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Resultat 

En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är 

varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och 

branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. Branding 

är en värdefull strategi och bidrar bland annat till tillväxt, lönsamhet, 

kundlojalitet och underlättar för företag att stå emot konkurrens på ett 

effektivt sätt. Branding kan även bidra till att öka värdet av varumärket, 

det     så      kallade    varumärkesvärdet.   Varumärkes -identitet,  -image, 

-kännedom och -positionering är beståndsdelar vilka tillsammans utgör 

varumärkesvärdet. Inom dessa beståndsdelar finns utmärkande strategier 

som syftar till öka detta värde.  

 

Forskning kring branding har främst fokuserat på större företag och små 

och medelstora företag (SMF), men forskning som berör branding i 

startups är begränsat. Startups kännetecknas som innovativa, yngre än 

fem år och med ambition att växa. Eftersom startups anses vara nystartade 

står de inför flera utmaningar såsom att etablera legitimitet inför 

finansiärer, kunder med flera. En benämning för detta är liability of 

newness vilket kan medföra finansieringssvårigheter.  
 

Syftet är att få förståelse för hur startups arbetar med branding, deras 

finansieringsmöjligheter och hur arbetet med branding påverkar dessa. 

 

Kandidatuppsatsen bygger på en kvalitativ metod där sju personliga 

intervjuer genomfördes med startups grundare eller VD. 

 

Resultatet visar att startups i uppstartsfasen främst använder privata 

medel men säger sig inte uppleva svårigheter att få extern finansiering, 

Samtliga startups anser att arbetet med branding kan vara en förklaring 

till att de inte upplevt problem med detta, vilket kan indikera att branding 

är en bidragande faktor till ökade finansieringsmöjligheter. Resultatet 

visar även att startups har kännedom om varumärkesidentitetens 

betydelse, de lägger vikt vid skapandet av visuella element som utvecklas 

av personer med kunskap inom området De vanligaste 

marknadsföringsstrategier som nyttjas är sociala medier, rykte, 

nätverkande, mässor och samarbete. 
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1. Inledning 
 

 

I detta inledande avsnitt introduceras bakgrunden till kandidatuppsatsen och begreppen 

branding, varumärkesvärde och liability of newness redogörs. Problemdiskussion, syfte och 

frågeställningar presenteras även. 
 

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Forbes årliga lista över världens mest värdefulla varumärken är Apple nummer ett för 

sjunde året i följd. Företaget har en förmåga att generera enorma vinster och skapa omättlig 

efterfrågan på sina produkter runt om i världen (Badenhausen, 2017). Lanseringen av deras 

iPhone X skapade mediehysteri (Gadgets Now, 2017). År 2015 var biltillverkaren Volkswagen 

ett av de mest värdefulla varumärkena, men när det uppdagades att de manipulerat 

utsläppstester skadades deras rykte allvarligt (Statista, 2018) och varumärkesvärdet uppskattas 

sjunkit 10 miljarder dollar (Haigh, 2015). Varumärken har ett långsiktigt värde vilket kan ta 

flera år att bygga upp, men som snabbt kan förloras genom olämpliga ledningsbeslut (Vidic & 

Vadnjal, 2013). 

  

En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket (Kotler & Keller, 

2012) och är särskilt betydelsefullt på dagens konkurrensutsatta marknader. Etablering av ett 

starkt varumärke är viktigt för att uppnå framgång (Değermen Erenkol & Boydak Öztaş, 2015) 

och det är därför viktigt att hantera dess värde korrekt (Kotler & Keller, 2012). En produkt kan 

kopieras, men ett varumärke kommer alltid förbli unikt. Varumärket är kundernas uppfattade 

bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild 

(Cotillard, 2015). Nyckeln till branding är att utforma ett varumärke som lätt kan identifieras 

och företagets produkter urskiljas från konkurrenternas. Branding handlar således om att skapa 

skillnader (Keller, 2003a). Branding kan även beskrivas som den strategiska process i vilken 

de utmärkande karaktärsdragen för ett företag skapas (Rode & Vallaster, 2005) och syftar till 

att kommunicera företagets kärnvärden till externa intressenter (Abimbola, 2001; Rode & 

Vallaster, 2005). Målet är att locka kunder och skapa kundlojalitet genom att konsekvent 

leverera produkter som uppfyller vad varumärket utlovar (Cotillard, 2015). En sammanfattande 

definition lyder "Branding utmärker produkter och tjänster med kraften i ett varumärke" 

(Kotler & Keller, 2012, vår översättning). 

 

Forskning har visat att branding är en värdefull strategi för att stärka företagets varumärke, 

bidra till tillväxt (Spence & Hamzaoui- Essoussi, 2010), nå lönsamhet (Abimbola, 2001), öka 

chanserna till finansiellt stöd och förbättra förhandlingsläget med leverantörer (Merrilees, 

2007). Företag som arbetar med branding har större möjlighet att behålla sin marknadsposition 

(Lensun, 2010) och stå emot konkurrens på ett effektivt sätt (Hills, Hultman & Miles, 2008). 

Kundlojalitet och ökade finansiella marginaler är ytterligare fördelar (Keller, 2003). 
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1.2 Problemdiskussion 

Forskning kring branding har tenderat att fokusera på större företag (Aaker, 2010; Hoeffler & 

Keller, 2001; Keller, 2003b; Keller & Lehmann, 2006) och mindre fokus har lagts på små och 

medelstora företag (SMF) (Bresciani & Eppler, 2010). SMF har inte lika omfattande budget för 

att genomföra arbete med branding (Centeno, Hart & Dinnie, 2013; Lassen, Kunde & Gioia, 

2008) eftersom detta är kostsamt (Ahonen, 2008). Däremot har branding blivit ett allt mer 

intressant ämne att studera även i denna företagskategori (e.g Odoom, Narteh & Boateng, 2017; 

Ghodeswar, 2008; Suntivong, 2014; Hills et al., 2008; Spence & Hamzaoui- Essoussi, 2010; 

Reijonen, Laukkanen, Komppula & Tuominen, 2012).  

 

En annan företagskategori är startups vilka kan anses vara likt SMF, men kännetecknas av att 

de är nystartade och definieras vanligtvis som yngre än fem år (Robehmed, 2013). Skillnaden 

är stor i den bemärkelsen att startups ofta definieras som kunskapsdrivna företag med ambition 

att växa på den nationella eller globala marknaden (Näringsdepartementet, 2016). Ett 

nyckelattribut är möjligheten att växa (Robehmed, 2013) och startups anses ha goda 

förutsättningar att anpassa verksamheten efter omväxlande behov tack vare skalbara 

affärsmodeller (Näringsdepartementet, 2016). Forskning vilken berör branding i startups är 

begränsad och endast två studier har genomförts av Bresciani och Eppler (2010) och Rode och 

Vallaster (2005) vilka drar slutsatsen att branding är betydelsefullt för startups. Forskning har 

även visat att branding kan bidra till ökade finansieringsmöjligheter för nystartade företag 

(Merrilees, 2007).  

 

Eftersom startups är nystartade har de begränsade resurser i form av kapital, kunskap och tid 

(Bresciani & Eppler, 2010). Nystartade företag står även inför utmaningen att lära känna den 

marknad de verkar inom och etablera legitimitet inför kunder, finansiärer, anställda, 

leverantörer och övriga intressenter. En benämning för detta är liability of newness (Wiklund, 

Baker & Shepherd, 2010). Forskning visar att liability of newness uppkommer eftersom 

nystartade företag måste lära sig nya roller (Stinchcombe, 1965) och kan inte konkurrera med 

redan etablerade företag (Singh, Tucker & House, 1986). Problem relaterade till detta antas 

medföra svårigheter att erhålla resurser från intressenter (Ulvenblad, 2008; Stinchcombe, 

1965). Grundare måste etablera legitimitet för att införskaffa de resurser som behövs såsom 

finansiering, kunder och leverantörer (Zhang & White, 2016; Ulvenblad, 2008). Etablering av 

legitimitet blir av särskild vikt eftersom externa intressenter är i underläge gällande information 

på grund av avsaknad av offentliga register och / eller brister i formella kontrollsystem. 

Nystartade företag har även kort historik över tidigare resultat, många är mycket volatila och 

verkar i flera år innan de når lönsamhet (Wiklund et al., 2010). Den genomsnittliga lönsamheten 

förbättras och volatiliteten minskar allteftersom företaget får erfarenhet (Kale & Arditi, 1998).  

 

Det begränsade antalet studier som berör branding i startups gör ämnet intressant att studera. 

Denna kandidatuppsats kan därför bidra med forskning till detta kunskapsgap. Vidare visar 

statistik en ökning av antalet startups i Sverige (GEM, 2017) vilket gör ämnet än mer relevant 

eftersom forskning visar att ett starkt varumärke är betydelsefullt på dagens konkurrensutsatta 

marknader. Mot bakgrunden att det finns skillnader mellan startups och SMF finns det skäl att 
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tro att forskning som berör branding i dessa företagskategorier skiljer sig åt, men studier 

innefattande SMF kan bidra med insikter.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna kandidatuppsats är att få förståelse för hur startups arbetar med branding, 

vilka strategier de nyttjar för att bygga och hantera sitt varumärke. Vidare är syftet att få 

förståelse för startups finansieringsmöjligheter och hur arbetet med branding påverkar dessa. 

 

- Hur arbetar startups med branding, och hur påverkar det deras finansieringsmöjligheter? 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta avsnitt redogörs relevant forskning inom ämnena branding och finansiering i nystartade 

företag. Det finns begränsat antal studier vilka berör startups arbete med branding och därför 

utgörs avsnittet även av studier som berör branding i SMF och större företag.  

 
 

2.1. Nystartade företags finansieringsmöjligheter och branding 

Nystartade företag upplever liability of newness och har därför högre risk att misslyckas jämfört 

med äldre företag (Stinchcombe, 1965; Yang & Aldrich, 2017). Liability of newness kan även 

innebära svårigheter att få finansiering (Stinchcombe, 1965; Ulvenblad, 2008).  Forskning har 

däremot visat att icke finansiellt stöd från familj och vänner bidrar till företagets överlevnad i 

uppstartsfasen. Detta stöd kan innefatta materiella resurser och praktisk hjälp som erbjuds 

kostnadsfritt, till reducerat pris eller utan krav på omedelbar avkastning (Yang & Aldrich, 

2017). Vid uppstartsfasen är startups främst beroende av finansiering från grundaren och 

affärsänglar (Cotei & Farhat, 2017). Även riskkapital utgör en viktig finansieringskälla. 

Relationen mellan startups och riskkapitalister kännetecknas däremot av 

informationsasymmetri eftersom det är svårt att utvärdera företagets potential (Zhou, Sandner, 

Martinelli & Block, 2016). Startups har inte track record som riskkapitalister kan använda som 

ett kriterium för att fatta investeringsbeslut (Block, Vries, Schumann & Sandner, 2014). Enligt 

Merrilees (2007) kan branding bidra till ökade finansieringsmöjligheter genom att branding kan 

tydliggöra affärsplaner och de blir på så vis bättre motiverade. Branding kan även bidra till 

förbättrat rykte. Dessa två sätt bidrar till ökad kvalitet och ökar finansiärers tillförlitlighet för 

företaget. 

 

Det finns flera fördelar med att arbeta med branding och skapa ett starkt varumärke, bland annat 

kan ett starkt varumärke särskilja företag från konkurrenter. Byggande och hantering av 

varumärken bör prioriteras och tid för detta avsättas. Det har däremot framkommit att varken 

tid eller fokus läggs på branding (Krake, 2005). Begränsade resurser inkluderat brist på tid och 

kunskap, och ingen framtagen budget är de främsta orsakerna till att SMF avstår från arbete 

med branding (Horan, O'Dwyer & Tiernan, 2011). Branding ska ses som ett långsiktigt arbete 

och bör därför vara strategisk och genomsyra hela företaget. Detta bidrar till varumärkets 

varaktighet, men innebär även kostnader (Wood, 2000). Däremot hävdar Lassen et al. (2008) 

att det är möjligt att skapa ett starkt varumärke med begränsad budget, men kräver att 

företagsägare har en långsiktig strategi. Personligt engagemang, försäljningsteknik och 

drivkraft kan kompensera för avsaknaden av en stor marknadsföringsbudget (Bhide, 1992).  

 

2.2 Varumärkesvärde och dess beståndsdelar 

Varumärket är företagets viktigaste immateriella tillgång (Keller, 2003a) och detta har ett värde, 

det så kallade varumärkesvärdet (American Marketing Association, 2018). Varumärkesvärdet 

är ett viktigt, men ovärderat värde (Bunge-Meyer, 2013) och kan skapas på flertalet sätt (Keller, 

2003a). Det kan öka företags finansiella värde, marknadsandelar och skapa fördelar (Lin, 2015) 

och det kan förklaras som det mervärde som tillskrivs en produkt till följd av genomförda 
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brandingstrategier (Keller, 2003a). För att dessa ska bli lyckade och varumärkesvärde skapas 

måste kunder övertygas om att det finns meningsfull skillnad mellan företagets och 

konkurrenternas produkter inom samma produktkategori (Keller, 2003a). För att skapa 

varumärkesvärde bör företag fokusera på varumärkesidentitet (Aaker, 2010) varumärkesbild, 

varumärkeskännedom (Lin, 2015; Aaker, 2010; Keller, 2013) och varumärkespositionering 

(Manhas, 2010; Keller, 2013). Tillsammans skapar dessa beståndsdelar varumärkesvärdet och 

inom respektive del finns brandingstrategier som bidrar till att öka värdet. Beståndsdelarna är 

integrerade med varandra vilket kan medföra svårigheter att särskilja dem åt. Dessutom finns 

ingen generellt vedertagen definition av beståndsdelarna eller beskrivning av vilka 

brandingstrategier som dessa innefattar.  

 

2.2.1 Varumärkesidentitet  

Varumärkesidentiteten representerar de grundläggande egenskaper och värderingar som företag 

står för (Aaker, 2010; Lassen et al., 2008) samt ämnar visa vad företag kan och vill uppnå 

(Aaker, 2010; Ghodeswar, 2008). “Varumärkesidentiteten är materiell och tilltalar sinnena” 

(Wheeler, 2013, s. 4, vår översättning). Det är något kunder kan se, höra och ta på (Wheeler, 

2013).  

 

Beslut gällande varumärket fattas oftast av startups grundare (Bresciani & Eppler, 2010) och 

deras visioner, värderingar och erfarenheter är förenade med varumärkesidentiteten (Spence & 

Hamzaoui-Essoussi, 2010; Rode och Vallaster, 2005). Centeno et al (2013) hävdar att grundare 

i SMF har en central roll eftersom de är involverade i skapandet och utvecklingen av 

varumärkets identitet. De är personen som hanterar varumärket och är drivkraften bakom 

arbetet med branding (Mitchell et al. 2012). Deras personlighetsdrag präglar varumärket vilket 

kan leda till varumärkesdifferentiering på grund av varierande personligheter. Denna prägling 

minskar allteftersom företaget växer, men grundare bör reflektera över sina färdigheter och 

kompetenser kring branding samt vara medvetna om hur detta påverkar varumärkesidentiteten 

(Centeno et al, 2013). 

 

En central del i varumärkesidentiteten är visuella komponenter såsom logotyp, förpackningar, 

skyltar, produktdesign (Vidic & Vadnjal, 2013), etiketter (Krake, 2005), symboler (Abimbola 

& Kocak, 2007), slogans och typografi (Melewar & Saunders, 1999). Dessa kan vara mer 

värdefulla än verbal information (Hoeffler & Keller, 2003) och medföra differentiering 

gentemot konkurrenter (Krake, 2005). Att skapa ett varumärke kräver en väl utformad design 

och ett genomtänkt namn som lätt kan uppmärksammas (Ward, 2012). Rode och Vallaster 

(2005) föreslår att startups bör välja visuella element med försiktighet i uppstartsfasen eftersom 

processen att bygga ett varumärke kräver konsekvent arbete. Den visuella identiteten bör vara 

i linje med företagets affärsidé, värderingar och filosofi samt anpassas till tillgänglig budget.  

