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Sammanfattning 

Författare:  Johan Hall, Fredrik Lundqvist 

Handledare: Thomas Helgesson

Program: Marknadsföringsprogrammet, Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Uppsatsens titel: Varumärkesbyggande - Små företags varumärkesbyggande på en lokal
marknad

Problemformulering:  Hur kan ett  litet  lokalt  företag med begränsade resurser  bygga sitt
varumärke för att på en lokal marknad konkurrera med globala storföretag?  

Syfte:  Syftet  med vår  uppsats är  att  analyserar  varumärkesbyggandeprocessen för  ett  litet
lokalt  företag  i  konkurrens  med  globala  storföretag,  och  därigenom  identifiera  kritiska
faktorer för ett framgångsrikt varumärkesbyggande. Vi vill komplettera existerande teori med
att  utveckla  en  modell  som  illustrerar  varumärkets  grundläggande  roll  för  företagens
strategiska beslut.  

Metod:  Uppsatsens  metod  är  kvalitativ,  där  djupintervjuer  genomförts  med  identifierade
nyckelperson i fallföretagen.  Valet  av fallföretagen Wokie Dokie och Stantons Pizzeria  är
gjorda med tanke på att de agerar inom samma branch men med olika produkter. 

Teori:  Valet  av teoretisk referensram är gjort med avsikt att beskriva ledande teorier inom
områdena  varumärkesbyggande  och  marknadskommunikation  och  dess mest  väsentliga
komponenter. 

Empiri: Empirin består av fyra individuellt genomförda invervjuer med 2 personer på vardera
fallföretag.  Dessa  intervjuer  har  genomförts  med  en  intervjuguide  som baserats  på  vald
teoretisk referensram.

Slutsats:  Slutsaterna  visar  att  små  företag  ofta  saknar  kunskap  om  vilken  roll
varumärkesbyggandet måste ha i företagets övergripande strategi. Detta kan ofta leda till att,
istället för att maximalt utnyttja de begränsade resurser som finns, otydliga budskap gällande
varumärket kommunicerars.
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1. Inledning

I  detta avsnitt  presenterar  och förklarar  vi  det  problemområde som ligger  till  grund för
denna  uppsats.  Detta  sker  genom  en  bakgrundsbeskrivning  som  sedan  övergår  i en
problemdiskussion kring det valda ämnet, och därefter presenterar vi syftet med uppsatsen.
Avsikten  med  kapitlet  är  att  ge  en  bakgrund  och  en  djupare  förståelse  för  de  valda
frågeställningarna. Avslutningsvis presenterar vi en disposition av uppsatsen.

1.1 Problembakgrund

”Kom till  McDonalds,  vi  ger  mer”, ”Livet  har  sina  goda stunder”,  ”I’m lovin´  it”...  Vi
behöver inte titta på TV speciellt  länge förrän vi hört och sett en McDonalds-reklam mellan
tv-programmen.  Det var heller  knappast  någon i Halmstad som inte kände till  McDonalds
redan  innan  den  första  restaurangen  öppnades  på  Storgatan.  Tack  vare  massiva  och
regelbundna  reklamkampanjer  är  McDonalds  ett  av  världens  starkaste  varumärken
(www.businessweek.com,  2008)  och  när  en  ny  restaurang  ska  öppnas  i  en  ny  stad  är
varumärket  redan starkt etablerat. Varumärket kan därefter ytterligare stärkas tack vare ett
stort stöd från den globala organisationen. Ett starkt varumärke är grunden till den stora succé
som McDonalds kunnat konstatera världen över. Enligt Kotler (1999) används varumärket för
att företaget ska kunna differentiera sig och för att konsumenterna ska kunna identifiera det.
Ett  varumärke  är  en  symbol  som  uttrycker  vissa  kännetecken  och  egenskaper  för
konsumenten.  Även  Aaker  (1996)  menar  detta  och  ser  varumärkesidentiteten  som  en
sammansättning av unika egenskaper som kunden vill  associera sig själv  med. Det handlar
med  andra  ord  om en strävan för  konsumenterna  att  uppnå den image  som varumärket
kommunicerar. 

När McDonalds 1990 öppnade sin första restaurang i Moskva rapporterade tidningar världen
över om händelsen som en ”ny era” efter kommunismens fall.  Vissa tidningar påstod till och
med att företag som McDonalds, Levis  och Coca Cola var de ambassadörer från väst  som
verkligen skulle  kunna lyckas vinna  den förra fiendens hjärta.  (Arnold  1992). Att  företag
omskrivs i pressen på detta sätt tyder på att dess varumärke är oerhört väl etablerat samt att
förtroendet för det samma är mycket starkt och det talas ofta om globala varumärken. Enligt
Kotler (1999) har ett varumärke med högt värde ofta hög kundlojalitet, hög kundmedvetenhet,
bra kundupplevd kvalitet och starka associationer från kundernas sida.

1.2 Problemdiskussion

Hur  ska  då ett  litet  lokalt  företag  agera  i  denna  ojämna  konkurrenssituation  som råder?
Kapferer (2001) påstår att det  inte bara är storleken som avgör utan att det även finns ett
flertal möjliga fördelar för den lokala aktören, genom att exempelvis lyfta fram sig själv som
det lokala alternativet och därigenom spela på lokalpatriotiska känslor. King (1991) menar att
receptet på framgång för företagen, stora som små, är att bygga upp sitt varumärke. Det gäller
att  differentiera  sig  och lyfta  fram något  unikt  som efterfrågas  av konsumenterna.  Dessa
egenskaper bör innefatta något som kan ge konkurrensfördelar inom ett eller flera områden
t.ex.  image,  logistik  eller  produkt.  Enligt  Lagergren  (1998)  måste  alla  framgångsrika
varumärken byggas från grunden. För detta krävs att alla inom organisationen är medvetna
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om och stödjer  denna process.  Promenerandes genom centrala Halmstad  finner  vi  Wokie
Dokie,  ett  företag som konkurrerar  på snabbmatsmarknaden och som lyckats  etablera  sitt
varumärke  både i  och utanför  Halmstad.  Ett stenkast  från  stadskärnan finns  dessutom en
pizzarestaurang, Stantons, som har lite högre priser än många av sina konkurrenter men som
trots detta varit aktiva under flertalet år och lyckats placera sitt varumärke i folks medvetande.
Vi ställer oss frågan om det finns någon medveten strategi för att bygga och vårda varumärket
hos dessa båda mindre företag.

Det finns  ett flertal kända teorier angående varumärkesbyggnad, och vi  vill  undersöka hur
förutsättningarna  påverkar  synen  på  dessa  teoreier  och  med  hjälp  fallstudie  ta  reda  på
följande:

1.3 Problemformulering

Hur kan ett litet lokalt  företag med begränsade resurser bygga sitt varumärke för att på en
lokal marknad konkurrera med globala storföretag?

1.4 Syfte

Syftet  med  vår  uppsats är  att analyserar  varumärkesbyggandeprocessen för  ett  litet  lokalt
företag i konkurrens med globala storföretag, och därigenom identifiera kritiska faktorer för
ett framgångsrikt varumärkesbyggande. Vi vill komplettera existerande teori med att utveckla
en modell som illustrerar varumärkets grundläggande roll för företagens strategiska beslut.  

1.5 Avgränsningar

Empirin har vi valt att avgränsa till  djupintervjuer med två företag som båda är verksamma
inom restaurangbranchen med lokalt mer eller mindre etablerade varumärken. Vi har valt att
avgränsa oss till att se konkurrenssituation ur de mindre företagens perspektiv för att förstå
hur de bör agerar för att bygga och stärka sina varumärken. Medvetna om att produkten, i det
här fallet mat, kan spela en stor roll för företagens framgång, har vi däför valt fallföretag som
agerar inom samma branch men med produkter som skiljer sig åt (pizza och wokad mat).

Vi har medvetet valt  företag vars produkter har en liknande prisnivå för att kunna minimera
påverkan av pris som konkurrensfördel.

1.6 Definitioner

1.6.1 Varumärke
Enligt Patent och Registreringsverket är ett varumärke ”ett kännetecken som du använder för
att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller
tjänsten. Ett varumärke kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som
kännetecknar varan eller tjänsten.” (www.prv.se/varumarke, 2009)
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1.6.2 Lokal marknad
Med begreppet lokal marknad avses i den här uppsatsen begränsningen till en viss stad eller
mindre region. 

1.6.3 Småföretag
I denna uppsats har vi antagit EU:s definition pa småföretag nämligen ett företag med mindre
än 50 anställda. (www.europa.eu, 2009)

1.7 Disposition

Kapitel 1 - Inledning:  Här ges en bakgrund och förklaring  till  problemen som ligger  till
grund för uppsatsen. Dessa leder fram till uppsatsens syfte.

Kapitel 2 - Metod: Här redogörs för det arbetssätt, den ansats och de urvalsmetoder som
ligger till grund för att uppnå uppsatsens syfte.

Kapitel 3 - Teori:  Här presenterar vi den referensram av teorier och modeller vi använt oss
av för att analysera det empiriska materialet.

Kapitel  4 - Empiri:  I  empiridelen  redogör vi för  fallföretagen och den marknad som de
agerar på.

Kapitel 5 - Analys: I denna del analyserar vi det insamlade empiriska materialet med hjälp av
den teoretiska referensramen ur teoriavsnittet.

Kapitel 6 - Slutdiskussion: I  det avslutande kapitlet  diskuterar vi kring de slutsatser som
dragits i analysen.

I figuren nedan klargör vi uppsatsens disposition:
Figur 1. (Lulic, Sremcevic, 2001)
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2. Teori

Här presenterar vi den referensram av teorier och modeller vi använt oss av för att analysera
det empiriska materialet. Referensramen utgör en viktig grund för analysen av empirin. De
valda teorierna beskriver  traditionell planering av marknadsföringen och visar även hur en
effektiv kommunikation ska uppnås.

2.1 Varumärkesbyggnad

För att få  en grundläggande förståelse  för  varumärkesbyggnad redogör vi för  några av de
främsta teorierna inom ämnet.  Vi vill  inleda med att  redogöra för  några teorier  angående
själva varumärkesbyggnads processen och har därför valt Kotlers, Lagergrens och Stobarts,
därför att de på ett bra sätt bryter ner processen och delar  in den i mindre delar. Som ett
komplement  till  Kotler  har  vi  valt  att  inkludera  Melins  varumärkespyramid  som  visar
sambandet mellan varumärket, produkten och positionering.  Han visar även på möjligheten
till varumärkets ökande betydelse i förhållande till produkten vilket är grundläggande för att
motivera  betydelsen av att  investera i att bygga ett starkt  varumärke. För  att  sedan få  en
djupare förståelse  för  de verktyg som kan användas,  redogör vi även för teorier  angående
marknadskommunikation. King (1991) menar att alla företag bör ha formulerat en strategi för
sin uppbyggnad av varumärket och unika egenskaper måste lyftas fram och kommuniceras.
Det är av grunläggande betydelse att känna till vilka verktyg som finns och vad dessa innebär
när ett litet lokalt företag ska försöka konkurrera med globala storföretag.

2.1.1 Varumärkets beståndsdelar

Ett  varumärke  utgörs  av  ett  namn,  ett  märke,  en  symbol,  en  särskild  design  eller  en
kombination av dessa. Varumärket används för att företaget ska kunna differentiera sig och
för att konsumenterna ska kunna identifiera det. Ett varumärke är en symbol som uttrycker
vissa  kännetecken och egenskaper  för  konsumenten.  Kotler  (1999)  identifierar  fyra  olika
aspekter av ett varumärke;

Attribut  – ett varumärke kommunicerar vissa utmärkande drag hos produkten. Exempelvis
kan nämnas  Volvo som vill  profilera  sitt  varumärke som det trafiksäkra alternativet, detta
bland annat genom att namnet Volvo i all marknadsföring följs av orden: For Life. Detta är
vad Kotler kallar en brand tag line.
 
