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Förord 
 

Studien Varumärkesutveckling i nystartade klädföretag har genomförts under kursen 

Examensarbete i Textil produktutveckling och entreprenörskap på Textilhögskolan i Borås. 

Studien har utförts och skrivits av universitetsstudenterna Rasmus Hvorslev Billeschou och 

Fredrik Andersson under våren 2016 i samband med deras kandidatexamen i Textil 

produktutveckling och entreprenörskap. 

Målet med denna studie är att den skall kunna användas av framtida entreprenörer inom 

modebranschen som i ett tidigt stadie vill lära sig om varumärkesutveckling, aktiviteterna 

relaterade till varumärkesutveckling samt den vikt som varumärkesutvecklingen har när det 

kommer till en etablering på marknaden. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår utomordentliga handledare Ida Hermansson som har varit till 

stor hjälp under arbetets gång. Vi skulle inte tveka på att rekommendera Ida som handledare 

till framtida examensarbeten.  

Vi vill även rikta ett stort tack till de entreprenörer som ställt upp på intervjuer, utan er hade 

studien inte gått att genomföra. All lycka till i framtiden! 

 

          Fredrik Andersson                                      Rasmus Hvorslev Billeschou 

 

 

 

fredrik.dzogaz.andersson@gmail.com           rasmus.hvorslev@gmail.com  

Textilhögskolan, Borås. 2016-06-14. 

  



Sammanfattning 
I mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) är varumärkesutveckling en 

avgörande faktor när det kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på 

marknaden eller inte. Till skillnad från större organisationer måste SMF, på grund av deras 

begränsade resurser, tackla arbetet med varumärkesutveckling med ett betydligt större 

fokus och effektivitet. Inom den svenska modebranschen sysselsätter 95 % av företagen 

färre än 10 personer, vilket innebär att 95 % av företagen i den svenska modebranschen 

tillhör kategorin mikro inom SMF. De företag som sysselsätter fler än 250 personer, utgör 

endast 0,1 % av modeföretagen i Sverige. Trots detta råder det en brist på forskning och 

litteratur rörande varumärkesutveckling inom SMF. Tidigare forskning och litteratur 

fokuseras till stora delar på stora- multinationella företag och deras varumärkesutvecklande 

aktiviteter är oftast varken lämpliga, eller logiska, att tillämpa inom SMF. Denna brist på 

uppmärksamhet ligger till grund för studiens syfte. Syftet är att granska hur nystartade 

klädvarumärken, med begränsade resurser, arbetar med varumärkesutveckling för att 

etablera sitt varumärke. 

Med hjälp av fyra företag från Borås kommun, grundade mellan år 2013 och 2016, som alla 

är verksamma inom kläd-/modebranschen har det empiriska underlaget för studien skapats. 

Tidigare forskning rörande varumärkesutveckling inom SMF har lagt grunden för den 

teoretiska referensramen. Studien har under intervjuerna, samt analysen av empirin, använt 

sig av en egenformad teoretisk modell. Den insamlade empirin har sedan kopplats tillbaka 

till teorin och tidigare forskningsresultat. 

Studien visar att entreprenörers personliga bakgrunder kan påverka hur entreprenörer i 

nystartade klädvarumärken arbetar med varumärkesutveckling. Där framförallt 

entreprenörernas personliga intressen leder till att entreprenörerna arbetar mer med de 

varumärkesutvecklande aktiviteter som de är intresserade av. Studien visar även att 

entreprenörer i nystartade klädvarumärken ser varumärkesutveckling som en viktig del i 

varumärkets förutsättning att nå en etablering på marknaden, där kommunikation med 

externa intressenter är den stora delen. Studien visar till sist att nystartade klädvarumärken 

till största del arbetar med varumärkesutvecklande aktiviter som kräver en liten budget eller 

som är gratis, som ett resultat av att nystartade klädvarumärken har begränsat med 

resurser. 



Abstract 
In micro and small to medium-sized enterprises (SME) brand development is a crucial factor 

when it comes to if the enterprise will succeed, or not succeed, with an establishment on the 

market. Unlike larger organizations, SMEs, because of their limited amount of resources, 

need to tackle the work with brand development with much greater focus and efficiency. In 

the Swedish fashion industry 95 % of the companies have less than 10 employees, which 

means that 95 % of the fashion companies in Sweden is part of the micro category. The 

companies that have more than 250 employees is only 0,1 % of the Swedish fashion 

industry. Despite this fact, the previous research and literature focuses on brand 

development in large, multinational enterprises and research on SMEs barely exists. The 

previous research focuses on large, multinational enterprises brand developing activities, the 

problem is that their activities isn’t suitable or logical to apply on SMEs. This lack of attention 

is the basis for the study purpose. The purpose of this study is to examine how the newly 

established clothing brands, with limited resources, is working with brand development to 

establish its brand. 

The empirical material has been created with help from four fashion/clothing companies, 

started between the years 2013 and 2016, all located in the city of Borås. Previous research 

on brand development within SMEs has laid the foundation for the theoretical framework. A 

self-configured theoretical model has been used under the interviews and the empirical 

analysis. The collected empirical material has later on been connected to the theory and 

previous research results.  

The study shows that the entrepreneur’s personal backgrounds can have an impact on how 

entrepreneurs in fashion start-ups work with brand development. Specifically, it is the 

entrepreneur’s personal interests that have an impact on which brand development 

activities the entrepreneur prioritize. Further, the study shows that entrepreneurs in fashion 

start-ups sees brand development as an important part for the start-ups chance to enter the 

market, were communication with external stakeholders is the most important part. At last, 

the study shows that fashion start-ups mainly work with brand development activities that 

requires minimal resources, or is free, as a result of the limited amount of resources start-

ups possesses.  
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1. Definitioner 
 

I kapitlet Definitioner får läsaren större förståelse för de begrepp och definitioner som 

används kontinuerligt i studien. 

 EU:s definition av SMF/SME 

Från och med 1 januari 2005 gäller en rekommendation från EU om definition av mikroföretag samt 

små och medelstora företag, SMF, (small and medium sized enterprises, SME). 

1. SMF - små och medelstora företag samt mikroföretag 

Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av fristående 

företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som sysselsätter 

färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 

balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (Tillväxtverket, 2016). 

2. Små företag. 

Inom SMF-kategorin definieras små företag som fristående företag, och företag som tillsammans 

med partnerföretag eller anknutna företag, som sysselsätter färre än 50 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år (Tillväxtverket, 2016). 

