inte ska vara något chefsled oavsett 

ansvarsområde. Alla är lika värda och på samma nivå, de anställda får även vara med på de 

beslut som rör dem, till exempel att komma på nya drinkar eller i att förbättra lokalen. De får 

mycket feedback från gäster och oftast är den positiv. Skulle den mot förmodan vara kritisk 

har denna bemötts på ett professionellt sätt och redit ut frågetecken. De har även bra koll 

själva på hur de anställda sköter sig då de i driftsrollerna jobbar mycket i baren och runtom. 

 

4.2.6 Personalengagemang 

För att jobba på Zigges ska man vara en skön och utåtriktad person. Man ska vilja lära sig 

nya saker och ha lätt för att anpassa sig då Bobby menar att på Zigges jobbar de lite 

annorlunda, de jobbar med stort fokus på enhetlighet. Varje person ska göra drinkar med 

samma resultat, om en gäst beställer en särskild drink ska den smaka likadant och se likadan 

ut, oavsett vem som gör den. På Zigges jobbar bartenders också lite likt servitörer, då de går 

ut bland gäster och tar beställningar. De gör detta då en bartender har lättare att göra kunden 

nöjd på grund av större kunskap av vad som smakar gott och vad som finns i baren. De har ett 

stort fokus på intern utbildning, där de anställda under tidens gång får lära sig sättet de ska 

jobba på och hur de ska följa Zigges normer. Anställda förväntas dessutom skapa en trygghet 

och säkerhet hos gästen samt ha en stor kunskap och kärlek till cocktails. 

 

 

4.2.7 Observation Sociala Medier 

Zigges Garage har även de en uppdaterad Facebook som används flitigt. Ungefär 3 

uppdateringar i veckan där de presenterar nyheter i baren och även uppmärksammar olika 

högtidsdagar och ofta kör på ett tema efter detta. Ett exempel är internationella kvinnodagen 

då hela personalen gick runt med peruker för att uppmärksamma detta. Ett vanligt inlägg på 

sidan kan få allt mellan 10-100 likes. Zigges Garage har 2 521 likes på Facebook och de har 

även de en uppdaterad Facebooksida med öppettider samt adress och telefonnummer. Även 



 

 

 

 

 

 

Zigges-loggan är synlig på Facebooksidan och de har en recension på 4.9/5 av totalt 156 

recensioner och den senaste recensionen gjordes för 6 veckor sedan. 

 

Zigges Garage använder också Instagram där de har 1 021 följare. De lägger ofta ut bilder på 

nyheter eller inbjudande drinkar. De har även en del bilder på personalen där de ser 

välkomnande ut och även bjuder på sig själva. Zigges-loggan är inte synlig förrän i ett 

gammalt inlägg längre ner på sidan. 

 

4.2.8 Observation Lokal 

Vi var på Zigges Garage samma onsdag mellan klockan 22:45 och 23:05. Genast när vi kom 

dit kände vi oss väldigt välkomna, det var en väldigt avslappnad stämning inne på Zigges där 

folk satt på de höga bänkarna och pratade samtidigt som de avnjöt en öl eller drink. Även om 

vi gick till baren och beställde var det tydligt att du kunde slå dig ned och invänta en 

bartender som kom och tog beställning om du så önskat. Det spelades musik på en lagom och 

avslappnad volym och man fick en väldigt familjär känsla. Zigges logga var även den synlig 

så fort du var i lokalen. Till exempel var loggan synlig på fönstret samt på menyerna. 

Inredningen var väldigt speciell men inbjudande, det hängde till exempel masker och tavlor 

på väggarna med en tydlig mexikansk stil. Lokalen de hade var ganska liten med en liten bar. 

Gästerna var i åldrar mellan 20 och 50 år. De flesta satt på den lilla uteserveringen och det 

var två bartenders som jobbade, båda jobbade aktivt både i baren och ute bland gästerna där 

de både tog beställningar och socialiserade med deras gäster. Bobby var en av de som 

jobbade. 

 

4.3 Liams Bar & Café - Intervju med Leon, Driftansvarig 

 

4.3.1 Bakgrund 

Liams öppnade i Halmstad under Augusti 2014. Baren ligger i centrala Halmstad i en 

mellanstor lokal där det finns två våningar med barer på båda två. Utöver detta har de 

dessutom en uteservering under somrarna. Det började som en bar inriktad för studenter där 

ett billigare pris på alkohol erbjöds och tillställningar arrangerades tillsammans och utmed de 

aktiviteter som de studerande vid Halmstad Högskola organiserat. Det var den dåvarande 

driftschefen Filip Killander som startade baren och tog med hjälp av ägarna Fedayi och 

Müslüm fram hur baren skulle bli utformad, namn och logotyper med mera. Tillsammans 

med de anställda skapade de en identitet och inriktning för baren som  

 

I augusti 2016 slutade Filip från sin driftschefs-roll då hans lillebror tog över fram till 

november 2016 då Junior Leon Balci, ägarens son steg in som ansvarig. 

Öppettiderna i dagens läge är onsdag, fredag och lördag mellan 21:00 till 02:00, på sommaren 

har de utökade öppettider. Det är 10 personer totalt som jobbar på Liams, under en kväll är 

det tre stycken och sedan en entrévärd. 



 

 

 

 

 

 

 

I en intervju med Leon fick vi reda på hur han såg på Liams som varumärke och hur de 

arbetar. Det blev tidigt tydligt att han inte reflekterat mycket över styrkan i ett varumärke, 

den information som följer kommer främst från denna intervju. Intervjun med Leon tog 13 

minuter och 25 sekunder. 

 

4.3.2 Positionering 

Liams positionerar sig enligt Leon som ett “förkröks-ställe” dit man kommer för att ta något 

att dricka innan de går vidare till nattklubb. Målgruppen beskrivs rakt av att vara studenter, 

där idealkunden är någon som trevlig och uppskattar vad de får för sina pengar. 

Differentiering mot konkurrenter är något som inte läggs allt för stod vikt vid intervjun där 

Leon förklarar att det knappt är något han tänkt på. Uppmärksammat är studenterna där de 

står för den stora majoriteten av gästerna. Om varumärket skulle dras fram i en persons 

gestalt skulle Leon beskriva “Liam” som “skön, glad” och i 20-22 års åldern samt student. 

När frågan kommer in på hur de jobbar med det beskriver han att det var något Filip jobbat 

med och var väldigt duktig på att förmedla den personlighet varumärket står för. Leon 

fortsätter med att förklara att han själv inte fått grepp om det än utan precis tagit över och är 

ny till barbranschen samt att jobba mot högskolestudenter. 

 

4.3.3 Logga och symbolik  

Logotypen för Liams är något Leon inte själv var med och skapade, det är dessutom något 

han inte tänkt vidare på att reflektera över syftet till typsnitt eller layout till loggan. Det finns 

i hans ögon inget vidare syfte till varför den ser ut som den gör eller vikten vid att använda 

den i marknadsföringssyften annat än att smycka lokal eller att användas i sociala medier.  