Fördelar  – varumärket  ska  innebära  fördelar  för  kunden.  Attributen  måste överföras  i
funktionella och emotionella fördelar. Att Volvos bilar ofta får höga betyg i krocktester och
därigenom känns säkra ger till  exempel kunden en känsla av trygghet om en olycka skulle
inträffa. För kunden innebär detta då en emotionell fördel.

Värden – ett varumärke identifierar också kundens värderingar. I fallet om Volvo så värderar
familjefadern troligtvis högt att hans familj ska färdas säkert.

Personlighet  – varumärket innefattar och speglar också en viss personlighet. Ett varumärke
attraherar  människor  som har  eller  eftersträvar  samma  status  som varumärket  återger.  I
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exemplet  med Volvo kan detta vara en anledning  till  att familjefadern inte köpte en snabb
sportbil istället. (Ibid)

Då ett varumärke är komplext är det viktigt att de som arbetar med att skapa ett varumärke
bestämmer sig för vad det ska stå för och vilka innebörder de vill kommunicera till kunden.
Att inrikta sig på marknadsföring med utgång från enbart en av ovanstående punkter kan leda
till  misslyckande  då konkurrenter  kan kopiera  dessa  och marknadsföra  sig  ännu  starkare
gällande någon annan aspekt. (Ibid)

Samtidigt  som en del varumärken är  starka så finns  det  många som är  relativt  okända av
konsumenterna.  Ett  varumärke  med  högt  värde  har  ofta  hög  kundlojalitet,  hög
kundmedvetenhet,  bra  kundupplevd  kvalitet  och starka associationer  från  kundernas  sida.
Starka  varumärken  kan  också  inneha  patent,  ”trademarks”  och  starka  relationer  i  sina
handelskanaler. Samtidigt som ett varumärke kan inneha dessa attribut kan det dock vara svårt
att omsätta värdet av ett varumärke i kapital.  (Ibid) I den situation vi valt  att undersöka så
finns följaktligen båda typer av varumärken. Dels har vi de stora välkända varumärken som
agerar även på den globala marknaden, men sedan har vi även de mindre kända varumärkena,
däribland våra fallföretag.

Enligt  Lagergren (1998) måste alla  framgångsrika varumärken byggas från grunden. Detta
blir  därför väsentlig  förkunskap för vår  uppsats då det  kan ge vägledning  för  hur ett litet
företag kan bygga sitt varumärke. För detta krävs att alla inom organisationen är medvetna om
och stödjer  denna process.  Även King  (1991) påpekar vikten av att alla  är  medvetna om
stretegierna då det är personalen som är de verkliga varumärkesbyggarna. Lagergren (1998)
presenterar åtta grundbegrepp som alla måste vara medvetna om och förstå för att framgång
ska nås. Identitet, profil,  image, varumärke, affärsidé, positionering, kommunikationsstrategi
och ”Corporate Communications”.

I dessa åtta begrepp ingår själva varumärket, som i sig självt bidrar till att sända ut en mängd
signaler.  Varumärket  blir  ett  slags  kvalitetsgaranti,  varje  gång  en  produkt  av  ett  visst
varumärke  köps,  förväntas  en  viss  nivå  av  kvalitet.  Det  som  kallas  för  mervärde  eller
metavärde uppstår och det innebär ett högre pris som konsumenterna är villiga  att betala.  
Lagergren menar  att styrkan och attraktionskraften i varumärket   är  helt  beroende av den
kvalitet  och  den  effektivitet  som finns  bakom kommunikationen kring  varumärket.  Han
påpekar också att varumärkets styrka är mycket beroende av den totala organisation som finns
bakom det. (Ibid)

Detta är något som även Stobart lägger stor vikt  vid och menar  är avgörande för valet  av
funktionella produkter. De fyller  samma syfte och det är mycket lite, förutom namnet, som
skiljer  dem åt.  Även  när  det  handlar  om det  som Stobart definierar  som representativa
produkter är varumärket mycket viktigt. Det handlar om produkter som  parfym, whisky och
lyxbilar  där det  inte  är den praktiska funktionen som är  avgörande. Konsumenten vill  bli
förknippad med de värden som varumärket förmedlar. (Stobart, 1994)

Med  anledning  av  detta  formulerar  Aaker  (1996)  begreppet  kärnvarumärkesidentitet  och
menar de unika kvaliteter som tillskrivs varumärket och som är beständiga över tiden. Vidare
menar han att varumärket ska ses ur fyra olika perspektiv:

1. Produkt – Det finns en stark koppling mellan varumärket och produkten vilket däremd
är i enlighet med Lagergrens tankar om varumärket som en garanti för kvaliteten på
produkten. 
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2. Organisation  –  Företagslultur,  dess  personal  och organisation  kan även återspegla
varumärket.

3. Symbol – En logotyp kan vara en stark symbol för varumärket, exempelvis  finns en
stark koppling mellan ett stort gult M och hamburgerkedjan McDonalds.

4. Person –  En person kan oxå vara  starkt  förknippat  med  varumärket.  Exempelvis
använder  sig  McDonalds  av  clownen  Ronald  McDonald  som  roar  och  väcker
glädjekänslor hos många barn.

Stobart (1994) delar in vikten av varumärket i tre olika delar. För det första handlar det om att
fokusera på konsumentlojalitet som kan leda till stabila och regelbundna inkomster. Därmed
finns resurser och möjlighet till nya investeringar. För det andra så kan tack vare varumärket
stora vinster hämtas hem från tidigare investeringar i marknadsföring och promotion. Stobart
nämner  Pepsi  och Marlboro  som exempel  på företag som fortfarande  har  nytta  av  stora
reklamkampanjer som genomförts under 1950 och 60-talet, då mediekostnaderna var betydligt
lägre än under följande årtionden. Vi ser även att McDonalds, som är än mer relevant för vår
uppsats,  under  en  lång  tid  kunnat   bygga  sitt  varumärke  genom  regelbundna
reklamkampanjer.  Det ska dock påpekas att King (1991) varnar för att den unika möjlighet
som dessa företag hade att etablera och skydda sina produkter inte är lika  enkelt  i  dagens
samhälle. En differentierad produkt förblir inte unik speciellt länge då risken att den kopieras
är stor. Stobarts (1994) tredje fördel med varumärkesbyggande lyfter fram att företagen får en
möjlighet att kommunicera direkt med konsumenterna, utan större påverkan av mellanhänder.
Med detta menar han att om ett varumärke är starkt så kommer konsumenterna att kräva att de
kan köpa det och därmed flyttas makten från återförsäljarna när det gäller valet av produkter.
Med anledning av detta, argumenterar King (1991) för att hela företaget ska behandlas som ett
varumärke, dels för risken att enskilda produkter lätt kan kopieras men även för att dagens
konsument är med självständig och vill fatta egna beslut.

Medan  Lagergren  (1998)  påpekar  vikten  av  att  bygga  ett  varumärke  från  grunden,  så
presenterar Stobart (1994) en genväg. Han menar att det i de allra flesta fall är betydligt mer
lönsamt  att  köpa ett  färdigt  varumärke  framför  att  utveckla  det  genom  marknadsföring,
annonsering,  och support  under flera  olönsamma år.  Byggandet  av ett  nytt  varumärke är
mycket kostsamt och det ”stjäl” resurser från den övriga delar av verksamheten.

Lagergren (1998) skiljer  på två  olika  sorters varumärken,  dels  företagsnamnet  (Corporate
Brand)  samt  produktvarumärket  (Product  Brand).  Fördelen  med  att  satsa på att  profilera
företagsnamnet är enligt  Stobart (1994) att vid en förlängning  av produktlinjen så finns ett
redan etablerat  namn,  och därmed  har  den nya  produkten  en  kvalitetsstämpel  redan vid
lansering.  Detta innebär  att  möjligheten  för  en framgångsrik  introduktion ökar  väsentligt.
Detta under förutsättning att det anses vara ett starkt och etablerat varumärke.

2.1.2 Positionering

Melin har utefter bristerna i Kotlers modell tagit fram den så kallade varumärkes-pyramiden
som beskriver  en märkesprodukts uppbyggnad och funktionssätt.  Denna modell  beskriver
förutsättningarna för att etablera en ny märkesprodukt på marknaden. Detta görs genom att
analysera relationerna mellan de olika byggstenar som märkesprodukten innehåller. (Melin,
1999) 
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Figur 2: Varumärkespyramiden (Melin, 1999, s. 75)

De tre begreppen produkt,  varumärke och positionering  är  starkt  relaterade till  varandra.
Dessa utgör basen i  varumärkespyramiden och ska vara  i  balans  med hjälp  av företagets
ledning. Då produkten ofta väljs med hänsyn till varumärket och positioneringen bestäms av
varumärket och produkten, finns det stora möjligheter att få dessa till en starkt sammanlänkad
enhet. Tyngdpunkten på de olika delarna beror på varumärkets karaktär.(Ibid) 

Utifrån den konkurrenssituation som företaget befinner sig i måste varumärket positioneras på
marknaden och i konsumenternas medvetande. Syftet  med positioneringen är att skapa bra
möjligheter för effektiv marknadskommunikation av varumärkets mervärde. Det är viktigt att
detta mervärde uppfattas som attraktivt och relevant för målgruppen. Det övergripande målet
är att med hjälp av varumärkespyramiden arbeta fram ett koncept som leder till en så hög och
uthållig märkeslojalitet som möjligt. Detta uppstår när varumärkesinnehavaren lyckas skapa
associationer mellan de fundamentala delarna i pyramiden och konsumenterna i målgruppen.
Denna process påbörjas med marknadskommunikation av olika slag. (Melin, 1999)

Positionering  har  varit  ett  centralt  och  ofta  använt  begrepp  sedan  det  infördes  inom
marknadsföringen för drygt trettio år sedan. En erkänd reklamman vid namn Rosser Reeves
utarbetade  begreppet  Unique  Selling  Proposition  (USP)  och  det  är  utifrån  detta  som
positioneringen är utvecklad. Al Ries och Jack Trout, även de erkända reklammän,  anses vara
de  som  populariserade  begreppet.  De  menade  att  märkesinnehavaren  ska  positionera
produkten i konsumenternas medvetande. (Melin, 1999) Dessa tre herrar var för övrigt djupt
involverade i Absolut Vodkas lansering i USA. Ett arbete som till stor del gick ut på att hitta
rätt positionering. (Hamilton, 1994) 
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Ries och Trout menade att konsumenten stod i centrum vilket  var en direkt motsats till den
tidigare  produktpositioneringen.  Denna  ansågs  dock  inte  förkastad  men  nu  sattes
konsumentens subjektiva värderingar om en märkesprodukts förhållande till andra i centrum
för  hur  positioneringen  skulle  göras.  Denna  perspektivförskjutning  innebar  att  en  större
psykologisk  prägel  lades  på  positioneringen  vilket  också  innebar  att  den kom att  kallas
psykologisk positionering. (Melin, 1999)

Det finns enligt Melin tre olika sätt att positionera sig på för att undvika att bli ett varumärke i
mängden. Det första, som är vanligt  inom bilindustrin, är att identifiera en ny position. Här
har de stora bilmärkena positionerat sig inom olika områden, exempelvis Volvo inom säkerhet
och  BMW  inom  körglädje.  Det  andra  sättet  är  att  utveckla  redan  befintliga  positioner.
Biluthyrningsfirman  Avis  positionerade sig  som god tvåa efter Hertz men  menade att  de
gjorde stora ansträngningar för att bli större. 7-up positionerade sig som en ”icke-cola” och
lyckades på så vis undvika att direkt konkurrera med Coca-Cola och samtidigt visa att det var
ett tydligt alternativ istället. Det tredje alternativet är att depositionera sina konkurrenter. Då
Smirnoff vodka uppfattas som rysk trots att den är amerikansk blev de depositionerade när
Stolichnaya  i  sin  marknadsföring  noga påpekade att  de  var  det  ryska alternativet  och att
Smirnoff faktiskt var amerikanskt. (Ibid)

Kafperer  (2002)  presenterar  ytterligare  väg  till  positionering  med  fördel  för  det  lokala
företaget, genom att exempelvis inta positionen som det lokala alternativet. Han nämner även
som  exempel  den  franska  marknaden  for  whisky  som  idag  domineras  av  tre  lokala
varumärken, trots att det var stora, globala varumärken som J&B, Ballentines, Johnny Walker
och William Lawson som dominerade marknaden fram till mitten pa 80-talet. Anledningen till
detta var att de lokal varumärkena kunde vara mer flexibla och ställa om till en position som
tilltalade en större målgrupp av den lokala marknaden, medans storföretagen var fast  i den
position som det globala varumärket definierat.