 

Varumärkesnamnet är en viktig visuell komponent (Aaker, 1991) och har som uppgift att 

differentiera varumärket gentemot konkurrenternas. Val av namn har stor inverkan på 

varumärkets effekt eftersom det utgör grunden för varumärkesidentiteten. Ett kreativt och väl 

valt namn kan omedelbart skapa värde (Bresciani & Eppler, 2010; Centeno et al, 2013). En 

generell princip är att det bör vara distinkt, igenkännbart, enkelt att uttala, meningsfullt (Abelin, 
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2015), tidlöst och rytmiskt (Wheeler, 2013). Det bör dessutom vara kort, attraktivt, lätt att 

komma ihåg och väcka positiva associationer (Centeno et al., 2013). Startups bör även 

undersöka om det potentiella namnet finns tillgängligt som domän (Bresciani & Eppler, 2010). 

Fel valt namn kan påverka effekten av brandingstrategierna om det missförstås, är svårt att 

uttala eller svårt att komma ihåg (Wheeler, 2013). Bresciani och Eppler (2010) konstaterar att 

grundare gör flera misstag när det kommer till val av namn. Exempelvis kan beskrivande namn 

ge sämre effekt eftersom varumärket inte särskiljs utan enbart beskrivs och kan även vara svårt 

att skydda. Däremot hävdar Abelin (2015) att kunder föredrar namn som berättar något om 

produkten eftersom det minskar osäkerhet. 

 

Logotypen är en viktig del i den visuella identiteten och ska associeras med varumärkesnamnet. 

Logotyper medför direkt igenkänning och är en visuell strategi för att kommunicera med kunder 

(Séraphina, Ambayeb, Gowreesunkarc & Bonnardeld, 2016). Designen kan utformas antingen 

med en symbol, text eller en mix av dessa (G Adîr, V Adîr & Pascuc, 2012). För att öka effekten 

av logotypen bör val av färg, storlek och form tänkas igenom (Séraphina et al., 2016). Färgvalet 

är viktigt för att skapa varumärkesigenkänning och förmedla produkt- eller tjänsteattribut samt 

stärka kunders associationer till varumärket (Centeno et al., 2013). Färger har olika betydelser 

och förmedlar olika känslor (Evans, Jamal & Foxall, 2009). Färgvalet kan väcka 

uppmärksamhet, skapa stämning och förmedla komplex information (Séraphina et al., 2016). 

Däremot drar G Adir et al. (2012) slutsatsen att för många färger kan leda till svårigheter för 

allmänheten att anamma logotypen och föreslår därför att den ska innehålla en, två eller tre 

färger.  Många starka varumärken har utvecklat en vinnande färgkombination, men det är ofta 

resultatet av flera års utvecklingsarbete snarare än tillämpning av en vetenskaplig metod (Evans 

et al., 2009). 

 

Ett sätt att skydda varumärkesvärdet är genom juridiska instrument. Varumärkesnamnet och 

logotyp kan skyddas genom registrering (M'zungu, Merrilees & Miller, 2010), förpackningar 

genom copyright (Kotler & Keller, 2012) och innovationer genom patent (Değermen Erenkol 

& Boydak Öztaş, 2015). Ward (2012) föreslår att varumärket ska skyddas för att eliminera 

risken för piratkopiering. Dessa rättigheter säkerställer att framtida investeringar i varumärket 

kan genomföras (Kotler & Keller, 2012). Registrering av varumärket är en indikation på 

marknadsaktiviteter, marknadstillgänglighet (Zhou et al., 2016) och startups tillväxtambition 

(Block et al., 2014). Häussler, Harhoff och Mueller (2009) drar slutsatsen att startups 

patentansökningar är positivt relaterade till riskkapitalfinansiering och hjälper de att övervinna 

liability of newness. Riskkapitalister ser patent som en signal på kvalitet som reflekterar 

tekniska framsteg och innovativ förmåga. Det visar att startups har en uppfinning eller teknik 

som är värt att vara skyddad (Zhou et al., 2016). 

 

2.2.2 Varumärkesimage 

Varumärkesidentiteten är hur företaget vill bli uppfattade medan varumärkesimage är hur 

företaget i själva verket uppfattas (Boss, 2017). “Varumärkesimage formas efter hur väl 

varumärkesidentiteten projiceras” (Brand Development, 2018). Kunders tankar, känslor och 

förväntningar av ett varumärke speglas i varumärkesimagen (AMA, 2018), den är därmed 
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passiv och reflekterar det förflutna (Aaker, 2010). Det är kunders subjektiva uppfattning och 

mentala bild av ett varumärke samt vad det kan erbjuda (Lin, 2015; Aaker, 2010). 

 

Företag försöker påverka sin varumärkesimage (Keller, 2013) för att skapa emotionell kontakt 

med valt kundsegment (Ghodeswar, 2008). De försöker koppla starka och unika associationer 

till sina produkter och tjänster vilka förmedlas till kunder genom marknadsföringsstrategier 

(Keller, 2013). Detta är något de måste göra (Kotler och Keller, 2012) eftersom associationer 

differentierar, inger förtroende och framkallar känslor (Aaker, 1995). Unika associationer 

hjälper kunder att välja varumärket framför ett annat (Keller, 2013). Förmedlas flera 

associationer, i hopp om att en av dem ska vara effektiv, kommer det troligtvis ge en icke 

önskvärd varumärkesimage. Associationer bör därför inte vara slumpmässigt valda (Faircloth, 

Capella & Alford, 2001) och Krake (2005) föreslår att företag bör fokusera på en eller två av 

de viktigaste. Spence och Hamzaoui-Essoussi (2010) drar slutsatsen att associationer kopplade 

till ursprungsland bidrar till att öka varumärkesvärdet och att det sker till en låg kostnad.  

 

Att leverera en konsekvent varumärkesimage är avgörande för att skapa ett framgångsrikt 

varumärke och erbjuda värde som överensstämmer med vad det utlovar (Ghodeswar, 2008). 

Rode och Vallaster (2005) vidhåller att utvecklingen av en tydlig varumärkesimage underlättas 

av att startups grundare konsekvent kommunicerar företagets identitet till anställda och dess 

intressenter. Detta stödjs av Faircloth et al. (2001) som konstaterar att kommunikationen är 

viktig för att önskad image ska realiseras. Lin och Smyrnios (2007) lägger särskild vikt vid 

personlig interaktion mellan anställda och kunder, och hävdar att detta kan skapa en positiv 

varumärkesimage.  

 

2.2.3 Varumärkeskännedom 

Kunders medvetenhet om varumärket är avgörande för dess värde. Varumärkeskännedom 

skapas genom marknadsföringsstrategier som syftar till att exponera varumärket (Keller, 1993). 

Det finns inget värde om ingen känner till det (Assadi & Ashta, 2012) och därför 

måste varumärket registreras i kunders medvetande (Keller, Apéria & Georgson, 2008; Assadi 

& Ashta, 2012).  

 

All exponering har potential att öka kunders medvetenhet om varumärket (Keller, 1993). Keller 

(1993) konstaterar att frekventa marknadsföringsstrategier såsom reklam, events, sponsring och 

Public Relations (PR) kan väsentligt öka exponering. Krake (2005) föreslår att logotypen bör 

visas och finnas på produkter eftersom det kan generera möjligheter för ytterligare exponering, 

men hävdar att detta inte är något alla företag gör. De bör även undersöka möjligheten att länka 

sitt varumärke med ett annat starkt varumärke genom exempelvis samarbete (Keller, 2003b; 

Krake, 2005). 

 

Ghodeswar (2008) föreslår att företag upprepar sitt budskap genom att använda sig av flertalet 

marknadsföringsstrategier och dessa bör samordnas för att varumärket ska kommuniceras ut på 

ett framgångsrikt sätt. Däremot föreslår Spence och Hamzaoui- Essoussi (2010) att 

kommunikationen bör ske genom ett begränsat antal strategier och välja de som har hög 
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påverkan. Bresciani och Eppler (2010) drar slutsatsen att startups bör använda sig av 

direktmarknadsföring som är riktad till mindre segment av marknaden och mäta resultatet.  

 

Det är viktigt att vara kreativ vid marknadsföring med begränsad budget (Krake, 2005). 

Ghodeswar (2008) föreslår att traditionella marknadsföringsstrategier såsom 

tidningsannonsering, TV- och radioreklam kompletteras med moderna strategier för att 

differentiera sig gentemot konkurrenter. Startups bör fokusera på kreativa och innovativa 

strategier såsom events, branding via internet och aktivt skapande av ett positivt rykte 

(Bresciani & Eppler, 2010). Ytterligare strategier kan vara sponsring (Ghodeswar, 2008), PR 

och mässor (Bresciani & Eppler, 2010). Istället för att spendera stora summor på reklam och 

kampanjer är PR att föredra enligt Lensun (2010) och Krake (2005). Att ägna sig åt PR kan leda 

till tillväxt för varumärket (Merrilees, 2007), och Bresciani och Eppler (2010) föreslår att denna 

strategi bör nyttjas mer av startups. Däremot har det framkommit att startups grundare saknar 

kunskap om fördelarna med PR som ett redskap för att bygga ett varumärke och har därför inte 

detta i åtanke (Bresciani & Eppler, 2012). Lahm och Little (2005) vidhåller att ett startup bör 

vara ett nyhetsvärde exempelvis på grund av en unik produkt, ambitioner eller dess historia. 

 

Företag förväntas idag vara online och strategier via internet kan öka varumärkeskännedom. 

Ward (2012) konstaterar att användning av sociala medier gör det möjligt att nå ut till fler till 

lägre kostnad jämfört med traditionella marknadsföringsstrategier. Bresciani och Eppler (2010) 

hävdar att internet kan vara ett bra sätt att knyta nya kontakter och är särskilt passande på grund 

av dess låga kostnad och höga räckvidd. Däremot kan det bli kostsamt om marknadsföringen 

genomförs på fel sätt och det är därför viktigt att medarbetare besitter adekvat kunskap 

(Bresciani & Eppler, 2010).  

 

Varumärkets rykte anses vara en viktig faktor som påverkar företags prestation (Wong & 

Merrilees, 2007). Varje interaktion med kunder och övriga intressenter påverkar och bidrar till 

varumärkesvärdet. Positiv kundupplevelse bidrar till starkare varumärke och förbättrat rykte 

(Abimbola & Vallaster, 2007). Ryktesbyggande möjliggör framgång för SMFs över en längre 

tid. Ryktet kommunicerar kompetens och förmåga att erbjuda överlägset kundvärde. SMFs 

grundare bör därför arbeta med dessa faktorer eftersom de kan påverka företagets prestation 

och konkurrenskraft positivt (Abimbola & Kocak, 2007). Lin och Smyrnios (2007) drar 

slutsatsen att högpresterande SMFs prioriterar sitt varumärkes rykte och säkerhetsställer att det 

är stabilt. Därför är det en viktig uppgift att etablera ett gott rykte. Detta stödjs av Merrilees 

(2007) som hävdar att ryktesbyggande är nära kopplat till nätverksbyggande. 

Nätverksbyggande sker naturligt genom SMF-grundares personliga kontakter och de kan 

genom sina nätverk få hjälp med beslut relaterade till företaget. Kostnader för denna strategi är 

relativt låg, men resultatet kan vara svårt att mäta (Gilmore, Carson & Grant, 2001). 

 

2.2.4 Varumärkespositionering 

Varumärkespositionering innebär att kommunicera de fördelar företaget besitter gentemot 

konkurrenter och att differentiera sig i kunders sinnen (Ghodeswar, 

2008).  Varumärkespositionering är ett viktigt och strategiskt beslut som kan påverka kunders 

köpbeslut och öka kännedom om varumärket (Aaker & Shansby, 1981).  
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Företag kan positionera sitt varumärke genom ett nästan oändligt antal sätt (Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010). Positioneringsstrategier kan vara pris, teknologi, kvalitet, distribution, 

image och service (Kalafatis, Tsogas & Blankson, 2000). Vidare kan positionering baseras på 

exempelvis en produkts storlek, form, funktionalitet, användarvänlighet och stilrenhet. Vilken 

strategi som används påverkar framgången av varumärkespositioneringen (Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010). En tydlig och konsekvent positionering är betydelsefullt enligt Hollis 

(2017) och ska implementeras i samtliga brandingstrategier. De tidigt fattade besluten har 

bestående påverkan på de associationer som kunder förknippar med varumärket (Hoeffler & 

Keller, 2003). 

 

Ett välpositionerat varumärke ska uppfylla ett kundsegments specifika behov. 

Konkurrensfördelar skapas när företag uppfyller dessa behov bättre än konkurrenterna (Fuchs 

& Diamantopoulos, 2010). För att lyckas med detta bör företag inhämta kunskap och förståelse 

för vad kunden behöver, vilken kapacitet de besitter och hur konkurrenter positionerar sitt 

varumärke (Manhas, 2010).  

 

2.3 Figur 1 - Teoretisk modell 

Modellen är en sammanställning av tidigare forskning som framkommer i detta avsnitt och som 

kan kopplas till skapandet av varumärkesvärde för startups, SMF och större företag. En studie 

har visat att branding leder till ökade finansieringsmöjligheter vilket därför illustreras med en 

pil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Varumärketsvärdets beståndsdelar med tillhörande brandingstrategier som skapar varumärkesvärde 

(Egen konstruktion).  
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3. Metod 

 

 

Avsnittet redogör för val av metod som använts för att besvara vald frågeställning. Val av 

respondenter, datainsamlingsmetod och analysmetod beskrivs även. Vidare behandlas 

kandidatuppsatsens begränsningar, trovärdighet och operationaliseringsprocess. 

 

 

3.1 Övergripande metod och forskningsansats 

För att svara på vald problemformulering genomfördes kandidatuppsatsen med kvalitativ metod 

i form av personliga intervjuer. Valet av forskningsmetod gjordes för att inhämta kunskap och 

få förståelse för ämnet. Vidare gjordes valet för att få fram detaljer om varje företag och ge 

möjlighet till följdfrågor vid intressanta iakttagelser. 

 

Arbetet med avsnitten teori och empiri skedde parallellt under processens gång, det vill säga en 

abduktiv ansats antogs som tillät kunskap successivt växa fram. Insamlad empirisk data 

tolkades och kandidatuppsatsen bygger därför på hermeneutisk epistemologi. 

Kandidatuppsatsens struktur utformades utifrån Söderbom och Ulvenblads (2016) 

metodlitteratur. 

 

3.2 Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning och litteratur, författad av forskare inom ämnet, utgör kandidatuppsatsens 

sekundärdata. Google Scholar och Högskolan i Halmstads databas OneSearch användes för 

sökning av vetenskapliga studier. Vidare hittades flertalet i referenslistan i de två studier vilka 

berör branding i startups och även övriga relevanta studiers referenslista genomsöktes. Endast 

studier som svarar utifrån valt syfte och problemformulering valdes. 