 

4.3.4 Marknadsföring - Sociala medier 

I sin form av marknadsföring använder de främst sociala medier såsom Facebook, Instagram 

och Snapchat. Leon är den som själv jobbar med och utformat de inlägg som lagts upp från 

att han tog över driftansvaret. Facebook används från hans sida mestadels som ett informativt 

forum där öppettider, nyheter och händelser listas upp. Instagram har Leon precis fått tillgång 

till efter att Filip var den som hade ansvaret på detta media, han förklarar vidare att Filip “var 

väldigt duktig” i användandet av detta. I utformandet av inlägg finns där ingen vidare mall 

utan det skiljer sig, Leon ser till att använda sig utav Facebooks marknadsföringstjänst för att 

få bättre reach och högre interaktion från användare. 

 

4.3.5 Service 

När området service omnämns nämner Leon att vikten ligger vid att kunden ska få det han 

eller hon vill ha. Exemplet som tas upp är om en drink beställs så ska rätt drink göras, om en 

särskild ingrediens inte finns så ska kunden informeras om detta och en lösning och hittas. En 

tydlig vikt av att vara glad och trevlig finns, det är viktigt att kunden får ett bra bemötande. 



 

 

 

 

 

 

Om ett problem skulle uppstå ses det som att den anställde ska kunna “ta det” och inte 

argumentera emot, de ska istället se till att göra om drinken så kunden blir nöjd. Leon ger 

ansvar för sin personal över den bar de jobbar i, kassan, bemötande mot gäster och gör de 

aktiva inom de beslut som berör dem. Han ser till att lyssna på sina anställda och de fall han 

tar upp är de gånger några ingredienser behövs köpas in. Mycket positiv feedback tas emot 

om service och priser men ingen negativ kritik har nått upp till Leon. 

 

4.3.6 Personalengagemang 

För att få jobba i baren krävs det att personalen går igenom en utbildningsblankett. Denna 

syftar främst till att de anställda ska lära sig hur baren ska se ut, de drinkar som de behöver 

kunna och de regler de bör förhålla sig till. Detta var något som den tidigare barchefen Filip 

implementerade. För att få jobba bakom baren ska de ha utgått ifrån denna blankett, lärt sig 

informationen och sedan redogöra för Leon att de kan det mesta. Förväntningar på personal 

ligger på att de ska vara glada och nöjda på jobbet samt att prestera för den lön de får. Den 

anställde tycker Leon ska ha lite mer än en vanlig minimilön, att den ska tjäna lite mer pengar 

och på så sätt bli nöjdare. Däremot uttryckte sig Leon att han inte har någon koll på hur de 

anställda presterar eller om de lever upp till hans förväntningar. Den ideala bartendern 

beskrivs som glad, sprallig, bjuder på sig själv men framförallt att denne ska ha en stor 

kompiskrets, främst inom högskolan. 

 

4.3.7 Observation Sociala Medier 

Liams har en Facebooksida och under hela 2017 har de gjort en uppdatering. Det är tydligt på 

Facebooksidan att den tidigare varit aktiv men i nuläget är det begränsad aktivitet. Tidigare 

fylldes sidan av inlägg med mingelbilder, information om event och fylliga texter med kraftig 

personlighet. De senaste inläggen har präglats av att vara väldigt informativa utan särskild 

karaktär. Många uppdateringar har varit väldigt inriktade på billig dricka och mat. De har 922 

likes på Facebook-sidan och annars en uppdaterad hemsida med loggan väl synlig, öppettider, 

adress och telefonnummer. De har en recension på 5/5 av totalt 43 recensioner. Den senaste 

recensionen gjordes för 10 månader sedan.  

 

Liams har även en Instagram där de har 213 följare. Senaste gången den uppdaterades var 10 

månader sedan. De har ett tydligt inslag av hur de vill marknadsföra sig och jobbar väldigt 

mycket för att göra reklam för deras billiga priser och erbjudanden. Loggan var synlig på 

Instagram och även där stod deras öppettider och adress.   

 

4.3.8 Observation Lokal 

Samma onsdag som de andra barerna besöktes var även tanken att besöka Liams. Vi hade läst 

på Facebook att det skulle vara öppet till 02:00 men när vi kommer dit 23:10 är Liams stängt. 

Vi kunde därför bara observera utsidan av Liams den gången och fick helt enkelt göra 

observationen en annan dag. Vi gick istället dit på fredagen för att observera lokalen. När vi 

kom in möttes vi av en fräsch lokal som var väldigt enhetlig och distinkt. Det som man såg 



 

 

 

 

 

 

nästan först ut av allt var Liams logga som var tryckt över bardisken tillsammans med menyn. 

Musik spelades på en ganska hög nivå och det var bara ungdomar som syntes i lokalen. Det 

var en glad men högljudd stämning inne i lokalen. Till exempel så fanns det pingisbord på 

nedervåningen där gästerna kunde spela “beerpong”. Det var två bartenders som jobbade. En 

i baren på övervåningen och en i baren där nere. Under vår tid inne på Liams var bartenderna 

bakom bardisken och de gick endast ut för att hämta tomma glas eller dylikt och inte för att ta 

beställningar.  

  



 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 

5.1 Inomfallsanalys 

5.1.1 Shotluckan 
 

5.1.1.1 Brand Personality 

Plummer (2000) beskriver konceptet av brand personality som användningen av mänskliga 

beskrivningar för att skildra varumärken och uppfattningen är något som ständigt formas 

genom konsumenters interaktioner. Kapferer (2003) menar vidare på att brand personality gör 

det möjligt för konsumenterna att identifiera sig själva med varumärket och att uttrycka sin 

egen personlighet genom varumärket. Freling & Forbes (2005) beskriver att det är viktigt för 

företagen att förstå att brand personality är en stor del till att bygga konsument och 

varumärkesrelationer och det är även en effektiv väg att gå för att differentiera ditt 

varumärke. Johan hade tidigare förståelse av vikten för att etablera sitt varumärkes 

personlighet och det något han enkelt kunde sätta fingret på. Med lätthet beskrev han 

Shotluckan med personliga karaktärsdrag och dessutom med fysisk närvaro. En glad, 

hjälpsam och utåtriktad grabb med en varm utstrålning präglade beskrivningen. Detta är 

något som per definition av Aaker (1997) är vad brand personality står för. 

 

Den bild som beskrevs av Johan hänger väl ihop med den bild han vill förmedla med 

Shotluckan och de arbetar aktivt med dessa personlighetsdrag. Från en slogan som bygger på 

humor till den personal som anställs och jobbar, präglas de alla av en liknande attityd. I likhet 

med vad Fournier (1998) anser, höjer detta värdet på varumärket. Dessutom beskrevs 

idealkunden och målgruppen i likhet med den personlighet som beskrevs av varumärket, 

ingen ålder definierad men med tydliga liknelser i karaktärsdrag. I enlighet med vad Kapferer 

(2003) beskriver gör brand personality det möjligt för konsumenterna att uttrycka sin egen 

personlighet genom varumärket. Shotluckans personlighet definierades som ett ställe dit folk 

går för att ha roligt och umgås, där personlig service och gemenskap ligger i centrum. Denna 

bild formuleras väl genom det Johan beskrev. 