Även Aaker (2004) ser att det finns fördelar med en lokal positionering av samma anledning
som Kapferer,  nämligen  att  det  emotionellt  kan  kännas  belönande  att  stödja  den  lokala
verksamheten.  Dawar och Frost (1999) menar till  och med att på grund av de begränsade
resurser ett lokalt företag har, gör de bäst i att fokusera pa de kunder som uppskattar lokala
varumärken och helt enkelt ignorera de som föredrar de globala. 

Det  är  viktigt  att  den  valda  positioneringen  är  kommunicerbar till  konsumenterna.
Målsättningen  bör,  enligt  Melin  vara  konsekvent  och  konsistent  så  att
positioneringskonceptets  grundtankar  följer  med  igenom  hela  kommunikationsprocessen.
Eftersom marknadskommunikationen  kan  utformas  på  olika  sätt i  marknadsföringsmixen
(Kotler, 1999) är det viktigt att positioneringen är lätt att överskåda. Vid varumärkesbyggande
reklam  är  det  viktigt  att  reklamen  både  talar  till  och  tilltalar  konsumenten.  Efter  att
positioneringen har fyllt  sitt syfte har reklamen som huvuduppgift att påminna konsumenten
om varumärket.  Det  är  dock  viktigt,  avslutar  Melin,  att  inte  enbart  inrikta  sig  mot  den
psykologiska positioneringen utan att även använda sig av produktpositionering för att bli så
effektiv som möjligt. (Ibid)

Aaker  (1996)  varnar  dock  för  det  han  benämner  ”Positioneringsfälla”,  dvs  att
varumärkesidentiteten även kan bli en begränsning. Istället för att kommunciera alla delar av
sin  identitet  för  att  kunna  positionera  sig  där  man  vill,  kommuniceras  endast  delar  av
varumärket  ut.  För  att  förtydliga  använder  han  sig  av,  det för  denna  uppsats  passande
exempel, restauranger som ofta är dåliga på att kommunicera exempelvis sin renlighet. Det är
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viktigt att skilja på begreppen Varumärkets Image, som innebär hur varumärket uppfattas just
nu,  Varumärkets Identitet, dvs. hur vill  företaget att varumärket ska uppfattas och slutligen
Varumärkets  Position,  som  innebär  den  del  av  varumärkets  identitet  som  aktivt  ska
kommuniceras till  målgruppen.  Just  när  det  gäller  ett  varumärkes  position påpekar Aaker
svårigheterna med ompositionering då det finns djupt rotade uppfattningar och attityder till ett
visst varumärke.

Märkeslojalitet  kan enligt  varumärkespyramiden  beskrivas  som en process i  tre steg. När
konsumenternas  intresse  väcks  för  produkten  är  det  första  steget  mot  kännedom  om
märkesprodukten  taget.  För  att  stärka  detta  intresse  är  reklam  och  ytterligare
marknadsföringsåtgärder  det  andra  steget  för  att  stärka kopplingen  mellan  produkten och
varumärket.  Beslutsprocessen  kommer  förhoppningsvis  att  förenklas  efter  hand  som
varumärket  är  etablerat  och kunden väljer  det,  snarare  än egenskaper  på produkten.  Det
innebär att steg tre har uppnåtts. I denna process har märkeskännedom etablerats vilket är det
mest fundamentala för varumärkeslojalitet. (Melin, 1999)

Varumärkeslojalitet  beskrivs  av  Melin  i  en  figur  som  visar  den  minskade  betydelsen
produktattributen har över tiden.

Figur 3: Den relativa betydelsen över tid, varumärkesidentitet kontra produktattribut
(Melin, 1999, s 78)

Melin anser att märkesattribut och produktattribut är intimt förknippade med varandra men att
produktattributens differentieringsfördelar är viktigast och att dessa avtar efter hand. (Ibid)

En viktig  del  i  varumärkesbyggandet  är  att  kommunicera  budskapet  till  en  målgrupp  av
potentiella kunder. Nedan följer en teorigenomgång för hur denna process går till.
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2.2 Marknadskommunikation

För ett litet företag är det viktigt att planera sin marknadskommunikation för att göra den så
effektiv  som  möjligt  då  resurserna  ofta  är  små.  Att  ha  en  förståelse  för  hur
marknadskommunikationen ska organiseras, samt användandet av de verktyg som finns att
tillgå är fundamentalt. För att kunna utnyttja verktygen rätt är det viktigt med kunskap om hur
marknaden ser ut och fungerar samt vilka möjligheter omgivningen ger. (Ace, 2001)

2.2.1 Planering av marknadskommunikation

En översikt  av  de  verktyg  som finns  att  tillgå  identifierar  Fill  (1995)  i  sin  modell  för
kommunikationsplanering. Syftet med denna modell är att ge företaget en ökad förståelse för
kommunikation och genom denna ge möjligheter till att omvärdera nuvarande strategier eller
formulera helt nya. Det är även av stor betydelse för att kunna förstå vad de globala företagen
använder sig av i sin marknadskommunikation och vilka begränsningar som kan finnas för det
mindre företaget.
Figur 4: Modell för utveckling av marknadskommunikation  (Fill, 1995, s. 24)

Nedan följer en förklaring av varje steg i modellen och hur de hänger ihop.

Analys av nyckelfaktorer – Det är viktigt att titta på de nyckelfaktorer som är kritiska för en
effektiv kommunikation. Risken är annars att analysen inte blir tillräckligt djuplodande och på
så vis misslyckas i att återge en korrekt bild av verkligheten. Exempel på nyckelfaktorer är
konkurrenter, leverantörer, distributörer och kunder. Även mer övergripande faktor så som
köpbeslutsprocess och marknadsföringsstrategin är av stor betydelse.
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Mål för promotion  – Ledordet under denna rubrik är tydlighet. Kommunikationsmålet  är
viktigt och tjänar två syften. Det första syftet är att ge hela organisationen en riktning för att
lyckas med kommunikationen så effektivt som möjligt. Kommunikationsmålet ska även vara
tydligt för intressenterna för att ge en tydlig bild av vilken riktning företaget har. Målen bör
givetvis vara av mätbar karaktär för att kunna utvärderas.

Kommunikationsstrategi – De mål som formulerats för promotion är de som ska ligga till
grund för  kommunikationsstrategin.  De strategier  som företag  kan inrikta  sig  direkt  mot
slutkonsument,  mot  distributör  eller  mer  generella  intressenter  för  att  skapa ett  sug  efter
varumärket, en så kallad ”pull-effekt”. 

Kommunikationsmix  – När kommunikationsstrategin är fastlagd ska sättet att kommunicera
ut budskapet behandlas i kommunikationsmixen. De fyra kommunikationsverktyg som finns
att tillgå är annonsering, publik relations (PR), personlig försäljning och sales promotion. En
djupare beskrivning av dessa ges under rubriken 3.2.2 Kommunikationsmixen.

Kommunikationsbudget – Att investera i marknadskommunikation är riskabelt, inte minst
för  det  lilla  företaget,  då  det  är  svårt  att  få  en  mätbar  effekt  av  utfallet.
Kommunikationsverktygen  kan  ha  förflyttat  en  kund  uppför  trappan (se  3.2.3
Kommunikationstrappan) utan att det resulterat i ett köp, och kommunikation har då haft en
lyckad effekt. Dock ges ingen direkt avkastning på investeringen. Ett litet företag har ofta en
mycket mindre kommunikationsbudget och vill därför på kort tid uppnå en kännbar effekt.

Utvärdering  och  test  –  Även  om  det  är  kostsamt  och  komplicerat  att  utvärdera
kommunikationsaktiviteter  är  det  viktigt  då  det  ger  möjligheter att  korrigera  misstag  och
ständigt  förbättra planen.  Utvärderingen sker efter  vilka  av promotionmålen som uppnåtts,
samt en utvärdering av misslyckanden. Företag med stora resurser har möjlighet att utvärdera
kampanjen del för del medan små företag ofta får nöja sig med att utvärdera helheten.

Marknadsundersökningar – Marknadsundersökningar  är vanliga som underlag för beslut.
Dessa undersökningar kan sträcka sig från att se på företagets omgivning i sin helhet ner till
enskilda produktlanseringar. Den kunskap som införskaffas tillsammans med information som
finns inom företaget bör utnyttjas för att uppnå ett så effektivt resultat som möjligt. Lämpliga
undersökningsmetoder är telefonintervjuer, personliga intervjuer eller enkätundersökningar.

Byråer – Reklam- och PR-byråer kan anlitas för att effektivisera marknadskommunikationen.
Grundläggande för att dessa ska kunna göra ett effektivt arbete krävs att de får väsentlig och
korrekt  information  om marknaden  och produkten.  För  ett  litet  företag  med  begränsade
resurser kan detta var en alltför stor kostnad. (Fill, 1995)

2.2.2 Kommunikationsmixen

Ett  företaget  måste  dela  sin  totala  marknadsföringsbudget mellan  de olika  verktygen  för
ändamålet, d v s annonsering, personlig försäljning, sales promotion och PR. Det är viktigt att
förstå vad de olika verktygen innebär samt  hur  mycket  de kostar. Det är användandet och
samspelet mellan  dessa olika verktyg som benämns som kommunikationsmixen.
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Annonsering -  Då det finns ett stort antal typer av annonsering   är det  svårt  att göra en
generalisering av dess fördelar. Dock kan vissa gemensamma drag identifieras. Annonsering
kan nå en geografisk  utspridd  målgrupp till  en relativt  låg  kostnad.  Genom en långsiktig
annonsering kan en positiv image av företaget byggas upp samtidigt som annonsering kan ge
ett kortsiktigt utfall vid exempelvis kampanjer. 

Nackdelarna  med  annonsering  är  att  det  är  kostsamt  då  det  används  långsiktigt,  vilket
exempelvis är nödvändigt vid imagebyggande. En annan nackdel är dess opersonliga karaktär,
utan möjlighet att övertyga eller övertala på samma sätt som försäljningspersonal kan göra.

Personlig  försäljning –  I  jämförelse  med  annonsering  är  personlig  försäljning  i  många
avseenden helt överlägsen. Den tillåter försäljaren att anpassa budskapet efter den potentiella
kundens  behov  och  karaktär.  Personlig  försäljning  gör  det  även  möjligt  att  bygga  en
långsiktigt relation resulterande i merförsäljning. 