 

Studierna granskades kritiskt, med hänsyn till syfte, urval och resultatens generaliserbarhet, i 

syfte att värdera dess kvalitet. Endast relevant information användes och ställdes mot varandra 

för att finna likheter och skillnader i syfte att ge en nyanserad bild av ämnet. Eftersom forskning 

inom branding i startups är begränsat utgör en stor del av teoriavsnittet studier vilka berör 

branding i SMF och större företag. Detta tas i beaktning eftersom SMF och startups definieras 

olika. Studierna är även genomförda i olika länder och företagen som studerats är verksamma 

inom olika branscher. Exempelvis har Bresciani och Eppler (2010) och Rode och Vallaster 

(2005) studerat startups i Schweiz respektive Tyskland och Österrike, och Ghodeswar (2008) 

har studerat företag i Indien. Vidare har exempelvis Kalafatis et al. (2000) studerat 

timmerhandeln, Fuchs och Diamantopoulos (2010) bilindustrin och Lin (2015) 

flygbolagsbranschen. Detta kan eventuellt inverka på denna kandidatuppsats resultat eftersom 

företagen kan ha olika förutsättningar beroende på land och branschtillhörighet. Vidare kan de 

enskilda studiernas trovärdighet diskuteras och de kan anses ha både styrkor och begränsningar. 

Exempelvis antog både Bresciani och Eppler (2010) och Rode och Vallaster (2005) en 

kvalitativ metod med intervjuer med 15 respektive 9 startups. Samtidigt har Lin (2015) och 

Manhas (2010) genomfört studier med kvantitativ metod med över tusen respondenter vilket 

kan styrka de sistnämndas resultat. Studien som är genomförd av Merrilees (2007) är den enda 
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genomförda som visar ett samband mellan branding och ökade finansieringsmöjligheter. Den 

genomfördes med kvalitativ metod inkluderat tio nystartade SMF vilket kan begränsa studiens 

trovärdighet. På grund av enskilda studiers begränsningar har ett femtiotal studier använts för 

att öka kandidatuppsatsens trovärdighet. Inkludering av studier med olika metodval kan också 

styrka denna kandidatuppsats eftersom de enskilda resultaten ger djupare förståelse eller ett mer 

generaliserbart resultat. Vidare är vald litteratur författad av erkända forskare inom ämnet 

branding vilket ökar trovärdigheten. Kandidatuppsatsen behandlar även ett antal internetkällor 

vilka valdes efter granskning och bidrar med relevant information. 

 

3.3 Empirisk studie 
 

3.3.1 Val av respondenter 

Sökning efter startups genomfördes på internet, inkubatorn High5s och Halmstad Näringslivs 

hemsida besöktes för att få kännedom om lokala startups. Även personliga kontakter nyttjades 

vilket resulterade i tre startups. Ett startup valdes på grund av tidigare erfarenhet av deras tjänst. 

Processen att söka efter startups resulterade i att grundare till 14 startups tillfrågades om en 

intervju. Intervju med grundare var önskvärt eftersom de i tidigare studier visat sig ha en central 

roll i arbetet med branding. Samtliga startups passade in på valda kriterier att de är yngre än 

fem år och har ambitioner att växa på den nationella eller globala marknaden. De är även 

verksamma i Halmstad kommun för att få lokal närhet. Vidare finns det skäl att tro att resultatet 

inte skulle bli annorlunda om kandidatuppsatsen inkluderade startups som är verksamma i 

jämförbara städer. 

  

Totalt tackade nio personer ja till en intervju, men sent i processen valde två att inte medverka 

på grund av tidsbrist. Detta resulterade i att grundare/ VD från sju startups intervjuades. Dessa 

är verksamma inom olika branscher och tre är tjänsteföretag, tre är produktföretag och ett 

företag erbjuder både produkt och tjänst. 

 

 

3.3.2 Tabell 1 – Sammanställning av startups 
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3.3.3 Datainsamling 

Personliga intervjuer genomfördes med samtliga respondenter och dessa spelades in efter givet 

samtycke. Samtliga respondenter lämnade även samtycke till att omnämnas med person- och 

företagsnamn. Primärdata utgörs av respondenternas svar från dessa intervjuer. Tidsåtgången 

för intervjuerna varierade mellan 45 till 90 min beroende på i vilken utsträckning 

respondenterna valde att utveckla sina svar och hur villiga de var att delge information. 

  

Inför varje intervju samlades information in om företaget och bland annat deras hemsidor 

besöktes. Detta gjordes för att få förförståelse för hur grundaren / VDn tänker kring 

verksamheten och hur de arbetar med branding. Dessutom hämtades publik information från 

hemsidan Allabolag.se för att komplettera intervjuerna med bakgrundsfakta gällande 

företagsnamn och företagsform. Denna information redovisas i empiriavsnittet tillsammans 

med en sammanställning av primärdatan (se tabell 2). 

 

3.3.4 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs ner. Därefter bearbetades informationen 

manuellt och endast data som svarar utifrån syfte och problemformulering återgavs i 

empiriavsnittet. Datan kodades utifrån de teman som identifierats i teoriavsnittet för att ge 

kandidatuppsatsen en tydlig struktur som är enkel att följa. Vidare analyserades datan genom 

att ställa startups i jämförelse till varandra för att finna likheter och skillnader. Denna jämförelse 

gjordes även mellan tjänste- och produktföretagen. Utifrån respondenternas svar hittades 

mönster som därefter kopplades till relevant fakta i teoriavsnittet. 

 

3.4 Trovärdighet  

Kandidatuppsatsen tillför kunskap och förståelse för ett relativt outforskat ämne. Däremot kan 

dess resultat inte i större utsträckning generaliseras eftersom flertalet faktorer kan påverkat 

utfallet. Antalet startups kan anses vara en begränsning. Sökning efter startups i Halmstad 

kommun resulterade endast i 14 startups som passade in på valda kriterier. Därför var antalet 

redan från början begränsat. Deras verksamma ålder skiljer sig åt, en del har varit verksamma 

längre, vilket kan påverka omfattningen av deras arbete med branding. Även deras 

branschtillhörighet, storlek och vilka kunder de riktar sig till, exempelvis företag eller 

privatpersoner, är faktorer som kan ha påverkat primärdatan. Samtidigt kan dessa faktorer ha 

medfört variation på svaren och möjlighet till intressanta iakttagelser och jämförelser. 

 

De personliga intervjuerna medförde bättre förutsättningar för respondenterna att ge fördjupade 

svar och följdfrågor kunde ställas. En relation skapades och båda parter kunde interagera på ett 

personligt vis vilket skapade flyt i konversationen och ett trivsamt samtal. Valet att inte 

genomföra intervjuerna genom andra metoder var medvetet eftersom det var önskvärt att få 

fördjupad information av respondenterna, vilket kan vara svårt att uppnå via exempelvis telefon. 

Valet av intervjumetod kan därmed styrka resultatet. Det bör samtidigt tas i beaktning att 

samtliga respondenter vill förmedla en positiv bild av sitt startup vilket kan påverka resultatet. 
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3.5 Operationalisering 

I de valda vetenskapliga studierna återfanns teman som teoriavsnittet strukturerades efter. 

Utifrån dessa teman utformades sedan intervjufrågor (se bilaga 1). Ett första utkast av dessa 

frågor mailades ut till samtliga respondenter cirka en vecka före avtalat intervjudatum. Detta 

gav respondenterna möjlighet att få överblick av intervjuns innehåll och möjlighet att förbereda 

sig. Eftersom teoriavsnittet innehåller ett flertal teman resulterade det i en omfattande 

intervjuguide för att täcka in samtliga. Eftersom startups arbete med brandingstrategier inte 

framgår av deras hemsidor var det nödvändigt att ställa en del slutna frågor främst i syfte att få 

information om en specifik brandingstrategi används eller inte. Dessa frågor kompletterades 

med öppna följdfrågor exempelvis varför/ varför inte. Respondenternas svar kodades utifrån de 

teman som återfinns i teoriavsnittet för att ge kandidatuppsatsen en tydlig struktur. 
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4. Empiri 
 

 

Respondenternas svar presenteras i följande avsnitt. Företagen presenteras i den tidsföljd 

intervjuerna genomfördes och svaren är strukturerade utifrån de teman som återfinns i 

teoriavsnittet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell. 

 

 

4.1 MINIstuds 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

MINIstuds grundades år 2016 av Linda Arnrup. Affärsidén är att arbeta mot trenden att barn 

blir alltmer stillasittande och erbjuder därför gymnastik för de allra minsta, barn från 4 månader 

till 5 år. Företaget erbjuder gymnastik i sju åldersklasser under fyra perioder på ett kalenderår, 

och även barnkalas. De säljer dessutom t-shirts med företagets logotyp och planer finns på att 

etablera sig i andra städer.  

 

Arbetet med branding är viktigt för att behålla den positiva bild och rykte företaget har. ”Det 

tar flera år att bygga upp men som endast tar sekunder att rasera”. För grundaren är det viktigt 

att fortsatt upprätthålla hög kvalitet och stå upp för företagets värderingar. Detta innebär mindre 

lönsamhet men bättre förutsättningar för barnen. Genom sitt arbete med branding får de fler 

kunder och kan hjälpa fler barn. 

 

Vid uppstart valde grundaren att finansiera företaget med privata medel och sökte därför ingen 

extern finansiering. Detta var ett medvetet val eftersom företaget var registrerat som enskild 

firma och hon ville därför undvika risken med extern finansiering. Däremot har hon sökt bidrag 

av Almi för utveckling av en app vilket beviljades. Om företaget i framtiden önskar ta lån skulle 

detta inte innebära svårigheter och varumärket kan vara en bidragande faktor.  

 

Varumärkesidentitet 

Grundaren är ensam aktieägare och fattar därmed samtliga beslut gällande företaget. Hon har 

planer på att söka ny delägare eller samarbetspartner vilket kommer innebära att verksamheten 

blir delat ansvar och beslut kommer fattas av båda parter. Däremot säger hon ”MINIstuds 

kommer alltid vara mitt tredje barn” och majoriteten av besluten kommer i slutändan fattas av 

henne. 

 

Den visuella identiteten har valts omsorgsfullt berättar grundaren. Både namn och logotyp ska 

spegla verksamheten och visionen. Hemsidan har skapats med hjälp från hennes man som 

arbetar inom IT. Arbetet med den visuella identiteten och logotypen är färdig, nu arbetar hon 

med att den ska synas. 

 

Den första delen av varumärkesnamnet, MINI, ämnar visa att företaget riktar sig till små barn 

och de allra minsta. Studs syftar till de tjänster som erbjuds, vad företaget gör och kan anses 

som ett roligt ord. Namnet är genomtänkt och speglar affärsidén på ett tydligt sätt. 
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Varumärkesnamnet är skyddat genom registrering vilket försvårar för andra företag att använda 

det men däremot är logotypen inte skyddad. Företaget äger domänen ministuds.se/com vilka är 

länkade till samma hemsida. Tjänsterna som erbjuds är inte skyddade genom patent eftersom 

detta inte är möjligt men grundaren menar att det eventuellt är dags att “skala upp” så ingen 

börjar använda idéen eller konceptet.  

 

Logotypen består av både varumärkesnamn och symbol. Logotypen ska förmedla lekfullhet och 

seriositet. ”Den ska vara lite tuff, tyda på kvalitet och vara barn, men inte barnslig” berättar 

grundaren. Färgerna är neutrala vilket var viktigt eftersom inte de klassiska barnfärgerna rosa 

eller blå önskades. En vän till grundaren som arbetar med design har utvecklat logotypen och 

ritat symbolen som föreställer ett djur. Det är mycket värt att kunna nyttja sina kontakter för att 

kostnadsbespara. Symbolen finns bland annat på de t-shirts de säljer, “Symbolen är verkligen 

MINIstuds”. 

 

Varumärkesimage 

MINIstuds ska förknippas med kvalitet, trygghet och en positiv helhetsupplevelse. Grundaren 

förmedlar till anställda att arbeta efter “ministuds-andan” vilket innebär att alltid vara trevlig, 

positiv och energisk. Det är även viktigt att visa att alla kunder är lika mycket värda. Några 

gånger per år träffas samtliga anställda och vid dessa tillfällen kommuniceras betydelsen av ett 

gott bemötande. 

 

Varumärkeskännedom 

MINIstuds samarbetar med butik Paletti och de utbyter tjänster. Grundaren får rabatt på de 

produkter som köps in till verksamheten. Detta är kostnadseffektivt och ett gott samarbete. 

Företaget använder sig av diverse marknadsföringsstrategier och grundaren berättar ”Det är 

viktigt att välja vart pengarna ska gå, vilket är till det som genererar mest tillbaka”. De har ingen 

bestämd marknadsföringsbudget men en liten summa pengar läggs på marknadsföring via 

sociala medier. Annonsering i tidningar är för kostsamt och når inte ut till valt kundsegment. 

Tidigare har vykort skickats ut till hushåll vilket grundaren ansåg kostsamt och troligtvis inte 

en strategi de kommer använda sig av i framtiden.  

 

Marknadsföring via internet och sociala medier sker genom annonsering på Facebook och 

Instagram. Sociala medier är viktigt att nyttja eftersom dessa genererar mest exponering till 

lägst kostnad. Hon menar att det är fördelaktigt att de kan bestämma hur mycket annonseringen 

ska kosta och det är enkelt att utvärdera dess effekt. Word of mouth är en viktig och kostnadsfri 

strategi som genererar ett rykte vilket leder till fler kunder. Företaget förlitar sig mycket på att 

kunder pratar gott om dem till andra. Att vara engagerad, ta sig tid att prata med kunder och 

uppmärksamma dem är viktigt för deras rykte. PR är inte något de för tillfället aktivt arbetar 

med och grundaren anser att de är ganska dåliga på det. Hon menar att de behöver utveckla en 

PR-plan och strategi för att företaget ska synas mer.  

 

Varumärkespositionering 

MINIstuds positionerar sig som ett företag som erbjuder kvalitet och en helhetsupplevelse. Det 

är viktigt att alla kunder känner sig välkomna oavsett vem de är vilket förmedlar kvalitet. Idén 
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är mer än att enbart erbjuda gympa för barn och bland annat ingår fika efter varje gympapass. 

Grundaren säger “alla kunder ska längta efter att gå och gympa”. Hygien är av stor betydelse 

och viktigt att förmedla, städning är därför en del av det dagliga arbetet vilket uppskattas av 

föräldrarna. MINIstuds köper även in ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Genom att prata med sina kunder inhämtas kunskap om deras behov och önskemål men har 

även genomfört kundundersökningar som skickats ut via mail. De värdesätter kunders 

önskemål och utökning av åldersklasser är ett resultat av detta. MINIstuds har en del 

konkurrenter men de erbjuder inte samma tjänst och tittar därför inte på dem. ”Vi vill vara våra 

egna och lyssnar istället på våra kunder”. 

 

4.2 DUDE Packaging Design 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

DUDE Packaging Design grundades år 2015 av Caroline Liljedahl som driver företaget ensamt 

(Fortsättningsvis skrivs enbart DUDE som grundaren själv benämner företaget). Affärsidén är 

att sälja premiumpresentförpackningar som kallas dudies. Produkten är ett hållbart alternativ 

till presentinpackning med papper och snöre. Tanken är att kunden ska köpa 

presentförpackningen som mottagaren sedan ska ge vidare eller använda som förvaring. 

Försäljning sker via företagets hemsida, internetåterförsäljare och i butiker i Sverige och 

Europa. Det finns planer på att utveckla ytterligare två produktsortiment för att kunna nå ett 

större kundsegment.  

 

DUDE arbetar med branding genom att ta fram planer, annonsera och medverka på mässor. 

Grundaren anser att hon måste förklara produktens användningsområde och leverera det 

konsekvent för att lyckas etablera sig. Branding är viktigt och grundaren säger ”Jag ser företaget 

och produkterna som ett varumärke som kunder ska lära känna, tycka om och sprida vidare”. 