 

5.1.1.2 Corporate Visual Identity 

Aaker (1996) menar på att en logotyp bidrar till en starkare bild av varumärket och 

underlättar för igenkännande och återkallelse. Även Keller (2003) understryker användandet 

av loggor och annan symbolik hjälper i att förmedla varumärkesidentiteten för ett service-

varumärke mer konkret än om det inte skulle använts visuellt. Coleman et al (2011) 

understryker innebörden av Corporate Visual Identity inom Brand identity och hur viktig den 



 

 

 

 

 

 

är, och att serviceinriktade företag måste ta extra hänsyn till saker som gör ditt märke mer 

igenkännligt genom symboliken.  

 

Johan är väl medveten om vikten av en logga och antyder att en bild alltid är bättre än ord. 

Det är alltid lättare att identifiera en bild än en text enligt Johan och detta stämmer överens 

med Aakers (1996) påstående. Johan menar vidare på att de vill komma till det stadiet där de 

inte längre behöver använda sitt namn utan bara använda sin logga för att bli igenkända och 

är väl medveten om Keller (2003) teorin, att detta ska uppmärksammas då det har en stor 

påverkan på brand awareness som i sin tur leder till en bättre brand equity. Detta var även 

något som stämde överens med våra observationer då man kunde se att de lagt ner mycket 

vikt vid just deras logga och den var även synlig på väldigt många ställen både i baren och på 

sociala medier. De är frekventa i användandet genom närvaro i lokal och på sociala medier, 

de är väldigt konsekventa i hur de använder uppdaterade versioner av sin logotyp och detta är 

något Johan uttryckte hög medvetenhet om. 

 

Corporate Visual Identity har även en stor påverkan på kundnöjdhet inom servicebranschen 

(Melewar & Saunders, 1998). Johan är väldigt mån om vad deras logga och slogan ska 

innebära, att den ska vara en familjär och rolig känsla samtidigt som de ska förmedla 

professionalitet, som i sin tur skall skapa kundnöjdhet. 

 

5.1.1.3 Consistent Communications 

Vad som beskrivs av tidigare författare är vikten av att använda en integrerad kommunikation 

mot konsumenter där en tydlig bild av varumärket kan genomskådas i varje 

marknadsföringskanal (Blomback & Axelsson, 2007; Lynch & de Chernatony, 2004). Detta 

leder i sin tur till ökad tillit, ökad varumärkespreferens och minskad upplevd risk (Bendixen 

et al., 2004). Genom intervjun med ägaren Johan och genom att studera aktivitet på sociala 

medier samt ute i lokal fick vi en tydlig bild av Shotluckans medel för kommunikation. En 

genomgående bild av upplevelse, humor och professionalitet är det distinkta som ska kunna 

tydas. Genom sociala medier beskrev Johan att det främst är ledningsgruppen som skriver 

inlägg med vissa inlägg som skrivs av personalen, de följer mestadels en mall när det gäller 

de lagar som finns i Sverige. Varje person sätta sin egna twist på inläggen. När vi studerade 

inläggen på Facebook och Instagram var det väldigt tydligt att Johan talade sanning. En 

genomgående användning av bild på nya shots, skämtsamma inlägg och över åren kunde det 

märkas att olika personer utformat inläggen på grund av det ordförråd, längd av text och 

bilder som använts.  

 

McDonald et al. (2001) påvisar vikten av att engagera personal i uppbyggnaden av 

varumärket genom internal marketing där Grönroos (1980) menar att detta uppnås genom ett 

internt ramverk och utbildning. Shotluckan arbetar aktivt på detta genom de utbildningar och 

aktiviteter som ständigt anordnas. Inom servicebranschen tar Berry (2000) upp det faktum att 

de anställda spelar en stor roll i kommunikationen med att förmedla varumärkesidentiteten. 

Vid observationen ute i Shotluckans lokal var det tydligt att de anställda till stor del följde 

den identitet som beskrevs av Johan. Att mäta vikten av Consistent Communications handlar 



 

 

 

 

 

 

om företagets förståelse om vikten av marknadsföringsverktyg och att förmedla en 

konsekvent bild av varumärket (Coleman et al., 2015), detta är något Shotluckan visat tydligt 

att de förstår. Mumel et al. (2011) påvisar att denna förståelse leder till en allmän ökning i 

prestation för företaget. 

 

5.1.1.4 Employee and Client Focus 

Coleman et al. (2011) menar på att om man engagerar sina anställda och uppmärksammar 

sina konsumenter ger det en positiv effekt på ett varumärkes prestation. Johan var tydlig med 

att säga att personalen på Shotluckan var en stor “Familj” och att de anställda som jobbar där 

“är” Shotluckan och att de får nästan alltid vara med och bestämma och komma med 

synpunkter stora som små och detta är något som styrks enligt Coleman et al. (2011) som 

menar på att de anställdas har en stor roll i bidragandet av att skapa en varumärkesidentitet 

inom företaget.  Ökat ansvar och inblandning visar ett positivt resultat enligt Coco et al. 

(2011). Wood & Wall (2007) menar på att genom att involvera sin personal så mycket som 

möjligt har en stor del i de anställdas ökade prestation. Genom observationen på sociala 

medier såg vi att personalen var väldigt inblandade då de ofta var med på bilder och liknande, 

de hade ibland till exempel kommit på en egen shot och fick presentera denna på hemsidan. 

Även Johan sa att han mer än gärna ser anställda som kommer med egna idéer eller förslag 

och som Wood & Wall (2007) nämnde skall man se varje anställd som en väsentlig del av 

organisationen.  

 

För Johan är kunden otroligt viktig, han vill att på Shotluckan ska gästen gå därifrån med ett 

leende och överträffa gästens förväntningar. Går de inte därifrån med ett leende anser Johan 

att de har misslyckats. Jaramillo (2009) säger att ett implementerat konsumentfokus visar 

stark och positiv syn på upplevd kundfokus och tillfredsställelse vilket i sin tur leder till 

högre försäljningssiffror. Coleman et al. (2011) menar att det är viktigt att belysa behovet för 

ett företag att vara medvetna om hur man möter konsumentens behov och där pratar Johan 

om hur även gästerna får vara med och påverka med tips på nya shots eller liknande, det 

uppskattas om gästen kommer med ett nytt förslag och tas på fullaste allvar. Detta såg vi även 

genom vår observation, till exempel hade de en omröstning på facebook där gästerna fick 

rösta på hur de nya utemöblerna till uteserveringen skulle vara. Vi upplevde även en väldigt 

rolig och familjär stämning när vi själva var i lokalen.  

 

5.1.1.5 Human Resource Initiatives 

Det har nämnts tidigare att Shotluckan är aktiva när det handlar om att ständigt jobba med 

sina anställda, de håller i utbildningar och aktiviteter utöver hela arbetsperioden. Från 

anställning krävs det att personen i fråga går en intensiv grundutbildning på två dagar innan 

de får jobba bakom baren för att lära sig om lagar, shots och hur de ska jobba i baren. Tan 

och Lim (2012) har konstaterat att det finns ett positivt samband där utbildning av personalen 

ökar prestationen både formellt och informellt inom servicebranschen.  