Kostnaden  är  dock  hög  inom  denna  del  då  det  är  företagets  mest  kostsamma
kommunikationsverktyg.  Flexibiliteten  är  dock  betydligt  lägre  jämfört  med  exempelvis
annonsering som kan påbörjas eller avslutas med kort varsel.

Sales promotion - Sales promotion inkluderar verktyg som gratisprover, tävlingar, kuponger
etc. med avsikt att få kunders uppmärksamhet och leverera information som i sin tur ska leda
till  köp. I motsats till  personlig försäljning används detta verktyg för kortsiktiga resultat då
syftet ofta är att sälja  en specifik  produkt just nu snarare än att kommunicera varumärkets
betydelse och bygga en längre relation.

PR - Detta område innefattar aktiviteter eller uppmärksamhet som företaget får utan att direkt
betala för det. PR är ofta mycket trovärdigt då det kan röra nyhetsreportage eller artiklar som
läsaren uppfattar som mer trovärdigt än annonser. Potentiella kunder som undviker annan typ
av marknadskommunikation kan nås med hjälp av detta instrument, då de uppfattar händelsen
som nyhet snarare än reklam.

Direct  marketing  –  Det  finns  flera  olika  typer  av  direct  marketing.  Direktreklam,
telemarketing och elektronisk marketing har alla några gemensamma karaktärsdrag. Den är
inte offentlig utan riktar sig mot en specifik person, budskapet kan anpassas efter den enskilda
kunden och den tillåter en dialog mellan kommunikatören och konsumenten, den är interaktiv.
Liksom vid personlig försäljning kan långa relationer byggas. (Kotler, 1999)

Som  en  intressant  motvikt  till  de  traditionella  marknadsföringskanalerna  ex.  genom
massmedia  påpekar  Aaker  och  Joachimsthaler  (1997)  att  även  alternativa  kanaler  måste
beaktas, något som dock endast  är möjligt  om det finns en tydlig  varumärkesidentitet. De
menar även att varumärkesstrategin ska vara drivande för företagets övergripande strategi.

2.2.3 Kommunikationstrappan

Det är av stor vikt att skapa klarhet över hur företagets målgrupp ser ut oavsett om det rör sig
om  befintliga  kunder,  potentiella  köpare  eller  andra  som påverkar  ett  eventuellt  köp.
Kommunikationstrappan  är  ett  verktyg  som konstruerats  för att  kategorisera  kunder  och
potentiella  kunder. Syftet är att på ett enkelt  och överskådligt  sätt identifiera vilken typ av
budskap som ska kommuniceras till vilken grupp. (Blythe, 2000)
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Det är av stor vikt att känna till denna teori för att förstå att vad som är rätt strategi för ett stort
redan etablerat varumärke är kanske inte den samma för det mindre, då de befinner sig på 
olika trappsteg.

1. Medvetenhet –  Denna  grupp  har  endast  begränsad  eller  obefintlig  kunskap om
varumärket. Målet måste därför bli att öka medvetenheten.

2. Kunskap – Målet med budskapen till denna grupp är att kommunicera mervärdet då
det endast  finns  begränsad kunskap om företaget och dess produkter utan att  veta
exakt vad de står för.

3. Gillande –  För att få potentiella kunder att kliva ytterliggare ett steg kan varumärkets
fördelar  kommuniceras  genom  exempelvis  en  reklamkampanj.  Syftet  är  att  ge
varumärket positiva attribut.

4. Föredrar – Målgruppen kan vara positivt inställda till varumärket utan att föredra det
framför andra. För att nå hit måste kunderna övertygas av budskapet om varumärkets
överlägsna egenskaper.

5. Övertygade – Målgruppen kan trots att de föredrar varumärket framför  andra ändå
inte vara helt övertygade för köp. De måste därför övertygas om dess behov.

6. Köp – Slutligen kan en del kunder vara helt övertygade men blir ändå inte färdiga till
köp  av  olika  anledningar.  Genom  att  erbjuda  ett  lägre  pris, låta  kunden  prova
produkten eller genom annan belöning lockas kunderna till köp. (Ibid)
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3. Metod

Här redogörs för det arbetssättet, den ansats och de urvalsmetoder som ligger till grund för
att  uppnå uppsatsens syfte.  I  kapitlet redogör vi  vidare för vårt  arbetssätt  för att uppnå
uppsatsens syfte och avslutar med kritik mot vald metod.

”För att nå dit man vill, måste man veta vart man skall.”
(Wiedersheim 1979, s.36)

3.1 Forskningsansats

3.1.1 Val av ansats

Som vetenskaplig ansats väljer vi en kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att samla in och
studera forskningsmaterial  om varumärkesuppbyggnad  för  att  sedan jämföra  dessa teorier
med verkligheten. Stora delar  av vår empiri kommer hämtas från intervjuer  och fallstudier
gjorda på de två  småföretagen Wokie  Dokie  och Stantons Pizza  &  Sallad.  Vi  väljer  en
kvalitativ  ansats  då  detta  ger  oss  möjligheten  att  gå  på  djupet  i  undersökningen  av
fallföretagen. 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod

Holme & Solvang (1991) menar att det finns två alternativ gällande metodval vid studier av
samhällsvetenskapliga  frågor,  kvalitativ  och kvantitativ ansats.  Kvalitativa  undersökningar
görs för att ge ett djupare svar och en bättre förståelse varför individen tycker som den gör.
Beteende,  tankar  och känslor  är exempel på vad som kan uppnås med hjälp  av kvalitativ
ansats.

Kvantitativ metod ger svar genom att omvandla informationen till siffror och belopp och att
därifrån dra slutsatser, s.k. statistisk analys. (Lekvall  & Wahlbin 1993)

Då vi i arbetet med uppsatsen vill  få en insikt  i själva processen med varumärkesbyggande
hos företagen ämnar  sig  den kvalitativa  metoden därför  bäst  för  att  med  intervjuer  och
observationer bli mer djupgående.

3.1.3 Deduktivt och induktivt angreppssätt

Vid  användandet  av kvalitativ  metod används ofta induktion som angreppssätt.  Deduktion
innebär  formandet  av  hypoteser  utifrån  teorier  som sedan  kan testas  på  påståenden  om
verkligheten. Induktion innebär däremot att exempelvis  teorier och modeller  skapas utifrån
verkligheten.

Då syftet med denna studie är att utifrån empirin dra slutsatser är studien induktivt inriktad.
Teorierna har använts för att hjälpa till att beskriva fallstudien.
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3.1.4 Fallstudie

En fallstudie  används för  att  på ett  bra sätt  införskaffa  djuplodande  kunskap om en viss
situation. Enligt Backman kan fallstudien vara av deskriptiv (beskrivande), förklarande eller
explorativ (undersökande) karaktär. (Backman 1998)

Då syftet med denna uppsats är att på djupet beskriva hur ett litet företag kan konkurrera och
bygga sitt varumärke har vi valt ansatsen, kvalitativ fallstudie. Med anledning av att vårt syfte
är att beskriva hur ett företag agerat är studien av deskriptiv karaktär.

3.1.5 Författarnas referensram

Hur vi människor väljer att tolka och analysera problem, grundar sig i de referensramar vi bär
med oss från tidigare erfarenheter. Enligt  Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) ingår  våra
samlade kunskaper, fördomar och värderingar bl.a. i referensramen. 

Vår referensram grundar sig till stor del i  de erfarenheter och lärdomar  vi dragit från våra
studier på Högskolan i Halmstad. 

3.2 Urval

3.2.1 Val av teoretisk referensram

Vid  val  av  teori  har  vi  utgått  från  den  litteratur  som  varit  en  del  av  våra  studier  på
Marknadsörings programmet vid Högskolan i Halmstad. Genom att söka i uppsatsdatabaser
har vi även tagit del av vilken litteratur som valts för uppsatser vid närliggande ämnen. Vi har
därefter från högskolans bibliotek och Halmstad stadsbibliotek kunnat fördjupa oss i ämnena
varumärke  och varumärkesbyggande  och valt  ut  de  teorier  och  modeller  vi  ansett  mest
relevanta för den här uppsatsen. 

3.2.2 Val av fallstudieföretag

Vid valet av fallstudieföretag utgick vi från ett antal baskriterier. Dels så sökte vi företag inom
snabbmatsbranschen,  som  var  beläget  i  centrala  Halmstad eftersom  vi  ville  minimera
betydelsen  av  eventuella  fördelar/nackdelar  av  det  geografiska  läget.  Samtidigt  skulle
företagen  passa  in  på benämningen  småföretag  (se  begreppsförklaring).  Ett  annat  viktigt
kriterium var att fallföretagen inte tillämpade en lågprisstrategi (se avgränsningar) utan istället
satsade på en annan varumärkesbyggnad för att kunna motivera ett högre pris.

Då Wokie Dokie är ett relativt nystartat företag och samtidigt är geografiskt placerat nära det
globala  storföretaget  McDonalds,  ansåg  vi  detta  vara  ett  lämpligt  fallföretag.  Dessutom
erbjuder de produkter till ett relativt högre pris samtidigt som de satsar på en egen image.
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Stantons Pizza & Sallad valde vi för att de likt  Wokie Dokie valt  att hålla högre priser än
många av konkurrenterna och samtidigt vill de med produkter och inredning profilera sig som
annorlunda än andra pizzerior, vilket var något som vi noterat vid tidigare, privata besök på
restaurangerna.

Dessutom såg vi  intressanta  likheter  mellan  fallföretagen och McDonalds  då båda tillhör
kedjor men med i förhållandevis kraftigt begränsade resurser. Väsentligt för urvalet är även
att  trots  att  de  tillhör  kedjor  har  båda  fallföretagen  i stort  full  kontroll  över  sin  egen
marknadsföring på det lokala planet.

3.2.3 Val av datainsamlingsmetod

Då vi ville ta reda på hur de båda fallföretagen arbetar med sin varumärkesuppbyggnad valde
vi  intervjuer  som datainsamlingsmetod då dessa gav oss möjlighet  till  att få  en detaljerad
beskrivning från de insatta på företagen. Vi valde att intervjua två personer från varje företag,
dels  för att få en mer heltäckande bild  men även för  att kunna minska risken för felaktig
information eller tolkning.

För  att  underlätta  för  intervjuobjekten  har  alla  intervjuer  genomförts  på  plats  i  deras
restauranglokaler.  Samtidigt  gav  det  oss  en  möjlighet  att vid  ett  flertal  tillfällen  besöka
företagen.

3.3 Teknik

3.3.1 Intervju

Utifrån den teoribakgrund som presenteras i uppsatsen har vi formulerat frågor som vi anser
väsentliga  för  att  ge  svar  på  problemfrågeställningen.  Intervjuobjekten  fick  möjlighet  att
berätta relativt fritt runt de ställda frågorna. Svaren nedtecknades sedan i form av nyckelord
av intervjuarna. Då oklarhet uppstått kring några svar har dessa senare kunnat kompletteras
vid återbesök och telefonkorrespondens.

3.4 Trovärdighet

3.4.1 Validitet

Validiteten som avser giltigheten eller relevansen av det insamlade materialet, det vill  säga
om vi har undersökt det vi avsett att undersöka, kan i den här uppsatsen ha påverkas av att vi
valt  att  begränsa  oss  till  att  genomföra  vår  studie  inom  en  specifik  branch,  dvs
snabbmatsbranchen,  och därefter dra slutsatser gällande förhållandet  mellan  små och stora
företag även inom andra branscher.