De fördelar brandingstrategier medför är att allt blir sammanhängande och kunder vet vilket 

varumärket är genom produkterna. Hon betonar att företaget ska vara ett helhetskoncept.  

 

Vid uppstart fick företaget beviljat bidrag av Almi för utvecklingen av de första produkterna. 

Hon upplevde inga svårigheter att få finansiering eftersom idén är innovativ och inga liknande 

produkter finns i Sverige. Även sättet att visualisera och presentera varumärket tror hon hade 

stor betydelse. DUDE har även fått bidrag från Vinnova för att kunna nå ut på den tyska 

marknaden. Hon berättar vidare att kontakter nyttjas för att kostnadsbespara. ”Som nystartat 

företag är viktigt att tänka på sina kostnader”. 

 

Varumärkesidentitet 

Tidigare har grundaren arbetat som art director (AD) och har därför erfarenhet inom området 

branding. Designen har hon utvecklat själv likaså produkterna, logotyp och hemsida. I sitt 

arbete som AD var hon noga med att kunderna skulle ha en grafisk manual men har själv inte 

utvecklat en för företaget. Anledningen till detta är tidsbrist och hon finner inte det nödvändigt 
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i nuläget med tanke på att företaget befinner sig i uppstartsfasen. Dessutom är det produkterna 

som är centrala och de tillsammans utgör varumärket. 

 

Varumärkesnamnet DUDE valdes efter inspiration från en känd marknadsförare som brukade 

säga ”Just move me dude”. Hon ansökte om att namnge företaget DUDE vilket inte godkändes 

och därför heter företaget “Just move me dude”. Grundaren anser DUDE är fräckt och passar 

produkternas djurmotiv. Varumärkesnamnet är skyddat och likaså logotypen. Namnet DUDE 

går inte att skydda eftersom det är ett allmänt använt begrepp men tidigt i processen skyddade 

hon dudie för att ingen annan ska benämna sina förpackningar detta vilket är det viktigaste. 

Företaget äger domänen dudepackaging.se/com vilka är länkade till samma hemsida. 

 

Logotypen är ett viktigt grafiskt element och är en varumärkesstämpel som ämnar att kunder 

väljer hennes produkter framför konkurrenters. Den är väl genomtänkt och passar affärsidén 

anser grundaren. Inspiration hämtades från andra varumärken vilket resulterade i en svart och 

vit logotyp som är stilren och känns exklusiv. En alltför färgglad logotyp kan ta över 

produkterna. Namnet DUDE i logotypen är skrivet i stora bokstäver och U:et är snedvridet 

vilket ska representera att företaget är rebellen inom paketering. Under varumärkesnamnet står 

Design Packaging eftersom enbart DUDE inte tydligt förmedlar vad företaget gör.  

 

Varumärkesimage 

Grundaren vill förknippas med andra mer välkända varumärken, men inte anses som en kopia. 

Företaget ska även förknippas med hållbarhet och produkterna ska kunna användas igen. Hon 

använder sig av frasen ”I am the gift that keeps giving” vilken ska representera den 

bakomliggande tanken med produkterna. Det är viktigt att kommunicera företagets identitet till 

sina kunder, leverantörer och övriga intressenter. Relationen till dessa är viktigt och särskilt 

relationen med inköpare. ”De köper varor baserat på personen som säljer dem och därför är det 

viktigt att vårda denna relation”. Grundaren berättar vidare att det är svårt att bestämma hur 

personlig hon ska vara, hon har inte riktigt hittat sin identitet ännu och den identitet hon ska 

uppvisa på sociala medier.  

 

Varumärkeskännedom 

DUDE samarbetar med andra små företag och de stöttar varandra, ger tips och information samt 

utbyter tjänster. Hon menar att det är livsviktigt för företagets överlevnad. De har olika följare 

på sociala medier och säljer in varandras produkter hos kunder och återförsäljare. För att skapa 

och bygga varumärket är en annan viktig aspekt att logotypen ska finnas på samtliga produkter, 

det ökar exponeringen och leder till igenkänning.  

 

Marknadsföring sker främst genom sociala medier men grundaren medverkar även på mässor 

där hon knyter kontakter och får nya kunder. Fokus läggs främst på Facebook och Instagram 

eftersom inte för många medier bör nyttjas - “det är bättre att bli bra på en”. På dessa medier 

publiceras inlägg och annonser men dessa måste vara specifikt riktade till valt kundsegment för 

att generera resultat. Företaget har en liten budget som grundaren lutar sig mot. Facebook 

används för att öka exponeringen till potentiella kunder men Instagram är mest resultatgivande 

och kostnadseffektivt. Dessutom har marknadsföring via influencers genomförts men det har 
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inte genererat stort resultat. Tankar kring att publicera på Pinterest har funnits, men just nu finns 

inte tid till det. Hon arbetar inte aktivt med PR men anser att det är jätteviktigt för att lyckas nå 

ut. DUDE har varit omnämnd i tidskrifter och nyhetstidningar men anledningen till att hon inte 

arbetar aktivt med PR är för att det är tidskrävande och även kostsamt att anlita en PR-byrå. 

Vidare tänker hon mycket på DUDEs rykte och arbetar för att stärka det för att få nya kunder 

och behålla befintliga. Om det blir fel i leverans eller produkter måste detta snabbt rättas till 

vilket visar pålitlighet och att företaget erbjuder kvalitet. 

 

Varumärkespositionering 

Dude har valt att positionera sig som ett hållbart företag och denna tanke genomsyrar 

varumärket och företaget. DUDE har även positionerat sig som del av presenten och ett 

premiumalternativ. Grundaren berättar att företaget inte har konkurrenter vilket inte alltid är en 

fördel eftersom ingen känner till att denna produkttyp existerar. Därför måste hon ensam 

upplysa allmänheten om att företagets produkter är ett alternativ. Ingen kunskap inhämtas om 

potentiella kunders önskemål eftersom kundbasen är för liten. Hon tittar däremot lite på vad 

liknande företag gör. 

 

 

4.3 Lindhe Xtend 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

Lindhe Xtend är ett medicintekniskt företag som grundades av Christoffer Lindhe år 2013. 

Företaget arbetar med tillverkning och utveckling av produkter för individer som är i behov av 

fotproteser, däribland grundaren själv. Försäljning sker via landstinget och företaget riktar sig 

även till en internationell marknad. De har idag två produkter, Xtend Foot och Xtend Cover 

men har planer på att utveckla ytterligare produkter.  

 

VD Jessika Broström berättar att företaget redan vid uppstart förstod betydelsen och värdet av 

att skapa en stark varumärkesprofil. Hon berättar att företaget har två varumärken, Christoffer 

Lindhe och Lindhe Xtend. De har stor konkurrensfördel genom att grundaren är ett av deras 

varumärken vilket är viktigt att ta tillvara på menar VDn. Hon berättar att de arbetar med 

branding för att ”Avgörande på en konkurrensutsatt marknad är kombinationen av innovativa 

produkter och ett starkt varumärke”. De tror även att det gynnar deras försäljning i det långa 

loppet. Fördelen är att ett starkt varumärke skapar möjligheter som de sedan kan omsätta till 

affärer. Ett gediget arbete med branding har gett de ökad trovärdighet vid lanseringen samt i 

kontakt med finansiärer. Lindhe Xtend uppfattas som ett större företag än vad de är och blev 

tagna seriöst redan från början. ”Ett professionellt arbete med varumärket och branding ger 

möjligheter på ett annat sätt än om vi inte hade gjort detta från start”.  

 

När Lindhe Xtend grundades användes privata medel och bidrag. Efter sitt första verksamma 

år fick de extern finansiering genom nyemissioner och kreditlån från Almi. VDn anser att det 

varit både lätt och svårt att få finansiering men berättar vidare att de hittills inte haft problem. 

Det har varit svårt på grund av det kräver ett strukturerat arbete samt förståelse för 

finansieringssystemet. Hon tror att arbetet med branding och deras varumärken har varit en 
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bidragande faktor till att det varit lätt. De hade aldrig hade lyckats om inte Christoffer Lindhe 

redan var ett etablerat varumärke. VDn säger “[...] att vi sedan paketerade in både produkt och 

företag i en stark varumärkesplattform tror jag definitivt var bidragande. Det ger en 

professionalitet till erbjudandet även till investerare”. 

 

Varumärkesidentitet 

Deras visuella identitet är något de arbetar mycket med och lägger stor vikt vid. Vid 

uppstartsfasen anlitades en reklambyrå för att ta fram en grafisk profil. Reklambyrån anlitades 

eftersom de har kapacitet att hantera internationalisering och de förstod att Lindhe Xtends 

produkt är en global produkt. VDn berättar att de har byggt företaget globalt från början. 

Samtliga anställda arbetar nära tillsammans, men det är VDn och grundaren som fattar alla 

beslut gällande branding.  

 

Lindhe Xtend försöker ha designelement involverade i företagets samtliga processer, ett 

genomgående tema för att en produkt från Lindhe Xtend enkelt ska kännas igen. En 

produktdesigner anlitades för att första produkten skulle harmonisera med den grafiska profilen. 

När en kund kommer i kontakt med företaget och produkterna ska de känna att Lindhe Xtend 

är ett ungt och nytänkande företag. Det är en traditionell business men de ska kännetecknas som 

annorlunda, fräscht, nytt och innovativt. De ska vara ett kul företag med trevliga medarbetare. 

 

Varumärkesnamnet består av Lindhe och Xtend. Lindhe valdes eftersom det är grundarens 

efternamn och Xtend kan tolkas som ”förlängning”. Xtend används i samtliga produktnamn och 

VDn menar att detta är ett sätt att repetera det. Varumärkesnamnet Lindhe Xtend är skyddat i 

Europa och även i USA, likaså logotypen. De har även produktpatent men dessa befinner sig i 

olika faser och de har dessutom mönsterskydd på sina produkter. De äger domänen 

lindhextend.se/com vilka är länkade till samma hemsida.  

 

Logotypen utgörs av namnet Lindhe och ett kryss. Krysset kan symbolisera en gubbe med två 

armar och ben, som eventuellt är amputerad eller ett kryss för namnet Xtend. Företaget hade 

tidigare en annan logotyp, lik den de har nu, men uppfattades som rörig och reklambyrån gjorde 

den därför mer stilren. Dessförinnan gjordes research på konkurrenters logotyper - hur de ser 

ut, vad de symboliserar och vilka taglines de använder sig av. Baserat på denna research valdes 

färgen orange efter förslag från reklambyrån. Färgen har varit en framgångsfaktor, den 

förmedlar innovation, drar till sig uppmärksamhet och känns ungt. Orange står även för 

nytänkande, kreativitet, värme och kunskap. Typografin är väl genomtänkt och samma typsnitt 

används i samtliga texter vilket är viktigt. 

 

Varumärkesimage 

Lindhe Xtend vill associeras som innovativa, unga och nytänkande. Deras produkter ska 

associeras med svensk kvalitet, användarvänlighet och flexibilitet. De vill ge användaren ett 

fritt och rörligt liv med hög livskvalitet. Företagets image är något samtliga medarbetare 

förmedlar och något de pratar mycket om. Vid en årlig kick-off går de igenom företagets 

värderingar och repeterar dessa. ”Medarbetarna ser både mig och grundaren vara trevliga mot 
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kunder och det smittar av sig”. De lever företagskulturen och det blir naturligt eftersom de är 

så få i företaget.  

 

Varumärkeskännedom 

Varumärkesnamnet, logotypen och produktnamnet finns på samtliga produkter. Även färgen 

orange färgen är ett genomgående visuellt element - delar av fotprotesen är orange och likaså 

produktförpackningarna. Alla dessa element skapar varumärkeskännedom.  

 

Lindhe Xtend marknadsför sig på de sociala medierna Facebook, Instagram och YouTube. 

Genom dessa publiceras inlägg och videos, både på Christoffer Lindhes och företagets konton, 

men innehållet diversifieras. De annonserar inte speciellt mycket eftersom det är tidskrävande. 

Trafiken på hemsidan mäts och likaså hur många som läser inläggen på sociala medier. VDn 

berättar att de befinner sig i en lärofas gällande detta arbete och har planer på att anlita ett 

företag som kan hjälpa till med sökordsoptimering för att hamna högre upp i sökträffar.  

 

Företaget deltar även på mässor, både lokalt och internationellt, och arbetar även med PR. VDn 

uppskattar att halva marknadsföringsbudgeten går till de mässor företaget deltar på och hälften 

till PR. Grundaren har varit omnämnd i artiklar och tidningar vilket gör att han inte är okänd 

för allmänheten och detta tar företaget fördel av. De nätverkar, är med i patientorganisationer 

och deltar på Almedalsveckan samt olika events. Dessa strategier är inte kostsamma men de är 

resurskrävande i form av tid. Det är även svårt att mäta resultatet menar VDn. Hon berättar 

vidare att de försöker samarbeta med andra små företag som verkar inom samma bransch. De 

ger varandra tips och råd vilket är fördelaktigt. Det finns planer på att utveckla samarbetet till 

att innefatta försäljning. 

 

Lindhe Xtend arbetar med sitt rykte genom att “synas där man vill synas”. De arbetar även med 

att hålla högsta servicenivå och värden såsom servicekänsla är viktiga, men förmedlas inte i det 

grafiska formspråket. Det är en sekundär upplevelse vilket byggs av interna värden och hon 

berättar att ”företaget lever och andas service”. Om de får in feedback eller reklamation blir 

detta högsta prioritet. De arbetar ständigt med kvalitet och förbättring av befintliga produkter, 

på så vis visar företaget att de lyssnar på sina slutkunder.  

 

Varumärkespositionering 

Företaget positionerar sig som ett innovativt, nytänkande och ungt företag. Användarvänlighet 

och flexibilitet ska genomsyra alla produkter för att ge användaren ett fritt och rörligt liv. De 

positionerar sig även som ett företag med produkter av hög kvalitet. Samtliga produkter 

tillverkas i Sverige vilket synliggörs på både hemsida och förpackningar. De är stolta över att 

erbjuda svensktillverkade produkter och VDn menar att det är ovanligt att produkter tillverkas 

i landet och det öppnar dörrar för företaget.  

 

Lindhe Xtend inhämtar kunskap om vad användarna av deras produkter önskar och behöver när 

företaget träffar dem på bland annat patientprovningar. Genom att Christoffer Lindhe är en del 

av the Amputee Community träffar han människor samt ser deras behov. Företaget bevakar 

även och är med i grupper på sociala medier som berör denna patientkategori. De tittar på vilka 
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produkter konkurrenterna erbjuder men tänker inte på det i större kontex. Produkterna provas 

funktionellt gentemot konkurrenternas och de har därmed koll på vad dessa produkter kan 

leverera. VDn menar dock att Lindhe Xtend inte “spelar i samma klass” som dem eftersom de 

är ett mindre företag med fem anställda.  

 

 

4.4 MonthlyCup 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

MonthlyCup grundades år 2014 av Lisa Perby och hennes man. Företaget säljer menskoppar 

och mikropåse i vilken kopparna kan rengöras efter användning. MonthlyCup riktar sin produkt 

till menstruerande kvinnor och försäljning sker på hemsida och via återförsäljare.   

 

Allt de gör har indirekt med branding och varumärket att göra och därför ska de vara rädda om 

sitt varumärke. Arbetet med branding har bidragit till att få återförsäljare.  Det är även tack vare 

att tillverkningen sker i Sverige och att produkterna håller hög medicinteknisk standard.  

  

Vid företagets uppstart användes privata medel och banklån. De ansökte om ytterligare lån men 

nekades eftersom banken inte ville finansiera ett internethandelsföretag. Företaget ansökte då 

om ett lån hos Almi vilket beviljades. De kontaktade även investmentbolag inför sin lansering 

i USA men nekades även då. Trots detta lyckades företaget på egen hand lansera sina produkter 

i USA vilket de känner stolthet över och fördelen är att de behöll kontrollen av företaget. Hon 

tror att varumärket kan vara en bidragande faktor till att de fått extern finansiering. 

