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Förord 
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gång.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ett mikroföretag kan gå tillväga vid 

uppbyggandet av ett varumärke. Då det i dagsläget är svårt för företag att sticka ut ur den 

stora mängd marknadsföringsbudskap som finns på marknaden utan att ta till någon 

omfattande marknadsföringskampanj. Små företag har inte samma möjlighet som stora 

företag att lägga ut en massa resurser på marknadsföring i form av pengar. Inte heller har de 

råd att reparera ett varumärke som misslyckats.  

 

Varumärkesuppbyggande är en process som ständigt pågår i ett företag, stort som litet. För att 

konkretisera denna process har vi valt att utgå från fyra faktorer; märkeskännedom, upplevd 

kvalitet, märkesassociationer och märkeslojalitet. Det är kring dessa begrepp vi har utfört 

intervjuer med tre mikroföretag vilka inte har befunnit sig på marknaden i fem år eller mindre. 

Detta för att många nystartade företag misslyckas med att bygga upp sina varumärken och så 

småningom försvinner från marknaden.  

 

Efter en utförd analys har vi kommit fram till att respondenterna har en klar uppfattning om 

att det kostar både tid och pengar att bygga varumärken. Trots de begränsade resurserna tar de 

till smarta lösningar och billiga alternativ för att öka kännedomen om sitt varumärke. Ett 

exempel är sociala medier som Facebook och Twitter. På grund av de höga 

marknadsföringskostnaderna arbetar inte respondenterna i denna studie så mycket med 

associationer kring varumärket, utöver företagets logotyp, slogan och varumärkesnamn. 

 

Något som små företag har som fördel är att skapa en nära relation till kunderna och därav 

arbetar de mycket för att göra kunderna nöjda vilket leder till ökad lojalitet. Att företagen 

varit med och byggt upp varumärket från grunden anser vi är avgörande för varumärkets 

betydelse inom företaget.  

 

 



Abstract 

 

The purpose with this essay is to study how a micro enterprise builds a brand. This because 

the current situation makes it difficult to stand out from the vast amount of marketing 

messages available in the market without having an extensive marketing campaign. Small 

companies do not have the opportunity to put a lot of recourses as money into marketing as 

the large companies do. Neither do they afford to repair a brand failure.    

 

Brand building is a process that constantly is in progress in a company, large or small. To 

make this process concrete we have chosen to study the four factors; brand awareness, 

perceived quality, brand associations and brand loyalty. It is with these factors that we have 

performed interviews with three micro enterprises which have not been on the market for 

more than five years. This is because many start-ups fail in the process of building their 

brands and eventually they disappear from the market.  

 

After we have performed the analysis we have concluded that the respondents have a clear 

understanding that it costs to building a brand. Despite the limited recourses they use smart 

solutions and cheap alternatives to increase the awareness of the brand. One example is social 

media like Facebook and Twitter. Because of the large marketing costs the respondents in this 

study does not work with associations very much, except the logotype, slogan and brand 

name. 

 

Something the small companies have as an advantage is that they can create a close relation to 

their customers and that is why they can work to increase the customer satisfaction which 

leads to loyalty. Because the companies have been in the brand building process since the 

start the brand is of crucial importance within the company 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitel ger vi en introduktion i ämnet varumärke genom att beskriva vad ett 

varumärke är samt hur det förhåller sig i ett mikroföretag. Vi kommer i uppsatsen använda 

oss av ord som mindre och små företag då dessa förekommer i litteraturen och realiteten 

oftare än mikroföretag. Studier kring mindre företag som lyckats bygga upp sina varumärken 

är relativt få i dagsläget, vilket är något vi fokuserar på i problemdiskussionen. Diskussionen 

mynnar ut i den problemställning uppsatsen baseras på. Sedan beskriver vi uppsatsens syfte 

och avgränsning, vilka ska klargöra att vår fokus kommer ligga på mikroföretag och hur 

dessa byggt upp sina varumärken. 

 

1.1 Problembakgrund  

Under 1800-talet blev produkter allt mer personliga enligt Haig (2003) och genom att 

produkterna fick en ”mänsklig” komponent, exempelvis Uncle Bens leende ansikte, vilket 

ledde till att kundernas förtroende för produkterna inte längre låg hos säljaren utan hos själva 

produkten. På 1880-talet då industrialismen tog fart började företag fokusera mer på 

kundernas reaktioner till massproduktion av produkter (ibid.). Då avståndet mellan kunden 

och tillverkaren ökade blev varumärket viktigare för företagen och på grund av att det ökade 

avståndet blev det svårare för kunden att sammankoppla produkten med tillverkaren (Nilson, 

2000). För att skydda de massproducerade produkterna från att misslyckas på marknaden 

utvecklades processen för varumärkesuppbyggnad (Haig, 2003). Enligt Nilson (2000) och 

Haig (2003) ledde det i sin tur till att företagen fick utveckla en varumärkesidentitet för att 

kunna sticka ut ur mängden bland massproducerade produkter och för att skapa en försäkran 

mot den allmänna oron som rådde gällande fabriksproducerade varor. Denna 

varumärkesutveckling har under 2000-talet lett till att det är själva varumärket som är i fara då 

en produkt misslyckas. Detta då konsumenternas produktval baseras på varumärkets 

perceptionsförmåga och inte på produkten (Haig, 2003).  

 

Det hela startar med en produkt eller tjänst var syfte är att tillfredsställa ett behov på 

marknaden samt skapa konkurrensfördelar för företaget, vilket sedan mynnar ut i ett 

varumärke (Kapferer, 2000). Enligt Pearson (1996) sker det genom att företaget ger produkten 

eller tjänsten mervärden. Varumärke definieras av Treffner och Gajland (2001) som en 

förmedlare av ett budskap för en produkt eller tjänst vilken påverkar köpare och säljares 

beteende. Utöver vad som definieras som ett varumärke i Varumärkeslagen anser Kotler, 

Armstrong, Saunders och Wong (2005) samt Aaker (1996) att det ska spegla konsumenternas 

känslor och perception om varumärket. Kapferer (2000) menar dock att varumärket är en del 

av hela företaget som erbjuder konsumenterna löften i form av produktattribut och 

märkesidentitet. Identiteten är viktig för företaget då den återger varumärkets budskap vilket 

gör det unikt samt att företaget med hjälp av identiteten kan skilja sig från konkurrenterna 

(Melin, 1999).      

 

Den värdefullaste tillgången i ett företag är ett starkt varumärke enligt Melin (1999). 

Varumärket är så pass starkt i en del företag att om alla företagets tillgångar skulle skadas kan 
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varumärket hjälpa till att återuppbygga verksamheten enligt Kotler et al. (2005). Melin (1999) 

anser att varumärket blir starkt på grund av lojala och återkommande kunder vilket bland 

annat utökar marginalerna och gör att intresset för varumärket växer. I och med att 

varumärkets styrka ökar växer varumärkeskapitalet (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 

2005). Melin (1999) menar att varumärkeskapitalet härrör ur relationen med företagets 

externa intressenter och de associationer dessa bygger upp kring varumärket. 

 

Melin (1999) hävdar att det centrala i varumärkesuppbyggnad är kärnvärde, vilket är den 

huvudsakliga konkurrensfördelen. Exempel på värden kan vara säker och rymlig för en 

familjebil. För att bygga upp ett starkt varumärke krävs det enligt Nilson (2000) starka värden 

som gör att kundernas medvetenhet om varumärket ökar. Det är till företagets fördel att 

fokusera på de värden som är viktiga för målgruppen, då företaget måste ha insikt i vilka 

värden som genereras hos kunden för att kunna bygga upp ett starkt varumärke (Melin, 1999). 

Kombinationen av starka värden, produktfördelar och att skapa emotionella värden hos 

kunden är vad Nilson (2000) anser leder till ett framgångsrikt varumärke. 

 

Henrekson och Stenkula (2007) framhäver att de stora företagen ansågs vara de som skapade 

ekonomiska och sociala utvecklingsmöjligheter under 1950- och 1960-talet till skillnad från 

de mindre som enligt många var ineffektiva. Cirka 20 år senare kom det fram fakta som 

visade på det motsatta, att det är de mindre företagen som skapar möjligheter på 

arbetsmarknaden (ibid.). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Aaker (1996) omfattas ett varumärke av kundernas känslor och uppfattningar. Dess 

värde grundas på fyra huvudtillgångar; varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. Att skapa en stark lojalitet hos kunderna är 

enligt Jarn Melander (2003)  målet med varumärkesuppbyggandet. Grunden till lojaliteten 

ligger i att skapa en märkeskännedom, vilket leder till att kunderna förknippar varumärket 

med vissa värden. Dessa värden utvecklar varumärkesassociationerna (ibid.). Treffner och 

Gajland (2001) menar att när konsumenten står inför produktval görs valet utifrån de 

associationer konsumenten har kring varumärket. Jarn Melander (2003) hävdar att det är 

genom associationerna som kunden skaffar sig en uppfattning om varumärket, upplevd 

kvalitet, vilket i sin tur skapar lojalitet.  

 

Melin (1996) menar att varumärkets kärnvärden är de som ligger till grund för positioneringen 

och marknadskommunikationen, vilka skapar lojalitet, kännedom och associationer. För att 

kunderna ska komma ihåg företagets produkt och veta vilket företag som står bakom den 

menar Nilson (2000) att varumärket kan hjälpa till att identifiera produkten. Identiteten kan 

enligt Aaker (1996) skapa trovärdighet hos kunderna och leda till konkurrensfördelar. 

Varumärket ger även företaget möjlighet att differentiera sig, vilket har blivit allt viktigare då 

konsumenterna i dagens samhälle exponeras för många olika varumärken är det svårt för 

företag att lyckas sticka ut ur mängden. Att i detta läge ha ett konkurrenskraftigt varumärke 

ger företaget fördelar och även ett starkt varumärke (Nilson, 2000).  
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Samtliga företag i alla branscher behöver bygga upp ett starkt varumärke för att kunna skapa 

sig en profil men även för att skapa förtroende hos sina kunder och leverantörer (Nilson, 

2000). För att varumärket ska anses vara starkt bör det ha en bred bas av lojala kunder samt 

att företaget anser att marknadsföring till denna kundbas är av vikt (Melin, 1999). Enligt 

Kotler et al. (2005) lägger de större företagen mycket pengar på marknadsföringen av sina 

varumärken för att kunna skapa medvetande och lojalitet hos kunderna. Treffner och Gajland 

(2001) håller inte med om det påståendet då de menar att för att bygga upp ett starkt 

varumärke krävs det inte omfattande marknadsföring, eftersom marknadsföring är kostsamt 

skulle detta leda till att endast de större företagen kan bygga starka varumärken. Med det 

menar Treffner och Gajland (2001) att företag med en begränsad marknadsföringsbudget får 

vidta andra åtgärder än till exempel TV-reklam och omfattande annonsering. Berthson, Ewing 

och Napoli (2008) framhåller att arbetet med varumärken skiljer sig mellan små och stora 

företag. I de små företagen finns det oftast en brist på marknadsföringsansvariga och det är 

vanligt förekommande att VD:n fattar besluten inom området. Det råder även en brist på tid 

och pengar i de små företagen. Småföretagen har dock fördelen att de kan skapa en mer 

personlig relation till kunderna vilket leder till att de kan tillfredsställa dem bättre (ibid.). 

 

Enligt Berthson et al. (2008) och Krake (2005) fokuserar litteraturen inom 

varumärkeshantering främst på stora, multinationella företag och inte på små företag vilket 

förvånar många då småföretagen är de som utgör större delen av alla organisationer. Cirka 

95,8% av alla svenska företag hade 2009 under 10 anställda (www.scb.se). Berthson et al. 

(2008) ställer frågan om litteraturens fokus på de större företagen beror på att de små 

företagen har brister gällande marknadsföringen och brist på resurser, eller om det beror på 

bristen på kunskap om att deras varumärke har möjlighet att etableras och bevaras trots en 

begränsad budget.  

 

Med ovan nämnda i åtanke undrar vi hur mikroföretag lyckats bygga upp sina varumärken på 

en konkurrenskraftig marknad samt vilka faktorer i den varumärkesuppbyggande processen 

som de har fokuserat på. Det vi är intresserade av att studera är hur mycket små företag, 

mikroföretag har lagt ner på att arbeta med att skapa kännedom om varumärket, vad de vill att 

konsumenterna ska associera med det, hur de skapar lojalitet och kvalitet. Eller tänker de inte 

på att de bygger upp sitt varumärke.  Det är därför vi har ställt oss följande fråga.  

 

1.3 Problemställning 

Hur kan mikroföretag bygga upp varumärken? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur mikroföretag kan gå tillväga vid uppbyggandet av 

sitt varumärke i ett samhälle där det är svårt att sticka ut ur mängden och konkurrensen är 

stor, genom att studera hur ett mikroföretag kan använda sig av den varumärkesuppbyggnade 

processen.    
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1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att titta på varumärkesuppbyggnaden utifrån företagets 

perspektiv, för att vi vill få en förståelse för hur det interna arbetet sker mot kunden. Vi har 

även valt att avgränsa oss till att endast titta på hur mikroföretag i Sverige kan använda sig av 

de fyra faktorerna; märkeskännedom, märkesassociationer, märkeslojalitet och upplevd 

kvalitet i den varumärkesuppbyggnadsprocessen. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Nedan förklarar vi de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

1.6.1 Mikroföretag  

Mikroföretagen har under 10 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som 

understiger 2 miljoner euro per år. (EU-lagstiftningen, 2009).  

 

1.6.2 Varumärke 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” (Varumärkeslag 1960:644, 1§ 

st. 2) 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Inledning  

Här ger vi läsaren en introduktion i det valda ämnet genom att beskriva varumärket, 

faktorerna för den varumärkesuppbyggande processen och småföretag. Denna beskrivning 

mynnar ut i uppsatsens problemställning samt syfte och avgränsning. 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga vid litteraturinsamling, den empiriska metoden 

samt urvalet för den empiriska datainsamlingen. Därefter följer operationalisering och 

uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 3: Teori 

Här presenteras de teorier som beskriver vad ett varumärke är, hur det byggs upp genom dess 

tillgångar, hur ett företag går tillväga för att bygga upp ett varumärke och slutligen en 

beskrivning av små företag. 

 

Kapitel 4: Empiri 

Här presenteras de svar vi fått av respondenterna från respektive företag med en närmare 

företagspresentation i bilaga 2. 

 

Kapitel 5: Analys 

Utifrån de fyra faktorerna märkeskännedom, märkeslojalitet, märkesassociationer och 

upplevd kvalitet, samt varumärket i ett mindre företag görs en analys med den teoretiska 

referensramen och empiri.  

 

Kapitel 6: Slutsats 

Slutligen redogöra vi för de slutsatser vi kommit fram till och besvarar problemställningen 

och syftet efter att vi har undersökt vår analys.  
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2. Metod 

Hur ett mindre företag med begränsade resurser bygger upp sitt varumärke är ännu inte ett 

välutforskat område. Det finns dock tidigare forskning kring hur lokala företag har byggt upp 

sina varumärken och hur företag använt sig av sitt namn för att skapa ett värde. Vår 

problemställning behandlar hur mindre företag kan bygga upp ett varumärke, vilken är en 

beskrivande problemställning. En beskrivande problemställning ger oss enligt Jacobsen 

(2002) en bättre insikt i fenomenet varumärkesuppbyggande. Vårt syfte med studien är att 

studera vilka faktorer som är betydande vid varumärkesuppbyggandet i ett mindre företag 

som befinner sig på en marknad där det kan vara svårt att sticka ut ur mängden och 

konkurrera med större företag.  