3. Mikroföretag  

Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer 

och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år (Tillväxtverket, 

2016). 

 Varumärkesutveckling 

I denna studie är varumärkesutveckling ett samlingsnamn för den process som syftar till att bygga 

och/eller etablera ett varumärke. 

 Varumärkesutvecklande aktiviteter 

I denna studie är varumärkesutvecklande aktiviteter de aktiviteter som företagen utför, inom 

kategorin varumärkesutveckling, i syfte att bygga och/eller etablera ett varumärke. 

 Varumärkesidentitet 

I denna studie är varumärkesidentitet det som styr hur människor uppfattar ett varumärke. 

Varumärkesidentitet har i syfte att skapa en image för varumärket. 
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2. Inledning 
 

I kapitlet Inledning introduceras läsaren till problematisering och bakgrund till studien. 

Kapitlet kommer att skapa en större förståelse till varför ämnet är intressant att undersöka 

samt vilka problem som finns kring ämnet i synnerhet. Kapitlet presenterar även de 

existerande bristerna i tidigare forskning rörande ämnet. Inledningen avslutas med att 

tillkännagiva syftet och frågeställningen för studien, där studiens huvudfråga besvaras med 

hjälp av tre delfrågor. 

”Genom att öppna en slumpmässigt vald managementbok är det en hög sannolikhet att du 

kommer finna Coca Cola, Nike, Philips, Unilever, Shell eller Proecter & Gamble som praktiska 

exempel. Detta ignorerar totalt faktumet att minst 95 procent av alla företag tillhör kategorin 

små- och medelstora företag” 

(Krake, 2005) 

Citatet ovan belyser hur stor andel av alla företag, ur ett internationellt perspektiv, som 

tillhör kategorin SMF. Den internationella situationen för SMF kan även jämföras med hur 

det ser ut inom den svenska modebranschen, där 95 % av alla svenska företag i 

modebranschen har färre än 10 anställda. De små företagen, med 10-49 anställda, utgör 4 

procent och de medelstora företagen, med 50-249 anställda, utgör 1 procent. De stora 

företagen med 250 eller fler anställda utgör 0,1 procent av alla företag i modebranschen 

(Nielsén & Sternö, 2015). 

Enligt Bresciani och Eppler (2010) är SMFs varumärkesutveckling en avgörande faktor när det 

kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Bresciani 

och Eppler (2010) menar att det i slutändan är företagets varumärke som ligger till grund för 

om företaget kommer att lyckas, eller inte lyckas med en etablering på marknaden. Vidare 

menar Bresciani och Eppler (2010) att SMF som lyckas med etableringen av ett varumärke 

bygger ett förtroende och starkt band med företagets nuvarande och framtida kunder. 
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2.1. Problematisering 
 

Ett av de uppmärksammade problemen när det kommer till litteratur rörande ämnet SMFs 

varumärkesutveckling är att det endast finns mängder av litteratur rörande ämnena 

företagskommunikation, nystartade företag, varumärkesutveckling och entreprenörskap, 

men ingen litteratur som kombinerar dessa ämnen. Kombinationen är ett relativt outforskat 

område i forskningen där det finns ett stort rum för utveckling (Bresciani & Eppler, 2010). 

Fortsättningsvis stärker Krake (2005) bristen på forskning och litteratur rörande ämnet SMFs 

varumärkesutveckling. Enligt Krake (2005) ligger all fokusering från tidigare forskning på 

stora, multinationella och kända företag, vilket i längden betyder att de teorier som fötts av 

den tidigare forskningen går att applicera på stora, multinationella och kända företag. Stora 

multinationella företag jobbar även på ett annat sätt med varumärkesutveckling, jämfört 

med SMF, vilket ytterligare stärker att de inte går att jämföras (Bresciani & Eppler, 2010). 

Problemet är även att stora multinationella företag har en budget för marknadsföring och 

varumärkesutveckling, som i jämförelse med SMFs budget består av betydligt högre summor 

(Krake, 2005). 

Enligt Merrilees (2007) och Bresciani och Eppler (2010) har forskningsvärlden en syn på SMFs 

varumärkesutveckling som ofin. SMFs varumärkesutveckling har fått en negativ stämpel och 

Bresciani och Eppler (2010) menar att detta beror på att det råder en brist på förståelse när 

det kommer till hur viktigt och hur avgörande det är för nystartade företag att arbeta aktivt 

med varumärkesutveckling. Fortsättningsvis poängterar Bresciani och Eppler (2010) att det 

inte bara är ett missförstånd sett från forskningsvärldens synvinkel, utan att missförståndet 

även gäller de entreprenörer som står bakom de nystartade företagen, där Bresciani & 

Eppler (2010) menar att entreprenörerna ofta är omedvetna om att deras SMF är ett 

varumärke, inte bara ett företag. 
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2.2. Syfte 
 

Syftet är att granska hur nystartade klädvarumärken, med begränsade resurser, arbetar med 

varumärkesutveckling för att etablera sitt varumärke. 

2.3. Forskningsfrågor 
 

Forskningsfråga: Vilka huvudsakliga varumärkesutvecklande aktiviteter kan nystartade 

klädvarumärken arbeta med för att etablera sitt varumärke? 

 Delfråga 1: Hur kan entreprenören influera ett nystartat klädvarumärkes arbete med 

varumärkesutveckling? 

 Delfråga 2: Vilket förhållningssätt kan entreprenörer i nystartade klädvarumärken ha 

till varumärkesutveckling? 

 Delfråga 3: Hur kan entreprenörer, trots begränsade resurser, arbeta med 

varumärkesutveckling för att etablera nystartade klädvarumärken? 

2.4. Avgränsningar 
 

Under avsnittet Avgränsningar presenteras studiens avgränsningar. Med andra ord 

presenteras i detta avsnitt vad studien fokuserat på och vad studien inte har tagit hänsyn till. 

Studien har endast fokuserat på företag som är verksamma inom kläd-/modeindustrin i 

Borås kommun. Studien har inte tagit hänsyn till hur företagens varumärke uppfattas ur ett 

kund- eller marknadsperspektiv. Studien undersöker inte heller vilken effekt eller vilka 

resultat arbetet med varumärkesutveckling har för företagen, studien presenterar endast 

hur företag kan arbeta med varumärkesutveckling. Studien har endast fokuserat på ett urval 

av företag, fyra stycken, som grundats mellan åren 2013 och 2016. 
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3. Metod 
 

I kapitlet Metod presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. I kapitlet 

presenteras även ur vilken ansats studien är genomförd, studiens forskningsdesign, hur 

studien har samlat in primär och sekundärkällor, studiens urvalsstrategi, samt studiens 

validitet och reliabilitet. I kapitlet presenteras även studiens metoddiskussion där för- och 

nackdelar med studiens valda metod diskuteras på ett objektivt sätt.  