 

Varumärkesidentitet 

Grundaren är involverad i samtliga delar som rör branding och är den som fattar beslut gällande 

det. Medarbetare kan komma med idéer och åsikter men det är grundaren som fattar det 

slutgiltiga beslutet. 

  

MonthlyCup anser att deras visuella identitet är kopplat till affärsidén. Logotypen föreställer en 

fjäril vilket är tänkt att anknyta till affärsidén eftersom fjärilar endast lever i en månad. Monthly 

betyder månadsvis vilket också knyter an till affärsidén. Varumärkesnamnet kom grundaren 

själv på och valdes efter att hon funderat på vilka namn som skulle vara passande. Hon berättar 

att företaget har två varumärkesnamn, MonthlyCup och Menskopp.se. Företaget äger domänen 

monthlycup.se/com och har även förvärvat domänen menstrualcup.se/com och 

menskopp.se/dk/no. Samtliga domäner är länkade till samma hemsida. Huruvida 

varumärkesnamnen är skyddade eller ej väljer företaget att inte uppge vilket respekteras. De 

kan däremot inte ansöka om patent på produkten eftersom de inte uppfunnit den.  

  

Vid framtagandet av logotypen anlitades en designer för att komplettera med kunskaper som 

grundaren kände att hon saknade. Denna logotyp hade företaget från uppstart men ändrades 

hösten 2017. Detta gjordes eftersom återförsäljare ansåg att den ursprungliga såg ut att 

representera produkter för bebisar på grund av färgerna ljusblå och ljusrosa. Även 
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produktförpackningarna behövde då ändras. Den nuvarande logotypen är en kombination av 

symbol och text, en fjäril och MonthlyCup. Bokstaven M är böjd för att harmonisera med 

fjärilen. Färgerna är svart och mörkrosa, och logotypen är mindre detaljerad. Den nya fjärilen 

tolkas ofta som en vagina vilket inte var tanken bakom symbolen men passar företaget.  

 

Varumärkesimage 

MonthlyCup vill att deras varumärke ska associeras med hållbarhet och säkerhet eftersom 

kunder använder produkterna för invärtes bruk. De vill vidare att varumärket ska associeras 

med Sverige och miljövänlighet. Samtliga anställda förmedlar företagets image och grundaren 

menar att de har ett öppet arbetsklimat. Medarbetarna görs involverade genom veckomöten men 

inte involverade i samtliga brandingprocesser. 

 

Varumärkeskännedom 

Varumärkesnamnet MonthlyCup finns på samtliga produktförpackningar och monthlycup.com. 

står på produkterna. Detta är ett medvetet val eftersom det underlättar för kunden att komma 

ihåg vilket företag som tillverkat den om kunden behöver information eller vill ställa en fråga.    

  

MonthlyCup samarbetar med andra startups, de hjälper varandra, ger råd och tips. De närvarar 

även på nätverksträffar där nya kontakter knyts. De annonserar via sociala medierna Facebook 

och Instagram, men använder även andra forum bland annat Twitter och Pinterest. Flera medier 

används för att nå ut men även för att skapa och hantera kontakt med kunder. Många frågor 

uppkommer gällande produkterna och det är därför viktigt att besvara alla vilket inte är möjligt 

exempelvis via en tidningsannons. Sociala medier genererar flest fördelar och mest exponering 

för företaget. Trafiken mäts och utefter den kan de öka eller minska sin marknadsföringsbudget. 

De mäter även hur mycket pengar de lägger på en annons i relation till antalet inkomna 

beställningar. Radioreklam används inte eftersom det måste bokas flera veckor i förväg och det 

är inte möjligt att mäta resultatet i realtid. Det innebär även att kunder inte kan få svar på frågor 

som kan uppkomma i samband med reklamen. 

  

MonthlyCup har anlitat en PR-byrå för hjälp att nå ut till fler och hantera publicitet. Grundaren 

berättar att företaget blivit omnämnda över 100 gånger i diverse sammanhang bland annat i 

artiklar, debattartiklar, TV, radio samt nominerats till ett pris av tidningen Driva Eget. Att de är 

ensamma på marknaden med att sälja menskoppar som är tillverkade i Sverige har skapat 

uppmärksamhet. De använder allt som skrivs om företaget och sprider det vidare i sina sociala 

medier. Stort vikt läggs vid deras rykte och de arbetar med det genom att snabbt svara på mail 

och meddelanden. De vill ha hög närvaro oavsett var de befinner sig och vill uppfattas som 

ödmjukt och korrekt. 

 

Varumärkespositionering 

MonthlyCup positionerar sig som ett kvalitetsinriktat företag som erbjuder en hållbar produkt. 

Grundaren betonar betydelsen och vikten av att erbjuda kvalitetsprodukter. Detta upprätthålls 

genom att produkterna tillverkas i Sverige vilket förmedlas genom att den svenska flaggan finns 

på produktförpackningarna och hemsidan. Det förmedlar goda arbetsförhållanden och hög 



23 
 

kvalitet på materialet. Det innebär även trygghet för företaget eftersom de enklare kan 

kontrollera tillverkningen. 

  

MonthlyCup inhämtar kunskap om vad potentiella och befintliga kunder är i behov av eller 

önskar genom att de hör av sig och uttrycker sina åsikter. Utvecklingen av ny produktstorlek är 

ett resultat av detta. En marknadsundersökning har även genomförts för att få feedback och har 

planer på att genomföra ytterligare där feedback gällande produkter och företaget i helhet ska 

samlas in. De inhämtar även feedback från återförsäljare, bland annat önskade den tyska 

marknaden att menskopparna skulle finnas i färg. Företaget tog därför fram en blå kopp vilket 

nu finns i deras produktsortiment. De tittar även lite på sina konkurrenter och det vore oklokt 

att inte göra det. Deras största konkurrenter är företag som säljer andra typer av mensskydd och 

inte andra företag som tillverkar menskoppar. 

 

 

4.5 Sense4 Solutions 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

Sense4 Solutions är ett tjänsteföretag som grundades av Michael Cavallin år 2016 och Oskar 

Skagervik tillträdde tidigt i uppstartsfasen som VD. Vid uppstart erbjöds tjänsten svarsservice 

men företaget har sedan dess utvecklat sin affärsidé. Idag erbjuds administrativa tjänster inom 

hemsidor, sociala medier och personaladministration samt bokföringstjänst genom varumärket 

Sense4 Accounting. 

  

VDn berättar att de löpande arbetar med aktiviteter som syftar till att stärka varumärket och 

genomsyrar samtliga beslut. Varumärket förmedlar en tydlig bild av företagets värderingar och 

vad de vill leverera till kunder. Arbetet med branding skapar kundlojalitet, mervärde och nya 

kunder. 

  

Det första verksamma året växte företaget organiskt och genom det kapital grundaren gick in 

med, men har sedan dess tagit ett litet kreditlån. VDn berättar att deras varumärke nu förmedlar 

en helhetsbild över företaget och det skulle därför inte innebära svårigheter att införskaffa 

extern finansiering i framtiden. Företaget avvaktar med att ansöka om banklån eftersom det 

finns tankar kring att ansöka om större kapital i framtiden. Chansen att detta lån blir beviljat är 

större om företaget klarat sig utan tidigare banklån eftersom det förmedlar trygghet för 

finansiärer. 

 

Varumärkesidentitet 

Styrelsen fattar besluten gällande branding och även VDn har inflytande. Grundaren är 

majoritetsägare och har därför mycket inflytande över de beslut som fattas. Medarbetarna är 

involverade i arbetet med branding och de har varit delaktiga i utvecklingen av logotypen för 

Sense4 Accounting. ”Det är betydelsefullt att få deras synpunkter och att involvera 

medarbetarna”. 

 



24 
 

Varumärkesnamnet Sense4 Solutions är bestämt av grundaren och tanken var att det skulle 

fungera internationellt och förmedla en trygghetskänsla. Det fanns från början en tanke att 

använda grundarens efternamn men det passade inte planerna på internationalisering. Eftersom 

tanken även fanns att på sikt bygga en koncern skulle namnet fungera som en bra grund och 

vara applicerbart på affärsområden. Sense4 utgör grunden och Solutions är påbyggnaden. De 

har även skapat varumärkesnamnets Sense4 Accounting. Domännamnen som företaget äger är 

sense4.se/com och bokforinghalmstad.se/com vilka är länkade till samma hemsida. Det 

sistnämnda valdes eftersom det är lättare att komma ihåg och ger fler sökträffar eftersom det är 

svenskt men ”Sense4accounting kan även bli ett aktuell domännamn i framtiden” berättar VDn. 

Varumärkesnamnet Sense4 är skyddat i Sverige och likaså logotypen. Detta gjordes för att 

ingen annan ska använda namnet eller logotypen. 

 

Vid utvecklingen av logotypen tog grundaren hjälp av sin bror som arbetar med design och 

även en varumärkesexpert. Företaget ville skapa en enhetlig logotyp med tydligt budskap som 

även är skalbar och modern. Logotypen består av en symbol och text. Symbolen består av fyra 

punkter vilka skapar en cirkel som undermedvetet symboliserar en 4a vilket representerar fyran 

i varumärkesnamnet. Siffran fyra i texten är upphöjd för att skapa visuell effekt. Inför valet av 

färg undersökte de olika färgers betydelser och ville ha en färg som är attraktiv. Detta 

resulterade i grönt vilket är en varm och välkomnande färg. VDn anser att färgen är modern, 

personlig och passar till både vit och svart bakgrund. De var även i kontakt med olika tryckerier 

för att vara säkra på att den valda färgen får samma nyans på backdrops och tyger. Även 

logotypen för Sense4 Accounting består av fyra punkter men dessa är på rad vilket ska 

representera ett tillväxtdiagram och föreställa hur deras kunders verksamhet växer. Färgen blå 

valdes till Sense4 Accounting eftersom den är relaterad till ekonomi och skänker därmed 

trygghet. 

 

Varumärkesimage 

Associationer företaget vill förmedla är att tillit, värme, modernitet och service. Sense4 

Solutions vill sina kunders bästa och hjälpa dem växa. Kärnan ligger i deras kompetens och 

trygghet menar VDn. Samtliga medarbetare är väldigt involverade i arbetet med att förmedla 

rätt bild av företaget. Varje medarbetare är ansvarig för ett specifikt affärsområde och sköter 

förmedlingen av företagets image genom dessa områden. Vikten av detta arbete kommuniceras 

ut av både VD och grundare, och genom nyhetsbrev. Det är viktigt att företaget visar utåt att de 

är måna om både kunder och sin personal. Detta förmedlar de genom att anordna tillställningar 

när de når uppsatta mål, julfester och fredagsmöten med andra företag. De ger även julklappar 

till kunder och går på after work. 

 

Varumärkeskännedom 

Sense4 Solutions samarbetar med tre andra företag för att erbjuda en helhetslösning. VDn 

berättar att Sense4 Solutions använder sig av så kallat kickback vilket innebär att personer som 

rekommenderar en kund till företaget, och som leder till avtal, får något i gentjänst. 

 

Företaget använder sociala medierna Facebook, Instagram och Linkedin vilket sköts av en 

nyanställd medarbetare. De publicerar inlägg på Facebook och annonserar när det är av intresse 
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vilket leder till ökad varumärkeskännedom. De använder sig även av radioreklam på Radio 

Båstad. Detta går att tidsstyra och kan därför fokusera på den period de finner mest givande. 

Sense4 Solutions använder sig även av backdrops och har olika trycksaker som de delar ut med 

varumärkets namn och logotyp. ”Marknadsföringsbudgeten är relativt stor eftersom vi satsar på 

tillväxt”. Företaget försöker omnämnas i diverse sammanhang men arbetar inte aktivt med PR. 

De är med i olika föreningar och nätverksträffar vilket skapar kontakt med andra företag och 

detta är den strategi som ger bäst resultat. Att skapa ett gott rykte är också betydelsefullt och 

något de arbetar mycket med. Det sker naturligt genom deras värderingar och förmedlas i deras 

sätt att arbeta. 

  
Varumärkespositionering 

Företaget positionerar sig genom sin attityd, och de ämnar erbjuda bäst service, tillgänglighet 

och flexibilitet. Detta innebär att kunderna vågar ta kontakt med företaget för att få hjälp vilket 

skapar trygghet och kontakt. “Vi ser till att alltid positionera oss där vi vet att det finns behov, 

oftast genom att låta de mjuka värdena få större utrymme i verksamheten, både internt och 

gentemot kund” säger VDn. Han berättar vidare att de erbjuder en unik prismodell med fast pris 

istället för timpris. Det ökar tryggheten för kunder eftersom de på förhand vet kostnaden för 

tjänsterna. 

 

Kunskap inhämtas om kunders önskemål genom de kontaktnät och nätverksträffar företaget 

deltar i. Kunder tillfrågas även hur de uppfattar företaget men förstår att det inte alltid innebär 

ett ärligt svar. Den feedback de fått har inneburit att de genomfört förbättringar. Företaget frågar 

även sina kunder om deras erfarenheter med tidigare anlitade företag och hur Sense4 Solutions 

kan erbjuda bättre service. På så vis får de reda på hur konkurrenterna positionerar sig, men de 

tittar även på deras hemsidor och årsredovisningar för att få förståelse för hur de arbetar. 

 

 

4.6 365iD 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

365iD grundades år 2015 av Johan Hagelin och de erbjuder säkerhetstjänster till företag och 

verksamheter som kontrollerar id-handlingar i syfte att förhindra bedrägerier. De har utvecklat 

och säljer en id-scanner som kontrollerar äktheten på pass, körkort och liknande id-handlingar. 

De är för tillfället helt ensamma med att sälja id-scanners på den svenska marknaden men riktar 

sin produkt även till den internationella marknaden. 

 

Företaget arbetar inte aktivt med branding, de har inte dedikerat tid eller resurser för det. 

Däremot anser grundaren att arbetet med branding är viktigt eftersom företaget levererar en 

förtroendetjänst och hanterar personuppgifter. Det är viktigt att allt genomförs korrekt och att 

detta tydligt förmedlas och upplevs av kunder. De har som mål att oavsett var företagets produkt 

finns så ska potentiella kunder se den och reflektera över att det är en id-scanner från 365iD. 

Det ska förmedla säkerhet för användarna.  
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365iD har inte haft svårigheter att få extern finansiering och har genomfört nyemissioner och 

på så vis fått in externt kapital i företaget. De har tagit lån av Almi och deras varumärke kan ha 

varit en bidragande faktor till att det blev godkänt eftersom det rörde som ett förhållandevis 

stort lån. Att de även äger domännamnet 365id.com vilket har varit till deras fördel. De har varit 

i kontakt med riskkapitalister och skulle inte få audiens om de inte ägde domänet .com. 

Domänet .se är betydelselöst på en internationell marknad anser grundaren. 

 

Varumärkesidentitet 

365iD är fortfarande relativt litet och ungt vilket innebär att grundaren själv fattar beslut 

gällande branding. Han berättar att de har anlitat en marknadschef / försäljningschef som 

kommer ta över arbetet med varumärket framöver och fatta de beslut som är kopplat till det. 

Grundstrategin från start har varit att leverera förtroendetjänster och måste därför uppfattas som 

ett professionellt företag, speciellt eftersom de är nystartade. I ett tidigt skede tog de därför fram 

en grafisk profil tillsammans med en reklambyrå. 