 

Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats, för att vi först ska få kött på benen gällande teorier 

kring varumärkesuppbyggnad och småföretag. Vi är medvetna om konsekvenserna med en 

deduktiv ansats, att vi utifrån teorier vi valt kommer söka efter information som är relevant 

för just denna. I och med detta kan vi komma att förlora viktig information (Jacobsen, 2002).        

 

2.1 Litteraturinsamling 

För att skaffa oss en grund i det valda ämnet har vi studerat litteratur kring varumärken och 

varumärkesuppbyggnad, samt hur författare till tidigare uppsatser som berör ämnet 

varumärken lagt upp teorin för att vi ska kunna få en annan infallsvinkel till problemet. 

 

Gällande litteratursökning kring småföretag och starka varumärken har vi främst använt oss 

av Internet och vetenskapliga artiklar för att få så uppdaterat material som möjligt då 

förhållandena för dessa ändras. 

 

2.1.1 Källkritik 

Teorierna som berör varumärken och varumärkesuppbyggnad är något äldre källor, men vi 

anser att dessa är trovärdiga då nutida litteratur om uppbyggnad av varumärken grundar sig på 

dessa äldre teorier. Gällande källorna för småföretag och starka varumärken anser vi att dessa 

gör studien mer trovärdig då källorna är aktuella.  

 

2.2 Empirisk metod 

Efter att ha tagit del av teorier kring varumärkesuppbyggande och starka varumärken har vi 

insett att de faktorer som förekommer i de flesta sammanhang är Aakers (1996) 

huvudtillgångar för varumärkeskapitalet; märkeskännedom, märkesassociationer, 

märkeslojalitet och upplevd kvalitet. Utifrån dessa fyra faktorer har vi baserat vår 

intervjuguide. Empirin har vi valt att basera på en kvalitativ metod där djupintervjuer har 

genomförts för att få en tydlig förståelse av företagets interna arbete. Detta för att vi vill få en 

närhet till respondenterna för att som Jacobsen (2002) nämner få en förståelse i människors 

perception kring verkligheten. 
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2.2.1 Urval 

Vi har valt att intervjua The Fair Tailor, Mette Picaut och Coolstuff, vilka befinner sig inom 

olika branscher men som går inom ramen för mikroföretag. Dessa har varit verksamma på 

marknaden i fem år eller mindre. Anledningen till att vi har valt en femårsperiod eller mindre 

grundar sig på statistik som visar på att de tre första åren är mest kritiska för ett nystartat 

företag, då närmare 50 % av företagen upphör med sin verksamhet under dessa år (Burns, 

2001). Även Haig (2003) lyfter fram att av alla nya produkter misslyckas cirka 80 % och 

under de fem följande åren försvinner ytterligare 10 %. Därav valde vi dessa företag då de i 

nuläget befinner sig eller har precis kommit ur den kritiska perioden för ett mikroföretags 

överlevnad som Burns (2001) framhåller för att se om deras arbete skiljer sig beroende på hur 

länge de har funnits på marknaden. 

 

Med tanke på att företagen inte har någon marknadsansvarig har vi valt att intervjua ägaren 

eller delägare då dessa varit med och byggt upp företagets varumärke från grunden. 

Respondenterna på respektive företag är Sebastian Stjern för The Fair Tailor, Mette Picaut för 

M Picaut Swedish Skin Care och Kajsa Knapp för CoolStuff. 

 

2.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna med The Fair Tailor och Mette Picaut har skett genom besöksintervjuer, vilka 

enligt Jacobsen (2002) leder till att respondentens uppfattning och inställning lättare kommer 

fram. Nackdelen med besöksintervjuer är att de är tids- och konstadskrävande, då 

undersökaren måste ta sig från en plats till en annan samt administrera intervjun (ibid.). Vi 

har, innan intervjun ägt rum, kort presenterat syftet med intervjun och uppsatsen samt 

upplägget på frågorna för att respondenten ska få en tydligare inblick i vad intervjun grundar 

sig på. Då vi anser att respondentens svar inte borde påverkas av denna information och att 

respondenten har möjlighet att ge sin egen uppfattning om varje enskild fråga.   

 

Intervjun med CoolStuff genomfördes via telefon, vilket Jacobsen (2002) menar minskar den 

så kallade intervjuareffekten, att undersökaren påverkar respondenten genom sitt kroppsspråk 

vilket kan leda till att respondenten känner sig hotad eller illa till mods. Dock menar Jacobsen 

(2002) att en telefonintervju är mindre lämpligt vid många öppna frågor. Genom att maila 

frågorna till respondenten så denne kunde förbereda sig på frågorna anser vi att vi minskade 

effekten. Ytterligare något vi är medvetna om gällande effekterna av en telefonintervju är att 

respondenten enligt Jacobsen (2002) inte talar sanning, då det inte går att observera 

respondenten på samma sätt som under en besöksintervju.  

 

Jacobsen (2002) menar att då få enheter ska undersökas är öppna intervjuer lämpligast och i 

den mån att vi har följt intervjuguiden men har haft möjlighet att ställa följdfrågor och fått 

respondenterna att motivera sina svar. Frågorna har varit strukturerade som Kvale (1997) 

beskriver dem, då vi när respondenten kommit in på svaret till någon fråga längre fram i 

intervjun avstyrt den genom att förklara att vi kommer fördjupa oss i det ämnet senare. 

 

Då vi båda inte har haft möjligheten att delta på intervjuerna samtidigt och det under 

besöksintervjuerna inte funnits någon tillgång till diktafon eller liknande inspelningsverktyg 
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tog intervjupersonen anteckningar på datorn efter den färdigställda intervjuguiden. Nackdelen 

med att inte spela in intervjun är att information kan gå förlorad då intervjupersonen för 

anteckningar samt att det är svårt att hålla ett naturligt samtal med respondenten då 

undersökaren måste titta ner i anteckningarna (Jacobsen, 2002). Gällande telefonintervjun 

spelade undersökaren in denna på telefonen för att sedan sammanställa intervjun, vilket inte 

resulterar i att viktig information kan gå förlorad. 

 

2.3 Analysmetod 

Efter att ha utfört intervjuerna valde vi att renskriva respondenternas svar från besöks- och 

telefonintervjuerna, för att inte gå miste om viktig information. Tillvägagångssättet efter att vi 

renskrivit svaren följer Jacobsens (2002)  analysprocess, där undersökaren till att börja med 

skapar sig en så pass fördjupad beskrivning som möjligt utifrån insamlad data. Sedan sker en 

systematisering för att reducera information som inte är relevant för studien. Kvale (1997) 

menar att respondenternas svar kan kortas ner till att omfatta det som är betydande för 

uppsatsen, genom en så kallad meningskoncentrering. När systematisering har genomförts 

kan vi enligt Jacobsen (2002) gå vidare till att tolka det insamlade datamaterialet. Vi har i 

uppsatsen valt att ha en genomgående struktur i den teoretiska referensramen, empirin, 

analysen och slutsatsen för att underlätta för läsaren.  

 

2.4 Operationalisering  

För att analysera varumärkesuppbyggnad i mikroföretag har teorin visat på fyra faktorer som 

är centrala i denna process nämligen märkesassociation, märkeskännedom, märkeslojalitet 

och upplevd kvalitet. Vi har som nämnts ovan valt att studera tre företag vilka har gemensamt 

att de är nystartade, vilket är relevant för vår studie. Vilket gör att vi får ett bredare perspektiv 

på hur processen sker i olika företag. 

 

Syftet med operationaliseringen är att med respondenten diskutera företagets specifika 

arbetsmetoder för varumärkesuppbyggnad och vilket kommer ske genom frågor kring de fyra 

faktorerna till vilka respondenten får resonera (Kvale, 1997). Upplägget på frågorna skapar en 

struktur vilket ger respondenten ett grepp om vilken data vi vill få fram.  

 

Strukturen på frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) följer med i teorin och i analysen för att 

skapa ett bra mönster. Intervjuguiden beskriver de ämnen som är aktuella för undersökningen 

samt ordningen på dessa (Kvale, 1997). Vi anser att intervjufrågorna granskas både tematiskt 

och dynamiskt. Tematiskt då frågorna är relevanta för det valda ämnet och dynamiskt genom 

att det skapas ett samspel mellan intervjupersonen och respondenten vilket frambringar ett flyt 

i samtalet (Kvale, 1997). Användandet av en intervjuguide gör att vi kan följa samma mönster 

genom alla intervjuer vilket leder till att reliabiliteten ökar samt att det underlättar för 

kommande analysarbete. Följande frågor är dynamiska, då dessa är frågor som vi förmodligen 

skulle kunna få svar på genom att använda oss av andra undersökningsmetoder. De 

dynamiska frågorna har vi valt att ta med i intervjun för att vi inte ska angripa respondenten 

med de frågor intervjun fokuserar på, utan vi vill värma upp respondenten och få denne att 
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känna sig bekväm i situationen. 

 

1. Storlek på företaget, antal anställda? 

2. Beskriv Er affärsidé.  

3. Vilken är Er målgrupp?  

 

Frågorna 4 till 7 har vi valt att ställa då vi vill skapa oss en bild om varumärket och dess 

uppkomst. Dessa baseras på Varumärkeslagens definition av ett varumärke samt Treffner och 

Gajlands (2001) beskrivning av att ett varumärke ska förmedla ett budskap till köparen. 

 

4. Hur uppkom Ert varumärke?  

5. Ser Ni varumärket som en tillgång för företaget? 

 

6. Vad vill Ni att Ert varumärke ska förmedla, vilket budskap?  

7. Beskriv produkternas design, färger, logotyp etc.  

 

Syftet med frågorna 8 till 10 är att skapa en uppfattning om hur företagen arbetar med att 

skapa kännedom om varumärket på marknaden, då Melin (1999) nämner att en mental 

position av varumärket hos konsumenten ökar märkeskännedomen.  

 

8. Hur går Ni tillväga för att skapa kännedom om Ert varumärke på marknaden?  

9. Hur har Ni gått tillväga för att bygga upp varumärket? 

Finns det någon strategi, marknadsföringsmetoder etc.?  

10. Hur väljer Ni att positionera Er? 

 

Fråga 11 härrör sig från Milne och McDonalds (1999) samt Aakers (1996) teorier kring att det 

för företaget är viktigt att hålla sig uppdaterad om kundernas åsikter och marknadstrender för 

att upprätthålla en god kvalitet på varumärket.  

 

11. Hur håller Ni Er uppdaterade om vad som sker på marknaden?  

Gör Ni kunduppföljningar/kundundersökningar för att anpassa produkterna/tjänsten efter 

kundens behov?  

 

Det kostar enligt Aaker (1996) mer att skapa nya kunder än att behålla befintliga. Det är ur 

denna teori fråga 12 hänförs ifrån med syftet att ta reda på hur företagen tillfredställer deras 

befintliga kunder. 

 

12. Hur gör Ni för att behålla befintliga kunder?  

(Exempelvis belöningssystem som rabatter etc.) 

 

Syftet med fråga 13 är att ta reda på om företagen genom symboler eller personer försöker 

skapa associationer kring varumärket, då Aaker (1996) menar att associationerna består av 

attribut som kända personer eller symboler. 
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13. Använder Ni Er av varumärkesassociationer?  

Vilka/vem/vad?  

 

Vi vill med frågorna 14 till 17, kring starkt varumärke få en uppfattning om vad företagen 

tolkar som ett starkt varumärke. Dessa baseras på att Nilsson (2000) menar starka värden 

leder till starka varumärken, samt att dessa skapar konkurrensfördelar.  

14. Vad innebär ett starkt varumärke för Er?  

15. Vilka värden innehar Ert varumärke?  

16. Vad är det som är unikt med Ert varumärke?  

Hur skiljer sig Ert varumärke från konkurrenterna? 

17. Hur ser Ni på namnet, ursprung, personlighet och distribution?  

 

Frågorna 18 till 21 syftar till Berthons et al. (2008) teorier kring att varumärkesuppbyggnad 

kostar mycket för mindre företag med begränsade resurser. Vi vill därför veta hur företagen 

har gått tillväga för att lösa problemet, hur de ser på skillnaderna mellan storleken på 

företagen och det egna varumärkets utveckling. 

 

18. Hur mycket resurser lägger Ni ner på varumärkesuppbyggnad?  

19. Tror Ni att varumärkesuppbyggnad skiljer sig mellan små och stora företag?  

Varför?  

20. Hur har varumärket utvecklats sedan starten?  

21. Hur ser Ni på Ert varumärke i framtiden? 

Kommer Ni lägga ner mer tid och pengar på det? 

 

2.5 Validitet 

Validitet eller giltighet enligt Jacobsen (2002) innebär att man mäter det man avser att mäta, 

vilket vi anser att vi med denna studie har uppfyllt. Främst då intervjuguiden är utformad efter 

den teoretiska referensramen samt att den följer den struktur som är genomgående i hela 

uppsatsen. Då respondenterna för respektive företag i denna studie har varit med och byggt 

upp varumärket från grunden anser vi att studien är giltig då de har förmåga att återge 

information och har en närhet till fenomenet. Utöver förmågan att återge information menar 

Jacobsen (2002) att respondenten ska ha en vilja att framställa information. Vi anser att då vi i 

intervjuerna inte har gått in på känsliga ämnen har fått respondenterna att dela med sig av 

information som är relevant för studien. Det enda känsliga ämne vi kan se är hur stor budget 

företagen har, men denna information har vi valt att utelämna på respondenternas begäran. 

 

Då vi på de flesta frågor har fått snarlika svar från respektive respondent anser vi att 

resultatets validitet är hög. Vi är medvetna om att det är svårt att applicera vårt resultat i 

denna studie på företagets kunder, då vi har valt att utgå från det interna arbetet kring 

varumärkesuppbyggnad. Enligt Jacobsen (2002) går inte den kvalitativa undersökningen ut på 

att generalisera utan att fördjupa och skapa förståelse kring ett fenomen. Vilket även vi har 

insett då mikroföretag utgör cirka 95,8% av den svenska företagsmarknaden och de svar vi 

har fått från de tre respondenterna är svårapplicerade på alla mindre företag vilka finns i en 
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stor mängd olika branscher samt utgår från olika förutsättningar. Inte heller kan vi 

generalisera någon bransch då respondenterna verkar i skilda branscher. 

 

2.6 Reliabilitet 

Efter att vi formulerat en intervjuguide skickades den till vår handledare för feedback, 

vartefter vi korrigerade och strukturerade om frågorna. Användandet av en intervjuguide gör 

att vi kan följa samma mönster genom alla intervjuer vilket leder till att reliabiliteten ökar. 

Tillförlitligheten ökar även då respondenterna tillåtit oss att uppge deras namn och 

företagsnamn, vilket även stärker att svaren är sanningsenliga. Då vi utfört intervjuerna vid 

olika tillfällen och ändå fått liknande svar från respondenterna anser Jacobsen (2002) att 

studiens trovärdighet ökat.  
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3. Teori 

 

I följande kapitel tar vi upp teorier som beskriver varumärkets utveckling, vad som är ett 

starkt varumärke, varumärkeskapitalet samt små företag för att kunna besvara vår 

problemformulering. 

 

3.1 Varumärkets historia  

Under 1800-talet låg kundernas förtroende för produkterna inte längre hos försäljaren som det 

gjort tidigare, utan hos själva produkten på grund av att dessa blivit mer personliga (Haig, 

2003). Parallellt med utvecklingen av konsumentvaruhandeln utvecklades också varumärkena 

och under industrialismen och massproduktionens intåg, samt öppnandet av regionala och 

nationella detaljhandelskedjor ökade behovet av att ge produkter egna namn och kännetecken 

som skilde dem från konkurrenterna (Jarn Melander, 2003).  