Studien har utförts genom en kvalitativ metod där en litteraturstudie, samt fyra stycken 

företagsintervjuer genomförts. Den kvalitativa metoden har valts för att på bästa sätt kunna 

uppfylla studiens syfte. Resultaten från intervjuerna har efter att de sammanställts 

delanalyserats (Bilaga 2), för att sedan agera som underlag till analysen. 

3.1. Induktion 
 

Studien är genomförd enligt en induktiv ansats. En induktiv metod beskrivs av Bryman och 

Bell (2011) som metoden när forskare beskriver konsekvenserna av resultaten för den teori 

som låg bakom eller styrde hela uppgiften eller undersökning. Resultaten har sedan kopplats 

tillbaka till teorin och tidigare forskningsresultat (Bryman & Bell, 2011). 

3.2. Kvalitativ studie 
 

Syftet med att göra en kvalitativ studie är att erhålla insikter i specifika frågor genom 

respondenternas tankar och perspektiv. Detta kan vid ett senare stadie leda undersökningen till 

en djupare förståelse av världen genom respondentens ögon (Bryman & Bell 2011). 

En kvalitativ studie anses vara en metod för forskning som används I flertalet akademiska 

dicipliner, speciellt när det kommer till samhällsvetenskap, företagsundersökningar och 

liknande kontexter (Creswell, 1994). En kvalitativ studie är personlig, subjektiv och socialt 

sammansatt för att förklaringar av den sociala aspekten av världen ofta är uppbyggd av 

ordanalys och detaljerade vyer av information (Creswell, 1994). Fortsättningsvis ger en 

kvalitativ studie möjlighet att från olika vinklar undersöka den mänskliga uppfattningen, 

upplevelsen, motivationen och det mänskliga beteendet (Creswell, 1994). Den kvalitativa 

studien ger även möjligheten till att observera och analysera de känslor och beteenden som 
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uttrycks under intervjuerna, vilket kan avslöja hur respondenterna ställer sig till 

intervjufrågorna (Bryman & Bell, 2011). Denna undersöknings fokus har varit att få insikt 

snarare än att testa fasta hypoteser och därför ansågs andra undersökningsmetoder, som 

observation eller enkätundersökningar, ej lämpliga.  

3.3. Forskningsdesign 
 

I denna studie har en komparativ design använts (Bryman & Bell, 2011) då flera företag av 

samma natur har jämförts och analyserats. En komparativ design definieras som en 

forskningsdesign som tillämpas när en jämförelse utförs för att få en bättre förståelse av en 

viss social företeelse, situation (Bryman & Bell, 2011), eller som i denna undersöknings fall; 

för att få en bättre förståelse i hur nystartade klädvarumärken arbetar med 

varumärkesutvecklande aktiviteter. 

3.4. Primärkällor 
 

Den komparativa studien har baserats på semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2011) bestående av delvis öppna- och strukturerade frågor till grundaren/grundarna av 

företaget.  

Intervjuerna tog plats i lokaler som företagen hade tillgång till genom deras kontorsplatser. 

Alla intervjuerna genomfördes i en neutral miljö med en avslappnad atmosfär (Easterby-

Smith, 2012) samt att intervjuerna samverkade med entreprenörernas fullspäckade 

scheman. Vid alla intervjuer var båda intervjuare och minst en respondent närvarande. Kvale 

(1996) hävdar att forskare ska överväga vad-, varför- och hur-frågor när man planerar en 

intervju. Vad-frågorna hjälper att erhålla förkunskap om ämnet som sedan ska undersökas, 

varför-frågorna ska säkerställa syftet med undersökningen och hur-frågorna visar på hur 

processen av ett ämne eskalerar och utvecklas. För att kunna tematisera intervjuerna 

undersöktes den existerande teorin om SMF, varumärken, varumärkesutvecklande 

aktiviteter och entreprenörskap vilket fungerade som en bas i intervjuprocessen (Kvale, 

1996). Den undersökta litteraturen agerade därmed som en bas för utvecklingen av en 

intervju-guide (Bilaga 1) som sedan användes när intervjuerna genomfördes (Bryman & Bell, 

2011).  
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Intervjuerna delades in i sex kategorier, så att frågorna på så sätt svarade på våra 

forskningsfrågor i enlighet med den teoretiska modellen som använts till denna studie. 

Beslutet att dela upp intervju-guiden i sex delar togs på grund av att det då blev enklare att 

identifiera teman som i det senare stadiet hjälpte oss att analysera datan.   

De sex kategorierna var uppdelade i:  

• Företaget/Entreprenören 

• Vikten av varumärkesutveckling 

• Varumärkesidentitet 

• Positionering av varumärket 

• Varumärkesutvecklande aktiviteter  

• Kommunikation och Resurser.  

För att kunna samla in bra och tillförlitlig information försökte författarna bygga upp ett 

förtroende innan, samt under den allra första delen av intervjun (Kvale, 1996). Intervjuerna 

inleddes med att respondenten/respondenterna fick läsa en definition av 

varumärkesutveckling och varumärkesutvecklande aktiviteter, detta för att ge respondenten 

en tydligare bild av intervjuns innehåll och teman. Intervjuerna fortsatte därifrån till 

introduktionsfrågor om entreprenören/entreprenörerna som hade som syfte att beskriva 

den intervjuades bakgrund samt kopplingen till företaget (Bryman & Bell, 2011). 

Respondenterna visades uppskattning för att de tagit sig tiden att delta i intervjun redan 

innan intervjun inleddes, författarna bad även om tillåtelse att spela in intervjun. 

Respondenterna informerades även om att de har rätt att begära en färdig sammanställd 

version av intervjun för ett sista godkännande av sina svar innan studien förklaras färdig. 