Valet av intervjupersoner har gjorts med tanke på personernas bakgrund och stora insyn i dess
marknadsföring och varumärkesbyggnad. De intervjufrågor som ställts är väl grundade i den
litteratur vi använt.
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Vi anser att validiteten kan ha försvagats något av det faktum att arbetet med uppsatsen pågått
under  relativt  lång  tid,  men  eftersom vi  syftar  till  att  nå  generella  slutsatser  givet  vissa
förutsättningar, är det inte av någon större betydelse.

3.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet  beskriver  hur  pålitliga  mätningarna är.  Ett genomförande av flera  av varandra
oberoende mätningar som visade samma resultat, skulle  peka på en hög reliabilitet. Vi har
hela tiden strävat efter att uppnå en hög reliabilitet men det som till största delen sänker den är
de anledningar som angivits i validiteten. Arbetet med uppsatsen har pågått under lång tid och
med en del omarbetningar.

Då vi valt intervjuer som datainsamlingsmetod kan det vara svårt att uppnå likadana resultat
vid en liknande studie. Dock har vi försökt välja ut de respondenter vi ansåg mest lämpade för
att kunna svara på våra frågor och samtidigt genomfört intervjuer vid olika tillfällen för att
kunna verifiera de svar vi fått.

3.4.3 Metodkritik

Vi har  eftersträvat  objektivitet  i  informationsinsamlingen men vi  bör ändå ha i  åtanke att
informationen  kan  vara  färgad  av  situationen  och  hur  intervjupersonerna  vill  framställa
företaget. Även sekundära källor  från  företagen kan påverkas av  att  företagen väljer  den
information de vill  lämna  ut. Dessutom ser vi risker  med att våra egna uppfattningar  och
förutfattade meningar  om den valda marknaden kan ha påverkat  objektiviteten.  Tack vare
denna medvetenhet hoppas vi ha undvikit subjektivitet. 
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4. Empiri

I empiridelen redogör vi för fallföretagen och den marknad som de agerar på. Vi inleder med
en presentation av branschens utseende samt en kort  presentation av företagen och dess
historik. Därefter beskriver vi företagens varumärke och produkter för att sedan beskriva hur
deras marknadsföring och marknadskommunikation ser ut idag.

4.1 Fallföretag: Wokie Dokie

4.1.1 Fallföretagets bransch

Fallföretaget i denna studie agerar inom snabbmatsbranschen. Synonymt med snabbmat är för
många  McDonalds,  men  i  Wokie  Dokies  närområde finns  det  även en  mängd  pizzerior,
gatukök som bl.a.  Pastavagnen,  Pölsemannen  och Sibylla  samt  restauranger som erbjuder
lunchbufféer i samma prisklass. Marknaden karaktäriseras därför av hård konkurrens och då
kan en nyetablering vara svår. Detta var något som hamburgerkedjan Burger King fick erfara
för några år sedan då restaurangen efter en kortare tid drog tillbaka sin satsning i Halmstad.

4.1.2 Företagshistorik

Wokie Dokie är en restaurang som vill  profilera sig med inriktning på nyttig och näringsrik
mat inom snabbmatsmarknaden. Affärsidén lyder som följer:

”Wokie Dokie ska  förse människor i  alla åldrar  med näringsriktig,  fettsnål, smakrik  och
prisvärd snabbmat med inspiration från hela världen.  (Cross Country Cooking) Servering
och  försäljning  ska  ske  via  väl  utvecklade  måltidskoncept  i  distributionskanaler  där
målgruppen finns i stort antal.”  (Informationsfolder för franchisetagare, 2003)

Första  restaurangen  startades  1999  i  väldigt  liten  skala  i  en ombyggd  husvagn  av  Dan
Isacsson i Växjö.  Idag har verksamheten vuxit  betydligt  med restauranger i Växjö, Farsta,
Huddinge, Karlskrona, Sollentuna, Öland, Örebro, Sundsvall, Göteborg, Karlstad, Halmstad,
Grebbestad, Smögen och Helsingfors.

Halmstadrestaurangen öppnade 2003 och drivs av Alexander Ankarberg och Gustaf Isacsson.
Restaurangen har förutom Ankarberg och Isacsson tre timanställda. Anledningarna till att de
båda valt att driva restaurangen i Halmstad är flera. Då de varit med sedan starten och sett hur
konceptet fungerar ansåg de detta vara något som borde fungera bra även i hemstaden och när
en förfrågan kom från Dan Isacsson samtidigt som en lämplig lokal dök upp kändes beslutet
självklart.

4.1.3 Varumärke och produkter

Den  övergripande  varumärkesstrategin  är  att  profilera  Wokie Dokie  som  det  sunda
alternativet, vilket Isacsson är noga med att påpeka och därför är alla varor nyckelhålsmärkta,
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d.v.s. märkta med livsmedelsverkets symbol för fiberrik och fettsnål mat. Vid frågan om den
gröna färgen valts med hälsoaspekten i åtanke så menar Ankarberg att det inte är ett medvetet
val  utan snarare en slump.  Den totala upplevelsen är  viktigt  och därför betonas vikten av
design och inredning
 
För  att  vårda varumärket  och värna om kvaliteten i Wokie Dokies produkter har  följande
affärsmodell formulerats: 

”Wokie  Dokies  affärsmodell  bygger  på  att  erbjuda  kunderna  måltider  i  väl profilerade
butiksenheter  placerade  i  bra  lägen  där  målgruppen  är  representerad  i  stort  antal.
Butiksenheterna ska drivas av egna företagare/franchisetagare. Franchisetagare erbjuds ett
välutvecklat  butiks  och  marknadskoncept  som  hjälp  för  uppbyggnad  och  drift.”
(Informationsfolder för franchisetagare, Wokie Dokie, 2003)

Som ett led i att bevara en hög kvalitet bereds alla råvaror idag i kedjans egen fabrik i Växjö.
Måltidsprodukterna utvecklas sedan centralt  och distribueras som halvfabrikat, tillsammans
med välutvecklade tillagningsanvisningar.

Wokie  Dokie har  som sortimentspolicy  att erbjuda bassortiment  samt  olika  temasortiment
som säljs under en begränsad period. Ett tillvalssortiment finns dessutom bestående av olika
såser och drycker för att variera måltidens smak.

Menyn omfattar fem olika wokrätter i tre olika storlekar: kött, fläsk, kyckling, vegetariskt och
seafood. Dessa kan kombineras med olika såser och prisbilden ligger mellan 29-79 kr. Maten
portioneras sedan i egenutvecklade pappkartonger.

Av logistiska skäl har Wokie Dokie valt att utgå från en bas som alla rätter består av d.v.s. ris,
nudlar och grönsaker samt ett sorts kött. Kunden väljer sedan från en mängd antal olika såser
för att på sätt sätta sin egen karaktär på måltiden.

Nyligen har en bar öppnat i anslutning till restaurangen och det är även möjligt att köpa vin
till maten. Både Ankarberg och Isaksson är medvetna om riskerna med att blanda den sunda
profilen med en bar som i mångas ögon står för motsatsen. Första tanken var att även sälja det
egna ölmärket i restaurangen men i dagsläget är det osäkert om det blir så.

4.1.4 Marknad och marknadsföring

"Det finns inga konkurrenter, bara komplement"
(Alexander Ankarberg, 2004)

Med detta menas att det inte ses som ett hot att ligga nära exempelvis  McDonalds då detta
bidrar till en ökad tillströmning av potentiella kunder. Det är snarare en medveten strategi att
ligga i närheten och dra nytta av det ökade kundflödet.

Som det framförs i affärsidén är målgruppen väldigt stor: "Wokie Dokie skall förse människor
i alla åldrar med näringsriktig, fettsnål, smakrik och prisvärd snabbmat med inspiration från
hela världen." (Wokie Dokie, Informationsfolder för franchisetagare, 2003)
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Marknadsföring är dock något som Wokie Dokie anser som en väsentlig del av verksamheten
och därför betalas fyra procent av omsättningen varje månad till en fond där franchisetagaren
vid marknadsaktiviteter disponerar de inbetalda medlen. Dessutom ska dessa pengar användas
för att i framtiden marknadsföra Wokie Dokie i nationella kampanjer (radio, kvällspress, TV
etc.) Formen av marknadsföring bestäms i stor utsträckning lokalt även om annonser utformas
centralt i Växjö.

Lokalt så sker annonsering genom direktreklam, annonsering i Hallandsposten (Lunchguiden)
och  Entré,  Lokaldelens  Internetsida  och  Studentsajter.  Ankarberg  menar  dock  att  den
viktigaste marknadsföringen sker genom "mun-till-mun" och att synas i ett läge där många
potentiella kunder passerar.

Funderingar finns runt radioreklam och även att använda sig av en mobil vagn för att kunna
följa  med vid  evenemang såsom festivaler  och konserter. Så var  fallet  vid  Gyllene  Tider
turnén 2004 då en vagn fanns inne på konsertområdet och sålde pizzabitar.

För att nå en optimal mix av marknadsföringskanaler  är det önskvärt att kunna utvärdera i
vilken utsträckning olika typer av reklam når sin tilltänkta målgrupp, men detta är något som
Wokie Dokie ser stora svårigheter med. "Vi något tillfälle har vi annonserat med en kupong
och då kunde vi enkelt mäta effekten men annars är det svårt. Det vi märker tydligt är dock
att  när  tidningen  Entré  utkommer  med  nytt  nummer  så  ökar  försäljningen betydligt.  Vi
försöker därför välja de kanaler som vi vet ger bra resultat."  (Alexander Ankarberg, 2004)
Dock har inga marknadsundersökningar genomförts.

4.1.5 Framtida mål

Inom  några  år  är  tanken  att  restauranger  ska  finnas  etablerade  på  ett  20-tal  orter  och
sammanlagt  ett 40-tal restauranger. Under de kommande åren är det övergripande målet att
göra så många som möjligt medvetna om Wokie Dokie och vilken typ av produkter som säljs.
På det  lokala  planet  är  finns  en stor medvetenhet  om Wokie Dokies existens,  inte  minst
genom restaurangens placering på väg in mot centrala Halmstad och därför är det lokala målet
att få in folk i restaurangen för att prova maten.

4.2 Fallföretag: Stantons Pizza & Sallad

Intervju med Stantons ägare Ulf Cato och Karl-Johan Nilsson i sammanfattad form.

4.2.1 Fallföretagets bransch

Fallföretaget i denna studie agerar likt Wokie Dokie inom snabbmatsbranschen. Som tidigare
nämnts är McDonalds och hamburgare starkt associerat med snabbmat, men pizza är även det
något som i väldigt hög grad förknippas med det samma. Marknaden karaktäriseras av hård
konkurrens då det redan idag finns många pizzerior som erbjuder mer eller mindre identiska
produkter och tjänster (ex. hemkörning). Dock bedömer inte Nilsson att det är någon större
risk för  ökad konkurrens i närområdet då det  redan finns  en överetablering  av pizzerior  i
närområdet.  Den största faran  han ser,  ligger  i  om en pizzeria  i  området  skulle  välja  en
lågprisstrategi då Stantons inte har möjlighet att följa med i ett eventuellt priskrig.
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4.2.2 Företagshistorik

Sedan sex år tillbaka i tiden äger och driver Ulf Cato och Karl-Johan Nilsson Stantons Pizza
och Sallad självständigt. Tidigare var restaurangen en del av den nationella kedjan Stantons.
Anledningen  till  valet  att  köpa  ut  pizzerian  var  till  största  delen  för  att  få  en  ökad
självständighet och möjlighet  att påverka den framtida utvecklingen. Både Cato och Nilsson
har jobbat i branschen sedan lång tid tillbaka och därför kände de att tiden nu var mogen för
att  pröva  på  att  driva  en  egen restaurang.  I  början  ville de inte  ändra  på restaurangens
utseende, men Catos stora intresse för inredning  och design ledde så småningom till  stora
förändringar  som lett  till  att restaurangen utvecklats och vuxit  i  storlek. Stantons har idag
utöver de två ägarna, sex timanställda.