 

Det var under 1880-talet som företag som Cambell’s, Heinz och Quaker Oats började bry sig 

allt mer om kundernas reaktioner till massproduktionen av produkter (Haig, 2003). 

Varumärket blev allt viktigare då avståndet mellan kund och producent blev mycket längre 

(Nilson, 2000). Haig (2003) framhäver att processen för varumärkesuppbyggnad utvecklades 

för att skydda produkter från misslyckande. Vilket enligt Nilson (2000) och Haig (2003) ledde 

till att företagen fick ge produkterna en varumärkesidentitet för att få dem att sticka ut och för 

att skapa en garanti mot allmänhetens orolighet gällande konceptet fabriksproducerade 

produkter. 1950- och 1960-talet har kallats ”fabrikantvarumärkets guldålder” då det under 

denna period uppstod en snabb ekonomisk tillväxt, intensiv marknadsföring och växande 

efterfrågan från konsumenterna, vilket satt högre press på varumärkena. Vilket lede till att 

detaljisterna på 1970-talet började konkurrerar med sina egna varumärken och därav fick 

detaljistvarumärkena en stark ställning på marknaden vilket slog ut fabriksvarumärkena (Jarn 

Melander, 2003). 

 

I slutet av 1980-talet började varumärken att betraktas som konkurrensmedel som kunde bidra 

till lönsamhet för företagen och år 1988 kom att kallas ”the Year of the Brand” av The 

Economist på grund av de många och stora varumärkesköp som gjordes under året. Exempel 

på en sådan affär är Nestlés köp av Rowntree för 4,5 miljarder dollar, vilket var fem gånger 

högre än varumärkets bokförda värde (Melin, 1999). Under 1990-talet blev det vanligt att 

introducera nya produkter under redan etablerade varumärken, så kallad märkesutvidgning. 

Där igenom kunde företagen öka avkastningen på sina befintliga varumärken istället för att 

etablera nya, vilket var tidkrävande (Jarn Melander, 2003). På 2000-talet utvecklades 

varumärkena så pass mycket att det var märket i sig som var i fara. Om en produkt 

misslyckades var det varumärket som var orsaken (Haig, 2003). Enligt Nilson (2000) har 

antalet produkter som konsumenterna exponeras för varje har ökat från cirka 3000-5000 för 

20 år sedan till cirka 20 000-25 000 under år 2000, vilket Nilson (2000) menar har lett till att 

varumärkets betydelse har ökat.  
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3.2 Varumärket 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan” (Varumärkeslag 1960:644), 1§ 

st. 2). 

 

Treffner och Gajland (2001) beskriver ett varumärke som en förmedlare av en produkts eller 

tjänsts budskap, vilket har en inverkan på beteendet hos köpare och säljare. Enligt Melin 

(1999) är varumärket ur köparens perspektiv en informationskälla vid jämförelser mellan 

olika produkter, det underlättar vid återköp då köparen känner igen varumärket samt att det 

ger köparen en viss image. Ur säljarens perspektiv är varumärket ett positioneringsinstrument 

som ger möjlighet att utöka antalet varumärken inom samma segment vilket leder till att 

företaget kan maximera den totala marknadsandelen (ibid.). Melin (1999) menar att 

varumärket är även ett konkurrensmedel som leder till en bred bas av lojala kunder samt att 

det utifrån de lojala kunderna skapar stabilitet vilket ökar förutsättningarna för 

märkesutvidgning eller licensering.  

 

Varumärket anses enligt Kotler et al. (2005) vara den bestående tillgången i ett företag. Om 

företagets byggnader och utrustning skulle förstöras kommer varumärket bestå. McDonald’s 

VD, Jim Skinner menar att om något sådant skulle inträffa för McDonald’s del skulle han ha 

möjligheten att återuppbygga verksamheten med hjälp av varumärket. Varumärket har enligt 

Haig (2003) hjälpt företag som McDonald’s, Nike och Coca-Cola att bygga upp globala 

imperium.  

 

Varumärket är enligt Nilson (2000) en symbol uppbyggd av olika värden. Enligt Kapferer 

(2000) är varumärket en del av det hela; märket på produkten eller tjänsten, ett värde som till 

kunden medför löften om materiell, produktattribut och immateriell tillfredsställelse samt 

märkesidentitet. Märkesidentitet är det varumärket står för, det som gör märket unikt (Melin, 

1999). Identiteten blir allt viktigare då särskiljningsförmågan mellan marknadens produkter 

minskar allt mer och då produktattribut har blivit allt lättare att imitera. Melin (1999) menar 

att för de företag som vill utveckla en starkare identitet kan göra det genom att skapa ett 

emotionellt värde till kunden, en positiv relation.  

 

Kapferer (2000) menar att varumärkets livscykel inte börjar som ett varumärke, utan som en 

ny produkt eller tjänst vars egenskaper i form av produktattribut, konsumentfördelar, 

personlighet och värden skiljer sig från konkurrenterna och tillfredsställer målgruppens 

behov. Enligt Pearson (1996) skapas varumärken när ett mervärde läggs till en produkt och 

gör att denna differentierar sig från andra produkter med liknande karaktär och fördelar.  

 

Melin (1999) menar att ett starkt varumärke är företagets värdefullaste tillgång då det med en 

bred kundbas skapar trygghet, ger större marginaler vilket i sin tur ökar intresset för 

varumärket. Varumärket har gått från att vara ett taktiskt hjälpmedel till att vara en strategisk 

resurs som genererar ett varumärkeskapital. Varumärkeskapitalet är det som är anledningen 
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till att varumärket har börjat uppmärksammas av allt fler, då Melin (1999) menar att det har 

ökat medvetandet om att varumärket är en värdefull tillgång.  

 

3.3 Varumärkeskapital 

Enligt Aaker (1996) och Kotler et al. (2005) består varumärket av mer än bara symboler och 

namn. Det är något som representerar kundernas känslor och uppfattning om produkterna eller 

tjänsterna. Varumärkeskapitalet kan enligt Melin (1999) ses ur både konsumentens och 

märkesinnehavarens perspektiv, då varumärket skapar ett värde för konsumenten gör det 

detsamma för innehavaren. Woodside och Walser (2007) definierar varumärkeskapitalet som 

det pris konsumenterna är villiga att betala för att få en specifik identitet gentemot andra. 

 

Ett starkt varumärke har enligt Delgado-Ballester och Munuera-Alemán (2005) och Kotler et 

al. (2005) högt varumärkeskapital vilket leder till ökade konkurrensfördelar. Värdet hos 

varumärkeskapitalet ses som ett resultat av varumärkets externa relation till intressenter i 

värdekedjan, som till exempel distributörer och slutkonsumenter. Varumärkeskapitalet härrör 

med andra ord från associationerna och beteende som har uppstått kring varumärket. Melin 

(1999) anser att kärnvärde är centralt när det gäller varumärkesuppbyggnad. Kärnvärdet 

representerar den primära konkurrensfördelen vilket ligger till grund för varumärkets 

positionering och marknadskommunikation. Melins definition av positionering är: ”… den 

process varigenom ett företag försöker tillskansa sig en specifik position i konsumenternas 

medvetande” (Melin, 1999, sid. 127). Positionen ska leda till märkeslojalitet, 

märkeskännedom och märkesassociationer.  

 

Aaker (1996) presenterar fyra huvudtillgångar vilka varumärkets värde bygger på; 

märkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. Dessa 

kritiseras av Melin (1999), då han anser att relationerna mellan ”delarna” saknas, trots de 

starka kopplingarna Aaker (1996) gör och han finner inte heller någon logisk placering av 

dessa. Melin (1999) ifrågasätter om märkeslojalitet skapar värde för konsumenten och inte 

varumärket som skapar ett värde vilket leder till lojalitet. Han ställer sig frågan om upplevd 

kvalitet är en egen del då det ingår i associationerna.  

 

Enligt Jarn Melander (2003) är målsättningen för varumärkesuppbyggandet att skapa en stark 

varumärkeslojalitet. För att få märkeslojalitet hos kunderna måste företaget inleda med att 

skapa varumärkeskännedom hos kunderna. I takt med att kännedomen för varumärket ökar 

börjar kunden förknippa varumärket med vissa värden och egenskaper som in sin tur leder till 

varumärkesassociationer. Här sluts cirkeln och kunden skaffar sig en uppfattning om den 

upplevda kvalitén hos varumärket och lojalitet skapas. 
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(Nilsson, S. & Olsson, Å., 2010) 

 

 

3.3.1 Märkeskännedom 

Med märkeskännedom menas de styrkor varumärket har i konsumentens medvetande, vilket 

mäts genom de olika sätt konsumenterna kommer ihåg ett varumärke (Aaker, 1996). 

Märkeskännedom är enligt Melin (1999) en förutsättning för att konsumenterna ska efterfråga 

produkter.  

 

Positioneringstriangeln är ett av stegen i Melins (1999) varumärkesuppbyggande process och 

syftet med denna är att ta reda på om varumärket kan bidra till konkurrensfördelar. 

Varumärkets huvudsakliga uppgift är att bibehålla en marknadsposition som är 

konkurrenskraftig, genom att fungera som en slagkraftig inträdesbarriär. 

Melin (1999) anser att för att företag ska kunna skapa en effektiv marknadsposition och 

skydda konsumenterna från det informationsbrus som förekommer krävs det att innehavaren 

har en mental position i medvetandet hos konsumenterna. Målsättningen med den mentala 

positionen är att öka märkeskännedomen, genom att få kunden att förknippa varumärket med 

vissa värden och göra det attraktivt, vilken i sin tur utvecklar märkesassociationer.  

 

För att skapa kännedom hos konsumenterna i dagens samhälle, som består av allt fler 

marknadsföringsbudskap, krävs det enligt Aaker (1996) stora resurser då det kostar mycket att 

stödja ett varumärke. Företag som använder sig av utökade kommunikationskanaler som till 

exempel event marknadsföring är enligt Aaker (1996) mest framgångsrika i att bygga upp 

märkeskännedom, då konsumenterna i samband med eventet kan associera till varumärket och 

på så sätt komma ihåg det lättare. Det skapas en länk mellan konsumentens minne och 

kunskapen de har om eventet samt varumärket (ibid.).  

 

 

 

Kännedom 
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Många konsumenter anser att välkända varumärken är en garant för hög kvalitet (Melin, 

1999). Även Kapferer (2005) menar att märkeskännedom oftast sammanlänkas med hög 

kvalitet, samt förtroende och tillförlitlighet. 

 

3.3.2 Upplevd kvalitet 

Enligt Kotler et al. (2005) ser kunden varumärket som en viktig del av produkten och genom 

varumärket kan kunden lägga till ett värde till produkten, som utan varumärket inte hade 

funnits. Varumärket garanterar trovärdighet och kvalité till produkten eller tjänsten (ibid.). 

Konsumenterna lägger olika vikt vid produktattribut och fördelar, vilka positionerar 

varumärket i konsumenternas medvetande vilket kallas för upplevd kvalitet (Milne & 

McDonald, 1999). Upplevd kvalitet är den varumärkestillgång som förhöjer statusen på 

varumärkets tillgångar (Aaker, 1996). Det är svårt för ett varumärke att återfå god kvalitet om 

det en gång haft dålig, därför att det viktigt att företaget vårdar kvaliteten på varumärket 

(Milne & McDonald, 1999; Aaker, 1996). Genom att ständigt hålla sig uppdaterad om 

marknaden gällande trender, preferenser, orsaker till missnöje och obemötta behov, då dessa 

är faktorer som påverkar kvaliteten och vilka ändras med tiden (Aaker & McLoughlin, 2010). 

Det kan förekomma att konsumenterna inte anser att företaget har uppnått kvaliteten på den 

nivå som är viktig för dem, det är med andra ord viktigt att företaget anpassar 

kvalitetsförbättringen till konsumenterna. För att skapa hög kvalitet är det viktigt att ha 

förståelse för vad kvalitet betyder för konsumenterna (Aaker, 1996).  

 

Enligt Aaker (1996) innefattar många företag upplevd kvalitet i uppdragsbeskrivningen, då 

denna varumärkestillgång ses som en strategisk variabel vilken är slutmålet för TQM - 

programmen (total quality management-programmen), vilka enligt Kotler et al. (2005) är till 

för att förbättra kvaliteten på produkterna, tjänsterna och skapa en konstant 

marknadsföringsprocess. Studier visar på att upplevd kvalitet stimulerar företagets finansiella 

prestation (Aaker, 1996). Enligt Milne och McDonald (1999) påverkar den upplevda 

kvaliteten möjligheterna till att utöka varumärket. Men för att bli framgångsrikt bör företaget 

fundera på hur utökningen påverkar den upplevda kvaliteten. Genom att den upplevda 

kvaliteten är framgångsrik ökar varumärkeskapitalet vilket i sin tur leder till att varumärket 

blir framgångsrikt (ibid.). 

 

3.3.3 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet definieras av Hoyer och Macinnis (2009) enligt följande: ”Buying the 

same brand repeatedly because of a strong preference for it” (Hoyer & Macinnis, 2009, sid. 

258). Melin (1999) menar att de lojala konsumenter företaget skaffar sig bygger upp en så 

kallad informationsbarriär, vilken är psykologisk och har för avsikt att skydda varje enskild 

konsument mot informationsbruset som ökar alltmer. Aaker (1996) menar att effekten av att 

ha lojala kunder, ur marknadsföringssynpunkt, är viktig då det kostar mindre att behålla 

befintliga kunder än att skapa nya. Betoningen i uppbyggandet av märkeslojalitet är att 

tillfredsställa kundernas behov för att dessa ska återkomma (Milne & McDonald, 1999). 

 

För att bibehålla varumärkeskapitalet är kundlojaliteten enligt Milne och McDonald (1999) 

mycket viktig då ytterligare en effekt av lojala kunder är att de fungerar som en 
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inträdesbarriär mot konkurrenter, för dem kommer det bli kostsamt att få kunderna att ändra 

sin lojalitet (Aaker, 1996; Milne & McDonald, 1999). Det är viktigt att företaget inte tar sina 

högst lojala kunder samt de mindre lojala kunderna förgivet. Vidtas inga åtgärder som till 

exempel produktförbättring kommer dessa kunder vända sig till konkurrenterna istället 

(Aaker, 1996). Genom att stärka kundernas band till varumärket kan företaget stärka 

lojaliteten, genom bland annat varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet samt effektiv och 

klar varumärkesidentitet. Många företag som till exempel British Airways och Hilton Hotels 

använder sig av så kallade ”frekventa köp - program”, där återkommande kunder får rabatter 

på sina köp. Genom programmet ökar kundernas lojalitet på grund av att företaget visar 

kunderna att de uppskattar deras köp (Aaker, 1996). Upprepade köp av ett varumärke leder till 

en stark varumärkeslojalitet (Hoyer & Macinnis, 2009). En ökad kundlojalitet är även ett 

resultat av ett starkt varumärke (Melin, 1999).  

 

3.3.4 Varumärkesassociationer  

Enligt Aaker (1996) byggs varumärkeskapitalet till stor del upp av varumärkesassociationer, 

vilka inkluderas av produktattribut, som till exempel en känd talesperson eller en särskild 

symbol. Melin (1999) definierar produktattribut som följande: ”… konkreta kännetecken hos 

en produkt vars uppgift skulle kunna sägas vara att förmedla ett funktionellt mervärde till 

konsumenterna” (Melin, 1999, sid. 125). Konsistent produktkvalitet är det attribut som leder 

till framgång för ett varumärke. Förpackningsdesign, färger och logotypen är andra attribut 

som är viktiga för att bygga upp ett framgångsrikt varumärke. Produktattribut och 

konsumentfördelar är de associationer som driver kunderna till ett köp (Aaker & McLoughlin, 

2010).  