Efter introduktionen av intervjun, fortsatte författarna att ställa återstående frågor i ett 

lugnt och avslappnat tempo, och såg till att alla frågor från intervjuguiden ställdes. De frågor 

i intervjuguiden var semi-strukturerade, som är rekommenderat av en rad författare kring 

ämnet (Bryman & Bell, 2011; Easterby-Smith et al, 2012; Kvale, 1996) och kunde på så sätt 

låta respondenterna utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor. Medvetet valdes frågor som 

inte gick att svara ”ja” eller ”nej” på, eftersom frågor av den typen inte kan avslöja den 

djupare meningen bakom den intervjuades svar.  
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Svaren dikterades under intervjuernas gång, samt spelades in på ljudband för att säkerställa 

att all information sparades på ett säkert sätt. Det inspelade materialet, tillsammans med 

det som dikterats under intervjuns gång transkriberades efter intervjuerna till ett skrivet 

underlag, i syfte att göra analysen enklare samt att få svaren mer exakta (Bryman & Bell, 

2011; Easterby-Smith et al, 2012; Kvale, 1996). 

3.5. Urvalsstrategi 
 

För att ge en tydligare bild av vilka typer av företag som varit delaktiga i studien presenteras 

nedan en tabell där startår, sysselsättningsgrad, antal återförsäljare och den senaste 

tillgängliga omsättningen (allabolag.se, 2016) presenteras.  

Företag: Verksamhetsstart: Sysselsättning: Antal 

återförsäljare: 

Omsättning 

2014: 

Företag 1. 2013 1 person 1 återförsäljare 0 

Företag 2. 2015 3 personer 4 återförsäljare - 

Företag 3. 2014 4 personer 9 återförsäljare 1-49tkr 

Företag 4. 2013 2 personer 7 återförsäljare 100-199tkr 

 

 

De företag som valts ut till den komparativa studien har baserats på Statistiska Centralbyråns 

SNI-kod 14 (SCB, 2016). SNI-kod 14 har valts ut som en del av urvalsstrategin på grund av att 

koden omfattar området vi undersöker. Dock så har det inte varit ett krav att företagen som 

valts till studien har SNI-kod 14 registrerat till sitt företag, detta på grund av att det finns 

liknande SNI-koder som är applicerbara på samma typer av verksamhet. 

3.5.1. SNI 2007-kod: 14. Tillverkning av kläder 
 

”Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av kläder (konfektion eller måttbeställt) i alla 

material (dvs. läder, tyg, trikå o.d.), av alla slags klädesplagg (t.ex. ytterkläder, underkläder för 

män, kvinnor och barn, arbets-, vardags- och fritidskläder o.d.) och accessoarer. Det görs ingen 

skillnad mellan moderna och traditionella kläder. Huvudgrupp 14 omfattar även pälsnäringen 

(pälsskinn och pälskläder) ” 

(SCB, 2016).  
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Företaget ska enligt avgränsningarna vara grundat mellan år 2013 och 2016, för att ge 

studien en inblick i företag under uppstartsfasen, samt vara aktiva näringsidkare inom Borås 

Kommun. Företaget ska tillhöra kategorin ”mikro” inom definitionen av SMF (Tillväxtverket, 

2016) vilket innebär att företaget sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

3.6. Sekundärkällor 
 

Som komplement till den genomförda komparativa studien har oberoende litteratur hämtats 

från databaserna Summon, Google Scholar och Emerald Insight. Vetenskaplig litteratur 

rörande varumärkesutveckling hos små och medelstora företag samt mikroföretag (SMF) har 

analyserats. Nyckelord som använts under sökprocessen är SME, Branding, Brand 

management, Brand culture, Entrepreneurship.  

3.7. Validitet och reliabilitet. 

Enligt Bryman och Bell (2011) definieras en undersöknings reliabilitet som huruvida 

resultatet en undersökning får fram skulle bli detsamma om den genomförda 

undersökningen skulle göras igen.  Reliabiliteten är även i relation med huruvida resultatet 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Grundligt kan begreppet förklaras som: 

undersökningens pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2011). 

I urval av entreprenörer/företag för intervju har undersökningens författare riktat sig till 

entreprenörer/företag som överensstämmer med den urvalsstrategi som undersökningen 

anammat. De entreprenörer/företag som valdes ut har alla de kriterier som efterfrågas i 

urvalet. I och med de strikta kraven i urvalsstrategin bidrar det till hög reliabilitet till studien. 

Valet att endast intervjua entreprenörer/företag i Borås kommun fattades av studiens 

författare på grund av att det bidrar till hög reliabilitet samt att företagen/entreprenörerna 

på så sätt har samma geografiska grundförutsättning. Vidare urval gjordes med hjälp av SNI-

kod 14, samt kravet på att företagen skulle vara startade efter, eller under, år 2013 och vara 

klassade som mikroföretag, detta för att ytterligare stärka undersökningens reliabilitet. 

Respondenterna kan dock ses som icke neutrala då de representerar sina företag och kan 

känna anledning att vinkla sina svar för att framställas på bästa sätt. Under intervjuerna 
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spelades allt in med hjälp av ljudupptagning och råmaterialet finns sparat för att öka 

reliabiliteten samt om ytterligare analys skulle vara aktuell att genomföra.  

I arbetet med den teoretiska referensramen och sökningen kring tidigare forskning använde 

författarna sig av databaserna Summon och Google Scholar, de använde sig uteslutande av 

vetenskapliga artiklar och sökte endast efter artiklar som var peer-reviewed.  

3.8. Metoddiskussion 

3.8.1. Nackdelar och fördelar med en kvalitativ metod 
 

När man genomför kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor kan ordningen på 

frågorna variera, vilket kan leda till att respondenterna uppfattar frågorna olika. Detta kan 

vara en nackdel då man som författare av studien vill att respondenterna ska ha så lika 

förhållanden som möjligt och på så sätt skapa likvärdiga förutsättningar. I en kvalitativ 

intervju med semistrukturerade frågor har även intervjuaren chansen att ställa följdfrågor. 

Dessa följdfrågor varierar från intervju till intervju på grund av att följdfrågorna som ställs är 

anpassade efter respondentens svar, genom detta kan svaren vara svåra att analysera och 

dra slutsatser utifrån. Dock är denna aspekt med kvalitativa intervjuer även en fördel då 

frågorna och ordningen kan anpassas efter situationen, något som inte hade varit möjligt 

med ett strukturerat upplägg. När en kvalitativ intervju genomförs är intervjuaren friare att 

ställa följdfrågor och hitta nya angreppssätt under intervjuns gång, något som inte är möjligt 

vid exempelvis enkätintervjuer (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) 

kritiseras även den kvalitativa metoden ofta på grund av att den uppfattas som för 

impressionistisk och subjektiv. 

3.8.2. Anonymitet och etik 
 

De företagen som berörts av studien har av författarna valts att hållas anonyma då 

anonymiteten i intervjusyfte förhoppningsvis leder till att respondenterna kan känna sig mer 

avslappnade, ge ärligare svar och även känna att de kan se på sitt entreprenörskap objektivt.  