 



 

 

 

 

 

 

Johan nämnde dessutom att de håller i personalaktiviteter lite då och då, detta för att öka 

kunskapen om företaget och att ha kul tillsammans för att lära känna varandra. Coleman et al. 

(2011) menar på att detta tillvägagångssätt där företag ständigt jobbar med sina anställda 

visat sig vara väldigt relevant för att bygga varumärkesidentitet inom servicebranschen. De 

Chernatony (2006) styrker detta påstående där han argumenterar för att hålla i konsekventa 

utbildningar för att göra personalen medvetna om vad varumärket står för och vad dess ideal 

är. Katou (2012) tar upp att rekrytering, utbildning och belöning ökar den totala prestationen 

inom organisationen och baserat på vad Johan berättat om företaget jobbar Shotluckan aktivt 

med detta. Ett annat exempel på detta är där de ställer höga krav för anställning där den 

sökande måste skicka in en video-ansökan och sedan prestera under intervjun för att få 

jobbet. 

 

Johan har berättat om de förväntningar Shotluckan har på sina anställda, detta innefattar att 

arbeta effektivt men särskilt att ha kul med gästerna där de bygger ett förtroende till kunden. 

Shotluckan arbetar dessutom aktivt med att se till att dessa förväntningar uppfylls, där 

barchefer och ägare ständigt jobbar med personalen och med hjälp av den feedback som 

gäster ger. Detta är en viktig del inom human resource initiatives enligt Coleman et al. 

(2011). 

 

5.1.2 Zigges Garage 

 

5.1.2.1 Brand Personality 

Haigood (1999) säger att varumärken idag har mer personlighetsdrag och detta leder till att 

varumärken upplevs som mer familjära, komfortabla och mindre riskfyllda. Just familjär är 

något som Bobby på Zigges garage verkligen är inne på. Han beskriver sitt varumärkes 

personlighetsdrag som social, vänlig, välkomnande och hemtrevlig gubbe med skägg och 

hatt. Det är tydligt att på Zigges försöker de skapa en hemmakänsla. Helgeson & Supphellen 

(2004) menar på att varumärken ofta är förknippade med den typiska användaren, på Zigges 

är det tydligt att den typiska användaren är den vardagliga gästen som är välkommen som den 

vill. 

 

Det var tydligt när vi frågade Bobby om Zigges varumärkes personlighetsdrag att han inte 

hade några som helst problem att beskriva detta. Fournier (1998) säger att det är viktigt för 

företag att förstå att brand personality är nödvändigt för att skapa och bygga meningsfulla 

konsument och varumärkesrelationer och höja värdet på varumärket. Det är också ett sätt att 

differentiera ditt varumärke och stärker ditt brand performance (Freling & Forbes, 2005). 

Ideal-kunden beskrevs av Bobby som den som kommer dit och vågar prova något nytt och 

det stämmer överens med Zigges personlighetsdrag då man ska känna sig som “hemma” på 

Zigges och då vara trygg och bekväm att testa olika saker.  

 



 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Corporate Visual Identity 

Vid utformandet av en logotyp bör den enligt de senaste trender vara simpel och lätt att känna 

igen för att få ökad kännedom från konsumenter (Faulkner, 2017). Zigges Garage har en 

logotyp (se bilaga -) i enlighet med detta där den består av namnet i vitt på en svart bakgrund 

med Z:at i orange färg. Enligt Aaker (1996) förmedlar användandet av en logotyp en starkare 

bild av varumärket och underlättar för igenkännande och återkallelse. Som Bobby uttryckte 

sig använder de sig av loggan, men att ingen större vikt lagts ner på den utan namnet är det 

som behöver vara med. Symbolen används på personalkläder och vid observationen märktes 

den dessutom på de fönster som fanns i lokalen. Enligt Coleman et al. (2011) bör vikt läggas 

vid alla delar av en logotyp och att det typsnitt som används bör spegla vad företaget står för. 

Bobby var inte med och skapade det första typsnittet men det verkar tydligt att just denna del 

inte spelar en stor roll för dem, däremot lade de in färgen orange som de vill förknippa med 

varumärket. Detta tyder på att de har viss förståelse för den påverkan deras logotyp har på 

kännedom från konsumenter, detta är något Keller (2003) i sin tur uppmärksammar. Däremot 

verkar de inte ha förståelse för vad detta gör för deras affärsprestation vilket Oliveira-Castro 

et al. (2008) påstår är en viktig del av varumärket. Detta styrks dessutom av en observation 

av deras sociala medier upptäckte vi att den används på Facebook som profilbild och vid 

något enstaka tillfälle men den är knappt synlig på Instagram.  

 

De använder sig utav en annan symbol förutom logotypen där denna verkar spegla mer vad 

de gillar och står för. Den “sugar skull” de använder sig av ger uttryckligen en tydligare bild 

av vad de gör och deras intressen. Som Keller (2003) uttryckt sig är användandet av logo och 

annan symbolik hjälpsam i att förmedla varumärkesidentiteten, särskilt inom 

servicebranschen. Däremot kan användandet av två logotyper leda till förvirring för vad 

varumärket står för enligt Aaker & Joachimsthaler (2000). Denna symbol används dessutom 

för att binda tillsammans två verksamheter (Zigges och Don Taco) som till blotta ögat inte 

har något med varandra att göra. Detta kan vara förvirrande för konsumenten och inte ha 

någon positiv effekt för dem enligt Coleman et al. (2011) som trycker på att varje varumärke 

bör ha en specifik logotyp som speglar organisationens varumärkesidentitet. 

 

5.1.2.3 Consistent Communications 

Zigges använder sociala medier flitigt och ser det som ett bra marknadsföringsverktyg. 

Coleman et al. (2011) menar på att Consistent Communications handlar om hur företagets 

förståelse om marknadsföringsverktyg och hur de jobbar med det för att förmedla en 

konsekvent varumärkesidentitet. Bobby talar om att de gärna uttrycker sig väldigt ledigt och 

lite som de känner för när de marknadsför på sociala medier och lite på så sätt förmedlar de 

deras identitet precis som deras slogan “Kom som ni är , Vi är som vi är” och jobbar vidare 

på den lediga, familjära stilen som identifierar deras varumärke. Denna integrerade 

kommunikation leder till ökad tillit hos konsumenten enligt Lynch & De Chernatony (2004). 

 

Bobby menar vidare på att de som läggs ut på sociala medier, läggs ut väldigt spontant och de 

har egentligen inga restriktioner på vad som får läggas ut eller inte. Det är ofta de i ledningen 



 

 

 

 

 

 

som skriver ett inlägg eller lägger ut en bild men han ser inga problem i att en anställd skulle 

göra det om den ville. Berry (2000) menar på att inom serviceyrket är den anställde väldigt 

viktig för att förmedla varumärkesidentiteten, vad gäller kommunikationen utåt mot 

intressenter eller konsumenter. Även McDonald et al. (2010) uppmanar till användningen av 

intern-marknadsföring då det engagerar de anställda i uppbyggnaden av varumärket. Vår 

observation på Zigges sociala medier stärker det Bobby säger då Zigges får anses som flitiga 

användare av sociala medier samtidigt som de uttryckte sig med en väldigt ledig stil och 

avslappnande inlägg. 