 

Valet konsumenten gör gällande produkter baseras på associationerna kring varumärket som 

konsumenten har (Treffner & Gajland, 2001). Nilson (2000) menar att människan har 

förmågan att spara information och intryck och förena dessa med muntliga eller synliga 

uttryck. Det är på grund av detta som företagen utvecklar varumärken, för att ta vara på 

människans associationsförmåga. För att skapa ett starkt varumärke krävs det mer än bara 

produktattribut, det krävs att varumärkesassociationerna är svåra att kopiera (Aaker & 

McLoughlin, 2010). 

 

3.5 Starkt varumärke 

Det som skapar varumärkets styrka är dess tillgångar som till exempel märkeskännedom, 

produktattribut och personlighet. Styrkan består av bland annat marknadsandelar och 

lojalitetsgrad hos konsumenterna (Kapferer, 2005). 

 

Ett mål för många företag är att bygga ett starkt varumärke då det bidrar med ett antal fördelar 

som till exempel minskad såbarhet gällande konkurrenternas agerande och möjlighet att 

utvidga varumärket (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2005). Treffner och Gajland 

(2001) menar att då varumärket genererar ett kassaflöde som är större än vad det skulle vara 

utan varumärket anses det utgöra ett värde, under förutsättning att varumärket innehar styrka, 

vilket är ett krav för att skapa värde. 
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Även Nilsson (2000) anser att det krävs starka värden för att bygga starka varumärken, vilket 

gör att varumärket stannar i kundernas medvetande. Till exempel en bil kan innehålla värden 

som säker, familjeanpassad och komfortabel. Företaget bör se till vilka värden som är viktiga 

för målgruppen och genom att fokusera på varje enskilt värde kommer varumärket att stärkas 

(ibid.). Kapferer (1997) framhåller att dagens framgångsrika varumärken har en stark identitet 

med en väldefinierad kärnidentitet, ett verkligt mervärde, en definierad 

varumärkespersonlighet och en varumärkeskultur. De generella värdena är enligt Nilson 

(2000) de som avser alla varumärken inom samma segment och som kunderna har 

förväntningar på att de ska finnas för att produkten ska anses som ett köpalternativ. Det är de 

specifika värdena, som bara ett fåtal företag har, som ger konkurrensfördelar. De specifika 

värdena bör även vara unika och svåra att kopiera (ibid.). Namn, ursprung, personlighet och 

distribution är faktorer som Melin (1999) betonar kan vara avgörande vid utvecklingen av ett 

starkt varumärke. 

 

Nilson (2000) anser att det inte räcker för företaget att de har konkurrensfördelar. Kunderna 

måste kunna identifiera produkten eller tillverkaren genom varumärket. Varumärket gör det 

möjligt för företaget att differentiera sig från konkurrenterna vilket har blivit viktigare då 

skillnaden mellan alternativen på marknaden har minskat (Nilson, 2000).  Varumärkets 

identitet bygger på de uppfattningar som kunderna har gällande ett särskilt varumärke (Kotler 

et al., 2005). Identiteten kan skapa trovädrighet och en god relation till kunderna, vilket 

slutligen i och med positioneringen blir en konkurrensfördel, enligt Aaker (1996). För att 

försäkra sig om att varumärkesidentiteten har djup och struktur bör företaget betrakta 

varumärket som en produkt, en organisation, en person och symbol för att få olika 

infallsvinklar som kan klargöra och differentiera identiteten (Aaker, 1996).  

 

Enligt Treffner och Gajland (2001) är det varumärkets kännetecken som identifierar och 

stärker det. Ordmärke, figurmärke eller symbol är exempel på kännetecken. Ett ordmärke 

beskriver Melin (1999) som ett namn som är utmärkande för en viss produkt, till exempel 

Absolut, Daim och Volvo och det är dessa namn som vi i dagligtal kallar för varumärken. 

Figurmärke väljer Melin (1999) att beskriva som konkreta och abstrakta figurer som utmärker 

en viss produkt och exempel på figurmärken är Apples äpple och Mercedes stjärna. Då 

företag använder ord- och figurmärke i ett så skapar de en ordbild som brukar kallas för 

logotyp. Symbolen skapar associationer till varumärket hos konsumenten, vilket leder till att 

konsumenten lättare känner igen varumärket och sparar tid i valet mellan dessa (Kapferer, 

2005).  

 

Håkansson (2004) menar att löftet om att varumärket ska lösa ett problem eller ett behov för 

konsumenten måste vara relevant. Produkten eller tjänsten måste även leva upp till 

varumärkets löften för att skapa trovärdighet hos konsumenten och genom konsekvent och 

fokuserad kommunikation kan företaget göra konsumenterna uppmärksamma på varumärket 

och vad det lovar. Håkansson (2004) framhåller Absolut Vodka som ett exempel då de på 

under mindre än ett decennium lyckades bygga upp ett av de strakaste varumärkena i sin 

bransch, trots att de under de första åren hade begränsade resurser för marknadsföring. 

Håkansson (2004) menar att genom skicklig positionering, konsekvent kommunikation och en 
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produkt och förpackning som levde upp till de förväntningar som konsumenterna hade 

lyckades Absolut Vodka att bygga upp ett starkt varumärke. 

 

Det riktiga värdet i ett varumärke är att det kan fånga kundens preferens och lojalitet (Kotler 

et al., 2005). Även Kapferer (1997) anser att ett varumärke bara kan vara starkt om det har ett 

stort antal av lojala kunder och att det är relevant för företag att investera i marknadsföring för 

att förmedla varumärket till ett stort antal kunder. Kraften och värdet hos ett varumärke 

varierar beroende på vilken marknad det befinner sig på (Kotler et al., 2005).  

 

Enligt King (1973) finns det tre element för att bygga upp ett framgångsrikt varumärke: 

1. Varumärket måste vara framträdande och relevant för kundens behov och önskan. Det 

ska stå ut från mängden och tillfredställa en stor del av kundernas olika önskningar 

inom samma produkttyp. 

2. Varumärket måste ha en konsekvent helhet. Det ska inte vara en samling av små bitar 

som skapar varumärket det måste finnas en tydlig helhet för kunden. 

3. Varumärket måste vara en unik blandning av lockelser för kunden. Det kan till 

exempel vara lockelse till kundens fem sinnen; syn, känsla, smak, hörsel och lukt eller 

till kundens känslor. 

 

I dagsläget kan det enligt Jarn Medlander (2003) vara svårt att skapa unika produkter och 

tjänster genom endast produktdifferentiering då konkurrenterna snabbt kan kopiera och skapa 

konkurrerande produkter. Jarn Melander (2003) framhåller dock att företag kan få en unik 

position hos kunderna och på marknaden genom att bygga ett starkt varumärke. 

    

3.6 Varför är det svårt att bygga upp ett starkt varumärke? 

Trots att varumärket har blivit viktigare med åren är det många företag som misslyckas med 

sina varumärken, enligt Haig (2003). Cirka 80 % av alla nya produkter misslyckas och 

ytterligare 10 % försvinner helt under de första fem åren. Haig (2003) menar att alla företag 

kan misslyckas med sina varumärken, stora som små. Skillnaden är att de större företagen har 

råd att misslyckas till skillnad från de mindre.  

 

Enligt Kotler et al. (2005) måste investeringar i reklam, handel och kundservice göras för att 

kunna bibehålla och förbättra varumärkesmedvetenheten hos kunderna, vilka är höga 

kostnader för företaget. Jarn Melander (2003) menar att det kostar pengar och tar tid att bygga 

ett varumärke men det går snabbt att förstöra det. Enligt Håkansson (2004) byggs alla 

framfångsrika varumärken på en stark relation mellan företag och kund. Denna relation ska 

byggas och vårdas utifrån kundens villkor och Håkansson (2004) framhåller att när styrkan 

hos varumärket förloras är det relationen mellan kund och företag som har störts eller brutits 

då kundens förväntningar inte mötts. En undersökning som gjordes av konsultföretaget Siar 

Bossard för mer än 10 år sedan studerade skillnaden mellan företag som var framgångsrika 

varumärkesbyggare och företag som var mindre framgångsrika. Denna undersökning visade 

att en avgörande faktor till framgångsrikt varumärkesbyggande var att företagsledningen 

markerade varumärkets betydelse i organisationen genom att ge det en central och synlig plats 
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i organisationen samt att det var en brytpunkt för samtliga aktiviteter som genomfördes 

(Håkansson, 2004) 

 

Det är enligt Aaker (1996) inte lätt att i dagens samhälle bygga upp ett starkt varumärke. 

Aaker (1996) nämner ett antal faktorer som beskriver varför det är svårt att bygga upp ett 

starkt varumärke.  

 

Priskonkurrens, vilket lätt påverkas av bland annat starka återförsäljare och värde känsliga 

kunder (Aaker, 1996). Doyle och Stern (2006) menar att företaget kan skapa en skydd för att 

kunderna inte ska lämna dem för konkurrenterna med lägre priser bland annat genom att 

skapa lojalitet hos kunderna.   

 

Spridning av konkurrenter, vilka bidrar till prispress, varumärkeskomplexitet och gör det 

svårare att öka och hålla marknadspositionen vilket leder till en smalare positionering samt att 

målgrupperna smalnar (Aaker, 1996). Detta är något som går att undvika genom att till 

exempel göra en kundundersökning, vilken leder till att företaget får information om vad 

kunderna värderar och hur de rangordnar dessa värden i förhållande till konkurrenterna 

(Kotler et al., 2005).  Konkurrenterna kopierar även det som är framgångsrikt på marknaden 

(Aaker, 1996) vilket kan företagen förhindra genom att skapa en personlighet kring 

varumärket vilket skapar en barriär mot konkurrenterna (Doyle & Stern, 2006).  

 

Delning av marknader och media, här menar Aaker (1996) att media har utvecklats med åren 

och idag finns det en mängd marknadsföringskanaler att välja på samt att marknaden har växt. 

Det har blivit allt vanligare med rabattkuponger, sänkta priser och liknande erbjudanden vilket 

har lett till att varumärken lättare skadas på grund av att kunderna kan uppleva att varumärket 

inte har någon hög kvalitet. I och med att marknaden har växt har företagen tvingats 

segmentera denna och genom uppdelningen kan de skräddarsy marknadsföringen till det valda 

segmentet (Aaker, 1996). Kotler et al. (2005) hävdar att för att undvika detta bör företaget 

undersöka vilka kriterier kunderna har då de bedömer den upplevda kvaliteten samt att de kan 

använda sig av program, total quality management, för att upprätthålla och förbättra kvaliteten 

på varumärket. 

 

Fördomar mot förändringar av strategier, kan uppstå inom företaget då förändring av 

varumärkets identitet kan ske (Aaker, 1996). Upshaw (1995) menar att hela företaget måste 

förstå till vem de säljer, vad varumärket står för i dagsläget och vad det kan utvecklas till för 

att skapa den optimala varumärkesidentiteten. Det gäller enligt Melin (1999) att ge 

varumärket en intern position i företaget och skapa en förståelse kring hur varumärket ska 

relateras till andra märken i varumärkesportföljen och vad det är som differentierar det egna 

varumärket i förhållande till de främsta konkurrenterna.  
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3.7 Små företag 

Mikroföretag har högst 10 anställda med en årlig omsättning eller en maximal 

balansomslutning under 2 miljoner euro per år. (EU-lagstiftningen, 2009) 

Under 1950- och 1960-talet ansågs storkoncernerna vara viktiga för att samhället skulle 

utvecklas ekonomiskt och socialt. De mindre företagen ansågs vara ineffektiva och en risk för 

de stora företagens monopolmakt (Henrekson & Stenkula, 2007). 1979 kom en rapport från 

David Birch ut gällande en ny syn på småföretagande, vilken visade på att småföretag ökar 

arbetstillfällena mer än vad som sagts tidigare. Ytterligare en upptäckt gjord av Zoltan Acs 

1984 var att de mindre stålverken i Amerika konkurrerade med de större verken med 

framgång (ibid.). Henrekson och Stenkula (2007) menar att småföretagen lättare skapar en 

närhet till kunden samt att utvecklingen på marknaden skapar nya affärsmöjligheter vilket 

leder till uppstart av nya företag.  

 

Små företag utgör enligt Berthson et. al. (2008) en majoritet av organisationerna i 

industriländerna och bidrar markant till ländernas BNP. Krake (2005) menar att tidigare 

studier som gjorts av brand management endast har fokuserat på stora och multinationella 

företag och då ignorerar de små och medelstora företagen som uppgår till 95 %, i USA där de 

flesta studier är utförda. I Sverige 2009 hade cirka 95,8% av alla företag under 10 anställda 

(www.scb.se). Även Burns (2001) framhåller att de flesta böckerna som är skrivna om företag 

är skrivna med stora företag i tanken vilket leder till att dessa modeller och teorier inte är 

gångbara på mindre företag då resurserna och resultaten inte är de samma 

 

Hatten (2003) beskriver att när ett litet företag är i direkt konkurrens med ett stort så antas det 

att det ofta att det stora företaget har en större chans att vinna konsumenterna. Hatten (2003) 

menar dock att små företag har vissa naturliga faktorer så som flexibilitet, innovation, nära 

relation till kunder och produktkvalité som ger dem fördelar. Enligt Hatten (2003) har små 

företag fördelen att vara flexibla och uppnå kunden behov och önskningar och genom att 

inrikta sig på en väl nischad marknad får de små företagen en fördel jämför med stora företag 

som ofta producerar i stora kvantiteter. 

 

Enligt Burns (2001) är små företag inte bara annorlunda, jämfört med stora företag, på grund 

av dess storlek utan även på hur de sköter sina organisationer. Burns (2001) menar att för att 

kunna förstå hur ett litet företags ledning fungerar måste personligheten hos ägarna förstås då 

deras värderingar och karaktärer starkt kommer att influera de beslut som tas. Burns (2001) 

framhåller också att små företag inte kan få in eller avsätta lika mycket kapital som ett stort 

företag och detta har stora strategiska konsekvenser. Ett exempel som tas upp är att små 

företag inte kan avsätta så mycket resurser till marknadsföring utan måste istället arbeta med 

att utveckla en nära och stark relation till sina kunder och potentiella kunder. De får investerar 

i tid istället för pengar för att skapa relationerna och bygga upp sitt varumärke (ibid.).   

 

Även Berthson et. al (2008) framhåller att hanteringen av varumärken skiljer sig åt mellan 

små och stora företag.  I småföretagen är det vanligt att VD:n är den slutliga beslutsfattaren 

och det finns en brist på resurser gällande specialister inom marknadsföring. De små 

företagen har även ont om tid och pengar. Fördelen för småföretagen menar Berthson et. al. 
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(2008) är att de har möjlighet att skapa en närmare relation till kunderna och på det sättet 

kunna tillfredsställa dem bättre och samtidigt få värdefull respons. Enligt Jansson (2007) 

bedrivs varumärkesbyggandet på små och stora företag enligt samma principer. 

Grundprincipen är att ledningen ser framåt och kommer överens om hur företaget vill att 

deras viktigaste kunder ska uppfatta dem. 

 

Enligt Burns (2001) är små företagens viktigaste vapen att differentiera sig på marknaden för 

att kunna överleva mot konkurrenterna. Burns (2001) framhåller att varumärket spelar en 

viktig roll i arbetet med att differentiera sig men att det tar tid att bygga upp varumärket. Dock 

framhåller Burns (2001) att ett starkt varumärke är en god tillgång för de små företagen men 

att ett företag som använder sig av sitt varumärke som differentierings verktyg kommer att 

behöva lägga ner mycket tid och pengar för att utveckla det. 