 

Etik och moral är viktigt när man genomför en studie, framförallt under intervjudelen. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är det viktigt att de intervjuades integritet och rykte är beskyddat 
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och att intervjuarna respekterar detta. Alla de intervjuade entreprenörerna till studien fick 

godkänna att intervjuerna spelades in och de intervjuade entreprenörerna fick tydligt veta 

att de i studien kommer att vara anonyma. Genomgående i studien hölls de intervjuade 

entreprenörerna som tidigare nämnt, anonyma, detta för att ur ett moraliskt syfte få dem 

att inte känna sig obekväma eller hotade i sin professionella roll (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.8.3. Replikerbarhet 

 
Det som talar för att replikerbarheten är hög är de faktum att studien använt sig av en 

egenformad teoretisk modell (se kapitel 5.2.) som är anpassad till det fördjupade ämnet, att 

studien genomförts genom ett smalt urval samt att studien är gjord inom ett litet geografiskt 

område. Det som talar emot att en replikering av studien är möjlig att genomföra är 

framförallt att företagen är anonyma i studien. Företagen är även just nu i en uppstartsfas 

och kan med tiden komma att utveckla sina tekniker, värderingar samt sättet de arbetar på. 

Som tidigare nämnts har företagen till studien valts att hållas anonyma för att öka 

reliabiliteten i studien, detta leder dock till att det blir omöjligt att replikera studien exakt. 

Enligt Bryman och Bell (2011) bidrar även det ostrukturerade upplägget, samt att en 

kvalitativ studie till stor del baseras på intervjuarnas påhittighet, till att en kvalitativ studie är 

svår att replikera.  
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4. Teorietisk referensram 
 

Kapitlet Teoretisk referensram klargör de tidigare teorier som studien tagit hänsyn till under 

arbetet. Den teoretiska referensramen klargör vad tidigare forskning kommit fram till med 

sina studier rörande ämnena varumärke, varumärkesutveckling i SMF, samt entreprenörens 

roll i varumärkesutveckling. Läsaren kommer i kapitlet få en överblick kring ämnena, samt få 

den information som behövs för att slutligen förstå det jämförande resultatet. Kapitlet ligger 

även till grund för valet av den teoretiska modell som valts, samt använts för att forma 

studiens egenformade modell som presenteras i nästkommande kapitel. 

4.1. Vad är ett varumärke? 
 

“In 1960 The American Marketing Association defined a brand as: [...] a name, 

term, design, symbol that identifies one seller’s good or service as distinct from 

those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may 

identify one item, a family of items, or all items of that seller.”  

(Mitchell, Hutchinson & Bishop, 2012) 

Citatet ovan kan beskrivas som den gamla definitionen av ett varumärke, även om mycket av 

det går att applicera på dagens varumärken. Enligt Mitchell, Hutchinson och Bishops (2012) 

var det så man förr associerade termen varumärke, termen har på senare år kommit att 

ändras drastiskt då varumärket letat sig in i näst intill alla branscher och speciellt i en 

mångfald av industriella miljöer. Varumärkets spridning har resulterat i att begreppet har 

växt ut i flertalet olika grenar och associationer. Sedan långt tillbaka finns det mängder av 

forskning rörande begreppet varumärke, men i och med att begreppet nu blivit 

mångfacetterat finns det ett behov av att ny innehållsbaserad forskning utförs. På så sätt 

skulle en tydligare bild av ett varumärkes konstruktion ges (Mitchell, Hutchinson & Bishop, 

2012). I och med att begreppet grenats ut i många olika definitioner finns det lite enighet om 

att begreppet varumärke fortfarande skulle vara en övergripande paraplydefinition. En 

paraplydefinition fungerar helt enkelt inte längre då begreppet varumärke mynnar ut i 

flertalet olika dimensioner av varumärkesutveckling (Mitchell, Hutchinson & Bishop, 2012). 

Det finns exempelvis, som även är en återkommande tråd genom denna studie, ett stort 
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antal enkelt igenkännande karaktärsdrag hos SMF som tydligt differentierar SMFs 

varumärkesdefinition från större organisationer. Dessa faktorer har oundvikligen en 

påverkan på tolkningen av termen varumärke (Mitchell, Hutchinson & Bishop, 2012). 

4.2. Varumärkesutveckling - SMF vs. Stora organisationer 
 

Det finns ett stort antal igenkännande karaktärsdrag som differentierar SMF från större 

organisationer, dessa faktorer kommer oundvikligen ha en påverkan på tolkningen av 

varumärket i detaljhandeln för SMF (Merrilees, 2007).  

Enligt Bresciani och Eppler (2010) arbetar ofrånkomligt både SMF och stora organisationer 

med varumärkesutveckling, men de gör det på ett skiljande sätt. Bresciani och Eppler (2010) 

anser att SMF besitter unika förutsättningar när det kommer till varumärkesutveckling. Enligt 

Bresciani och Eppler (2010) grundar sig detta i det faktum att ett ”nyfött” företag varken har 

en etablerad identitet eller ett etablerat rykte, gott som ont, samt att de interna 

företagsstrukturerna inte har hunnit etableras på samma sätt som i stora organisationer. 

Vidare så poängterar Bresciani och Eppler (2010) skillnaden mellan SMF och stora 

organisationer med det faktum att nystartade företag har begränsat med kapital, begränsad 

erfarenhet och även begränsat med tid. Merrilees (2007) hävdar att principerna för 

varumärkesutveckling är liknande för SMF som för stora organisationer och att de går att 

applicera på de båda företagsformerna, men att SMF som har begränsat med resurser måste 

tackla varumärkesutveckling med ett betydligt större fokus och effektivitet.  Enligt Merrilees 

(2007) borde ett nystartat och litet företag fokusera på företagets grundvarumärke eller 

endast ett till två varumärken och arbeta väldigt specificerat med riktade kampanjer, till 

skillnad från stora organisationer som kan ha ett bredare fokus. 