 

5.1.2.4 Employee and Client Focus 

Även Bobby ser de anställda som en stor “Familj” och tycker inte det ska vara något chefsled 

oavsett ansvarsområde. Han tycker alla är lika mycket värda och de anställda får vara med på 

beslut som rör dem, till exempel inredning i lokalen eller tips på nya drinkar.  

Wood & Wall (2007) säger att om man behandlar sina anställda som en väsentlig del av 

organisationen och involverar sin personal bidrar detta starkt till att driva engagemang mot 

företaget och därmed ökar de anställdas prestation. Ökat ansvar och inblandning visar positiv 

effekt på resultatet (Coco et al. 2011).  

 

Coleman et al. (2011) menar på att om du engagerar dina anställda och uppmuntrar 

konsumenterna kommer det ge positiva effekter på ditt varumärke. När vi observerade Zigges 

på sociala medier var det tydligt att de anställda var väldigt involverade då de hade bilder på 

personalen där de bjöd på sig själva och såg väldigt välkomnande ut. Under vår observation 

på plats var det tydligt att även konsumenterna var väldigt uppmärksammade. Personalen på 

Zigges gick medvetet runt och hälsade, tog beställningar och socialiserade med gästerna.  

 

För Bobby är gästen väldigt viktig. Att gästen kommer in med ett leende på läpparna och 

lämnar med ett ännu större leende. Man ska ta hand om gästen och lyssna på vad de vill ha, 

guida dem på vägen om de vill beställa en drink med följdfrågor. Ett stort fokus läggs på 

gästen och precis som Jaramillo (2009) säger leder ett implementerat konsumentfokus till en 

mer positiv syn på både upplevd kvalité och och tillfredsställelse hos gästen vilket leder till 

en ökad försäljning.  

 

5.1.2.5 Human Resource Initiatives 

Coleman et al. (2011) antyder att Human Resource Initiatives är väldigt relevant inom 

servicebranschen och menar på att de anställda spelar en stor roll och att deras utbildning är 

viktig för byggnadsprocessen av varumärkesidentiteten inom ett företag i 

serviceorganisationer. På Zigges säger Bobby att de har en stor fokus på internutbildning där 

de anställda får lära sig sättet man jobbar på Zigges. 

 

På Zigges har de krav på hur den anställde ska vara, man ska vara skön och utåtriktad för att 

skapa en enhetlighet med resten av personalen och man ska vara anpassningsbar då de jobbar 

lite annorlunda men på ett konsekvent sätt och efter kundens önskningar. Målet är även att 



 

 

 

 

 

 

varje person ska göra drinkar med samma resultat. De Chernatony (2006) säger att personalen 

ska utbildas konsekvent med vad varumärket står för och dess ideal. På Zigges vill de 

förmedla sin kunskap till drinkar och därför jobbar ska alla anställda vara utbildade och 

kunna mycket, speciellt på drink-sidan då man ska kunna tillgodose kundens behov och 

precis som Tan and Lim (2012) säger finns det ett positivt samband med hur utbildning både 

formellt och informellt ökar prestationen inom servicebranschen.  

 

5.1.3 Liams Bar & Café 

Vad som kan noteras vid driften av Liams Bar & Café är att de har stått inför stora 

förändringar de senaste åren. Med hjälp av intervju med den nuvarande barchefen och en 

observation av sociala medier kan det märkas en stor skillnad i hur varumärkets personlighet 

formulerats. Från start tycks Filip Killander ha haft en tydlig bild av vad Liams står för och 

hur detta formuleras genom användningen av Facebook där inlägg haft en personlig klang. 

Den korta intervjun med Leon tyder på en begränsad kunskap. 

 

5.1.3.1 Brand Personality 

I dagens läge har Liams personlighet gjorts i uttryck genom Leon. Enligt honom positionerar 

sig Liams som ett ställe dit studenter kommer och dricker billig dricka. Leon beskrev att han 

inte sett varumärket som levande eller med en personlighet tidigare och därmed inte är något 

de jobbar med. Att associera mänskliga beskrivningar med ett varumärke är något som 

Plummer (2000) påstår är den viktigaste delen inom brand personality och något ett företag 

bör jobba aktivt mot. Detta är något Leon inte förstår och Liams inte ger uttryck för i nuläget. 

Vid observation av sociala medier är det tydligt att inläggen saknar en personlig klang sedan 

Leon börjat sköta den och han säger själv att de  inlägg som görs är informativa. Enligt 

Fournier (1998) är det viktigt för företag att förstå vikten av brand personality och den 

förmedlas den genom alla interaktioner med konsumenten. Detta område inom 

varumärkesidentitet är det som enligt Coleman et al. (2011) är den mest framträdande 

faktorn. 

 

När Leon sedan fick beskriva hur han såg Liams i personlig gestalt gav han en beskrivning 

som överensstämde med den målgrupp och ideala kund han gav senare i intervjun. Detta är 

något som Helgeson & Supphellen (2004) säger är vanligt men bör enligt Freling & Forbes 

(2005) arbetas aktivt mot för att differentiera sitt varumärke och stärka sitt brand 

performance. I likhet med detta nämnde Leon dessutom att de på Liams inte differentierar sig 

på ett särskilt sätt annat än att ha låga priser. 

 

5.1.3.2 Corporate Visual Identity 

Någonting som är viktigt vid skapandet av en varumärkesidentitet är enligt Aaker (1996) en 

logotyp. Denna logotyp stärker bilden av varumärket och underlättar igenkännande och 

återkallelse. Faulkner (2017) beskriver hur den bör se ut och användas och kommer fram till 



 

 

 

 

 

 

att den ska en simpel logotyp. Då vi intervjuade Leon hade han ingen tanke eller syfte med 

hur loggan såg ut och berättade att den enbart var för att använda i marknadsföringssyfte som 

att smycka lokalen eller att användas på sociala medier. Det som måste tas hänsyn till är att 

Leon inte var med och skapade denna logotyp eller dess innebörd, men det är något som bör 

vara tydligt för den som brukar den. Leon var således inte införstådd på det Keller (2003) 

uppmärksammar, att medvetenhet om hur varumärkets logga har en påverkan på företagets 

brand awareness som i sin tur leder till en förenklad väg att skapa brand equity.  

 

Coleman et al. (2011) talar om att serviceorienterade företag måste ta extra hänsyn till saker 

som gör sitt märke extra igenkännligt genom symbolik. Något som vi uppfattade vid 

observationen på sociala medier var att Liams var väldigt konsekvent vid användningen av 

sin logga, något som Joachimsthaler & Aaker (2000) bygger på vikten av symbolik och hur 

företag bör använda en specifik logotyp för att inte skapa förvirring hos konsumenterna. 

Även utanför lokalen var deras logga väl synlig samt i bardisken. 