Stantons är en restaurang som inriktat sig på att förutom pizzor även erbjuda sallader, pajer,
bakpotatis och pasta. Anledning till det större utbudet än vad som är brukligt för en pizzeria är
bla. att skapa en helt annan känsla än vad som vanligtvis förknippas med pizzerior.

"Då pizzerior klingar lite illa i mångas öron vill vi hellre profilera oss som en restaurang som
kan ses som ett trevligare alternativ istället för att ses som ett skräpmatsställe"
(Karl-Johan Nilsson, 2004)

4.2.3 Varumärke och produkter

Stantons  har  en  medveten  strategi  att  inte  konkurrera  med pris  utan istället  med  en  bra
produkt, och företaget har medvetet valt att rikta sig mot kunder som inte är så priskänsliga.

"Det bästa sättet för att stärka vårt varumärke är att kunderna tycker om maten, inte att vi
har de billigaste pizzorna."
(Karl-Johan Nilsson, 2004)

Cato anser att det är viktigt för Stantons att profilera sig som en restaurang med ett brett utbud
av produkter som inte bara innebär pizzor. De båda ägarna försöker medvetet att följa trender
inom matkulturen, men ser även vikten av att erbjuda en bra restaurangmiljö. Med anledning
av  detta har  inredningen  ändrats  så  sent  som i  år.  "Då vi  ser  begränsningar  i  att  bara
konkurrera med maten, lägger vi också stor vikt vid det estetiska så kunderna får en känsla av
att vara i en trendig miljö."
(Ulf Cato, 2004)

Samtidigt så har det tidigare skett en medveten satsning på en hälsosammare profil som visar
sig  genom att  en  stor  del  av  menyn  framhävs  som fettsnål.  Den nya  satsningen mot  en
”traditionell” restaurang har dock lett till att inriktningen ändrats något. Det är därför numera
möjligt att köpa både öl och vin till maten. Beslutet att servera alkohol var inte helt enkelt då
det fanns en risk att ”fel”  klientel lockas av alkoholen, men genom att hålla höga priser tror
Cato att detta kan undvikas.

Det är bland annat detta, tillsammans med inredningen av lokalen och en trevlig personal som
skapat bra kundrelationer som skiljer  Stantons från övriga pizzerior, enligt  Cato. Dessutom
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kanske det även kan ses som positivt och unikt hos många kunder att Stantons, enligt Nilsson
troligen är Halmstads enda svenskägda pizzeria.

Dock har inga av dessa argument använts i marknadsföringen för att framhäva Stantons som
unikt  från konkurrenterna då Nilsson inte upplevt  att det inte historiskt gett något speciellt
genomslag. Istället har tilltron legat till att ryktet spridits via "mun-till-mun" marknadsföring.

För att kunna bevara en hög kvalitet på produkterna så är råvarorna grundläggande för en bra
produkt.  Nilsson förstår  att  pizzerior  som tillämpar  en lågprisstrategi ständigt  måste hålla
inköpskostnaderna nere och att detta ibland kan kompromissa kvaliteten. Detta är en av de
främsta anledningarna till att Stantons valt att istället försöka konkurrera med en bra produkt
samt trendig image och därigenom stärka sitt varumärke.

.

4.2.4 Marknad och marknadsföring

Nyligen  har  Stantons  inlett  en  satsning  på  marknadsföring  genom  att  ha  anlitat  en
marknadsföringsbyrå. Då marknadsföringen förut i stort sett endast bestått av mun-till-mun
marknadsföring sker det nu en medveten planering för att nå den tilltänkta målgruppen på ett
mer  tillfredsställande  sätt.  Strategin  i  marknadsföringen  har  på  senare  tid  varit  att
kommunicera Stantons nya look, snarare än enskilda produkter.

”Tanken är att vi vill erbjuda ett helt nytt koncept och då vill vi att marknadsföringen ska
kommunicera den nya looken för att få folk att komma till restaurangen för att se med egna
ögon vad det handlar om.”
(Ulf Cato, 2004)

Numera sker det en kontinuerlig annonsering i bl.a. tidningen Entré och Lokaldelen och det
har varit en viktig faktor att det inte bara ska vara en omfattande korttidskampanj utan istället
satsa på att kontinuerligt kommunicera varumärket Stantons.

Stantons har även valt att i första hand rikta sig mot en målgrupp som är något äldre än den
som tidigare  kom till  restaurangen.  Från  att  ha  varit  mer  ungdomsinriktat  vänder  sig  nu
Stantons  till  åldrarna  30-70  år  då  denna  målgrupp  i  större  utsträckning  tros tilltalas  av
Stantons nya profil, nämligen att ha gått från en pizzeria till att närma sig en mer ”traditionell”
restaurang.

”Tidig kom folk hit och åt för att sedan gå hem, duscha och göra sig i ordning för att sedan
gå ut på stan igen. Nu gör folk sig i ordning först och sedan kommer de hit och njuter av mat
och vin innan de går vidare.”
(Ulf Cato, 2004)

Stantons geografiska placering ligger några hundra meter utanför den absoluta centrala delen
av Halmstad och i närområdet finns flera restauranger så som kebabrestauranger, pizzerior,
kinarestauranger och gatukök. Alla restaurangerna upplever en hård konkurrenssituation där
det kan vara svårt att föra fram sitt budskap utan att på något sätt profilera sig.
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4.2.5 Framtida mål

Då  den  nya  inredningen  ganska  nyligen  blev  klar  och  satsningen  på  att  anlita  en
marknadsföringsbyrå fortfarande är i inledningsskedet är målet för framtiden att fortsätta på
den  inslagna  vägen.  Som  tidigare  nämnts  är  målet  att  få  kunderna  att  komma  in  till
restaurangen för att i lugn och ro avnjuta måltiden. Cato är noga med att påpeka vikten av
helhetsintrycket och han nämner som exempel den nya espressomaskinen som inte i sig själv
är vinstbringande, men den är en viktig del i helheten.
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5. Analys

I denna del analyserar vi det insamlade empiriska materialet med hjälp av den teoretiska
referensramen ur teoriavsnittet. Strukturen följer i största möjliga utsträckning strukturen i
teorin och empirin för att underlätta läsningen.

5.1 Varumärkesbyggnad

Oavsett storleken på företaget bör kunskap finnas om hur ett varumärke ska byggas, då detta
kan vara skillnaden mellan succé eller  misslyckande som entreprenör eller  företagare. Små
företag  har  där  en möjlighet  att  mer  eller  mindre  involvera  hela  organisationen  i  denna
process  och  just  på  grund  av  de  begränsade  resurserna  behövs  en  strategi  som alla  är
medvetna om och kan jobba efter. Trots att både King (1991) och Lagergren (1998) starkt
poängterar att varumärket måste byggas från grunden och att det bör vara en process som
involverar hela organisationen ser vi att båda fallföretagen saknar genomarbetade strategier
för detta. I båda våra fallföretag beror dessa brister troligen på avsaknad av kompetens inom
detta område. På grund av denna avsaknad av kunskap om varumärkesbyggande, uppstår en
mängd risker i de försök som görs, risker som bland annat innebär att de resurser som trots
allt satsas på marknadsföring och varumärkesbyggande inte får maximal effekt.
 
Wokie Dokie har tack vare en annorlunda produkt kunnat växa och i viss mån kämpa med
storföretagen. Det kommer alltid att finnas möjlighet att nå en liten marknadsandel, men för
att kunna bli  annat  än bara ett komplement  måste varumärket  inte bara stärkas utan även
vårdas. Kotler (1999) talar just om vikten av att ha ett varumärke av högt värde, något som
kan mätas i en stark kundlojalitet.

Stantons Pizza & Sallad anser det nödvändigt  att profilera sig bland alla  pizzerior och har
även de valt att till viss del anamma hälsotrenden i sin profilering. I och med att restaurangen
tidigare  tillhörde  kedjan  Stantons  finns  ett  etablerat  varumärke  och ur  franchise  kedjans
perspektiv  är  det  lite  förvånande att  restaurangen tillåts  behålla  namnet  när  kontrollen  är
borta. Det kan innebära att kunderna inte känner igen utbudet från en restaurang till en annan,
något som kan vara ödesdigert för ett effektivt varumärkesbyggande.

5.1.1 Varumärkets beståndsdelar

Kotler  (1999)  nämner  fyra  olika  aspekter  som  grundläggande  i  varumärkesbyggnaden,
nämligen:

Attribut - Med Wokie Dokies tag line, "Det sunda alternativet" kommuniceras vilken typ av
mat  som  serveras  och  att  det  inte  rör  sig  om  traditionellt  onyttig  snabbmat.  Stantons
varumärke kommunicerar inte på samma sätt ett tydligt  budskap om att de skulle  vara ett
hälsosamt alternativ. Det är ett medvetet val då Stantons inte endast inriktar sig mot hälsosam
mat  utan även  lägger  stor vikt  vid  "vanliga"  pizzor.  Detta innebär  dock  ett  problem för
varumärkesbyggandet då dubbla budskap kommuniceras.

Fördelar - Varumärket ska innebära emotionella och funktionella fördelar. Känslan av att vara
nyttig, när kunden väljer Wokie Dokie, förmedlas. Stantons vill däremot  förmedla en trendig
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känsla  till  sina  gäster  genom  restaurangens  design.  Även  genom  prissättningen  på
produkterna, som är relativt  hög, kommuniceras att  det  är något mer än bara en ”vanlig”
pizzeria.

Värden - Eftersom det i många familjer finns en negativ inställning till snabbmat, då det även
benämns som ”skräpmat”, har Wokie Dokie en fördel i sin sunda profil i förhållande till både
stora och små konkurrenter inom branschen.  Stantons kunder värderar känslan  av att vara
trendiga  högt,  och därmed är  de beredda att  betala  det  högre priset  som en pizza  kostar
jämfört med övriga konkurrenter.

Personlighet  –  Kotler  (1999)  nämner  exemplet  med  Volvo  som tilltalar  den ansvarsfulla
familjefadern och genom att poängtera produktens nyttighet kan Wokie Dokie sägas tilltala
samma  målgrupp.  Stantons har  istället  i  huvudsak  valt  att  inrikta  sig  mot  en  trendigare
personlighet  då de visserligen når  den "nyttiga" målgruppen med sin salladsbar men satsat
stora resurser för att även förmedla andra värden.

Då hälsa på senare år blivit  allt mer aktuellt och uppmärksammat ser vi i våra fallföretag att
de mer eller mindre följer den trenden i sin image och sitt varumärkesbyggande. I Stantons
fall är det dock inte grundpelaren utan istället  att inrikta sig mot ett segment av marknaden
villiga att betala mer för att känna en viss exklusivitet.

Lagergren (1998) talar om att varumärket  står för någon slags kvalitetsgaranti och det har
även  våra  fallföretag  tagit  fasta  på  genom  att  formulera  en  affärsmodell  för  att  vårda
varumärket och värna om kvaliteten.

Det är även intressant att se Wokie Dokies varumärke utifrån det fyra perspektiv som Aaker
(1996) presenterar:

1. Produkt  – Wokad mat  ligger  i  kundens medvetande  troligen närmare vad som
anses som nyttig mat än vad exempelvis hamburgare eller pizza gör, och därmed
har företaget en stor fördel i sitt varumärkesbyggande som ett sundare alternativ av
snabbmat.