Enligt Bresciani och Eppler (2010) resulterar även SMFs unika karaktärsdrag till att 

forskningen kring SMFs varumärkesutveckling blir unik, just av den anledningen att SMF har 

begränsat med kapital, begränsat med erfarenhet och även begränsad tid. 
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4.3. Entreprenörens roll 

4.3.1. Budget 
 
Entreprenören spelar en nyckelroll i SMFs varumärkesutveckling och står för betydande 

influenser på strukturen och kulturen hos företaget (Krake, 2005). SMF har i många fall 

begränsat med kapital och erfarenhet (Bresciani & Eppler, 2010). Krake (2005) betonar hur 

viktigt arbetet med varumärkesutveckling är i SMF, dock så måste SMF, på grund av de 

begränsade resurserna, arbeta med varumärkesutveckling effektivare och med större fokus 

än större organisationer (Merrilees, 2007). Krake (2005) menar även att interna och externa 

faktorer spelar en stor roll vid etablering av varumärket. Influenser från marknaden är en 

sådan faktor, men influensen från entreprenören är också extremt viktig (Krake, 2005). 

Entreprenören är inte bara en personifiering av varumärket, utan är även individen som 

formar företagets struktur (Krake, 2005). På grund av SMFs begränsade budget så är även 

kreativitet en viktig resurs för organisationen (Krake, 2005). 

4.3.2. Personifiering 
 
I SMF är entreprenörens vision det fundamentala för varumärkesuppbyggnad och 

identitetsskapande (Spence & Hamzaoui Essoussi 2010). Krake (2005) betonar att det borde 

finnas en tydlig länk mellan entreprenörens karaktär och varumärket eftersom han/hon är 

en personifiering av varumärket. Detta intygas ytterligare av Canteno, Hart och Dinnie (2013) 

som menar att varumärkets ägare har en central position i start och utvecklingsstadiet av 

varumärkets uppbyggnad.  Detta eftersom de är involverade i skapandet och utvecklingen av 

varje dimension av varumärkesidentiteten och de aktiviteter som involveras i processen. 

I vissa fall minskar personifieringen av varumärket allteftersom varumärket växer. Detta 

beror på det ökade behovet av personal samt att fler medlemmar av personalen involveras 

vid varumärkesbeslut när varumärket växer (Centeno, Hart, & Dinnie, 2013). 

4.3.3. Kommunikation 
 
Enligt Bettiol, Di Maria och Finotto (2012) så kan SMFs enkla organisationsstrukturer, 

flexibilitet, proaktivitet samt entreprenörens ledande roll, möjliggöra okonventionella och 

kreativa marknadsföringsstrategier, vilket kan ha ett effektivt inflytande på de begränsade 

resurser som finns tillgängliga. 



15 
 

Entreprenören har en central roll i företags marknadsföringsstrategier och initiativ, då 

entreprenören i SMF ofta personligen är engagerad vid främjandet av nya produkter. 

Entreprenören är även involverad i kommunikationsprocesser, där det som kommuniceras 

ska riktas till relevanta intressenter. Mycket av kommunikationen kan ske genom word-of-

mouth och personligt nätverkande. Den personliga involveringen från entreprenören vid 

marknadsföringsaktiviteter kan stärka trovärdigheten i det som påstås (Bettiol, Di Maria & 

Finotto, 2012). Det är viktigt med nätverk för SMF, speciellt på grund av deras begränsade 

resurser som i hög grad är beroende av resurserna och expertisen hos andra. Förmågan att 

utnyttja nätverk kan därför ses som en kritisk aktivitet när det kommer till 

varumärkesutvecklande aktiviteter hos SMF (Mäläskä, Saraniemi & Tähtinen, 2011). 

Den personliga involveringen från entreprenören och en hög grad av personlig exponering är 

direkta konsekvenser från begränsade resurser. Å andra sidan så guidar och kontrollerar 

entreprenören den gradvisa förklaringen av originella koncept och idéer (Bettiol, Di Maria & 

Finotto, 2012). 

Centeno, Hart och Dinnie (2013) menar att SMF har ett annat förhållningssätt till 

marknadsföring och att traditionella marknadsföringsteorier är olämpliga vid beskrivning av 

hur SMF arbetar med marknadsföring. Tidigare studier föreslår att på grund av SMFs 

specifika egenskaper, utförs kommunikationsaktiviteter som hjälper dem att ha en mer 

personlig kommunikation och dessa aktiviteter utförs mer frekvent än andra 

kommunikationsaktiviteter (Canteno, Hart & Dinnie, 2013). 

Marknadsföringsaktiviteter hos SMF utförs hellre ur ett kortsiktigt perspektiv än ett 

långsiktigt. Den typen av perspektiv är delvis på grund av de höga nivåerna av ovisshet och 

komplexitet som SMF möts av (Canteno, Hart & Dinnie, 2013). Detta härleds enligt Canteno, 

Hart och Dinnie (2013) från mångfalden av marknadens förhållanden och sofistikeringen av 

kunskap. 

Det är viktigt att entreprenören inte underskattar rollen den kan bistå med för att etablera 

varumärket. Enligt Krake (2005) så är entreprenörens personifiering av varumärket något 

som borde kommuniceras, det är kostnadsfritt och kan ha en större inverkan än väntat. Om 

företaget har personal är det även viktigt att kommunicera hur viktig förvaltningen av 

varumärket är genom hela företaget, för att göra alla på företaget varumärkesmedvetna 
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(Krake, 2005). Gnistorna kommer från entreprenören, som sedan överför dem till sina 

anställda och till potentiella klienter utanför företaget. Entreprenören kan genom detta 

uppmuntra passion för varumärket, vilket kan bidra till en tydligare bild av varumärket sett 

inifrån och utifrån företaget (Krake, 2005). 

4.3.4. Image 
 
I SMF är entreprenörens värderingar den huvudsakliga källan för associationer med 

varumärket. Dessa värderingar används till att utveckla kärnan för varumärkesidentiteten 

(Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). Identitet är enligt Maurya, Mishra, Anand och Kumar 

(2015) vad företaget uttrycker; image är hur företaget uppfattas. Huvudsakligen är 

företagsidentitet sättet en organisation uppfattar sig själva och vill uppfattas av sina 

intressenter, medan företagsimage hanterar den faktiska utvärderingen från externa 

intressenter rörande den önskade och kommunicerade identiteten. Den idealiska 

situationen är när gapet mellan dessa två är minimalt, alltså när företagets image är identisk 

med företagets identitet (Maurya et al. 2015).  

Ägarens engagemang i varumärket härleds delvis från personliga val och preferenser, där 

även valet av produkt och kategori är härledda från detta (Centeno, Hart, & Dinnie, 2013). 

Det föreslås att SMF endast borde arbeta med en eller två produktfunktioner som ska 

associeras med varumärket. I SMF är associationerna mer nära länkade med entreprenören, 

i motsats till kundundersökningar från större organisationer som fabricerats i syfte att 

uppfylla latenta behov (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). 