 

5.1.3.3 Consistent Communications 

Då vi intervjuade Leon var han medveten om sociala medier och precis som Coleman et al. 

(2015) nämnde är det viktigt för ett företag att förstå sig på marknadsföringsverktyg, men 

även hur man arbetar med dessa. När vi observerade Liams på sociala medier var det tydligt 

att de hanterade de marknadsföringsverktyg som granskades men att de inte alls var aktiva 

eller konsekventa i sin marknadsföring. Detta är något som Mumel et al. (2011) poängterar 

att det gäller att vara konsekvent i sina marknadsföringskanaler för att det i slutändan leder 

till en ökad prestation för företaget och Leon berättade att de inte hade någon speciell mall de 

följde utan att inläggen skiljde sig mycket åt.  

 

Leon sa vidare att det var bara han som var den som använde dessa marknadsföringsverktyg 

och tar alltså inte hjälp av de anställda. Berry (2000) nämner hur viktigt det är att de anställda 

även de har en viktig roll i förmedlingen av kommunikationen. 

 

5.1.3.4 Employee and Client Focus 

Coleman et al. (2011) lyfter fram sambandet med att engagera sina anställda och att 

uppmärksamma sina konsumenters behov ger positiva effekter på ett varumärkes prestation. 

På Liams ges ansvar främst till personal inom den bar de jobbar i. Leon uttryckte att de 

anställda involveras i beslut men de exempel som togs upp handlade snarare om då de 

upptäckte att något var slut och inte något som handlar om företaget. Enligt Wood & Wall 

(2007) påvisas det att involvering av personal i företaget ökar de anställdas prestation men 

det framgick inte att Liams personal involveras till den graden. 

 

Jaramillo (2009) är det av stort intresse för företagen att lyssna på konsumenter och deras 

behov där detta ska leda till ökad försäljning. Enligt Leon var det enbart positiv kritik som 

mottagits, detta stämmer överens med att de på Facebook har 5 av 5 stjärnor i betyg. De 

exempel Leon tog upp var att gästerna gillat deras service och låga priser. Service för Liams 



 

 

 

 

 

 

togs upp att handla om att ge gästen det de vill ha. Beskrivningen handlade mest om fysiska 

ting än om att utveckla en genomlysande formulering av varumärkesidentiteten och att 

upptäcka gästens behov. 

 

5.1.3.5 Human Resource Initiative 

Enligt Leon får den nyanställda en utbildnings-blankett som man skall gå igenom och lära 

sig. Den innehåller relevant information som hur man gör drinkar, hur man ska bete sig på 

jobbet och hur det fungerar på ett arbetspass. Att utbilda personalen är viktigt för att skapa en 

varumärkesidentitet och dess fortsatta byggnadsprocess inom servicebranschen (Coleman et 

al. (2011) och som Tan & Lim (2012) säger finns det ett positivt samband mellan utbildning 

och ökad prestation inom servicebranschen.  Coleman et al. (2011) menar på att det är viktigt 

att övervaka personalens prestation för att bevara och stärka identiteten inom företaget, detta 

är något Leon uttryckte sig att man inte kan hålla kolla på och att det således inte förekommer 

på Liams. 

 

Under intervjun med Leon pratade han om att den anställde hade förväntningar att vara glad 

och nöjd på jobbet. Detta skulle främst uppnås genom att öka deras lön, att de skulle få lite 

mer betalt än vad som var minimum inom servicebranschen för att på så sätt spegla det glada 

och nöjdheten utåt mot gästerna. Coleman et al. (2015) tar upp en faktor som anses vara 

positiv för hur de anställda presterar och det är belöning. Stavrou (2012) stärker detta 

påstående och menar att det har en ökad effekt på prestationen.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

5.2 Mellanfallsanalys 

 

 Shotluckan Zigges Garage Liams Bar & Café 

Brand Personality 
Anser ha en tydlig personlighet 

kopplat till varumärket.  

 

Jobbar aktivt med att förmedla 

personligheten. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Nej. 

 

 

Nej. 

Corporate Visual Identity 
Logotyp används frekvent och 

konsekvent. 

 

Logotypen är en viktig del av 

företagets identitet. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

  

 

Nej. 

 

 

Nej. 

 

 

Ja. 

 

 

Nej 

Consistent Communications 
De som sköter kommunikationen 

förstår fördelar och nackdelar med 

marknadsföringsverktyg. 

 

All kommunikation förmedlar 

samma klara bild av varumärket. 

 

 

Ja. 

 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

 

Ja. 

 

 

Nej. 

 

 

 

Nej. 

Employee and Client Focus 
Anställda behandlas som en 

avgörande del av verksamheten. 

 

Gästens behov tillgodoses och nya 

upptäcks. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

Nej. 

 

 

Nej. 

Human Resource Initiatives 
Utbildningar är utformade med 

fokus på att förmedla 

varumärkesidentiteten. 

 

Personalens prestation övervakas 

regelbundet. 

 

 

Ja.  

 

 

 

Ja. 

 

 

Ja. 

 

 

 

Ja. 

 

 

Nej. 

 

 

 

Nej. 

Matris 1 

 

Både Shotluckan och Zigges hade lätt att beskriva en tydlig personlighet kopplad till 

varumärket. Båda ansvariga beskrev denna person i fysisk närvaro vilket tyder på en stark 

förståelse för varumärkets egenskaper och en stark koppling till personligheten. Skillnader 

fanns däremot i hur dessa personlighetsdrag beskrevs men de förmedlades på ett liknande 

sätt. Detta genom att utforma lokalen, anställa personer som matchar med identiteten och att 

använda sociala medier utifrån hur de vill uppfattas. Liams nuvarande ledning hade ingen 

förståelse för att koppla egenskaper till varumärket och jobbade därmed inte heller med att 

förmedla detta, personal anställdes mer utifrån funktion än en matchande identitet. 



 

 

 

 

 

 

 

Vid användandet av logotyp märktes större skillnader bland barerna. Både Shotluckan och 

Liams såg till att all användning av logga var frekvent och konsekvent, där samma och en 

uppdaterad version brukades. Zigges förmedlade större förvirring vid framhävandet av 

logotyp då de först och främst har flera olika symboler associerade med varumärket och även 

äldre versioner förekom. Shotluckan associerar sig starkt med sin logotyp, de såg vikten vid 

dess utformande och hur betydande den är för företagets identitet. De andra två barerna såg 

däremot inte samma innebörd av sin logga utan en mer funktionell användning där syftet är 

igenkännande av konsumenter.  

 

Hos både Shotluckan och Zigges fanns en djup förståelse för hur användandet av sociala 

medier leder till ökad kännedom hos konsumenter. Båda ställen är aktiva i att involvera sina 

anställda och förstår fördelarna med att förmedla personlighet för att öka engagemang. 

Zigges uttryckte inte samma förståelse för nackdelar, Shotluckan noteras genom sociala 

medier ha en tydligare mall och är på så sätt mer medvetna om riskerna. Liams barchef är den 

som främst utformar deras marknadsföring, däremot uttryckte han begränsad kunskap vid 

betydelsen av användandet. Detta är något som styrktes av våra observationer. 