 

Varumärkesnamnet 365iD kom grundaren på vilket har fått bra gehör från personer inom 

marknadsföringsbranschen. 365 syftar till året runt/ dygnet runt och representerar att produkten 

aldrig slutar söka efter bedrägerier. iD syftar till företagets tjänst. Varumärkesnamnet är skyddat 

i Europa och likaså flera andra namn som företaget använder sig av exempelvis 365id scanner 

och verified by 365iD. De äger domännamnen 365id.se/com, och domänen .com köptes upp av 

ett annat företag. Båda domäner är länkade till samma hemsida. Domänen .com är otroligt 

viktigt att äga eftersom det inte går att bygga ett varumärke utan det. Han berättar även att 

företaget har två patent, ett på produkten och ett på systemet. Logotypen är inte skyddad 

eftersom det är osannolikt att någon skulle använda deras.  

 

Logotypen utvecklades av en reklambyrå eftersom grundaren själv saknar kompetens inom 

detta område. Typsnittet som valdes är signifikant för ett high tech företag. Han hade önskemål 

att namnet skulle skrivas i versaler men då uppfattades bokstaven I som siffran 1. I:et är därför 

skrivet i gemen och symboliserar ett förstoringsglas vilket ska representera företagets tjänst. 

Efterforskning på färgers betydelse gjordes i samband med valet vilket resulterade i färgerna 

svart och lila. Denna färg var tidigare inte populär i designsammanhang men är det numer. Lila 

är fräscht, annorlunda och förmedlar innovation.   

 

Varumärkesimage 

Företaget har som mål att associeras med innovation, kvalitet, säkerhet och erbjuda produkt 

som är enkel att använda. Grundaren menar att det är betydelsefullt att medarbetarna har 

kännedom om detta eftersom de representerar varumärket. Företaget har fredagsmöten 

varannan vecka där de tar upp kommande händelser och diskuterar sina fokusområden kvalitet, 

säkerhet och kundförsäljning. 

 

Varumärkeskännedom 

365iD samarbetar med andra företag vilka säljer företagets produkt tillsammans med sin tjänst. 

Grundaren berättar även att de samarbetar informellt med andra företag som de träffar via 

nätverksträffar som de utbyter bland annat information med.  
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För att kunder ska känna igen företagets produkt och känna trygghet finns logotypen på id-

scannern. Detta kan även leda till att id-bedrägerier förhindras eftersom bedragare blir 

medvetna om produktens existens. Logotypens placering på produkten skapar även kännedom 

om företaget och stärker varumärket. Företaget planerar utöka arbetet med marknadsföring 

eftersom de inte arbetar mycket med de i nuläget. De har därför ingen klart definierad 

marknadsföringsbudget vilken är mer pragmatiskt styrd. Däremot deltar de på konferenser och 

mässor, och finns de på sociala medierna Facebook och Linkedin. Twitter används men 

eftersom det inte längre ger bra resultat kommer de inte använda det fortsättningsvis. De vill 

skapa diskussion kring id-bedrägerier och planerar därför att utöka närvaron på sociala medier, 

och på så vis kan de nå ut globalt. De planerar att arbeta med andra strategier och eftersom 

deras produkt och tjänst riktar sig till andra företag kommer marknadsföringen troligtvis ske 

via fackpress och Google adwords. Framtida investeringar kommer mätas genom Googles 

verktyg men redan nu kontrolleras antalet besökare på hemsidan.  

 

365iD arbetar inte aktivt med PR men försöker omnämnas i olika artiklar och de arbetar med 

att skapa ett gott rykte. Ryktet baseras på företagets värderingar och fokusområden. Målet är 

att överträffa kunders förväntningar och på så vis skapas ett gott rykte. Det goda ryktet leder 

till att de via sina befintliga kunder får nya både nationellt och internationellt. 

 

Varumärkespositionering 

Före företagets uppstart genomförde grundaren en undersökning med intervjuer med 35 av de 

största företagen, myndigheterna och branschorganisationerna. Han diskuterade och frågade 

vilket behov de hade gällande id-bedrägerier. Denna undersökning ligger till grund för 

affärsidén och resulterade i att företaget positionerar sig genom produktens enkelhet, kvalitet 

och säkerhet. Deras produkt är även billigare än konkurrenternas vilket förmedlas. “Vi är ett 

innovationsdrivet företag med en innovativ produkt”.  

 

Företaget har flera stora internationella konkurrenter och i Europa. Däremot är konkurrenternas 

produkter och tjänster dyrare och svårare att hantera. De tittar på sina konkurrenter och vid 

uppstarten granskades deras hemsidor för inspiration. Någon omfattande 

marknadsundersökning har inte genomförts men de har ställt frågor till befintliga kunder i syfte 

att inhämta kunskap om vad de anser om företaget. 

 

4.7 Sales Network 
 

Företagsbakgrund och finansiering 

Sales Network grundades år 2015 av Sofia Hellman. Företaget erbjuder att sköta säljprocessen 

för företag men erbjuder även tjänster såsom mötesbokning och framtagning av prospektlista. 

De riktar sig till företag som bedriver försäljning till andra företag.  

 

Branding är inget företaget arbetar aktivt idag med men det genomsyrar till viss del de beslut 

som fattas. Däremot arbetade grundaren med det vid företagets uppstart. Företaget har 

begränsade resurser vad gäller antalet medarbetare och de har därför inte kapacitet att 
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genomföra nya säljuppdrag. De har som mål att växa men finner det tidskrävande och svårt att 

finna lämpliga medarbetare. Därför sker arbetet med branding främst med fokus på den interna 

verksamheten och företagskulturen. “Varumärket ska kopplas till ett företag som erbjuder en 

bra arbetsplats med goda arbetsförhållanden”. De fördelar branding medför är att företaget 

anses seriöst och det kan skapa ett gott rykte vilket i sin tur lockar framtida medarbetare. 

Branding är kostsamt och det krävs en bra strategi för att arbetet med det ska bli framgångsrikt.  

 

Grundaren gick in med privata medel vid företagets uppstart och gjorde ett medvetet val att inte 

ansöka om extern finansiering eftersom hon ville att företaget skulle växa organiskt. Vid 

eventuellt framtida behov av extern finansiering skulle inte innebära svårigheter, men det beror 

på summan. Hon anser vidare att varumärket kan bidra till att få extern finansiering. 

 

Varumärkesidentitet 

Beslut gällande branding fattas av grunden. Medarbetarna är inte aktivt involverade i arbetet 

men företagets vision och värderingar kommuniceras till dem på möten. Medarbetarna förstår 

vikten av att bemöta både företagets kunder och kundernas kunder på ett professionellt sätt. 

 

Varumärkesnamnet Sales Network kom grundaren på själv. Det var inte en enkel process och 

feedback inhämtades från vänner och familj. Sales reflekterar de tjänster företaget erbjuder. 

Tanken från början var att arbeta med rekrytering och grundaren ville därför använda ordet 

consulting men det var upptaget. Därefter kom hon på att företaget är ett nätverk av säljare och 

valde därför network. Företaget äger domännamnet salesnetwork.se men varken 

varumärkesnamnet eller logotypen skyddas eftersom företaget inte är beroende av varumärket. 

Grundaren förklarar att medarbetarna är anställda i Sales Network men när de arbetar 

representerar de uppdragsgivarens varumärke.  

 

Vid utvecklingen av logotypen anlitades en reklambyrå eftersom de har kompetens inom 

området som hon själv inte besitter, men hon var delaktig i processen. En idé kring hur den 

skulle se ut och vad den ska förmedla fanns. Den skulle vara kaxig, sticka ut och spegla 

företaget. Logotypen består av både symbol och text. Symbolen är en rosa krona som är 

placerad ovanför L:et i varumärkesnamnet. Reklambyrån tog fram förslaget med kronan och 

ska symbolisera att företaget är bäst. Kronan kan även kopplas till queen som kan anses vara 

kaxigt. Sales är skrivet i gemena bokstäver med bold text och network är skrivet i versaler. 

Inspiration från ett annat företag resulterade i färgvalet rosa. Färgen representerar inte en 

specifik bransch vilket grundaren tycker är positivt. 

 

Varumärkesimage 

Företaget vill associeras som professionella och seriösa vilket är viktigt att stå för inom 

branschen. De ska även associeras med bra arbetsklimat och att det är roligt att göra affärer med 

dem. “Kunderna ska inte känna att de blir överkörda av säljare”. Medarbetarna är inte aktivt 

involverade i branding arbetet men de blir informerade om företagets vision. 
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Varumärkeskännedom 

För tillfället vill Sales Network inte skapa mer kännedom på marknaden. De har etablerat sig 

och har en kundbas men inte kapacitet att utvidga den. Därför arbetar de inte aktivt med 

marknadsföring och har därför ingen marknadsföringsbudget. Däremot finns de på sociala 

medierna Facebook och Instagram vilka de använder för att publicera inlägg. De finns även på 

Linkedin. Grundaren berättar att företaget däremot arbetar med att skapa ett gott rykte. “Vårt 

rykte ska byggas på att vi är seriösa, har ett leende på läpparna och presterar vårt bästa”. Vid 

uppstartsfasen deltog grundaren på nätverksträffar och var med i lokala föreningar och på så 

vis fick hon kontakt med potentiella kunder. Nätverkandet var viktigt för företaget för att skapa 

ett namn på marknaden. Företaget arbetar inte aktivt med PR men de har blivit omnämnda i 

artiklar och varit med i reportage. Bland annat har lokala tidningen Hallandsposten och lokala 

inkubatorn High5 skrivit reportage om dem. 
 

Varumärkespositionering 

Sales Network positioner sig som ett seriöst företag som är roligt att göra affärer med. Eftersom 

företaget är nystartat har de inte tagit en position på marknaden än. Företaget har ständig kontakt 

med sina uppdragsgivare och får därigenom direktiv. De har inga planer på att genomföra 

marknadsundersökning och får inte speciellt mycket feedback från sina kunder. Den feedback 

de får tar de till sig och arbetar med för att förbättra och utveckla företaget.  

 

Företaget tittar på konkurrenter för att se vilka tjänster de erbjuder men är inget de fokuserar 

på. Däremot berättar grundaren att de kan rekommendera en konkurrent om en säljförfrågning 

när de själva inte har resurser tillgängliga att ta emot nytt säljuppdrag eller kund. 
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4.8 Tabell 2 - Sammanställning av empirin 

MINIstuds
DUDE Packaging 

Design
Lindhe Xtend MonthlyCup Sense4 Solutions 365iD Sales Network

Antal anställda 8 1 5 8 9 9 4

Produkter/  

tjänster

Bebis- och 

barngymnastik
Present-förpackningar Fotproteser Menskoppar

Administrativa tjänster, 

bokföring, 

personaladministration

ID-scanner Säljuppdrag

Antal 

produkter/ 

tjänster

Sju gymanstik-

grupper, barnkalas,  

t-shirts.

En produktkategori 

med ca 15 produkter. 

En produktkategori 

med två produkter 

Två 

produktkategorier 

med sju produkter

Fyra tjänster 
En produkt med 

tillhörande tjänst
Tre tjänster

Kunder Privatpersoner
Privatpersoner,     

företag

Landsting,         

företag

Privatpersoner,      

företag
Företag Företag Företag

Inter-

nationalisering
Nej Ja Ja Ja Framtidsplaner Ja Nej

Målgrupp Föräldrar Mammor Protesanvändare
Menstruerande 

kvinnor
Småföretag

Företag som hanterar 

id-handlingar

Företag som arbetar 

med försäljning

Varumärkes-

namn
MINIstuds

DUDE Packaging 

Design

Lindhe Xtend                 

Christoffer Lindhe

MonthlyCup       

Menskopp.se
Sense4 Solutions 365id Sales Network

Företagsnamn MINIstuds AB
Just move me dude 

AB

C LindheXtend 

Aktiebolag 
Monthlycup AB Sense4 Solutions AB 365id AB

Sales Network 

Sweden

Domännamn ministuds.se/com dudepackaging.se/com lindhextend.se/com

monthlycup.se/com 

menstrualcup.se/com

menskopp.se/dk/no

sense4.se/com, 

bokforinghalmstad.se/ 

com

365id.se/com salesnetwork.se

Skydd Varumärkesnamn
Varumärkesnamn      

Logotyp

Varumärkesnamn        

Logotyp             

Produktpatent

Vill ej ange
Varumärkesnamn                        

Logotyp

Varumärkesnamn           

Produkt- och 

stystempatent

Ej skydd

Varumärkes-

identitet

Grundaren fattar 

beslut           

Utvecklat själv

Grundaren fattar 

beslut             

Utvecklat själv

Grundare och VD 

fattar beslut     

Anlitat reklambyrå

Grundare fattar 

beslut             

Anlitat reklambyrå

Grundare och VD fattar 

beslut             

Utvecklat själv

Grundare fattar 

beslut              

Anlitat reklambyrå

Grundare fattar 

beslut             

Anlitat reklambyrå

Varumärkes-

image 

(associationer)

Kvalitet,        

trygghet, 

helhetsupplevelse

Andra välkända 

varumärken, 

hållbarhet

Innovation, ungt, 

nytänkande,     

svensk kvalitet, 

användarvänlighet, 

flexibilitet

Hållbarhet,         

säkerhet,         

svensk kvalitet, 

miljövänlighet

Tillit, värme,           

modernitet,         

service, kompetens, 

trygghet

Innovation,         

kvalitet,        

säkerhet,        

enkelhet

Seriositet, 

professionalism.    

bra arbetsklimat,        

rolig att göra affärer 

med

Varumärkes-

kännedom

Sociala medier,      

rykte,         

samarbete,             

word of mouth

Sociala medier,              

rykte,           

samarbete,           

mässor

Sociala medier,        

rykte,                  

PR,             

nätverkande,       

mässor

Sociala medier,   

rykte,                   

PR,           

samarbete, 

nätverkande

Sociala medier,      

rykte, samarbete, 

nätverkande, 

radioreklam

Sociala medier,  

rykte,         

samarbete, 

nätverkande,      

mässor 

Sociala medier, 

rykte,      

nätverkande,       

word of mouth

Varumärkes-

positionering

Kvalitet,         

hygien, 

helhetsupplevelse

Hållbarhet,     

premium

Innovation, ungt, 

nytänkande,     

svensk kvalitet, 

användarvänlighet, 

flexibilitet

Hållbarhet,         

svensk kvalitet

Attityd, service, 

tillgänglighet, 

flexibilitet,               

pris

Kvalitet,        

säkerhet,       

enkelhet,               

pris

Seriositet,           

rolig att göra affärer 

med

Typ av 

finansiering

Privata medel, 

bidrag

Privata medel,       

bidrag

Privata medel,       

bidrag,             

kreditlån,            

nyemission

Privata medel,              

kreditlån,        

banklån     

Privata medel,       

kreditlån

Kreditlån,           

nyemission
Privata medel
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5. Analys 
 

 

I följande avsnitt analyseras resultaten som framkommit i empiriavsnittet. Jämförelser görs 

med forskning som framkommit i tidigare teoriavsnitt och presenteras utifrån relevanta teman.  

Avsnittet avslutas med en sammanfattande modell. 

 

 

5.1 Startups finansieringsmöjligheter 

 

Samtliga startups med undantag av 365iD har använt privata medel vid uppstart vilket Cotei 

och Farhat (2017) konstaterar men däremot har inget startup fått finansiering av affärsänglar. 

Forskning visar även att nystartade företag upplever liability of newness vilket kan innebära 

svårigheter att få finansiering (Stinchcombe, 1965). Samtliga startups, förutom Sales Network 

som inte ansökt om extern finansiering, anser sig inte upplevt svårigheter relaterat till detta. 