Enligt Spence och Hamzaoui Essoussi (2010) så borde entreprenörer vara medvetna om att 

sättet de framställer sig själva offentligt, påverkar deras konsumenters uppfattning om 

företaget. Deras offentliga image borde därför vara sammanhängande med värderingarna de 

vill förmedla genom sina företag (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). Merrilees (2007) 

nämner även i sin studie hur företag använder den entreprenöriella andan för att bygga 

varumärket och hur det även kan användas som en del i varumärkets marknadsföring. En av 

de viktigaste uppgifterna för entreprenörer är att etablera en lämplig image (Boyle, 2003). 
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5. Teoretisk modell 
 

I kapitlet Teoretisk modell presenteras den teoretiska modell som ligger till grundinspiration 

för studien. I kapitlet presenteras även studiens egenutformade teoretiska modell som 

sedan använts för att testa studiens teorier samt de intervjuer som genomförts. 

5.1. Modellinspiration 
 

The ”funnel” model for the role of management in SMEs, skapad av Krake (2005), är en 

modell som schematiskt presenterar rollen av varumärkesutveckling inom SMF. Denna 

modell visar även en kombination av faktorer som påverkar rollen av varumärkesutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.1. The “funnel” model for the role of management in SMEs (Krake 2005, s. 233). 
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I The ”funnel” model for the role of management in SMEs (Krake, 2005) så spelar 

entreprenören en stor roll. Enligt modellen så bestämmer entreprenören, som ledare av 

företaget, hur företagets struktur ser ut och hur mycket vikt som ska läggas på 

varumärkesutvecklande aktiviteter. Som exempel kan entreprenören göra detta genom att 

anställa en marknadschef, eller skapa tydliga uppgifter och tydligt ansvar till en specifik 

anställd. Entreprenören kan dock även uppnå detta genom att sätta klara objektiv och göra 

organisationen medveten om vikten av varumärkesutveckling (Krake, 2005). Enligt modellen 

är entreprenören ofta en personifiering av varumärket och spelar på så sätt en direkt roll i 

varumärkets kommunikation till den yttre världen. Enligt Krake (2005) är ett sådant scenario 

,som beskrivet i den tidigare paragrafen, tydligare i SMF än i stora företag. För det första är 

entreprenörens influenser på företaget mycket större i SMF än i stora företag. För det andra 

är företaget mycket mer integrerat med entreprenören i SMF. En attack mot varumärket är 

ofta sett som en attack på entreprenören själv då entreprenören ofta är varumärket (Krake, 

2005). Följden av detta blir att företagsstrukturen har en roll i varumärkesutvecklingen hos 

SMF som inte existerar i stora företag. Enligt Krake (2005) är den centrala frågan i SMF om 

någon uppmärksamhet riktas mot varumärkesutveckling och i så fall hur, samt på vilket sätt 

det är invävt i företaget. I de flesta större företagen är den centrala frågan hur mycket 

uppmärksamhet som fokuseras på varumärkesbiten, hur många som jobbar på 

marknadsföringsavdelningen, hur många varumärken sköter varje marknadsansvarig och hur 

många miljoner euro kan investeras i varumärkesigenkänning (Krake, 2005). 

Enligt modellen bidrar även vilken marknad som SMF är aktiv på med influenser till rollen av 

varumärkesutveckling inom företaget. Modemarknaden kan tas som ett exempel: På 

modemarknaden har varumärket en mycket större vikt för konsumenten när köpet görs, i 

jämförelse med när en konsument till exempel köper ett element, då varumärket knappt har 

betydelse (Krake, 2005). Vilken typ av marknad företaget är aktiv på bestämmer även rollen 

som varumärkesutveckling har i SMF.  Även vilken typ av produkt företaget tillverkar och 

vilken marknadsorientering företaget har, bestämmer detta. Slutligen bestämmer även 

antalet konkurrenter vikten av varumärkesutveckling (Krake, 2005).  
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5.2. Nyutformad modell 
 
Efter genomförd litteraturstudie av tidigare forskning rörande varumärkesutveckling inom 

SMF upptäcktes återkommande resultat och slutsatser. Tidigare forskning betonar 

entreprenörens roll i utvecklingsprocessen av ett klädvarumärke, samt hur influenserna från 

entreprenören påverkar och formar ett nystartat klädvarumärke. 

Krakes modell, “The Funnel Model” (Krake, 2005), är en modell som visar hur SMF arbetar, 

eller kan arbeta, med varumärkesutveckling. Modellen är dock framtagen genom resultat 

från ett antal kvalitativa intervjuer med företag som tillhör den medelstora kategorin i SMF, 

vilket indirekt gör modellen mest optimal för företag inom den medelstora kategorin. Efter 

genomförd litteraturstudie upptäcktes ett tomrum i forskningen rörande de nystartade 

företagen som tillhör kategorin “mikro” inom SMF. Då den här undersökningen fokuserar på 

nystartade företag så formades, med “The Funnel Model” (Krake, 2005) som utgångspunkt, 

en mer avskalad version. Modellen som utformades kallas “The Entrepreneurs Influence 

Model”. Modellen är till skillnad från “The Funnel Model” (Krake, 2005) endast utformad från 

entreprenörens influenser på rollen som varumärkesutveckling har i ett nystartat företag. 

Modellen användes under de kvalitativa intervjuerna som genomfördes med nystartade 

klädvarumärken i Borås kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. The Entrepreneurs Influence Model. (Hvorslev, 2016) 
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Modellen inleds med entreprenörens influenser på varumärkesutvecklingens roll i SMF. 

Dessa influenser är indelade i fyra kategorier: Budget, personifiering, kommunikation och 

image. Entreprenörens influenser påverkar vilken roll varumärkesutvecklingen kommer att 

ha i det specifika företaget, som senare mynnar ut i en kartläggning av vilka huvudsakliga 

varumärkesutvecklande aktiviteter SMF arbetar med samt vilka som kommuniceras.  
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6. Empiri 
 

I kapitlet Empiri presenteras studiens resultat från de genomförda intervjuerna. I detta 

kapitel får läsaren insikt i resultatet av de genomförda intervjuerna, som sammanställts och 

presenteras i löpande text. 