 

Någon större marknadsföringssatsning är inte vad som krävs för att bygga upp starka 

varumärken enligt Treffner och Gajland (2001), vilket resulterar i att inte endast stora företag 

med stor marknadsföringsbudget har råd att bygga upp starka varumärken. För att mindre 

företag ska kunna bygga upp starka varumärken krävs andra satsningar (ibid.). Ett exempel på 

ett företag som har lyckats är sängtillverkaren Hästens Sängar. Under 1980-talet såldes större 

delen av Hästens sängar till hotell och inte till den traditionella marknaden så mycket som de 

ville. När Jan Ryde 1988 tog över ledningen för företaget valde de att profilera sängarna som 

exklusiva och liggvänliga. Strategin de antog var att definiera kundsegmentet som ansågs 

kunna bli marknadsledande. Sedan kartlade de konkurrenterna och definierade hur företaget 

skulle skiljas från konkurrenterna. Konceptet visade sig bli framgångsrikt för Hästens och 

företaget annonserade för första gången 1991 och senare gjorde företaget TV-reklam 

(Treffner & Gajland, 2001). 

 

Alla företag både små som stora bygger upp sina varumärken och detta är en process som 

äger rum hela tiden då kund möter produkt (Andersson, Ekström, Enqvist & Jansson, 2007).  
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4. Empiri 

 

Utifrån varumärkets huvudtillgångar märkeskännedom, märkesassociationer, märkeslojalitet 

och upplevd kvalitet har vi utformat intervjuguiden. Då dessa är de begrepp som ständigt 

återkommer i diskussionen kring varumärkesuppbyggande anser vi att det är dessa som 

laddar ett varumärke och stärker det. De företag vi har valt att intervjua är The Fair Tailor, 

M Picaut och CoolStuff. En närmare presentation av dessa ges i bilaga 2.  

 

4.1 Varumärket 

Varumärket M Picaut ska enligt Picaut (2010) förmedla ett budskap om effektiv skönhet med 

omtanke. Genom de vita och stilrena produktförpackningarna ska det även skapa en känsla av 

renhet och originalitet. Logotypen till produkterna i serien M Picaut består av en 

egendesignad bokstav, ”M” som är snirkligt skriven för att ge en mjukare känsla mot 

undertexten ”Swedish skin care” som är lite hårdare och ger kunden en striktare och klinisk 

känsla. Picaut (2010) beskriver denna utformning som ”ull möter siden”. Den orange färgen 

inuti förpackningen ska symbolisera havtornen som produkterna innehåller. Picaut (2010) 

avslöjar att innan produktnamnet M Picaut kom till funderade hon på att ha ett japanskt namn, 

men denna tanke ändrades då Picaut ansåg att varumärket borde vara mer personligt.  

 

The Fair Tailors varumärke ska enligt Stjern (2010) symbolisera vad de arbetar med, 

kombinationen av skräddarsytt och rättvist. Stjern (2010) beskriver företagets logotyp som 

består av en klassisk skjortknapp med ett grönt kryss, vilken ska representera hållbarhet. 

Grönt är även enligt Stjern (2010) en klassisk färg för kvalitet samt att den ger en harmonisk 

känsla och kunden känner att denne gör ett medvetet val.  

 

Enligt Knapp (2010) står CoolStuffs varumärke för nytänkande, kul, innovativt och 

annorlunda. Namnet valde de efter att ha surfat på Internet för att se vilka domäner som fanns 

lediga samt att de ville ha ett namn som visade vad företaget arbetar med (Knapp, 2010). 

Knapp (2010) framhåller att CoolStuffs varumärke består av namnet CoolStuff, ett figurmärke 

i form av en satellit, färgerna orange, vit och mörkröd samt slogan ”Sveriges prylmecka”. 

Dock menar Knapp (2010) att profilen på loggan kan variera lite då de ibland har med 

webbadressen eller tar bort satellit - symbolen. Stjern, Picaut och Knapp (2010) instämmer 

alla i att varumärket ses som en tillgång i företaget, då de varit med och byggt upp respektive 

varumärke från grunden.  

 

4.2 Märkeskännedom 

Picaut och Stjern (2010) vill båda fokusera på produkternas kvalitet och vilket behov de kan 

uppfylla i arbetet med att skapa kännedom om respektive varumärke. M Picaut ska 

positioneras som lite lyxigare produkter genom deras unika design och för att skapa en 

starkare position gentemot konkurrenterna har Picaut andra ingredienser i sina produkter, 

vilka ger en påvisad effekt (Picaut, 2010). Till skillnad från The Fair Tailor och M Picaut vill 

CoolStuff skapa en position där de säljer unika och speciella produkter. Enligt Knapp (2010) 
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vill de inte positionera sig utifrån pris, utan det är produkterna som fungerar som 

positioneringsverktyg. 

 

För att skapa kännedom om varumärket The Fair Tailor använder de sig enligt Stjern (2010) 

av Google adwords, vilket är ett verktyg för att skapa egna annonser på Google genom att 

användaren själv har möjligheten att välja sökord. Annonsen visas bredvid sökresultatet, där 

syftet är att uppmärksamma personen som använder Googles sökmotor på företagen som valt 

detta verktyg (www.google.com). Knapp (2010) beskriver att CoolStuff försöker att skapa 

varumärkeskännedom genom online marketing och sociala medier. Även de som The Fair 

Tailor använder sig av Google, men även banners som en kanal för att nå ut till 

konsumenterna. Stjern (2010) berättar att de nyligen gjort en kampanj mot präster, vilka är 

deras nya nischkunder, genom annonsering, personliga besök och säljmöten.  

 

Picaut arbetar mycket med PR och då tillsammans med sin PR-mentor Magnus Sjöbäck som 

är grundare och före detta VD på tidningen Short Cut, samt före detta VD på tidningen 

Affärsvärlden (Picaut, 2010). Sjöbäck arbetar fram Picauts pressreleaser som läggs upp på 

Mynewsdesk, vilket är ”Sveriges ledande söktjänst för företagsnyheter och pressinformation” 

(www.mynewsdesk.com/se). Genom denna tjänst har enligt Picaut (2010) bland annat 

tidningar som Damernas Värld fått kännedom om varumärket M Picaut. Enligt Knapp (2010) 

arbetar även de mycket med PR och har kontakt med journalister för att de ska skriva om 

CoolStuff och bli mer synliga på marknaden. ”Vi vill ju synas överallt så mycket som 

möjligt” (Knapp, 2010).  

 

The Fair Tailor använder sig av olika metoder för att bygga upp sitt varumärke, något de är 

speciellt flitiga på att använda sociala medier. Stjern (2010) berättar att de använder sig 

mycket av deras blogg på Veckans Affärer, YouTube, Twitter och Facebook. Enligt Knapp 

(2010) ligger deras huvudfokus på sociala medier för att skapa en medvetenhet hos kunderna. 

Företaget använder sig som The Fair Tailor av Facebook, blogg och Twitter för att komma 

närmare sina kunder och det berättar även Knapp (2010) är deras mål, att komma så nära 

kunderna som möjligt och skapa en personlig relation. Knapp (2010) beskriver att genom 

Facebook kan kunderna ge direkt feedback till CoolStuff och de kan snabbt få ut information 

till sina medlemmar. Även Picaut använder sig mycket av sociala medier som bland annat 

Facebook. Hon har tillsammans med Magnus Sjöbäck byggt upp ett, vad hon kallar 

bakgrundsbrus vilket i det här fallet är mode- och skönhetsbloggar som ska bygga upp en 

grund kring varumärket. För att sedan komma vidare till steg två vilket är mode- och 

skönhetsmagasinen (Picaut, 2010). Något hon har provat på är Twitter, men Picaut (2010) 

anser att detta inte är en lönsam kanal då den tar upp mycket tid.  

 

Stjern (2010) berättar att de genom deltagande på event har märkt att folk har läst deras blogg 

då de har kommit fram och prata med dem om den. Mässor och event är något Picaut (2010) 

framhäver att hon deltar på, som till exempel mässan Hud och Kosmetik på Älvsjömässan. 

Denna mässa, trots att hon när intervjun ägde rum ännu inte deltagit, ledde till en ny kund på 

grund av att kunden sett hennes namn på deltagarlistan (Picaut, 2010). Förutom mässor och 
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event deltar The Fair Tailor på föreläsningar. En mässa de besökte nyligen vad Idéfestivalen 

som arrangerades i Göteborg där bland annat Lina Stjern blev intervjuad (Stjern, 2010). 

 

4.3 Upplevd kvalitet 

För att hålla sig uppdaterade om vad som sker på marknaden och på så sätt kunna anpassa 

produkterna efter kundernas behov och uppnå en god kvalitet har The Fair Tailor enligt Stjern 

(2010) två designers som är anställda på konsultbasis. Ibland åker även någon på kontoret i 

Göteborg ner till Nepal för att säkerställa att allt går rätt till i fabriken. De ringer även upp 

sina kunder och gör uppföljningar på genomförda köp för att bland annat ställa frågor om den 

upplevda kvaliteten och eventuella framtida köp (Stjern, 2010). 

 

Då Picaut tidigare har arbetat som modell har hon ett stort intresse för denna bransch och 

håller sig personligen ständigt uppdaterad. Picaut har även genom modellkarriären byggt upp 

ett kontaktnät vilket hon håller sig uppdaterad med (Picaut, 2010). Picaut (2010) berättar att 

hon funderar på att lansera ett nyhetsbrev samt att hon vill bli mer tillgänglig på hemsidan. 

Under funktionen ”kontakt” på Picauts hemsida är det många kunder som enligt henne skickar 

tackbrev. Utifrån dessa brev gör Picaut vanligtvis en uppföljning och ställer frågor angående 

önskad produktveckling för att skapa sig en bild om vad kunderna anser saknas i utbudet. 

 

CoolStuff har till skillnad från The Fair Tailor och M Picaut ett system för kunduppföljningar. 

Knapp (2010) berättar att de två veckor efter att en kund har gjort ett köp skickar en 

specialanpassad enkät via e-mail där de frågar kunden om allt som har med köpet att göra. 

Frågorna berör allt ifrån hur de upplevde köpet, produkten, servicen, hemsidan till hur de 

upplevde företaget. Denna enkät görs för att de ska kunna se var de behöver förbättra och 

förändra för att uppfylla kunderna behov och önskemål (Knapp, 2010).  

 

4.4 Märkeslojalitet 

För att behålla befintliga kunder och på så sätt skapa märkeslojalitet använder The Fair Tailor 

sig av personliga nyhetsbrev, vilket Stjern (2010) menar är ovanligt bland konkurrenterna. 

Samt att de via entreprenörsbloggen på www.va.se och genom Facebook-gruppen håller en 

dialog med kunderna. Att använda belöningssystem i form av rabatter etc. är något de enligt 

Stjern (2010) har i åtanke, men är något som de kommer använda sig av i framtiden då de 

anser att detta inte är lönsamt i dagsläget då de först och främst vill bygga upp en kundbas. 

CoolStuff har inte heller någon form av belöningssystem och Knapp (2010) hävdar att de inte 

behöver det då god kundservice både före, under och efter köpet gör att de kan behålla 

kunder. Picaut (2010) berättar att hon genom den privata försäljningen erbjuder kunderna 

specialpriser. Här kan hon ge kunderna en större rabatt på grund av att hon får större 

marginaler när försäljningen inte sker genom en återförsäljare, vilka har egna 

belöningssystem i form av erbjudanden som till exempel ”köp fyra, betala för tre”, om 

kunderna vill köpa hela kittet med de fyra produkterna.  
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4.5 Märkesassociationer 

Gällande användandet av varumärkesassociationer har The Fair Tailor enligt Stjern (2010) 

knappen med det gröna krysset som kunden även får fastsydd på skjortan. Picaut har utöver 

det snirkliga M:et en ”kvalitetsstämpel” på produktförpackningarna, vilken Picaut (2010) 

menar ska ge en känsla av kvalitet. Stjern (2010) berättar att de på trycksaker och på 

företagets hemsida använder Purnima, som är en av de arbetare nere i Nepal som fått en 

skräddarutbildning genom den sociala organisationen Child Watabaran Center Nepal vilka 

The Fair Tailor samarbetar med. Stjern (2010) avslöjar att de kommer införa en ny symbol, ett 

klassiskt gult måttband som ska representera det skräddarsydda. De vill inte trycka så mycket 

på ”Fair” längre då kunderna kan uppleva att skjortorna är av dålig kvalitet. CoolStuff 

använder i dagsläget logotypen med företagets slogan för att skapa associationer hos 

konsumenterna (Knapp, 2010). 

 

Kända personer är något både The Fair Tailor och Mette Picaut använder sig av för att skapa 

associationer kring varumärket. OS-guldmedaljören i skidskytte 2010, Björn Ferry är enligt 

Stjern (2010) deras gästdesigner och han kommer även att fotas iklädd The Fair Tailors 

skjortor. Picaut använder kändisbloggare som bland andra Magdalena Graaf och Ebba von 

Sydow vilka har skrivit recensioner om produkterna (Picaut, 2010). Då M Picaut är ett 

personligt varumärke menar Picaut (2010) att hon själv representerar varumärket och det är en 

av anledningarna till att hon sköter försäljning till återförsäljare själv.  

 

4.6 Starkt varumärke 

Ett starkt varumärke för Knapp (2010) är när kunden känner förtroende för det, samt 

förknippar varumärket med något positivt och vill köpa det. Men även att 

igenkänningsfrekvensen av varumärket är högt på marknaden. Stjern (2010) menar att ”Ett 

starkt varumärke är ett märke som man inte vet varför man tycker om, det känns bara som ett 

bra varumärke. Det har med värderingar att göra”. För Picaut (2010) innebär ett starkt 

varumärke en trygghet och en plattform att utgå från som företagare.  

 

Det som är unikt med M Picaut är att produkterna är av högre effektivitet samt att de inger en 

lyx- känsla genom produktdesignen och innehållet (Picaut, 2010). Produkterna innehåller 

även dyrare ingredienser bestående av eko-certifierade råvaror och en högeffektiv och 

patenterad high-tech ingrediens som inte är skadlig för hyn, till skillnad från konkurrenternas 

produkter. Picaut (2010) menar att produkterna ska positioneras så att de ger samma känsla 

som en lyxig parfym ger. De värden varumärket innehåller är fusionen ekologiskt och high-

tech. Ytterligare en konkurrensfördel Picaut besitter är erbjudandet om minimum kvantiteter, 

att hon inte har en minimum gräns för hur få produkter återförsäljarna kan ta in (Picaut, 

2010).   

 

Det som är unikt med CoolStuff och ger dem fördelar gentemot konkurrenterna är att 

kunderna för dem är prio ett och de fokuserar enligt Knapp (2010) mycket på dem. De går 

efter uttrycker ”kunden har alltid rätt” och arbetar genom de sociala medierna med att få en 
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tätt och personlig kontakt med kunderna (Knapp 2010). CoolStuff skiljer sig också från 

konkurrenterna genom de unika produkterna, då ingen annan butik i Sverige har samma utbud 

som dem. De värden Knapp (2010) menar varumärket ska kopplas ihop med är nytänkande 

och kul, det ska vara en ny upplevelse för kunden. 

 

Stjern (2010) betonar att de värden de vill att deras varumärke ska vara laddat med är: ”En 

skjorta som är tillverkad under juste förhållanden.” Det som skiljer The Fair Tailor från 

konkurrenterna och gör dem unika är att ingen av de konkurrerande företagen har deras fokus 

gällande kvalitet och rättvisearbete. Görs en jämförelse med en av The Fair Tailors största 

konkurrenter, Tailorstore.se som också har en knapp som logotyp fast med röda stygn, kan 

denna enligt Stjern (2010) ge ett intryck av att produkterna tillverkats snabbt och till ett lågt 

pris. 