 

Både Zigges och Shotluckan visar förståelse för styrkan i att förmedla en klar bild av sin 

identitet genom marknadsföring och är konsekventa med detta i alla de kanaler vi observerat. 

I Liams fall var det tydligt att de tidigare haft en konsekvent och klar bild av sin identitet i 

förmedlandet av sin kommunikation. Under den nuvarande barchefens ledning har de 

däremot varit för inaktiva för att ge en tydlig bild, de få inlägg som skapats har saknat den 

karaktär som varit närvarande tidigare. 

 

På både Shotluckan och Zigges uttrycktes det som att de anställda ses som en familj och 

behandlas således som en viktig del i företaget. De fick vara med på beslut gällande relevanta 

ändamål och uppmanades aktivt till att komma med egna förslag. Det var tydligt att båda 

verksamheter såg de anställda som en viktig del i framförandet av varumärkesidentiteten. 

Detta var något som inte reflekterats över på Liams, där de främst såg de anställda för den 

funktion de tillför och involverades inte vid beslut utöver deras arbetsuppgifter.  

 

För att uppnå ett positivt kundfokus krävs det både att kundens behov tillgodoses samt att nya 

upptäcks på eget initiativ. Liams lyckas med att tillmötesgå gästen på ett bra sätt med billiga 

priser. Däremot är de bristfälliga i hur nya behov upptäcks då det inte görs några försök i att 

ta reda på hur gästens upplevelse kan förbättras genom att till exempel be om feedback. Både 

Shotluckan och Zigges jobbar aktivt med att sätta gästens behov i ett tydligt fokus och de 

båda har en tydligt syn på vad service är. De jobbar förebyggande genom att involvera 

gästerna i beslut och tar därefter hänsyn till dessa åsikter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alla tre verksamheter har en intern utbildning där de lär sig att jobba i baren. Däremot är det 

endast tydligt hos Shotluckan och Zigges att deras utbildning har ett primärt fokus på att lära 

ut om företagets identitet och hur du som anställd förmedlar denna. Liams lägger som nämnt 

tidigare sin vikt vid det praktiska i att jobba bakom en bar.  På både Shotluckan och Zigges 

jobbar de ansvariga aktivt i baren och uppgavs vara väl medvetna om kritik från gäster. De 

känner därmed att de har en tydlig inblick i sin personals regelbundna prestation och säkra på 

att de gör sitt jobb. På Liams var detta inte framträdande där barchefen uttryckte sig att inte 

ha någon koll på hur de anställda utför sitt arbete. 

  



 

 

 

 

 

 

 

6. Slutsats 

Det som kan noteras i mellanfallsanalysen är att både Shotluckan och Zigges arbetar väldigt 

effektivt med sin varumärkesidentitet. Baserat på teorin om Service Brand Identity bör det 

därför gå väldigt bra för dem. Detta kan styrkas genom båda av våra observationer. På sociala 

medier är de aktiva, har bra recensioner samt får de bra respons på sina inlägg. Genom 

observation av lokal hade de båda många gäster under den onsdag vi besökte dem. Enligt vår 

studie om Liams tycks de inte jobba lika aktivt med sin varumärkesidentitet som de andra två 

barerna, mestadels på grund av den intervju som visade på att barchefen inte visste lika 

mycket om varumärket, detta styrks av den korta intervjutiden. Enligt teorin bör leda till en 

minskad affärsprestation. Med hjälp av de observationer vi gjort kan detta styrkas men inte 

bevisas. På sociala medier har de haft låg aktivitet de senaste 6 månaderna, de har haft få 

inlägg gjorda och har sämre respons från användare än de andra två verksamheterna. De har 

väldigt höga betyg från recensioner, de har däremot inte fått en ny recension på ett långt tag 

jämfört med de andra. Under vår fysiska observation var det inte öppet även om det på 

sociala medier stod att de skulle. På samma kväll hade både Shotluckan och Zigges öppet och 

välfyllda lokaler. Detta kan däremot ha berott på att de har en större kundgrupp än Liams och 

att kvällen observationerna gjordes var i studietider. På grund av detta kan ingen definitiv 

slutsats dras men den ökade aktiviteten tyder på att varumärkesidentitet har en stark koppling 

till prestation inom barbranschen. 

 

Baserat på den analys som gjorts kan en tydlig bild skådas av hur en stark 

varumärkesidentitet bör förmedlas. Antagandet att ledningen spelar en otroligt stor roll i 

denna process kan göras. Det som noterats är att i de fall där varumärket förmedlar en tydlig 

identitet har de ansvariga varit med från början av uppbyggnadsprocessen. De har själva varit 

med i skapandet av identiteten och de har alltid haft en tydlig bild av varumärket. På grund av 

detta har de alltid haft lättare att förmedla denna bild till både anställda och konsumenter än i 

det fall där den ansvarige inte varit delaktig i skapandet av identiteten. En bidragande faktor 

till varför detta blev så tydligt kan vara att Liams barchef varken var delaktig i 

skapandeprocessen och heller inte fick en genomgående utbildning i vad identiteten faktiskt 

var. Därför känner han heller ingen samhörighet med Liams som varumärke. Detta gör att vi 

kan dra slutsatsen att de driftsansvariga måste ha en tydlig bild av varumärkesidentiteten och 

känna en personlig samhörighet för att kunna förmedla en stark bild utåt. Dessutom kan vi 

konstatera att det underlättar om de ansvariga är med och skapar identiteten. Om ansvaret ska 

överlämnas till en annan är det av högsta vikt att denne utbildas om och kan associera sig 

med identiteten.  

 

Inom både Shotluckan och Zigges är utbildning av stor vikt, där de anställda lär sig att 

identifiera sig själva med identiteten på en djup nivå. Ett resultat av detta är att de ansvariga 

känner sig säkra i sina anställdas prestationer vilket tyder på en ökad tillit och ett minskat 

behov av att övervaka dem. Vid observationen på Shotluckan och Zigges var det tydligt att de 



 

 

 

 

 

 

som arbetade utstrålade den identitet företaget eftersträvar i allt de gjorde. Vid Liams 

utbildning ligger en större vikt på funktion och att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt, de 

uttryckte ingen kunskap i att använda personalen till att förmedla en identitet. Ingen 

observation utfördes på Liams då de hade stängt, ingen koppling kan därför göras i om detta 

märks på de anställdas beteende. Slutsatsen vi kan göra här är att genom en genomgående 

utbildning med en tydlig fokus på att förmedla varumärkesidentitet känner de ansvariga större 

tillit till de anställda.  

 

Baserat på vår analys var det tydligt att inom servicebranschen spelar service till gästerna en 

stor roll. Att ha ett utvecklat och väl fungerande system där du både tillgodoser gästens behov 

men också upptäcker behoven innan gästen behöver be om det bidrar till att överträffa 

kundens förväntningar och förbättrar din servicenivå avsiktligt. På både Zigges och 

Shotluckan var detta tydligt att det fungerade då vi genom våra observationer noterade att 

gästen var det tydliga fokuset och att de jobbade på ett proaktivt sätt för att bemöta gästernas 

önskningar. Hos Liams var gästen viktig men de jobbade mer med att hjälpa kunden på 

begäran och lyckades på så sätt enligt teorin inte nå upp till den servicegrad som Zigges och 

Shotluckan förmedlade. Slutsatsen av detta kan göras att för att bibehålla en hög servicegrad 

innebär det att jobba både förebyggande och i nutid för att möta gästernas fulla behov.  