2. Organisation – Det finns  ingen medveten strategi i nuläget som mågot av våra
fallföretag drar nytta av angående denna aspekt av varumärket.

3. Symbol – Detta är en intressant aspekt, då Wokie  Dokies varumärke utgörs av
asiatiska ät-pinnar  som formar  ett  W,  och därmed ger  en stark association till
produkten. Vad som kanske är än mer intressant är det faktum att det liknar  ett
upp-och-nervänt M vilket skulle kunna ge ytterligare associationer till positionera
sig  som ett  slags ”icke-McDonalds”.  Då kan vi  åter  igen  knyta  an till  Melins
(1999) positions  teori om att  istället  för  att  försöka kopiera  och bli  jämställd,
utnyttja  sina  motsatta  egenskaper.  För  Stantons  blir  symbolen  aspekten
synnerligen  oklar  då  man  inte  längre  tillhör  den  kedja  som namnet  Stantons
tidigare kunde associeras med.

4. Person  –  När  det  gäller  detta  perspektiv  finns  idag  inte  något  eller  någon
förknippad med varumärket.

Stobart (1994) talar också om att konsumenterna vill bli förknippad med samma värden som
varumärket  förmedlar  och därför kan hälsoprofilen  tilltala  den del av marknaden som vill
identifiera sig med en sund och aktiv livsstil. Stobart talar vidare om att varumärket består av
tre delar där den första handlar om konsumentlojalitet som leder till stabila och regelbundna
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intäkter. Båda fallföretagen upplever idag att lojalitetsgraden hos befintliga kunder är väldigt
hög.  Och i  detta fall  kan vi  även identifiera  en möjlighet  att erbjuda ett  alternativ till  de
kunder  som inte  vill  bli  förknippade  med  varumärket  McDonalds  och  den  traditionella
snabbmatsindustrins image.

Den andra delen talar om hur varumärket drar nytta av investeringar som är gjorda tidigare för
att bygga varumärket. Då Wokie  Dokie  är i  inledningsskedet av sitt  varumärkesbyggande
finns inte dessa investeringar att dra nytta av. Däremot är denna del viktig att vara medveten
om då investeringar som görs idag är av stor betydelse för varumärkets styrka på längre sikt.
Stantons har en fördel av att tidigare ha tillhört en kedja, något som Stobart (1994) presenterar
som en ofta lönsammare genväg istället för att under flera år satsa mängder av resurser för att
bygga  upp  varumärket  samtidigt  som  andra  delar  av  organisationen  kan  bli  lidande  av
resursbrist.  Samtidigt  kan  detta  nu  innebära  begränsningar  om varumärket  Stantons  inte
längre överensstämmer med det lokala företagets strategi. För att undvika denna risk borde ett
namnbyte vara det första steget i varumärkesbyggandet.

King (1999) varnar för risken att produkter idag enkelt kan kopieras och för Wokie Dokie är
det en tänkbar risk då de idag är relativt unika med sin produkt, medan det för Stantons redan
är verklighet, då de har en produkt (pizza)  som är långt  ifrån unik.  I  båda fall  kan därför
vikten av ett starkt varumärke ej underskattas.

Den  tredje  delen  av  varumärket  handlar  om hur  ett  starkt  varumärke  kan  bidra  till  en
expansion i det avseendet att konsumenterna inte bara känner till och gillar det utan till och
med kräver det. Det ska dock påpekas att vad Lagergren (1998) i första hand talar om i denna
tredje del är tillverkare med olika försäljningskanaler som mellanhänder, men i en tillämpning
för våra fallföretag kan nyttan vid öppnande av nya restauranger vara en tänkbar anpassning.
Vid en nyetablering i en stad sparar det mycket resurser om det redan finns en efterfrågan och
eftersom Wookie Dookie har en uttalad strategi att etablera nya restauranger blir vikten av ett
starkt varumärke (Corporate Brand) än mer påtagligt.

5.1.2 Positionering

I Melins (1999) varumärkespyramid är det produkt-varumärke och positionering som utgör
basen.  Genom  att  positionera  sig  i  konsumenternas  medvetande  kan
marknadskommunikationen  av  varumärkets  mervärde  underlättas.  Det  är  dock  viktigt  att
mervärdet uppfattas som attraktivt och relevant för målgruppen. Ett problem för Wokie Dokie
kan vara att en stor del av målgruppen inte ser hälsoaspekten som avgörande för deras val av
måltidsköp.  Genom att nästan  uteslutande kommunicera  nyttoaspekten kan en stor del  av
målgruppen gå förlorad.

Melin (1999) talar om att det finns tre sätt att profilera sig där ett av dessa är att utveckla
befintliga positioner. Det är det Wokie Dokie försöker göra genom att profilera sig som ett
nyttigare  alternativ.  En profilering  som kan försvagas  av  McDonalds  försök  att  även  de
framstå som hälsosamma. Melin (1999) påpekar även vikten av att den valda positionering är
kommunicerbar  och att den följer  hela kommunikationsprocessen som en röd tråd. Wokie
Dokies hälsoprofil är kommunicerbar och vid en ännu tydligare profilering finns möjlighet att
positionera sig som en ”icke-McDonalds” på liknande sätt som Melin (1999) talar om att 7-up
positionerat sig som en ”icke Coca-Cola”. På detta sätt har Wokie Dokie skapat en slags USP.
Till  viss  del  kan  även  Wokie  Dokie  tillämpa  det  som Melin  presenterar  som det  tredje
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alternativet  att  positionera  sig,  nämligen  genom  att  depositionera  sina  konkurrenter  och
påpeka det ohälsosamma i övrig snabbmat.

Stantons å sin sida väljer att positionera sig både som ett hälsosammare alternativ än övriga
pizzerior och även samtidigt som ett exklusivare alternativ med högre kvalitet än ”vanliga”
pizzerior. Dock måste vi anknyta till Aakers (1996) tankar om positioneringsfälla och där det
finns djupt rotade värderingar associerade till  inte bara namnet Stantons utan även till  hela
kategorin av pizzerior.

Melin  (1999)  menar  att  i  takt  med  att  varumärket  stärks  minskar  betydelsen  av
produktattributen.  Taget  till  sin  spets  skulle  detta  innebära  t.ex.  att  oavsett  vilken  sorts
hamburgare McDonalds producerar kommer den lojala kundkretsen att handla där då de vet
vad märket  står för. På samma sätt har  Wokie Dokie möjlighet  att stärka sitt  varumärke i
framtiden, men då produkten för tillfället ar relativt ny och unik har den just nu relativt större
betydelse än märkesidentiteten.  Där ser  vi  en klar  skillnad  för  vårt  andra fallföretag som
erbjuder en mer vanligt förkommande produkt men där märkesindentiten börjar få allt större
betydelse.

Något  som kan  minska  trovärdigheten  med  hälsoprofileringen  är  satsningen  på  att  sälja
pizzabitar vid evenemang och konserter. Att frångå sitt ordinarie sortiment bidrar knappast till
att  bygga  varumärket  utan  snarare  motsatsen,  framförallt  i  ett  tidigt  skede  av
varumärkesbyggnaden. Som Melin (1999) påpekar är produktattributen den viktigaste faktorn
i början innan ett riktigt starkt varumärke skapats. Då Wokie Dokie befinner sig i ett relativt
tidigt skede av varumärkesbyggnaden och syftet med turnévagnen är att profilera varumärket
är det mycket riskabelt att sälja pizza, en maträtt som Wokie Dokie säger sig vara ett nyttigare
alternativ till. 

Satsningen  på en  bar  i  anslutning  till  restaurangen  är  också en  riskfaktor  när  det  gäller
varumärkets hälsoprofil  och även om det till  en början kan öka medvetenheten om Wokie
Dokie så kan det på sikt skapa oklarhet om vad varumärket egentligen står för.

Melin  (1999) poängterar  även vikten av  att  den valda  positioneringen  är  konsekvent  och
konsistent  med  positioneringskonceptets  grundtankar  och  att  dessa  följs  genom  hela
kommunikationsprocessen.  Även  Kotler  (1999)  talar  om  komplexiteten  i  att  skapa  ett
varumärke  och  vikten  av  att  bestämma  vad  varumärket  ska  stå för  och  vad  det  ska
kommunicera.

Utifrån Kapferers (2002) ideer om lokala positioneringsfördelar så kan det faktum att de båda
fallföretagen drivs av unga, lokala entreprenörer vara en möjlighet till fördel gentemot globala
aktörer så som McDonalds.

5.2 Marknadskommunikation

Då båda våra fallföretag är små företag är det  enligt  Ace (2001) oerhört noga att planera
resurserna för marknadskommunikationen för att göra den så effektiv som möjligt. Därför är
det viktigt att ha förståelse för hur marknadskommunikationen ska organiseras och utnyttjas. 
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5.2.1 Planering av marknadskommunikationen

Enligt  den  modell  som Fill  (1995)  presenterar  ska  det  första  steget  innefatta  analys  av
nyckelfaktorer.

Konkurrenter som är en av dessa nyckelfaktorer ses på ett intressant sätt snarare som något
positivt, som ”komplement”. Det är i flera fall  en medveten strategi att ligga i närheten av
McDonalds då en koncentration av flera restauranger lockar till sig fler potentiella kunder, en
strategi som tillämpats av ett av våra fallföretag. Att betrakta konkurrenter som komplement,
snarare  än  konkurrenter  är  intressant.  Det  är  även  en  syn  som visar  att  Wokie  Dokie  i
dagsläget  inser  att  det  inte  finns  någon  möjlighet  att  utmana  McDonalds  med  samma
marknadsföringsmedel  då det  finns  stora skillnader  i  resurser. Alternativet  för  det  mindre
företaget blir därmed att ta rygg på storföretaget för att sedan kunna ”stjäla” kunder på det sätt
att kunder som initialt  inte är medvetna blir  uppmärksamma och väljer  Wokie  Dokie  när
restaurangen passeras. Därmed lockas de som befinner sig utanför marknadstrappan (Blythe,
2000)  att  ta  första  steget  till  medvetenhet  och  så  småningom  till  köp.  Den geografiska
placeringen  har  därmed  blivit  ett  viktigt  marknadsföringsvapen.  Begränsningen  i  denna
strategi är att det kan vara svårt att växa sig större än att vara just ett komplement. 

En annan nyckelfaktor är leverantörer och tack vare att råvarorna bereds i egen fabrik  har
Wokie Dokie skaffat  sig en bra kontroll över ännu ett led i tillverkningsprocessen. Den del
som  kanske  är  viktigast  är  kunderna  och  eftersom  det  inte  genomförs  några
marknadsundersökningar är det svårt att ha kunskap om målgruppen utan beslut för planering
av marknadskommunikationen får istället baseras på antaganden. En annan problematik med
målgruppen kan identifieras redan i  affärsidén där målgruppen sägs vara människor  i alla
åldrar. Det är väldigt svårt att formulera ett budskap som tilltalar hela målgruppen.

Nästa nyckelord i Fills (1995) modell är mål för promotion och kommunikationsstrategi och
även  här  saknar  fallföretagen  några konkreta  mål  som kan användas  som grund för  hur
kommunikationsmixen ska användas. I dag handlar det snarare om att beslut om hur mixen
ska användas fattas på antaganden och uppfattade observationer, exempelvis:  "Det vi märker
tydligt är dock att när tidningen Entré utkommer med nytt nummer så ökar försäljningen
betydligt". (Alexander Ankarberg, 2004)

När det gäller hur fallföretagen använder kommunikationsmixen idag så handlar det först och
främst om annonsering i Hallandsposten (Lunchguiden) och Entré, Lokaldelens Internetsida
och Studentsajter. Ibland har annonseringen skett tillsammans med sales promotion, då med
gratiskuponger. Ur utvärderingssynpunkt har detta ansetts vara det optimala sättet att mäta hur
framgångsrik  marknadsföringsåtgärden  varit.  Vid  några  tillfällen  har  även  direktreklam
använts i restaurangens närområde.