 

Knapp (2010) ser på företagsnamnet som något som ska ge konsumenterna ett grepp om vad 

de säljer och på så sätt kunna associera till dem. Vad gäller varumärkets ursprung hävdar 

Stjern (2010) att Nepal gör mycket för att bygga upp varumärken till skillnad från Indien, 

vilket är ett vanligt land för tillverkning och produktion av kläder, vilka har fått ett dåligt 

rykte. Tillverkningen av produkterna i Picauts sortiment ligger i Sverige, vilket ger det 

kunderna en närhet till varumärket samt att detta skiljer varumärket från de flesta 

konkurrerande företag, enligt Picaut (2010). 

 

4.7 Varumärkesuppbyggnad i mikroföretag 

Vad gäller resurserna för varumärkesuppbyggnad lägger inte Picaut ner mycket pengar på det 

området, utan det mesta av pengarna går till annat, vilket hon anser är vanligt bland nystartade 

företag (Picaut, 2010). Tidsmässigt har hon lagt ner cirka ett år på att bygga upp varumärket 

från grunden, men det är en process hon är införstådd med att hon kontinuerligt får jobba 

vidare med (Picaut, 2010). Detsamma gäller för The Fair Tailor enligt Stjern (2010), då 

resurserna som läggs ner på varumärkesuppbyggnaden är små då de i dagsläget inte har någon 

marknadsföringsbudget och det är anledningen till att de håller sig till de sociala medierna 

istället. Även Knapp (2010) uppger att de inte lägger några direkta resurser på 

varumärkesbyggande, utan de resurser som går till marknadsföring är för att öka 

försäljningen. Men hon framhåller att marknadsföringen automatisk även ökar vetskapen om 

deras varumärke då de ständigt använder logotypen, namnet och färgerna i sina annonser. Det 

finns en klar strategi för hur de ska vårda varumärket CoolStuff och de använder sig av 

riktlinjer för varumärkesuppbyggande och det är något de arbetar med varje dag enligt Knapp 

(2010). Alla handlingar gällande varumärket och marknadsföringen är uttänka i förväg och 

följer en strategi. Knapp (2010) menar att de arbetar mycket med hur de vill framstå hos 

kunden och vilken approach de vill ha till dem. 

 

Picaut (2010) anser att varumärkesuppbyggnaden bör skilja sig mellan små och stora företag, 

med tanke på resurserna. Skillnaden mellan stora och små företag enligt Stjern (2010) 

gällande varumärkesuppbyggnad är att de större har råd att vara slösaktiga. Det är få företag 

som har råd med en helsida i GP. Som småföretagare gäller det enligt Picaut (2010) att 

komma på billiga lösningar som exempelvis användandet av sociala medier. Även Knapp 
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(2010) anser att det är skillnad mellan små och stora företag. De stora företagen satsar mer på 

sitt varumärke och hur det ska uppfattas. Här menar Knapp (2010) som Stjern att de stora 

företagen lägger ner mer resurser och tid för att varumärket ska uppfattas rätt på marknaden. 

Medan de mindre företagen enligt Knapp (2010) arbetar mer med att sälja för att överleva och 

arbeta med att forma varumärket med andra värden, inte med pengar och marknadsföring 

direkt, utan mer hur de vill uppfattas och få en nära relation med kunderna. Som ett litet 

företag kan man inte bara fokusera på varumärket då det ofta saknas  resurser och 

tid för det (Knapp, 2010). Stjern (2010) hävdar ett de stora företagen skjuter brett och på så 

sätt inte riktar sig till någon specifik grupp individer. De små företagen måste istället nischa 

sig mer och anpassa sig till kunden. Picaut (2010) framhäver att ett stort varumärke inte 

behöver vara starkt. Det är enligt henne vanligt med smala märken inom hudvårdsbranschen.  

 

Enligt Knapp (2010) har CoolStuff varit igång på marknaden i fem år och under denna tid har 

de mest arbetat med att etablera sig på marknaden. Gör hon en jämförelse från starten är 

varumärket mer igenkända på marknaden och starka associationer har skapats hos kunderna. 

De har märkt att de nöjda kunderna har spridit namnet vidare till sina vänner genom 

rekommendationer (Knapp, 2010). Det är mest igenkänningsfaktorn som har ökat för 

CoolStuff, då Knapp (2010) anser att det tar tid att utveckla ett varumärke. 

 

Stjern (2010) berättar att han och Lina kom på affärsidén under sommaren 2008 vilken de har 

jobbat med i cirka 1½ år och den har varit densamma hela tiden. Stjern (2010) upplever att 

varumärkets styrka har ökat och anser att The Fair Tailor är välkända för deras storlek. Picaut 

(2010) har sedan starten 2008 märkt en klar skillnad och är själv förvånad över detta. Tidigare 

satt Picaut själv i långa säljsamtal med mode- och skönhetsmagasin och hade svårt att få dem 

att prova produkterna. Nu sker det omvända, nu är det magasinen som ringer upp Picaut. 

”Exklusiviteten kring varumärket har ökat och har blivit hippt”, menar Picaut (2010).  

 

I framtiden vill Picaut genom deltagandet på mässor och event skapa fler kontakter inom 

branschen för att öka kännedomen ytterligare och för att kunna lansera produkterna 

utomlands, främst på den nordiska marknaden genom att hitta distributörer. Anledningen till 

den önskade expansionen är att Picaut (2010) anser att det är hennes enda chans att växa då 

Sverige är lite för litet för hennes verksamhet. Även Stjern (2010) framhäver att de vill 

expandera och växa under 2011 samt att logistikkedjorna ska fungera bättre. Expansionen 

under 2011 kommer ske genom en utlandslansering i Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna. Anledningen till att de valt just dessa länder enligt Stjern (2010) är då 

Tyskland är bra på e-handel, Storbritannien då klädförsäljningen på Internet har gått om 

försäljningen i butik och Nederländerna då de är insatta i vad som händer i världen. Knapp 

(2010) berättar att ju mer de växer desto mer resurser kommer de få för att lägga på 

varumärkesbyggandet och stärka varumärket. Samt att Knapp (2010) tror att de främst 

kommer arbeta med igenkänningsmarknadsföring och exponera logga mer för att skapa 

medvetenhet hos fler konsumenter. CoolStuff vill inte förändra något i varumärket utan vill 

behålla det som det är även i framtiden då de är nöjda med det (Knapp, 2010).  
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5. Analys 

 

I följande kapitel analyserar vi den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen 

och presenterar detta utifrån de fyra faktorerna; märkeskännedom, upplevd kvalitet, 

märkeslojalitet, märkesassociationer samt starkt varumärke och den varumärkesuppbyggande 

processen.   

 

5.1 Varumärket 

Varumärket består bland annat av ord, figurer eller utformningen på en förpackning 

(Varumärkeslagen) och förmedlar enligt Treffner och Gajland (2001) ett budskap till kunden. 

Melin (1999) menar att varumärket ur köparens perspektiv är en källa till information som 

underlättar vid valet mellan många liknande varumärken samt vid återköp då köparen lättare 

kan komma ihåg varumärket. Det budskapet The Fair Tailor förmedlar med sin klassiska 

skjortknapp med gröna stygn tillsammans med företagsnamnet är enligt Stjern (2010) 

hållbarhet, kvalitet och kombinationen av rättvist och skräddarsytt. Även varumärket M 

Picaut ska med utformningen på förpackningarna och logotypen skapa en kvalitets- och 

renhetskänsla. Namnet visar på den personlighet som ligger bakom varumärket hävdar Picaut 

(2010). CoolStuffs varumärke ska enligt Knapp (2010) förmedla ett budskap om bland annat 

kul och annorlunda vilket de vill förtydliga med logotypen bestående av företagsnamnet, en 

satellit, företagets slogan och färgerna vitt och orange. 

 

Ett varumärke är inte bara en symbol tillsammans med ett namn enligt Aaker (1996) och 

Kotler et al. (2005), det ska spegla de uppfattningar konsumenterna har kring företagets 

produkter eller tjänster. Melin (1999) hävdar att varumärket förmedlar ett värde både till 

företaget och konsumenten och många företag ser inte varumärket som en resurs inom 

företaget, Stjern, Picaut och Knapp (2010) är inte en av dessa. Anledningen till detta är att alla 

tre varit med och byggt upp sina respektive varumärket från grunden. Varumärket är för 

märkesinnehavaren även ett verktyg för positionering, vilket ökar möjligheten till att öka 

marknadsandelarna genom varumärkesutvidgning (Melin, 1999). The Fair Tailor har sedan 

starten utökat sitt produktsortiment från att omfatta skräddarsydda skjortor till 

manschettknappar och prästskjortor (Stjern, 2010). Picaut (2010) är även hon inne på att 

utvidga sitt sortiment från fyra produkter till cirka två ytterligare.   

 

Varumärket är enligt Kapferer (2000) inte ett varumärke utan en ny produkt eller tjänst som 

bland annat innehar värden, attribut och personlighet. En produkt eller tjänst som 

tillfredsställer ett behov på marknaden och genom värdena blir konkurrenskraftigt. Genom att 

addera mervärden till en produkt eller tjänst anser Pearson (1996) att ett varumärke skapas, 

vilket gör att denna kan skilja sig från konkurrenterna med liknande varumärken. Affärsidén 

till The Fair Tailor uppkom då Sebastian och Lina Stjern spånade på en idé kring att sälja 

rättvist producerade skjortor. De båda var enligt Stjern (2010) trötta på att det inte fanns 

skjortor som hade en bra passform och som var tillverkade under rättvisa förhållanden. 

Även idén till varumärket M Picaut uppstod då Picaut under sin tid som mammaledig stod i 

köket och rörde ihop ingredienser till en hudkräm som skulle uppfylla ett behov om att skapa 
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en lyxig känsla genom den unika produktdesignen som skulle ge en påvisad effekt på huden 

(Picaut, 2010). CoolStuffs affärsidé uppkom i ett studentrum i Halmstad från ett brinnande 

prylintresse hos ägarna Christian Omander och Kajsa Knapp som ville erbjuda de coolaste, 

snyggaste och mest innovativa prylarna på marknaden (Knapp, 2010). 

 

5.2 Märkeskännedom 

I arbetet med att skapa en kännedom om sina varumärken uppger både Picaut och Stjern 

(2010) att de vill trycka på kvaliteten i produkterna och vilket behov de kan uppfylla. I 

varumärkesuppbyggandet anser Melin (1999) att varumärkets kärnvärde är det centrala vilket 

i konsumenternas medvetande ska skapa en position vilken ska leda till bland annat 

märkeskännedom. Både hos The Fair Tailor, M Picaut och CoolStuff används verktyg för att 

underlätta för marknaden i sökandet efter deras varumärke. Att skapa kännedom om ett 

varumärke är enligt Melin (1999) ett villkor för att det ska uppstå en efterfrågan på 

marknaden. Stjern (2010) berättar att de använder sig av Googles sökfunktion, Adwords där 

de skapar egna annonser som visas bredvid sökresultatet. Även Knapp (2010) framhäver att 

de använder sig av Google för att skapa kännedom om varumärket på marknaden, med 

banners som komplement. Ytterligare ett sökverktyg för nyheter och pressreleaser, som Picaut 

använder är Mynewsdesk. Genom denna söktjänst uppger Picaut (2010) att Damernas Värld 

är ett av de mode- och skönhetsmagasin som funnit henne och publicerat information om 

varumärket M Picaut. De större företagen ger enligt många konsumenter genom sina välkända 

varumärken en garanti för att dessa har en hög kvalitet (Melin, 1999). Även förtroende och 

tillförlitlighet är något som Kapferer (2000) menar leder till märkeskännedom.  

 

Aaker (1996) menar att för att ett företag ska kunna bygga upp en märkeskännedom krävs det 

att varumärket innehar en förmåga att stanna kvar i konsumenternas medvetande. Varumärket 

måste även ha en konkurrenskraftig marknadsposition genom att skapa en mental position hos 

konsumenten som förknippar varumärket med de värden det representerar (Melin, 1999). 

Picaut (2010) vill positionera sitt varumärke som lite lyxigare, genom den unika 

produktdesignen och som en ”high-tech-produkt” på grund av kombinationen av råvarorna i 

produkterna. 

 

Dagens samhälle består av många olika marknadsföringsbudskap vilket enligt Aaker (1996) 

leder till att företag måste lägga ut stora resurser på att skapa kännedom om varumärket. Även 

Melin (1999) menar att för att företagen ska förhindra att konsumenterna tas upp av det så 

kallade informationsbruset bör de i konsumenternas medvetande skapa en position, vilken 

slutligen ska leda till en ökad kännedom om varumärket. Både Stjern och Picaut (2010) är 

ambitiösa användare av sociala medier, vilket de anser är en bra ”gratis- kanal” för mindre 

företag som dem. Knapp (2010) ser sociala medier som CoolStuffs huvudfokus. The Fair 

Tailor har en blogg på Veckans Affärer, en YouTube-sida, Twitter och en Facebook-sida 

(Stjern, 2010). Coolstuff använder sig även de av blogg, Twitter och Facebook, på grund av 

att de enligt Knapp (2010) kommer närmare sina kunder för att skapa en personlig relation 

samt att de genom dessa kanaler får feedback från sina kunder och på ett snabbt och effektivt 

sätt kan nå ut med information till dem. Picaut använder sig inte av lika många kanaler som 

Stjern uppger då hon bland annat anser att Twitter inte är lönsam för hennes del då det är 
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tidkrävande. Däremot samarbetar Picaut mycket med bloggare, då främst inom mode och 

skönhet för att som hon kallar det bygga upp ett ”bakgrundsbrus” för att sedan komma in i 

mode- och skönhetsmagasinen (Picaut, 2010). Stjern (2010) berättar att bloggen på Veckan 

Affärer har gett respons. Vilket de har märkt då de under deltagandet på bland annat 

Idéfestivalen i Göteborg i april 2010 mött personer som berättat att de läst bloggen. Även 

Picaut har genom deltagandet på mässor fått bra respons. Ett exempel är mässan Hud och 

Kosmetik i Stockholm, där hon redan har fått en kund fast mässan ännu inte ägt rum. Aaker 

(1996) hävdar att deltagande på event för att skapa kännedom om ett varumärke är ett 

framgångsrikt koncept, då konsumenterna förknippar varumärket med eventet. 

 

5.3 Upplevd kvalitet 

Milne och McDonald (1999) anser att produktattribut och -fördelar med varumärket värderas 

olika hos konsumenterna, vilket leder till en upplevd kvalitet, vilket förbättrar 

varumärkestillgångarna (Aaker, 1996). Varumärket ska enligt Aaker (1996) garantera hög 

kvalitet och trovärdighet. Utan varumärket hade inte de värden konsumenterna förknippar 

med produkten eller tjänsten funnits (Kotler et al., 2005). Aaker (1996) menar att det är 

viktigt att företagen anpassar kvaliteten på produkterna eller tjänsterna efter konsumenternas 

behov då företaget har en förståelse för vad som är kvalitet för konsumenterna kan de skapa 

en hög upplevd kvalitet hos varumärket. Vilket är speciellt viktigt då marknaden har 

expanderat i och med att antalet marknadsföringskanaler har ökat och företagen tvingas 

nischa marknadsföringen till ett smalare segment (ibid). Företaget kan skapa ett så kallat 

TQM- program för att kunna hålla en konstant kvalitet på produkterna eller tjänsterna (Aaker, 

1996 & Kotler et al., 2005). Genom att anställa två designkonsulter kan The Fair Tailor hålla 

sig uppdaterade om marknaden samt anpassa produkterna efter kundernas behov enligt Stjern 

(2010). De åker även ner till Nepal för att garantera att allt går rätt till i tillverkningen. Då 

Picaut (2010) själv arbetat som modell har hon ett eget intresse för branschen och håller sig 

därför städigt uppdaterad.  