Däremot skiljer sig deras val av finansieringsform åt. De har fått finansiering genom banklån, 

kreditlån, bidrag och nyemission vilket antyder att startups inte behöver uppleva liability of 

newness kopplat till finansiering. Däremot framkommer det inte i vilket skede de fått extern 

finansiering, vid uppstartfasen eller efter några verksamma år. Detta medför att resultatet 

eventuellt inte ger en rättvisande bild.  

 

365iD, Lindhe Xtend och Sense4 Solutions har kreditlån och MonthlyCup är det enda startup 

som har både bank- och kreditlån. Sense4 Solutions väljer att avvakta med banklån eftersom de 

anser att det ger möjlighet att ansöka om större summa i framtiden. Det visar även att de har 

kapacitet att växa organiskt vilket förmedlar säkerhet för framtida finansiärer. Sales Network 

är det enda startup som inte har extern finansiering eftersom de vill växa organiskt. Företaget 

är registrerat som enskild firma vilket kan vara ytterligare orsak till detta val eftersom grundaren 

är personligen ansvarig för företagets åtaganden, men detta är inget grundaren nämner. 

MINIstuds ansökte inte om lån vid uppstart eftersom företaget vid denna tidpunkt var registrerat 

som enskild firma vilket antyder att detta antagande kan styrkas. 

 

Lindhe Xtend och 365iD innehar produktpatent vilket kan vara en anledning till varför dessa 

två startups ansökt om extern finansiering eftersom ansökan om patent kan vara en kostsam 

process. Gemensamt för dessa startups är även att de fått extern finansiering genom nyemission. 

Forskning visar att produktpatent är positivt relaterat till att startups får riskkapitalfinansiering 

(Häussler et al., 2009). Det som särskiljer dessa startups från MonthlyCup och DUDE, vilka 

också erbjuder produkter, är att de sistnämnda inte kan ansöka om patent, likaså övriga startups 

eftersom de erbjuder tjänster. MonthlyCup nekades finansiering från investmentbolag inför sin 

USA-lansering vilket skulle kunna bero på att de saknar patent. 

 

De startups som har extern finansiering anser att varumärket har varit en bidragande faktor 

vilket även Merrilees (2007) konstaterar. Lindhe Xtend upplevde inga finansieringssvårigheter 

tack vare grundarens namn och medieprofil samt en stark varumärkesplattform. DUDEs 
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presentation av varumärket hade betydelse vid beviljandet av bidrag och 365iD fick beviljat ett 

förhållandevis stort lån hos Almi vilket varumärket kan bidragit till. Sense4 Solutions 

varumärke förmedlar en helhetsbild över verksamheten vilket därför inte innebär svårigheter 

att få beviljat extern finansiering i framtiden. Även Sales Network skulle få finansiering i 

framtiden tack vare sitt varumärke.  

 

5.2 Utveckling av visuell identitet 

Grundaren i samtliga startups är involverad i beslut gällande branding vilket styrks av forskning 

av Bresciani och Eppler (2010) och Centeno et al. (2013). Samtliga startups har färre än tio 

medarbetare vilket kan vara en rimlig förklaring till detta. Däremot har majoriteten av 

grundarna, med undantag av MINIstuds och DUDE, valt att lämna eller kommer i framtiden 

lämna över en del av arbetet med branding. En del av ansvaret har gått till styrelse, VD eller 

medarbetare. Centeno et als. (2013) forskning visar att grundares personliga prägel på 

varumärket minskar när företaget växer. Däremot kommer MINIstuds grundare alltid vara den 

som i slutändan fattar majoriteten av besluten, även om företaget får en delägare eller 

samarbetspartner. 

 

Lindhe Xtend, Sales Network, 365iD och MonthlyCup har valt att anlita reklambyrå/ designer 

för utveckling av sin visuella identitet. Något som är gemensamt för samtliga startups, förutom 

DUDE, är att de inte besitter den kunskap som krävs för att utveckla den visuella identiteten. 

Därför valde de att ta hjälp från familj och vänner eller anlita reklambyrå/designer. DUDE var 

det enda företag som ansåg sig inte behöva utomstående hjälp eftersom grundaren har 

erfarenhet genom sitt tidigare arbete som AD. Forskning visar att grundare bör reflektera över 

sina färdigheter och kompetenser kring branding samt vara medvetna om hur dessa färdigheter 

påverkar varumärkesidentiteten (Centeno et al., 2013).   

 

Gemensamt för samtliga startups, förutom MINIstuds, är att de valt ett varumärkesnamn på 

engelska. Med undantag av MINIstuds och Sales Network är samtliga etablerade utomlands 

eller har planer på internationalisering, vilket kan vara anledningen till detta val. MINIstuds är 

det enda startup som enbart har ett svenskt varumärkesnamn. Deras tjänster riktas till små barn 

vilket kan vara anledningen till detta val. Även om varumärkesnamnet Lindhe Xtend innefattar 

ett svenskt efternamn kan det tänkas vara internationellt gångbart. Sense4 Solutions hade först 

funderingar kring att använda grundarens efternamn men det passade inte planerna på 

internationalisering. Detta indikerar att startups val av varumärkesnamn är väl genomtänkt. 

Ward (2012) hävdar att det krävs ett genomtänkt namn och en väl utformad design för att skapa 

ett varumärke. Val av namn har även stor inverkan på varumärkets effekt eftersom det utgör 

grunden för varumärkesidentiteten (Bresciani & Eppler, 2010; Centeno et al, 2013). DUDE lade 

till Packaging Design eftersom enbart DUDE blev otydligt och valde därför att förtydliga vad 

de erbjuder. Forskning visar att kunder föredrar namn som berättar något om produkten 

eftersom det minskar osäkerhet (Abelin, 2015). 

 

Varumärkesnamnet finns med i samtliga startups logotyper och den är vald med eftertanke. 

Logotypen är en central del i varumärkesidentiteten (Vidic & Vadnjal, 2013) och medför direkt 

igenkänning. DUDEs produkter utgör varumärket, och logotypen fungerar som en stämpel 
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vilken därför är stilrent utformad. Sense4 Solutions symbol representerar siffran fyra och 

förstoringsglaset i 365iDs logotyp representerar tjänsten de erbjuder. Symbolen i Lindhe 

Xtends logotyp representerar första bokstaven i Xtend och en människa. Gemensamt för dessa 

nämnda startups är att de undersökt konkurrenters logotyper eller färgers betydelse. Sales 

Network hämtade inspiration från ett annat företag gällande färgvalet. Forskning visar att val 

av färg är viktigt för att stärka kunders associationer till varumärket och skapa igenkänning 

(Centeno et al., 2013). Lindhe Xtends val av orange är en stor framgångsfaktor och Sense4 

Solutions val av grön inger känsla av värme och välkomnande vilket är viktigt för dem att 

förmedla. Adîr et al. (2012) föreslår att en, två eller tre färger bör väljas för att inte medföra 

svårigheter för allmänheten att anamma logotypen. Gemensamt för samtliga startups är att de 

använder sig av två färger. Reklambyrån valde vid MonthlyCups uppstart färgerna ljusrosa och 

ljusblå vilket ändrades efter synpunkter från återförsäljare som ansåg att logotypen inte passade 

produktypen. Även produktförpackningar och hemsida ändrades vilket kan anses vara 

resurskrävande. Rode och Vallaster (2005) föreslår att visuella element bör väljas med omsorg 

i uppstartsfasen och identiteten bör vara i linje med affärsidén. 

 

5.3 Varumärkesskydd och domän 

Samtliga startups, förutom Sales Network, skyddar sitt varumärkesnamn genom registrering. 

Det är viktigt för att ingen ska kunna använda det och eliminerar risken för piratkopiering 

hävdar Ward (2012). Sales Network är däremot inte beroende av sitt varumärke eftersom de i 

sitt arbete representerar sina kunders varumärke och väljer därför att inte skydda det. Enbart 

Lindhe Xtend och 365iD har valt att utöka skyddets giltighet till Europa och Lindhe Xtends 

skydd innefattar även USA. Anledningen till detta val beror sannolikt på deras 

internationalisering. DUDE verkar på den europeiska marknaden men skyddar endast 

varumärkesnamnet i Sverige. Det kan bero på att detta startup fortfarande befinner sig i 

uppstartsfasen. Sense4 Solutions skyddar sitt varumärkesnamn endast i Sverige vilket kan bero 

på att de befinner sig i planeringsfasen vad gäller internationalisering. 

 

Samtlig startups äger ett domännamn med sitt varumärkesnamn, och samtliga äger domänen 

.com med undantag av Sales Network. Forskning föreslår att startups bör undersöka om det 

potentiella varumärkesnamnet finns tillgängligt som domännamn (Bresciani & Eppler, 2010).  

365iD menar att det inte lönar sig att driva företag om inte .com är tillgängligt och köpte därför 

upp detta av ett annat företag. Att dessa startups även valt domänen .com kan bero på planer 

gällande internationalisering. MINIstuds äger domänen .com men vill endast växa nationellt 

och är därför det enda startup som inte styrker detta antagande. Sales Network äger enbart 

domänen .se vilket kan bero på att de främst har ambitioner att växa lokalt. 

 

Utöver sitt varumärkesdomän äger Sense4 Solutions även domännamnet 

bokforinghalmstad.se/com för det ger fler sökträffar. Även MonthlyCup äger flertalet 

domännamn. Valet att äga andra domännamn utöver varumärkesnamnet kan bero på att dessa 

två startups vill skapa varumärkeskännedom via internet. Domännamnen är länkade till samma 

hemsida vilket eventuellt ökar chanserna för fler sökträffar, i jämförelse med övriga startups 

som enbart äger ett domännamn som är detsamma som varumärkesnamnet. 
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5.4 Positionering och associationer 

Samtliga startups har valt att använda sig av två eller fler positioneringsstrategier. Kvalitet är 

en strategi som 365iD, MINIstuds, Lindhe Xtend och MonthlyCup har valt. Sense4 Solutions 

positionerar sig genom att erbjuda en unik prismodell med fast pris vilket de anser skapar 

trygghet. Även 365iD positionerar sig genom sitt pris, de är ett billigare alternativ än sina 

konkurrenter. Kalafatis et al. (2000) hävdar att pris, teknologi, kvalitet, image och service är 

möjliga positioneringsstrategier. 365iD har vidare valt att positionera sig som ett innovativt 

företag med en innovativ produkt vilket även Lindhe Xtend gör. Forskning visar att 

positionering även kan baseras på produktens storlek, form, användarvänlighet och stilrenhet 

(Fuchs & Diamantopoulos, 2010). 365iDs positionering baseras på produktens enkelhet, och 

Lindhe Xtend positionerar sig genom sina produkters flexibilitet och användarvänlighet. 

MonthlyCup positionerar sina produkter som hållbara, vilket även DUDE gör. 

 

Det finns indikationer på likheter mellan de positioneringsstrategier och de associationer varje 

startup valt att förknippa sitt varumärke med. Exempelvis har MINIstuds valt att positionera sig 

som ett startup som erbjuder kvalitet och en helhetsupplevelse vilket de även vill associeras 

med. MonthlyCup har valt positioneringsstrategier som hållbarhet och svensk kvalitet. De vill 

associeras med miljövänlighet, hållbarhet, svensk kvalitet och säkerhet. Dessa startups har 

därmed valt att associera och positionera sitt varumärke genom liknande strategier.  Gemensamt 

för Lindhe Xtend och MonthlyCup är att de framhäver att deras produkter tillverkas i Sverige. 

MonthlyCup anser att det skänker trygghet eftersom Sverige associeras med goda 

arbetsförhållanden och bra kvalitet. Detta antyder att svensk kvalitet som associeringsstrategi 

kan styrkas av Spence och Hamzaoui-Essoussis (2010) forskning vilken visar att associationer 

kopplade till ursprungsland bidrar till att öka varumärkesvärdet. Forskning visar även att företag 

bör fokusera på en eller två av de viktigaste associationerna (Krake, 2005). Lindhe Xtend, 

Sense4 Solutions, 365iD och MINIstuds har valt fler än två associationer vilket Faircloth et al. 

(2001) hävdar kommer ge en icke önskvärd varumärkesimage. 

 

5.5 Nätverkande, rykte och PR 

Samtliga startups arbetar med varumärkeskännedom genom olika marknadsföringsstrategier. 

Det framkommer däremot inte i vilken utsträckning startups nyttjar valda 

marknadsföringsstrategier. Samtliga startups säger sig arbeta aktivt med det med undantag av 

Sales Network och 365iD. Sales Network har ambitioner att växa men i nuläget har de inte 

möjlighet till detta eftersom det är svårt att finna lämpliga medarbetare. Detta begränsar deras 

kapacitet att hantera nya kunder och därför vill de inte skapa mer varumärkeskännedom vilket 

kan vara anledningen till att de inte aktivt arbetar med marknadsföring. 365iD säger sig inte 

arbeta mycket med marknadsföring men arbetar med sitt rykte, deltar på konferenser och 

mässor, samarbetar med andra företag och finns på sociala medier vilket tyder på att de arbetar 

med det eftersom de nyttjar flertalet strategier. Grundare / VD kan därmed ha olika syn på vad 

marknadsföring omfattar och vad som är mycket eller lite. 

 

Nätverkande är en strategi som nyttjas av samtliga startups förutom två. Det framkommer av 

forskning att nätverksbyggande sker naturligt genom grundares personliga kontakter och 

genom nätverk kan de få hjälp med företagsrelaterade beslut (Gilmore et al., 2001). Sales 



35 
 

Network anser att fördelen med nätverkande är att få kontakt med potentiella kunder. Övriga 

startups hävdar att det ger möjlighet att utbyta information och knyta kontakter, och enligt 

Sense4 Solutions ger denna strategi bäst resultat. MINIstuds nyttjar inte strategin och 

anledningen kan vara att tjänsten riktas till privatpersoner, eftersom nätverkande sker mellan 

företag och inte huvudsakligen med privatpersoner. Däremot antas de ha knutit kontakter 

eftersom de samarbetar med andra företag, men det framgår inte hur dessa kontakter har knutits. 

DUDE nyttjar inte heller strategin men medverkar på mässor för att knyta kontakt med andra 

företag, och kan därför anses som ett slags nätverkande. Även Lindhe Xtend och 365iD deltar 

på mässor. Nätverkande, mässor och samarbete kan därför tyda på att startups anser att knytande 

av kontakter är betydelsefullt. 

 

Samtliga startups arbetar med sitt rykte och anser att det är betydelsefullt. DUDE arbetar för att 

stärka sitt varumärkes rykte för att få nya kunder och behålla befintliga genom att bland annat 

snabbt åtgärda fel. MonthlyCup stärker sitt rykte genom att ha hög närvaro på sociala medier 

för att besvara kunders frågor, de vill uppfattas som korrekta och ödmjuka. Lindhe Xtend 

erbjuder hög servicenivå och kvalitet vilket förmedlar att de lyssnar på sina slutkunders behov. 

Forskning visar att högpresterande SMFs prioriterar sitt varumärkes rykte (Lin & Smyrnios, 

2007). MINIstuds och Sales Network nyttjar word of mouth, och enligt MINIstuds är det en 

viktig strategi som är kostnadsfri, genererar rykte och nya kunder. 365iD vill överträffa sina 

kunders förväntningar men vill samtidigt att ryktet ska baseras på deras värderingar vilket 

Sense4 Solutions också betonar. Sense4 Solutions anser att det sker naturligt genom deras 

arbetssätt och detta menar även Sales Network. Positiv kundupplevelse bidrar till förbättrat 

rykte och stärkt varumärke (Abimbola & Kocak, 2007).  

 

Två startups arbetar aktivt med PR men samtliga har det i åtanke som marknadsföringsstrategi. 