 

Genom den empiri som samlats in blev det tydligt att det var tre verksamheter med olika 

förhållanden som studerats. Shotluckan är en bar som startades vid 2010 med en tydlig vision 

från sina ägare att expandera snabbt i hela Sverige. Zigges Garage startades av ägare som inte 

fick verksamheten att gå runt, där driftsansvariga anställdes som tillförde passion och en 

tydlig varumärkesidentitet. Liams Bar & Café skapades med en tydlig identitet men förlorade 

sin hängivna driftschef och därmed den bild av varumärket han byggt upp. Detta gör att vår 

slutsats fått en annan inblick i vikten av varumärkesidentiteten än vad som visats under 

tidigare studier då ingen tidigare forskning av denna teori finns inom servicebranschen.  

 

Resultatet från vår analys visar på att alla delar av Service Brand Identity spelar en stor roll i 

utformandet av varumärkesidentitet, däremot kan en slutsats dras om att de olika delarna 

spelar en annorlunda stor roll beroende på hur verksamheten drivs. Inom Shotluckan, som har 

flera barer under samma namn märktes en tydlig förståelse för användandet av logotyp och 

hur de kopplar sin identitet till denna. Zigges å andra sidan har inte varit konsekventa i 

användandet av logga, däremot verkar det inte ha en stor påverkan på verksamheten. Den 

slutsats vi kan dra är därför att Corporate Visual Identity inte har en lika betydande roll på 

varumärkesidentiteten som de andra delarna. Däremot kan det ha en större vikt för att knyta 

samman identiteten mellan flera barer. 

 

Vårt bidrag till teorin är att de olika delarna spelar olika stor roll i formandet av en 

varumärkesidentitet inom servicebranschen. Vi märkte en tydligt vikt vid brand personality 

där denna stod i grunden för hur de andra dimensionerna utformades. Efter detta skulle 

human resource initiatives och därefter employee and client focus framkomma. Detta beror 

på att utbildningen där identiteten förmedlas till de anställda tycks ligga till grund för hur de 

anställda arbetar inom verksamheten och skapar service för kunden. Den dimension som 



 

 

 

 

 

 

tycks vara den fjärde viktigaste är consistent communications. Denna grundar sig också i 

brand personality där denne förmedlas på ett tydligt sätt genom kommunikation, där de som 

använder kanalerna förstår fördelar och nackdelar. Den dimension som tycks ha minst 

påverkan på varumärkesidentitetens helhetsbild är corporate visual identity. Detta beror på att 

även den verksamhet som inte relaterar logotypens olika delar till identiteten ändå verkade 

förmedla en tydlig bild av vad de står för. Däremot bör det noteras att alla dimensioner spelar 

en stor roll för att bygga en varumärkesidentitet, men viss skillnad i vikt av dem olika kunde 

tydas. 

 

6.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att mer studier kan och bör göras inom denna 

bransch. Till exempel är det av vikt att vidare förstå hur ett företags varumärke kan användas 

som ett konkurrensmedel. Särskilt nu är det en viktig resurs att förstå då konsumenter 

tenderar att vända sig mer mot en upplevelse. På grund av den inriktning vår uppsats tog 

finns det rum för förbättring i att undersöka hur väl denna metod stämmer överens med 

affärsprestation. Med hjälp av att studera djupare in i verksamheter med fokus på till exempel 

personal kan en tydligare bild av prestationen märkas. Vi har berört den interna delen hos 

företag, identiteten, något som kan vara intressant att undersöka är hur den översätts till 

image och speglar sig i konsumentens sinne. Vidare här kan en längre studietid med djupare 

observationer märka beteendeförändringar bland konsumenter och kopplas till 

affärsprestation. 

 

Det kan vara värt att studera vidare på hur vikten av identiteten hos kedjor av verksamheter 

skiljer sig från enskilda barer. Vi har undersökt och konstaterat att logotyper spelar en större 

roll för att bibehålla enhetlighet men vidare forskning kan göras i hur framgångsrikt det är att 

skapa barer under samma varumärke i samma land. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrund - historia - Vad är din roll? 

 

Beskriv ert koncept - vad är ni? 

Vad särskiljer er från konkurrenterna? 

Hur många anställda har ni? 

 

Varumärkesidentitet - Vad är det? Medveten om det? Vikten av det? 

- Beskriv vad det är, varför det är viktigt - konsumenter ska kunna relatera, få en connection 

 

Brand personality - förknippa varumärket med personlighet - vikt är att konsumenter associerar.  

 

Om ditt varumärke var en person, hur skulle du beskriva den? - Utseende och egenskaper. 

● Hur jobbar ni med att förmedla detta? - Uppbyggnad av lokal? Personal? 

 

Corporate visual identity 

● Vad har ni för mål bakom er logga? Vad vill den förmedla?  

Hur viktigt tycker bar-ägarna det är med loggan? 

 

Consistent communications 

● Hur kommunicerar ni utåt?  

● Vilka jobbar med detta? 

● Varför har ni valt dessa? 

Tycker de att det är viktigt att deras kontakt utåt följer en specifik mall/personlighet? Hur viktigt är 

det att de som jobbar med kommunikationen sköter det rätt? Förstår de som sköter kommunikationen 

vikten av det? Förmedlar de en klar bild? 

 

Employee and client focus: 

● Hur mycket ansvar ger ni era anställda? Får de vara med under viktiga beslut?  

● Får ni mycket feedback från gäster och lyssnar ni på deras kritik? 

● Ligger ett högt fokus på service och hur jobbar ni med det? Vad är service för er? 

 

Human resource initiatives 

● Har ni någon utbildning för personalen? Vad ligger fokus på vid den? 

● Vad har ni för förväntningar (krav) på era anställda (mer än att stå i baren)?  

○ Hur vet ni att de lever upp till era förväntningar? 

Fokuserar de på att få sina anställda att fördjupa relationen mot konsumenten? 

 

Om ni skulle anställa en ny - beskriv din perfekta anställda - Varför? 

● Funktion kontra hur de vill förmedla varumärket 

● Fokuserar de på att de ska komma i tid, jobba hårt eller ha en skön personlighet? 



 

 

 

 

 

 

Logotyper & Symboler 

 

Shotluckan 

 

 
Bilaga 1 - Shotluckan logotyp 2017 

Zigges Garage 

 

 
Bilaga 2 - Zigges Garage logotyp 2017 



 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 3 - Zigges Garage “sugar skull” 

 

 
Bilaga 4 - Illustration “Zigge” 

 

 

 

 

 

 

Liams Bar & Café 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 5 - Liams - Logotyp 1 

 

 
Bilaga 6 - Liams - Logotyp 2 Facebook 
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