 

För att företaget ska kunna påverka och vårda kvaliteten på varumärket är det enligt Aaker 

och McLoughlin (2010) viktigt att vara medveten om konsumenternas åsikter och vad som 

sker på marknaden för att sedan kunna bemöta dessa. Kotler et al. (2005) menar att företaget 

genom kundundersökningar kan ta reda på vilka värden konsumenterna föredrar i jämförelse 

med konkurrenterna. Genom en specialanpassad kundenkät arbetar CoolStuff med att uppnå 

bästa kvalitet enligt Knapp (2010). Enkäten hjälper dem att se vad som enligt kunderna 

behöver förbättras och förändras. För att göra uppföljningar på kundernas uppfattningar om 

kvalitet och framtida köp väljer The Fair Tailor, enligt Stjern (2010) att ringa sina kunder för 

att kunna få direkt feedback om produkterna och servicen. Picaut (2010) använder sig av 

mottagna tackbrev för att göra en uppföljning om önskad produktutveckling och vad kunderna 

saknar i utbudet. Om företaget inte utför någon form av kundundersökning kan det enligt 

Aaker (1996) få svårt att behålla marknadsandelarna då spridningen av konkurrenterna ökar 

vilka kan sätta press på priserna. Kundundersökningarna kan även bidra till att förhindra att 

den upplevda kvaliteten minskar på grund av att företaget använder sig av rabatter och 

pressade priser vilket blir allt vanligare vilket ökar sannolikheten för att ett varumärke kan 

skadas (ibid.).  
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5.4 Märkeslojalitet 

Hoyer och Macinnis (2009) framhåller att märkeslojalitet innebär att konsumenterna köper ett 

företags produkter eller tjänster upprepade gånger på grund av att de har starka preferenser till 

det, vilket enligt Milne och McDonald (1999) skapas genom att tillfredställa konsumenternas 

behov. De märkeslojala konsumenterna skapar enligt Melin (1999) en barriär, både mot det 

ständiga informationsbruset och även som Milne och McDonald (1999) menar en barriär mot 

konkurrenterna, då det skulle komma att kosta mer för konkurrenterna att övervinna de 

märkeslojala konsumenterna än att försöka bibehålla sina egna. Stjern (2010) berättar att de 

använder sig av personliga nyhetsbrev för att behålla och skapa lojalitet hos deras kunder och 

genom sin Facebook-grupp kan de föra en dialog med kunderna. Aaker (1996) menar att för 

att företaget ska kunna stärka märkeslojaliteten bör de skapa starka band till konsumenterna. 

Knapp (2010) påpekar att de på CoolStuff försöker att bygga upp en personlig relation med 

kunderna och därigenom skapa starka band till dem vilket leder till märkeslojalitet hos 

kunderna. 

 

Melin (1999) hävdar att företaget genom varumärket som genererat en kundbas av lojala 

kunder får stabilitet på marknaden. Ett starkt varumärke hänförs ur en ökad lojalitet från 

konsumenterna (ibid.). De märkeslojala kunderna skapar enligt Doyle och Stern (2006) även 

ett skydd mot lågpriskonkurrenterna, vilka enligt Aaker (1996) annars kan skapa 

priskonkurrens på marknaden vilket påverkar både återförsäljare och kunder. Företaget bör 

inte ta sina lojala kunder för givet genom att till exempel inte lyssna till deras åsikter för att 

skapa produktförbättringar, vilket kan komma att leda till att de väljer ett annat varumärke 

(ibid.). För att behålla sina lojala kunder menar Aaker (1996) att många företag använder sig 

av lojalitetsprogram som exempelvis rabatter till återkommande kunder. Stjern (2010) berättar 

att The Fair Tailor i dagsläget inte använder sig av något belöningssystem men att det är något 

de kan se sig själva använda i framtiden när de har byggt upp en kundbas. Liksom The Fair 

Tailor använder inte CoolStuff sig av något belöningssystem enligt Knapp (2010). De 

koncentrerar sig istället på god kundservice för att behålla sina kunder. Genom sin privata 

försäljning berättar Picaut (2010) att hon kan erbjuda sina kunder rabatter och specialpriser då 

hon här har större marginaler än hos återförsäljarna.  

 

5.5 Märkesassociationer 

Attribut och en konsistent kvalitet på produkterna eller tjänsterna skapar enligt Aaker och 

McLoughlin (2010) ett framgångsrikt varumärke och ökar köpfrekvensen. Företaget kan 

genom olika attribut skapa associationer i konsumenternas medvetande (Nilsson, 2000), då 

det genom associationerna som konsumenterna baserar sina köpval kring enligt Treffner och 

Gajland (2001). Exempel på attribut kan vara en särskild symbol (Aaker, 1996). Melin (1999) 

anser att attributen ska förmedla mervärde till konsumenten som är användbara. Stjern (2010) 

berättar att de genom knappen med det gröna krysset som är fastsydd på skjortorna skapar 

associationer till kvalitet samt att The Fair Tailor ska införa en ny symbol i form av ett gult 

måttband vilket ska skapa tydligare associationer om att skjortorna är skräddarsydda. Picaut 

(2010) menar att ”kvalitetsstämpeln” hon har på sina produktförpackningar associerar till 
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kvalitet. Enligt Knapp (2010) skapar CoolStuffs namn, logotyp och färger associationer till 

vad de arbetar med för kunden. 

 

De mervärden konsumenterna förknippar med varumärket skapar enligt Melin (1999) en 

attraktivitet till varumärket vilket i sin tur leder till att varumärket får den mentala position i 

konsumenternas medvetande företaget vill uppnå för att öka märkeskännedomen. Ytterligare 

ett attribut företagen kan använda sig av för att skapa associationer kring varumärket är en 

känd talesperson (Aaker, 1996). För att stärka sina varumärken och skapa associationer kring 

dem använder sig både The Fair Tailor och Picaut av kända personer. Stjern (2010) framhåller 

att OS-guldmedaljören i skidskytte 2010, Björn Ferry är en av företagets gästdesigners och 

även kommer att fotas iklädd The Fair Tailors skjortor. Genom att kändisbloggare som 

Magdalena Graaf och Ebba von Sydow skriver om produkterna vill Picaut (2010) skapa 

kännedom och associationer om varumärke. Enligt Aaker och McLoughlin (2010) är inte 

attribut det enda som skapar ett starkt varumärke, vad som är viktigt är att associationerna är 

svårkopierade för konkurrenterna. Knapp (2010) berättar att CoolStuff inte använder sig av 

någon person för att skapa kännedom om deras varumärke utan använder endast sig av deras 

namn, logotyp och slogan för att skapa associationer om varumärket.  

 

5.6 Starkt varumärke 

För att skapa en trovädrighet till varumärket måste det uppfylla löften om att kunna 

tillfredsställa konsumenternas behov och infria ett problem, som enligt Håkansson (2004) kan 

utföras genom konsekvent kommunikation. King (1973) anser att varumärket ska skilja sig 

från konkurrenterna samt att det inte får vara irrelevant för de behov konsumenterna har. 

Knapp (2010) menar att ett starkt varumärke uppstår när kunderna känner förtroende för 

varumärket och återkommande vill köpa det samt att även igenkänningsfaktorn av varumärket 

på marknaden är hög. Stjern (2010) beskriver ett starkt varumärke som ett märke du inte vet 

varför du tycker om, utan det bara känns bra. Picaut (2010) framhåller ett starkt varumärke 

som en trygghet och en plattform för företagare att utgår från. Vilket Kapferer (1997) menar 

med ett strakt varumärke, då det ska ha en stark identitet och ha en bred bas av lojala kunder 

till vilka det lönar sig att marknadsföra och bygga upp varumärket. Identiteten skapar en 

position och en nära relation till kunderna genom den trovärdighet identiteten förmedlar vilket 

leder till att företaget skapar sig fördelar gentemot konkurrenterna (Aaker, 1996). Identiteten 

ökar enligt Melin (1999) företagets förmåga att särskilja sig från konkurrenterna då attributen 

har blivit allt lättare att kopiera. 

 

Jarn Medlander (2003) anser att unika varumärken är svåra att skapa på grund av att det för 

konkurrenterna är lätt att ta efter de differentieringar företaget har skapat. Differentiering är 

något Nilson (2000) menar är viktigt på dagens marknad då produkterna inte skiljer sig åt 

avsevärt. För att förhindra att konkurrenterna kopierar varumärkena bör företaget enligt 

Nilson (2000) se till vilka värden i varumärket som konsumenterna anser är viktigast, även 

vilka värde de förväntar sig att varumärket ska ha och vilka som differentierar företaget mot 

konkurrenterna. Kapferer (2000) hävdar att varumärket består av värden och ska uppfylla 

löften som produktattribut och märkesidentitet, vilket enligt Melin (1999) gör varumärket 

unikt. Kotler et al. (2005) anser att värdet innebär att företaget lyckas öka kundernas 
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preferenser och lojalitet kring varumärket. Vad företaget bör ha i åtanke är att värdet skiljer 

sig mellan olika marknader (ibid.). Knapp (2010) berättar att CoolStuff skiljer sig från 

konkurrenterna då de är den enda butiken i Sverige som erbjuder detta utbud av unika 

produkter. Stjern (2010) menar att The Fair Tailor skiljer sig och är unika jämfört med sina 

konkurrenter då ingen av dessa fokuserar på kvalitet och rättvisearbete som The Fair Tailor 

gör. Genom att kunna erbjuda sina kunder en fusion av ekologiskt och high-tech samt att 

Picaut inte har någon minimigräns för antalet beställda produkter besitter M Picaut en 

konkurrensfördel enligt Picaut (2010). För att företaget inte ska misslyckas med att bygga upp 

ett starkt varumärke menar Upshaw (1995) att vikten av att ha kunskap om till vem företaget 

säljer och vilket budskap varumärket ska förmedla är stor. Enligt Melin (1999) sker det 

genom att varumärket positioneras inom företaget och skapa en förståelse kring vad det är 

som skiljer varumärket från konkurrenterna.  

 

M Picaut innehar en unikhet då produkterna har högre effektivitet samt ger en lyx- känsla 

genom produktdesign och innehåll. Picaut (2010) berättar även att produkterna ska 

positioneras som en lyxvara. För CoolStuff går alltid kunderna först och enligt Knapp (2010) 

är det varför de är unika och har fördelar mot sina konkurrenter. Knapp (2010) berättar att de 

följer uttrycket ”kunden har alltid rätt” och hon nämner även att värdena som varumärket står 

för är nytänkande och kul, en ny upplevelse för kunden. Värdena som varumärket The Fair 

Tailor ska vara laddat med är enligt Stjern (2010) ”En skjorta som är tillverkad under juste 

förhållanden.” 

 

Kännetecken kring varumärket som till exempel symboler och är det som enligt Treffner och 

Gajland (2001) stärker varumärket. Kapferer (2005) menar att symboler får konsumenterna att 

associera till varumärket lättare. Företagsnamnet ska ge kunderna ett grepp om vad de gör och 

genom logotypen kan de skapa kännetecken för företaget (ibid.). Logotypen består av både 

och en figur eller symbol (Melin (1999). Stjern (2010) menar att varumärkets ursprung spelar 

stor roll för uppbyggandet av varumärket och han menar att Nepal ger en tydligare bild av 

kvalitet än till exempel Indien som fått ett dåligt rykte inom klädtillverkningsindustrin. Då M 

Picauts produkter är tillverkade i Sverige menar Picaut (2010) att närheten till kunderna 

skiljer varumärket från konkurrenterna. Varumärkets namn, ursprung och personlighet är 

några av de faktorer som Melin (1999) anser skapar ett starkt varumärke.  

 

5.7 Varumärkesuppbyggnad i mikroföretag 

Vad som skiljer små företag från stora i uppbyggandet av varumärken är främst att de små har 

ont om resurser (Berthson et al., 2008 & Jansson, 2007). Men alla företag kan enligt Haig 

(2003) misslyckas med att bygga upp varumärken, trots företagets storlek dock har de stora 

företagen möjligheten att reparera misstagen med tanke på deras budget. Enligt Picaut (2010) 

är det resurserna som skiljer stora och små företag åt i varumärkesuppbyggandet och Stjern 

(2010) menar att de större företagen har råd att vara slösaktiga då de har resurserna tillhanda. 

Även Knapp (2010) anser att det är skillnad mellan små och stora företags 

varumärkesuppbyggande. Knapp (2010) och Stjern (2010) menar att stora företag lägger ner 

mer resurser på hur deras varumärke ska uppfattas på marknaden. Dock framhåller Knapp 

(2010) att små företag får arbeta med andra resurser än pengar för att bygga upp ett starkt 
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varumärke och hon nämner att små företag får arbeta med att skapa en nära relation till 

kunden. Vilket även Håkansson (2004) anser är viktigt, då relationen mellan kund och företag 

ska skapas utifrån kundens preferenser. Bryts denna relation har varumärkets styrka gått 

förlorad (ibid.).  

 

Både Håkansson (2004) och Burns (2001) anser att framgångsrika varumärken baseras på 

starka relationer till kunderna, vilket de små företagen enligt Hatten (2003) har som en fördel 

då de kan nischa sig och i och med detta anpassa produkterna eller tjänsterna efter kundernas 

önskemål och genom att de får en snabbare respons gentemot de stora företagen som inte har 

en nära relation till kunderna. Stjern (2010) menar att de små företagen inte ska skjuta brett på 

stora målgrupper som de stora företagen gör, utan ska inrikta sig på en nisch och i denna 

anpassa sig till kundens önskemål. Enligt Picaut (2010) är det vanligt med nischade 

varumärken inom hudvårdsbranschen. Dock menar Treffner och Gajland (2001) till skillnad 

från Kotler et al. (2005) att det inte krävs dyrbara marknadsföringsstrategier för att bygga ett 

starkt varumärke. Skulle det förefalla sig så skulle det bara vara de stora företagen som skulle 

kunna bygga upp starka varumärken (Treffner & Gajland, 2001). 

 

I tidigare studier har fokus legat på de stora företagen (Krake, 2005) och litteratur kring 

företag och dess styrning inriktar sig inte på små företag trots att denna är applicerbar på alla 

företag enligt Burns (2001). Detta trots att majoriteten av företagen i industriländerna utgörs 

av småföretag (Berthson et al., 2008). Att i dagens samhälle bygga upp ett starkt varumärke är 

enligt Aaker (1996) svårt. Mycket resurser måste läggas ut på framförallt marknadsföring, 

vilket innebär höga kostnader för företaget. För att lösa problemet anser Picaut (2010) att 

småföretagare får ta till billiga lösningar i form av sociala medier. Picaut (2010) berättar att 

hon inte lägger några direkta resurser på varumärkesbyggande då pengarna för det mesta går 

till annat. Dock framhåller hon att tid är en resurs som läggs på att bygga upp varumärket och 

under cirka ett år har hon byggt upp varumärket från grunden och hon är medveten om att det 

är en process hon kontinuerligt kommer att får jobba vidare med för att skapa ett starkare 

varumärke (Picaut, 2010). Knapp (2010) framhåller att CoolStuff inte lägger några direkta 

resurser på varumärkesuppbyggande utan de går främst till försäljningsfrämjande aktiviteter. 