Däremot drar Bresciani och Eppler (2010) slutsatsen att startups grundare saknar kunskap om 

fördelarna med PR som ett redskap för att bygga ett varumärke och har därför inte detta i åtanke. 

Lindhe Xtend betonar vikten av att arbeta med PR och ser stor fördel med denna strategi 

eftersom det ökar företagets kännedom på marknaden. MonthlyCup har valt att anlita en PR-

byrå och har ofta blivit omnämnda eftersom de är ensamma med att erbjuda en svensktillverkad 

menskopp. Ett startup bör vara ett nyhetsvärde exempelvis på grund av en unik produkt (Lahm 

& Little, 2005). 365iD anlitade en PR-byrå i uppstartsfasen men har valt att inte aktivt arbeta 

med det idag. Lensun (2010) och Krake (2005) hävdar att PR är att föredra framför reklam och 

kampanjer vilka är mer kostsamma. DUDE menar däremot att det är kostsamt att anlita en PR-

byrå men är samtidigt jätteviktigt för att lyckas nå ut. 

 

5.6 Branding och kostnader 

Sense4 Solutions har som mål att öka sin tillväxt och arbetar löpande med branding för att stärka 

sitt varumärke. De skapar varumärkeskännedom genom strategier såsom radioreklam, 

annonsering via sociala medier, nätverkande, trycksaker och har därför en relativt stor 

marknadsföringsbudget. Sales Network, DUDE och MINIstuds anser att branding medför stora 

kostnader och strategier bör därför väljas med omsorg. Arbetet med att bygga ett varumärke är 

kostsamt (Wood, 2000). Däremot hävdar Lassen et al. (2008) att det är möjligt att skapa ett 

starkt varumärke trots en begränsad budget, som är typiskt för startups (Bresciani & Eppler, 
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2010). Marknadsföringsstrategier såsom tidningsannonsering och PR anser MINIstuds 

respektive DUDE är för kostsamt att använda. De trycker därför på betydelsen av andra 

strategier såsom rykte, samarbete, sociala medier och nyttjande av kontakter. Varken Lindhe 

Xtend, 365iD eller MonthlyCup nämner branding som kostsamt. 

 

DUDE lägger stor vikt vid att kostnadsbespara eftersom det är viktigt för ett nystartat företag 

och grundaren sköter därför arbetet med branding själv. DUDE och MINIstuds nyttjar kontakter 

eftersom detta är en kostnadseffektiv strategi. MINIstuds fick hjälp av familj och vänner vid 

framtagning av hemsida och logotyp. Sense4 Solutions skapade sin logotyp med hjälp från 

grundarens bror som har erfarenhet inom området. Flertalet startups nyttjar därmed kontakter. 

Dessa resultat tycks överensstämma med tidigare forskning som funnit att stöd från familj och 

vänner bidrar till företagets överlevnad i uppstartsfasen (Yang & Aldrich, 2017).  

 

Samarbete är kostnadseffektivt menar MINIstuds och DUDE anser att det är livsviktigt för 

företagets överlevnad. Samarbetet medför att företagen stöttar varandra, ger tips, utbyter 

tjänster och information. 365iD och MINIstuds väljer att nyttja denna strategi för att nå ut till 

fler kunder. Lindhe Xtend är i planeringsfasen för att i framtiden utveckla sitt samarbete till att 

även innefatta försäljning. Denna strategi nyttjas även av MonhlyCup, och därmed av 

majoriteten av startups. Det finns likheter mellan detta resultat och vad Keller (2003b) och 

Krake (2005) föreslår - att undersöka möjligheten att länka sitt varumärke med ett annat starkt 

varumärke, genom exempelvis samarbete med andra företag. 

 

Samtliga startups använder sociala medier i olika omfattning och syfte. MINIstuds och DUDE 

använder denna strategi för att marknadsföra sina tjänster och produkter, och Sense4 Solutions 

för ökad varumärkeskännedom. MonthlyCup menar att sociala medier genererar flest fördelar, 

mest exponering och skapar en tvåvägskommunikation med kunder. Lindhe Xtend är med i 

grupper på sociala medier för att skapa kontakt med slutkunder och inhämta kunskap om deras 

behov för att utveckla företagets produkter. Sales Network använder däremot sociala medier 

för att framstå som en attraktiv arbetsplats för att locka nya medarbetare. 365iD nyttjar inte 

sociala medier i större utsträckning men har planer på att öka sin närvaro för att skapa 

diskussion kring ämnet id-bedrägerier och för att nå ut globalt. Marknadsföring via internet är 

passande för startups på grund av dess låga kostnad och höga räckvidd (Bresciani & Eppler, 

2010). Forskning visar att sociala medier ökar exponeringen till lägre kostnad jämfört med 

traditionella marknadsföringsstrategier (Ward, 2012), men endast MINIstuds och DUDE 

nämner denna strategi som kostnadseffektiv. 
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5.7 Figur 2 – Analysmodell 

Modellen är en sammanställning av de brandingstrategier som startups nyttjar och en 

modifiering av figur 1 som återfinns i teoriavsnittet. Modifieringarna illustreras med [+] och    

[-] framför brandingstrategierna. [+] innebär att strategin har lagts till från den ursprungliga 

modellen och [-] innebär att strategin inte nyttjas av startups i denna kandidatuppsats. 

Resterande strategier är desamma som ursprungliga modellen vilket indikerar att startups i hög 

utsträckning nyttjar samma strategier som forskning visar att SMF och större företag nyttjar. 

Startups arbete med branding kan bidra till ökade finansieringsmöjligheter vilket illustreras med 

en pil. Pilarna mellan beståndsdelarna varumärkesimage och varumärkespositionering 

representerar att det finns ett samband mellan startups positioneringsstrategier och de 

associationer de vill förmedla. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Brandingstrategier som nyttjas av startups (Egen konstruktion). 
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6. Slutsats 
 

 
I detta avslutande avsnitt redovisas våra slutsatser och vi uppfyller kandidatuppsatsens syfte. 

Vidare presenteras förslag på fortsatt forskning. 
 

 

6.1 Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra med förståelse för hur startups arbetar med 

branding samt deras finansieringsmöjligheter och hur branding påverkar dessa. Det 

sammanfattande resultatet illustreras i modellen i föregående avsnitt (se figur 2).  

 

Kandidatuppsatsens resultat tyder på att startups i uppstartsfasen främst använder privata 

medel, men upplever inte större svårigheter att få extern finansiering. Startups val av 

finansiering skiljer sig åt, och innefattar bland annat kreditlån, banklån, bidrag och nyemission. 

Detta finner vi intressant eftersom forskning visar att nystartade företag upplever liability of 

newness vilket kan innebära svårigheter att få finansiering. Samtliga startups anser att arbetet 

med branding kan vara en förklaring till att de inte upplevt detta problem, vilket kan indikera 

att branding är en bidragande faktor till ökade finansieringsmöjligheter. Däremot begränsas 

detta resultat eftersom det inte framkommer i vilket skede de fått extern finansiering. När extern 

finansiering beviljats kan de ha varit verksamma några år och bland annat kunnat uppvisa 

positiva resultat, skapat en företagsstruktur, infört kontrollsystem, byggt upp en kundbas, skapat 

god kontakt med leverantörer. Dessa faktorer kan eventuellt ha positiv inverkan vid ansökan.  

 

Resultatet antyder även att det finns ett samband mellan varumärkesskydd och extern 

finansiering. Två startups innehar patent och varumärkesskydd, samt fått finansiering genom 

nyemission och kreditlån. Ett startup som saknar patent nekades finansiering från 

investmentbolag. Dessa resultat tyder på att innehav av både patent och varumärkesskydd 

eventuellt kan leda till att startups i högre utsträckning får riskkapitalfinansiering.  

 

Vi finner det intressant att samtliga startups har arbetat mycket med utvecklingen av sin 

varumärkesidentitet vid uppstart. Val av varumärkesnamn, logotyp och färger är väl 

genomtänkt. Flertalet startups uttrycker vikten av att skapa en varumärkesprofil som stämmer 

överens med affärsidén och planer på exempelvis internationalisering. Den visuella identiteten 

har även utvecklats av personer med kunskap inom området. Resultatet visar även att 

majoriteten av startups domännamn är detsamma som varumärkesnamnet, men två äger 

ytterligare domännamn vilket kan vara till följd av att de vill skapa varumärkeskännedom via 

internet. Detta kan vara både till fördel och nackdel. Fördelen är att det ökar företagets 

exponering på internet, och hindrar även framtida konkurrenter från att äga dessa domän vilket 

kan underlätta för startups att behålla sin marknadsposition. Nackdelen är att det kan vara 

förvirrande för kunder eftersom det kan medföra svårigheter att urskilja företagets 

varumärkesnamn. För att minimera nackdelarna med ytterligare domännamn skulle valet av 

dessa kunna tänkas igenom och tydliggöras.  
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Varumärkeskännedom skapas genom ett flertal marknadsföringsstrategier. Resultatet visar att 

samtliga startups finner sitt varumärkes rykte betydelsefullt och de arbetar aktivt med det. Det 

framkommer att denna strategi är kostnadsfri och genererar nya kunder. Gemensamt för 

majoriteten är att de nyttjar nätverkande och/ eller mässor för att knyta nya kontakter. Detta 

medför bland annat att de får kontakt med potentiella kunder och ges möjlighet att utbyta 

information. Även samarbete är en strategi som nyttjas av majoriteten och anses vara 

kostnadseffektiv. Samarbetet kan innebära att de tidigare har knutit kontakter med andra 

företag. Forskning betonar PR som marknadsföringsstrategi men resultatet visar att endast två 

startups aktivt arbetar med detta trots att samtliga har kunskap om dess fördelar. Detta indikerar 

att PR eventuellt inte är nödvändigt för startups eftersom de har skapat varumärkeskännedom 

utan att aktivt arbeta med det. 

 

I enlighet med tidigare forskning nyttjar samtliga startups sociala medier men i olika omfattning 

och syfte. Flertalet upplever att sociala medier ger flest fördelar till lägst kostnad och nyttjar 

strategin för att nå ut till potentiella och befintliga kunder. Det kan däremot diskuteras vad som 

händer om sociala mediers villkor och algoritmer ändras, priset för annonsering ökar eller 

användarna väljer bort medierna. De startups som i hög utsträckning förlitar sig på sociala 

medier kan därför bli påverkade vid eventuella förändringar. De kan tvingas välja andra 

strategier vilket kan medföra högre kostnader och lägre exponering. För att dra nytta av 

marknadsföringsstrategiernas fördelar, och för att inte i för hög utsträckning påverkas negativt 

om en inte längre är fördelaktig, skulle flertalet strategier eventuellt kunna nyttjas. 

 

Avslutningsvis skulle startups arbete med branding kunna inkludera strategier i 

varumärkesvärdets samtliga beståndsdelar. Däremot kan vissa strategier vara mer 

betydelsefulla än andra beroende på vilken bransch startups verkar inom, vilka kunder de riktar 

sig till och företagsform. Det skulle därför kunna vara betydelsefullt för startups att lära känna 

den marknad de verkar på och välja brandingstrategier utifrån denna.  

 

Sammanfattning av slutsatser 

 Vid uppstartsfasen använder startups främst privata medel, men säger sig inte uppleva större 

svårigheter att få extern finansiering. Branding kan eventuellt minska upplevd liability of 

newness kopplat till finansiering bland startups. 

 

 Innehav av både varumärkesskydd och patent tyder på ett positivt samband med att startups 

får riskkapitalfinansiering.  

 

 Startups har kännedom om varumärkesidentitetens betydelse. De lägger vikt vid skapandet 

av visuella element vilka utvecklas av personer med kunskap inom området. 

 

 Marknadsföringsstrategier som nyttjas av startups är sociala medier, rykte, samarbete och 

knytande av kontakter genom nätverkande samt mässor. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Kandidatuppsatsen tillför kunskap till forskning som berör branding i startups, vilken är 

begränsad. Denna kunskap kan nyttjas av startups som befinner sig i uppstartsfasen och ge 

vägledning för hur de ska arbeta för att skapa ett starkt varumärke. Denna kunskap kan även 

inkubatorer, marknadsförare och studenter inom ekonomi och marknadsföring ta del av. Vidare 

kan resultatet användas till fortsatt forskning vilket är önskvärt. Förslagsvis kan antalet startups 

utökas eftersom antalet kan anses vara en begränsning och innebär att resultatens 

generaliserbarhet är begränsad. Vidare fann vi inga uppenbara likheter och skillnader mellan 

produkt- och tjänsteföretagen. Ytterligare forskning kan riktas på enbart tjänste- eller 

produktföretag, eller startups som är verksamma inom samma bransch. Detta skulle kunna ge 

ett mer generaliserbart resultat och bidra med ökad förståelse inom ämnet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

1. Får vi nämna dig och ditt företag vid namn i vår kandidatuppsats? 

 

2. Får vi spela in intervjun? 

 

3. Hur många produkter / tjänster erbjuder ni? 

 

4. Hur många anställda är ni i företaget? 

 

5. Vilket är ert valda kundsegment?  

 

6. Hur såg arbetsprocessen ut när ni skapade ert varumärke?  

 

7. Vem är det som fattar beslut gällande ert varumärke och hur kommer det sig? 

 

8. Hur arbetade ni fram företagets design? Valde ni att anlita en reklambyrå/ designer? 

 

9. Anser ni att er design är kopplad till er affärsidé och företagets värderingar? varför / varför 

inte? 

 

10. Hur tänkte ni vid valet av varumärkesnamn? 

 

11. Vad vill ni förmedla med varumärkesnamnet? 

 

12. Är namnet på företaget detsamma som ert varumärkesnamn? Varför / varför inte? 

 

13. Hur tänkte ni kring logotypens utseende? (Val av symboler, text, typografi etc) 

 

14. Vad vill ni förmedla med er logotyp? 

 

15. Hur tänkte ni kring valet av färg i logotypen, varför valdes de? 

 

16. Skyddar ni ert varumärkesnamn, logotyp eller produkt på något sätt? Varför/ varför inte? 

 

17. Hur involverade är era anställda i arbetet med varumärket?  

 

18. Hur har ni valt att positionera ert varumärke? (vilka fördelar med er produkt/tjänst har ni 

valt att förmedla? 

 

19. Hur inhämtar ni kunskap om vad potentiella kunder önskar av er och hur påverkar det ert 

arbete? 

 

20. Tar ni reda på hur era konkurrenter positionerar sig och arbetar? Varför/ varför inte/ hur? 

 

21. Står ert varumärkesnamn / logotyp på samtliga produkter? Varför/ varför inte? 

 

22. Har ni en marknadsföringsbudget? (Är den stor eller liten?) 
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23. Samarbetar ni med andra företag? Om ja, på vilket sätt?  

 

24. Hur marknadsför ni er? 

 

25. Varför har ni valt dessa marknadsföringsstrategier? 

 

26. Hur ofta marknadsför ni er? Varför? 

 

27. Vilken / vilka marknadsföringskanaler anser ni har gett flest fördelar och exponering? 

 

28. Vad betyder ert företags rykte för er och hur arbetar ni med det?  

 

29. Är arbetet med varumärket något som genomsyrar samtliga beslut du/ ni tar? Varför/ 

varför inte? 

 

30. Mäter ni resultatet av investeringar i varumärket och på vilket sätt? Varför / varför inte?  

 

31. Varför arbetar/ arbetar ni inte med branding och ert varumärke? 

 

32. Vilka fördelar ser ni med att arbeta med branding?  

 

33. Vilka finansieringsmöjligheter har ni haft vid uppstarten? 

 

34. Har ni ansökt om extern finansiering? 

 

35. Vilken betydelse har ert varumärke haft för att få extern finansiering?  
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