I ett av fallföretagen ser vi att resurser varje månad reserveras till  marknadsaktiviteter och
därmed finns en uttalad kommunikationsbudget, om än brist  på strategi hur resurserna ska
användas, medan det andra företaget saknar detta fullstandigt och ser bara kostnaden för varje
enskild aktivitet.

Fill  (1995)  rekommenderar  att  kommunikationsaktiviterena  ska utvärderas  och det  sker  i
dagsläget  inte  i  något  av  fallföretagen  annat  än  en  känsla  att  försäljningen  ökar  efter
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annonskampanjer.  Vid  några enstaka tillfällen  har  försök dock gjorts att utvärdera genom
kupongerbjudanden. Genom att i större utsträckning utvärdera och sedan utefter denna analys
planera  framtida  aktiviteter  kan  fallföretagen  optimera  sin  kommunikation  att  bli  så
kostnadseffektiv som möjligt.  Om kunskapen inte finns  inom företaget bör istället  reklam
eller PR-byråer anlitas. 

5.2.2 Kommunikationsmixen
Kotler (1999) beskriver i sin förklaring av kommunikationsmixen hur ett företaget måste dela
sin totala marknadsföringsbudget mellan de olika verktygen för ändamålet, d v s annonsering,
personlig försäljning, sales promotion och PR. Han påpekar även vikten av att förstå vad de
olika verktygen innebär samt hur mycket de kostar. Det är användandet och samspelet mellan
dessa olika verktyg som benämns som kommunikationsmixen.

Annonsering -  Båda fallföretagen har tillämpat regelbundna annonseringar som sitt främsta
kommunikationsmedel. Detta är helt i linje med Kotlers (1999) strategi för image-byggande,
samtidigt  som  kortsiktiga  effekter  även  kan  uppnås,  något  som  fallföretagen  märkt  av.
Fördelar av annonsering är troligen därför de mest välkända och de kortsigtiga, omedelbara
effekterna gör att många företag, likt  våra fallföretag, i huvudsak litar  till  detta verktyg.  I
fallföretagens fall  påpekas det att det finns ett långsiktigt tänkande med annonseringen och
varje annonseringstillfälle ses som en del i ett långsiktigt imagebyggande.

Personlig  försäljning –  För  företag  i  restaurangbranchen  kan naturligtvis  inte  personlig
försäljning  tillämpas för varje enskild  kund, men dock i annan del av imagebyggandet, till
exempel för att sälja in restaurangen till olika företag eller organisationer som i sin tur kan nå
slutkonsumenten. I fallföretagens fall skulle ett exempel på detta vara att sälja in sig hos olika
gym-  eller  idrottsorganisationer för att nå den hälsomedvetna konsument  som av de själva
lyftes fram som den största målgruppen.

Sales promotion –  Ett av fallföretagen har vid något tillfälle  använt sig av detta verktyg i
kombination  med  annonsering  då  kunden  kunnat  klippa  ut  rabattkuponger.  Den  största
fördelen med detta enligt  fallföretagen var  att det kunde ge ett tydligt,  mätbart  resultat  på
marknadsföringen.  Som  Kotler  (1999)  dock  påpekar  handlar  denna  del av
kommunikationsmixen snarare om kortsiktiga resultat än långsiktigt imagebyggande. Det kan
dock hjälpa potentiella kunder att ta ytterligare ett steg upp på kommunikationstrappan och
enligt Blythe (2000) är exempelvis reklamkampanjer en bra metod.

PR – Kotler (1999) påpekar de föredelarna av den uppmärksamhet som varumärket kan få
utan att direkt betala för det. Ingen av fallföretagen visade dig dock ha utnyttjat detta.

Direct marketing – Båda fallföretag nämner att många av de kunder de har idag är lojala och
ofta återkommande. För att kunna bygga fler och mer intensiva långsiktiga relationer menar
Kotler  (1999)  att  direktreklamen  kan  utnyttjas  genom  att  anpassade  budskap  till  olika
kundgrupper kan utformas. I fallföretagens fall skulle databaser kunna byggas upp och genom
att exempelvis ge ut VIP kort skulle lojala kunder kunna känna sig speciella, något som inte
minst  Stantons anser viktigt för deras kunder. Samtidigt  kan speciella  erbjudande till  denna
grupp utformas.
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5.2.3 Kommunikationstrappan

På det lokala planet finns en hög grad av medvetenhet om fallföretagens existens och enligt
restauranginnehavarna  återkommer  de  flesta  kunder  som  väl  provat.  Bara  genom  sin
geografiska  placering  skapar  företagen medvetenhet,  då det  handlar  om en mindre,  lokal
marknad är det relativt  enkelt att skapa medvetenhet om varumärket. Därför måste målet, i
enlighet med Blythe’s (2000) trappa, att i första hand öka kunskapen om varumärket för att nå
en högre kundlojalitet.
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6. Slutdiskussion

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kunnat dra av undersökningen.

Syftet med uppsatsen har varit att analyserar varumärkesbyggandeprocessen för ett litet lokalt
företag i konkurrens med globala storföretag, och därigenom identifiera kritiska faktorer för
ett framgångsrikt varumärkesbyggande. Vi har sett att intentioner finns men vad som saknas
är inte möjligheter utan snarare kunskap och medvetande om just vilka möjligheter som finns.

Slutsaterna visar  att små företag ofta saknar kunskap om vilken roll varumärkesbyggandet
måste ha i företagets övergripande strategi.  Istället  för att maximalt  utnyttja de begränsade
resurser  som finns,  riskeras att  ett  otydligt  budskap kommunicerars  och skapar förvirring
snarare än tydlighet.

Det saknas även ett strukturerat och organiserat tillvägagangssätt för att bygga och vårda sitt
varumärke för att kunna möta konkurrensen från globala storföretag. Under arbetet med denna
uppsats har vi sett att inte något av våra fallföretag arbetar systematiskt eller strategiskt med
detta utan att handlingar sker baserat på gissningar och ”mag-känsla”. 

Varje företag, och kanske i synnerhet ett mindre företag, måste för att utnyttja sina resurser
maximalt,  arbeta mer  strategiskt  med  sitt  varumärkesbyggande.  Alla  inom organisationen
måste  vara  medveten  om målet  och  denna  strategi  måste  genomsyra  varje  handling.  De
företag som är villiga  att göra den investering som krävs, i både tid och pengar, kommer i
slutändan på ett bättre sätt kunna utnyttja de knappa resurser som verkligheten innebär för ett
mindre företag.

För att identifiera och tydliggöra de mest kritiska faktorer som ett litet företag bör beakta har
vi därför konstruerat en sammanfattande modell som kompletterar existerande litteratur och
som sätter varumärket i centrum inte minst  i enlighet med Aaker och Joachimsthaler (1997)
som hävdar att varumärkesstrategin bör vara drivande för företagets övergripande strategi.
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6.1 Sammanfattande modell

Målgrupps medvetande

Organisations strategi

Vision

Konsument Marknad

Målgrupp

Position

Vision

Positionerings 
strategi

VARUMÄRKE

Marknads-
undersökning

Marknads 
kommunikation

Faktisk i förhållande 
till önskad position

Re-positionering eller 
förstärkning så: Position 

ryms inom Vision

1. Utgångspunkten  i  modellen  är  att  det  finns  ett  varumärke  som mer  eller  mindre
kommunicerar ett medvetet eller omedvetet budskap mot konsumentmarknaden. Det
första steget är att definiera och identifiera sin målgrupp, dvs ställa frågan: Vem riktar
vi oss mot?

2. När  det  är  klargjort  vem  eller  vilka  målgruppen  är  kan  man  genom
marknadsundersökningar  ta reda på hur  varumärket  uppfattas och vilka  värden det
kommunicerar,  och  därigenom  få  redan  på  varumärkets  nuvarande  position  i
målgruppens  medvetande.  Marknadsundersökningen  definierar  vad  den  nuvarande
positionen är och vad målgruppen associerar varumärket med. Förutom att ta reda på
hur  målgruppen  uppfattar  varumärket,  är  det  även  viktigt  att  ta reda på relevant
information  om  målgruppen  i  övrigt,  för  att  senare  underlätta  utformningen  av
marknadskommunikationen.

3. Innan man bestämmer sig för vilken väg man ska ta måste man veta vart man vill, och
företagets vision visar  vägen.  På strategisk nivå  formuleras mål med verksamheten
som svarar på frågan: Hur vill företaget att målgruppen ska upfatta dess varumärke? 

4. När  sedan  visionen  jämförst  med  den  verkliga  positionen  uppstår  två  tänkbara
scenarion. Antingen stämmer de båda överens och den främsta uppgiften framöver blir
att bibehålla eller stärka denna position, eller så skiljer de sig åt och då blir den första
uppgiften att fundera över hur den verkliga positionen kan förändras så den ryms inom
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visionen.  En väl  formulerad  positioneringsstrategi  måste  vara  en del  av företagets
övergripande strategi med verksamheten så att hela organisationen arbetar mot samma
mål.

5. Alla  företag  har  begränsade  resurser  och  kommunikationsbudgeten  utgör  därför
ramverket  för vad som finns  tillgängligt  i planering  av marknadskommunikationen.
För  att  utnyttja  resurserna maximalt  är  planering  marknadskommunkationen en av
nyckelfaktorerna.  En  ett  års-plan  visar  när  och  var  resurser  ska  utnyttjas.
Kommunikationsmixen  innebär  alla  de  medel  som  finns  tillgängliga  i
kommunikationen med  målgruppen  och hur  dessa utnyttjas  är  nogrannt  bestämt  i
föregående steg.

Varumärkesbyggandet  måste  ses  som  en  dynamisk  och  ständigt pågående  process  där
organisationen måste  ha  utrymme  för  flexibilitet.  Dock är  det  viktigt  identifiera  och inta
tydliga positioner som kan kommuniceras både intern och externt.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

1. Kan du berätta kort om företagets bakgrund, storlek, antal anställda.

2. Vilken bransch anser ni er vara i?

3. Vilka är era konkurrenter? Uppdaterar ni er om vad era konkurrenter gör och om deras
produkter?

4. Varför startade ni detta företaget med dess inriktning?

5. Satsar ni medvetet på marknadsföring?

6. Finns det någon särskild strategi i er varumärkesbyggnad?

7. Vilka är era målgrupper

8. Hur försöker ni nå målgrupperna?

9. Hur väljer ni kommunikationskanaler?

10. Vad beror ert val av marknadsföringskanaler på?

11. Vilka typer av marknadsföring/reklam använder ni er av? Har ni använt er av
marknadsundersökningar? (Fill: Modell)

12. Utvärderar ni i vilken utsträckning er reklam är framgångsrik?

13. Vilket är ert framtida mål med företaget?

14. Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas/ vad ska det förmedla? (Kotler: Attribut,
Fördelar, Värden, Personlighet)

15. Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas i förhållande till era konkurrenters? (Melin:
Hertz, Avis)

16. Hur har er marknadsföring för att stärka varumärket förändrats sedan starten) (Melin:
Figur 2)

17. Med bakgrund av kommunikationstrappan, vilken eller vilka "trappsteg" riktar ni
marknadsföringen till? (Blythe)
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