Dock menar Knapp (2010) att automatisk ökas även vetskapen om deras varumärke då de 

ständigt använder logotypen, namnet och färgerna i sina annonser. Stjern (2010) berättar att 

The Fair Tailor inte lägger ner några större resurser på varumärkesuppbyggande i dagsläget 

utan håller sig till sociala medier för att hålla kostnaderna nere. 

 

Efter fem år på marknaden berättar Knapp (2010) att CoolStuff lyckats etablera sig på 

marknaden och de märker att varumärket är mer igenkänt än vid starten samt att kunderna har 

skapat starka associationer till varumärket. Stjern (2010) framhäver att efter cirka 1½ år på 

marknaden upplever de att varumärkets styrka har ökat samt att de anser sig vara välkända för 

sin storlek. Picaut (2010) menar sedan starten 2008 har hon märkt en klar skillnad i 

varumärkets kännedom och jämfört med tidigare ringer nu mode- och skönhetsmagasin till 

henne och vill prova produkterna, istället för tvärtom som det var i början. 
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Det krävs enligt Burns (2001) mycket resurser för att utveckla ett varumärke. Det viktigaste 

för de små företagen är att differentiera sig på marknaden för att konkurrera med de stora 

företagen. Lyckas ett mindre företag bygga upp ett starkt varumärke är det en stark tillgång 

för företaget (ibid.). Varumärkesuppbyggnad sker inom alla företag oberoende av vilken 

storlek de är, det är en ständigt pågående process (Andersson, Ekström, Enqvist & Jansson, 

2007). Picaut (2010) berättar att hon i framtiden vill skapa fler kontakter inom branschen 

genom deltagande på mässor och event och därigenom öka kännedomen om varumärket. 

Lanseringar utomlands, främst i norden, är även något som Picaut (2010) ser i framtiden då 

hon anser att Sverige är en för liten marknad för hennes verksamhet. The Fair Tailor har också 

en plan på att lansera utomlands enligt Stjern (2010) och därigenom växa som företag, men 

även att förbättra logistikkedjorna är en plan för framtiden. För CoolStuff är framtidsplanerna 

att växa så att mer resurser kan läggas ner på varumärkesbyggande enligt Knapp (2010). 

CoolStuff vill arbeta med att stärka och öka igenkänningsfaktorn på varumärket i framtiden, 

men de vill dock inte ändra något med själva varumärket då de är nöjda med det (Knapp, 

2010). 

 

Aakers (1996) fyra faktorer som skapar ett värde i varumärket och som bygger ett varumärke 

placerar Jarn Melander (2003) i ett sammanhang till skillnad från Melin (1999) som kritiserar 

dessa faktorer då han inte ser någon logisk koppling mellan dessa. Målet med hela processen 

för varumärkesuppbyggnad är att få en stark märkeslojalitet enligt Jarn Melander (2003). 

Vilket kräver en kännedom om märket, som med tiden leder till att kunderna associerar till 

varumärket och slutligen får kunderna en uppfattning om varumärkets kvalitet och de blir med 

denna upplevda kvalitet märkeslojala (ibid.).  
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6. Slutsats 

 

I följande kapitel besvaras problemställningen; Hur kan mikroföretag bygga upp 

varumärken? Vi kommer även att diskutera våra åsikter i ämnet och de slutsatser som vi 

kommit fram till utifrån teorin och den empiriska undersökningen samt återkoppla till vårt 

syfte.  

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur mikroföretag kan gå tillväga vid uppbyggandet av 

varumärken i ett samhälle där det är svårt att sticka ut ur mängden. Vi valde att studera detta 

fenomen genom att titta på hur ett mikroföretag använder sig av de fyra faktorerna; 

märkeskännedom, märkesassociationer, märkeslojalitet och upplevd kvalitet i den 

varumärkesuppbyggande processen. 

 

Vi anser, liksom Berthon et al. (2008) och Jansson (2007) att mikroföretag inte har samma 

resursmöjligheter till att bygga upp varumärken som ett stort företag har. Även samtliga 

respondenter framhöll detta påstående trots att de alla tre är verksamma inom olika branscher. 

Vilket vi anser ger en tydlig bild av att små och stora företag inte har samma förutsättningar 

gällande resurser för varumärkesuppbyggande. 

 

Dock anser vi att ett litet företag fortfarande kan bygga upp ett framgångsrikt varumärke med 

hjälp av andra variabler som starka relationer till kunderna, som även Håkansson (2004) och 

Burns (2001) framhåller. Samtliga av respondenterna använder sig av sociala medier för att nå 

ut och komma närmare sina konsumenter. Genom att använda sig av kanaler som Twitter, 

Facebook och bloggar anser vi att företagen kan bygga upp kännedomen om sitt varumärke 

utan att behöva ha någon stor marknadsföringsbudget. Då sociala medier är populärt i dagens 

samhälle anser vi att det är en bra kanal för de små företagen att använda för att skapa 

relationer med sina kunder genom att få direkt feedback och nå ut med information snabbt. I 

dessa kanaler gör företagen en investering i tid istället för pengar. 

 

Vi anser, som även Hatten (2003) framhåller, att små företag bör inrikta sig på en nischad 

marknad för att ha bästa möjligheten att lyckas med sin verksamhet och sitt varumärke. 

Genom att välja en nischad marknad tror vi att de små företagen lättare kan anpassa sig till 

kundens behov samt skapa en stark relation med dem. Samtliga av respondenterna berättar att 

de arbetar med kundservice för att göra kunderna nöjda samt få dem till återköp och 

därigenom skapa lojalitet hos kunderna. Vi anser att det är en bra strategi för småföretagen att 

använda då kunder med större sannolikhet återvänder till ett varumärke om de upplevt en bra 

service och kvalitet. 

 

För de tre respondenterna är varumärket en betydande del i företaget och vi anser att 

anledningen till det är för att de varit med och byggt upp sina respektive varumärken från 

grunden. Det har dock kommit fram i intervjuerna med samtliga respondenter att de inte 

arbetar så mycket med varumärkesassociationer utöver företagsnamnet, slogan och logotypen 

och vi anser att detta är på grund av de höga marknadsföringskostnaderna och att företagen får 

arbeta utifrån de få resurser de har. Respondenterna har god insikt i vilket budskap deras 
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varumärke i form av namn, logotyp och slogan ska förmedla till kunderna, vilket Treffner och 

Gajland (2001) anser är varumärkets syfte. Framförallt har respondenterna skapat ett 

varumärke med ett konkret budskap som speglar deras verksamhet. 

 

För att svara på vår problemformulering: Hur kan mikroföretag bygga upp varumärken? 

väljer vi att titta på de svar vi har fått från våra respondenter samt den teoretiska 

referensramen. Vi anser att mikro företagen får använda andra variabler än pengar vid upp 

byggandet av ett varumärke. Vi bedömer att de istället får investera i tid för att kunna bygga 

upp sina varumärken. Genom sociala medier tror vi att små företag kan bygga upp starka band 

och relationer mellan konsumenten och företaget. Relationen anser vi leder till lojalitet och 

associationer hos konsumenten då dessa känner en tillhörighet till varumärket och därav väljer 

att köpa varumärket igen. Relationen mellan det mindre företaget och dess kunder skapar 

även en barriär mot konkurrenterna. Vi tycker även, i takt med att småföretagen bygger upp 

en relation med sina kunder, att de ska satsa på kundservice för att på det sättet ge kunderna 

bra kvalitet och även stärka relationen mellan kund och företag.  

 

För att underlätta varumärkesuppbyggnaden och få möjligheten att skapa ett starkt varumärke 

med en bred kundbas anser vi att små företag ska rikta in sig på en nischad marknad. Detta då 

relationen till kunderna blir lättare att bygga upp på grund av den smala målgruppen samt att 

de små företagen har lättare att vara flexibla och anpassa sig efter kundernas önskemål då de 

inte producerar samma kvantiteter som de stora företagen gör.  

 

Vi menar att det är viktigt att se varumärkesuppbyggande som en ständigt pågående process i 

företaget och då konsumenterna ständigt utsätts för fler och fler budskap blir relationen 

mellan företag och konsument allt viktigare. Vi anser att små företag kan bygga upp starka 

och framgångsrika varumärken, vilka kan sticka ut ur den stora mängden 

marknadsföringsbudskap som förekommer. Detta med andra variabler än pengar och bristen 

på kunskap ska inte ses som ett hinder. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi sett andra vinklingar och ämnen som skulle vara intressanta att 

studera kring varumärkesuppbyggnad. Därför vill vi presentera följande förslag till fortsatt 

forskning: 

  

 Då vi har studerat företag inom olika branscher kan det vara svårt att applicera resultatet 

på en specifik bransch. Det skulle därför vara intressant att inrikta sig på en särskild 

bransch, för att se om processen är densamma inom företagen. 

 

 Ytterligare en vinkling är att jämföra processen för varumärkesuppbyggande i små och 

stora företag för att kunna dra slutsatser om storleken på företaget och tillgången till 

resurser skiljer dessa åt. 

 

 Att studera processen ur kundens synvinkel är intressant då det går att se hur kunden 

påverkas av företagets insatser i varumärket samt vad de har för åsikter kring vissa 

åtgärder. 

 

 Då vi har valt att studera små företag, mikroföretag hade det ur en annan synvinkel varit 

intressant att studera hur stora företag arbetar med den varumärkesuppbyggande 

processen, utifrån det upplägg vi presenterar i uppsatsen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

 

1. Storlek på företaget, antal anställda? 

2. Beskriv Er affärsidé.  

3. Vilken är Er målgrupp?  

4. Hur uppkom Ert varumärke? (namn, idén etc.) 

5. Ser Ni varumärket som en tillgång för företaget? 

 

Varumärke 

6. Vad vill Ni att Ert varumärke ska förmedla, vilket budskap?  

 

7. Beskriv produkternas design, färger, logotyp etc.  

 

Märkeskännedom 

8. Hur går Ni tillväga för att skapa kännedom om Ert varumärke på marknaden?  

 

9. Hur har Ni gått tillväga för att bygga upp varumärket? 

Finns det någon strategi, marknadsföringsmetoder etc.?  

 

10. Hur väljer Ni att positionera Er? 

 

Upplevd kvalitet 

11. Hur håller Ni Er uppdaterade om vad som sker på marknaden?  

Gör Ni kunduppföljningar/kundundersökningar för att anpassa produkterna/tjänsten efter 

kundens behov?  

 

Lojalitet 

12. Hur gör Ni för att behålla befintliga kunder?  

(Exempelvis belöningssystem som rabatter etc.) 

 

Associationer 

13. Använder Ni Er av varumärkesassociationer?  

Vilka/vem/vad? (Till exempel en känd person, en särskild symbol) 

 

Starkt varumärke 

14. Vad innebär ett starkt varumärke för Er?  

 

15. Vilka värden innehar Ert varumärke? (Exempel: Volvo har säker familjebil) 

 

16. Vad är det som är unikt med Ert varumärke?  

Hur skiljer sig Ert varumärke från konkurrenterna? 

 

17. Hur ser Ni på namnet, ursprung, personlighet och distribution?  

(Dessa är faktorer som betonas vid utvecklingen av ett starkt varumärke)  
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Varumärkesuppbyggnad 

18. Hur mycket resurser lägger Ni ner på varumärkesuppbyggnad?  

(Då det kostar mer för mindre företag än större, både tids- och kostnadsmässigt)  

 

19. Tror Ni att varumärkesuppbyggnad skiljer sig mellan små och stora företag?  

Varför?  

 

20. Hur har varumärket utvecklats sedan starten?  

 

21. Hur ser Ni på Ert varumärke i framtiden? 

Kommer Ni lägga ner mer tid och pengar på det? 
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Bilaga 2. Företagsbeskrivning 

 

Nedan presenteras de företag som deltagit i vår undersökning.  

 

The Fair Tailor 

The Fair Tailors affärsidé är att sälja rättvist producerade och skräddarsydda skjortor via 

Internet. Företaget startades av Lina och Sebastian Stjern 2009 och idén uppkom då de satt 

och spånade på en affärsidé då de var på en resa på den transibiriska järnvägen. De var trötta 

på skjortor med dålig passform som var tillverkade på orättvisa villkor (Stjern, 2010). 

Skjortorna tillverkas i en fabrik i Nepal, där det sociala företaget Child Watabaran Center står 

för tillverkningen. De använder sig inte av barnarbetare utan av skräddare med erfarenhet som 

bland annat är vuxna före detta gatubarn och som arbetar under rättvisa förhållanden 

(www.thefairtailor.com). Vad som även framgår på thefairtailor.com är att företagets vinst går 

till att driva projekt för gatubarn. The Fair Tailor har även startat upp The Fair Tailor 

Academy vilken ger ungdomar över 17 år en gratis skräddarutbildning samt praktik på 

fabriken och efter utbildningen erbjuds de möjlighet till jobb på fabriken. De anser att det går 

att tjäna pengar samtidigt som det går att bidra till en hållbar utveckling. Företaget har enligt 

Stjern (2010) i dagsläget fyra anställda i Sverige samt två i Nepal. Den primära målgruppen är 

skjortbärare som bär skjortor varje dag, män, stadsbor och högutbildade. Stjern (2010) 

berättar att The Fair Tailor nyligen har inriktat sig mot en nischkund, präster. 

 

 
 

 

M Picaut 

Mette Picaut är grundare och VD i företaget med samma namn, samt enda anställda i 

företaget. Produkterna går under varumärkesnamnet ”M Picaut Swedish Skin Care”. 

Affärsidén är att producera ekologiska hudvårdsprodukter i Sverige som samtidigt effektiva, 

med andra ord ”effektiv hudvård med omtanke” (Picaut, 2010). M Picaut erbjuder ekologiska 

hudvårdsprodukter som innehåller råvaror som inte är skadliga för huden. Idén uppkom i 

Picauts kök där hon vispade ihop ingredienserna till en hudkräm under tiden som 

mammaledig. Hon ville att hudkrämen skulle ge en lyxig känsla genom en unik produktdesign 

samt ha en bevisad effekt. (Picaut, 2010). Produkterna ska enligt Picaut (2010) med den unika 

förpackningsdesignen förmedla en lyxigare känsla till målgruppen som är kvinnor i åldrarna 

35-50 år. I dagsläget består sortimentet av fyra produkter.  
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CoolStuff 

CoolStuff grundades 2005 av Christian Omander och Kajsa Knapp och företaget Omander & 

Co AB som även driver företaget, utifrån ett brinnande intresse för prylar (Knapp, 2010). År 

2008 vann CoolStuff utmärkelsen, Sveriges bästa e-handel, av tidningen Internetworld och 

samma år låg de på 7:e plats i den totala listan över Sveriges hundra bästa sajter. CoolStuff är 

först och främst en internetshop men de har även en fysisk butik, ett lager och kontor i Malmö 

och därifrån sköts CoolStuffs e-handel. I dagsläget är företaget verksamma i Sverige, 

Danmark, Tyskland och Finland och den 17 maj 2010 expanderade de även till den norska 

marknaden och har i dagsläget 10 anställda (Knapp, 2010). Enligt Knapp (2010) är målet med 

företaget är att erbjuda kunderna de coolaste, snyggaste och mest innovativa prylarna på 

marknaden och därigenom kom slogan ”Sveriges prylmecka”. Enligt Knapp (2010) är 

huvudmålgruppen för företaget män mellan 25 och 40 år. Företaget använder sig av så kallad 

social shopping där kunderna betygsätter och recenserar produkterna, vilket sedan presenteras 

på hemsidan. Genom social shopping vill CoolStuff skapa den maximala köpupplevelsen för 

sina kunder (Knapp, 2010).  

 

 
 

 

 