Entreprenörerna är eniga om att deras bakgrunder har påverkan på deras klädvarumärke, 

hur de bygger sitt varumärke, samt hur de arbetar med varumärkesutveckling. Alla de 

intervjuade Entreprenörerna har alltid drömt om att starta och driva ett varumärke och 

intresset för att bygga upp något eget står till grund för att entreprenörerna startat sina 

företag och varumärken. Deras personliga intressen spelar även en roll när det kommer till 

vilket typ av varumärke de startat och varför de intervjuade entreprenörerna valde att starta 

just ett klädvarumärke. I ett senare stadie, av undersökningen att döma, har 

entreprenörernas bakgrund en påverkan på hur de bygger sitt varumärke, samt hur de 

arbetar med varumärkesutveckling och aktiviteterna som det innefattar. Alla de 

entreprenörer som intervjuades till denna undersökning bekräftar att de påverkas av 

bakgrunden de kommer ifrån när de arbetar med sitt varumärke. En del av entreprenörerna 

visste från början vilken typ av produkt de skulle producera och bygga sitt varumärke runt, 

medan en del av entreprenörerna ändrat bana under resans gång. En röd tråd som finns hos 

entreprenörerna är att de alla har något konkret som ligger till grundinspiration för deras 

varumärke. Alla entreprenörerna vet vart de hämtar sin inspiration och varför. Av naturliga 

skäl skiljer sig inspirationskällan från entreprenör till entreprenör. 

När entreprenörerna beskriver vad termen varumärke betyder för dem blir svaren olika. En 

svarar att det är en känsla som ska ha en röd tråd genom allt man gör, en svarar att det är en 

slags identitet, en förklarar det som att det är något man gör för att stå ut från mängden och 

den sista svarar att det är den gemensamma bilden de vill kommunicera till sina kunder. När 

entreprenörerna beskriver termen varumärkesutveckling så svarar tre av de fyra 

entreprenörerna att varumärkesutveckling är direkt kopplat till marknadsföringsaktiviteter, 

medan en av entreprenörerna tycker att varumärkesutveckling är att klura på varenda steg i 

företags-kedjan och att allt måste matcha. Entreprenörerna är alla eniga om att termerna 

varumärke samt varumärkesutveckling är viktiga för dem. Alla entreprenörerna jobbar aktivt 
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med det men dock på helt olika sett. En av entreprenörerna arbetar med kartläggning och 

marknadsföring, en av entreprenörerna förklarar att de arbetar med att kunden ska känna 

tillit till varumärket, en av entreprenörerna förklarar att de arbetar med att få allt att gå i 

samma riktning och en av entreprenörerna förklarar det som att termerna går att applicera i 

precis allt man gör som entreprenör. Varumärkesutvecklingens roll i entreprenörerna 

företagsstrategi varierar. Två av entreprenörerna svarar utan tvekan att 

varumärkesutveckling är en del av deras företagsstrategi medan de två andra 

entreprenörerna svarar att de tänker på det mycket och försöker jobba med det men att det 

är svårt och att det inte blivit så mycket hittills. När det kommer till varumärkesutveckling, 

precis som med valet att starta ett varumärke, är entreprenörerna eniga om att deras 

personliga intressen och bakgrund påverkar hur de arbetar med varumärkesutveckling. 

Entreprenörerna är alla eniga om att varumärket och aktiviteten varumärkesutveckling är 

oerhört viktigt för företagets tillväxt och att det är en stor del av om man lyckas etablera sig. 

Av naturliga skäl står de olika entreprenörernas varumärken för olika saker. Det som för 

varumärkena samman är att de alla står för något tydligt, och entreprenörerna är alla väldigt 

medvetna om sitt budskap. 

Entreprenörerna definierar vad som gör just deras varumärke unikt på skilda sätt. Den 

gemensamma nämnaren är att alla företagen gör något som i deras egen mening är nytt och 

unikt. En av entreprenörerna påpekar dock det unika med att hen försöker bygga en 

business snarare än bara ett varumärke, och hävdar genom detta att det blir enklare att 

klara en uppskalning för företaget. De flesta av entreprenörerna hävdar även att det är 

förmedlingen av en känsla och identitet som gör just dem annorlunda från deras 

konkurrenter. 

Alla entreprenörerna är eniga om att det som driver dem är passionen att skapa något. 

Förutom passionen att skapa något eget så är motivationen att förmedla sitt budskap en 

återkommande faktor bland entreprenörerna. Visionen skiljer sig dock bland 

entreprenörerna. En av entreprenörerna förklarar visionen som att man vill bygga upp sin 

identitet, en av entreprenörerna svarar att visionen är att bli bäst på det dem gör och en 

svarar att visionen är att göra en bättre produkt än de tidigare. 
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Entreprenörerna arbetar på ett eller annat sätt med löften kopplat till deras varumärke. Av 

naturliga skäl skiljer sig löftena åt. Två av entreprenörerna pratar om löftena i form av 

hållbarhet och CSR, en av entreprenörerna kopplar löftena direkt till sina kärnvärden och en 

av entreprenörerna svarar att löftena är något som kommer per automatik när kunderna 

byggt upp en relation med varumärket och i framtiden förväntar sig en viss kvalitet. Nära 

kopplat till varumärkenas löften är dess kärnvärden. De intervjuade entreprenörernas 

kärnvärden skiljer sig av naturliga skäl åt. Alla av entreprenörerna hade dock uttalade 

kärnvärden och hälften av de intervjuade entreprenörerna har kärnvärden som är direkt 

kopplade till hållbarhet. 

Alla de intervjuade entreprenörerna tänker mer eller mindre på att representera sitt eget 

varumärke på fritiden. Genomgående så svarade entreprenörerna att detta var något de kan 

bli bättre på, men att de aktivt representerar varumärket. En av entreprenörerna svarar att 

hen inte representerar sitt varumärke aktivt men att hen per definition är sitt varumärke. 

Samtliga av de intervjuade entreprenörerna förklarar att de positionerar sig genom att välja 

ut återförsäljare och butiker som går hand i hand med deras produkt, samt känslorna som de 

vill förmedla med sitt varumärke. Entreprenörerna förklarar vikten av att deras produkter 

syns och säljs på rätt ställe. 

Tre av de fyra intervjuade entreprenörerna hävdar att deras varumärkesidentitet har en stor 

påverkan på deras beslut. De vill att varumärkesidentiteten återspeglas i allt de gör. En av 

entreprenörerna säger att hen inte har någon varumärkesidentitet ännu då hen inte vet 

vilken den rätta identiteten för varumärket är ännu. 

Begreppet varumärkesigenkänning arbetar alla entreprenörer med på liknande sätt. De 

förklarar att det handlar om att synas på rätt ställen, så som mässor, marknader och i butik. 

Två av entreprenörerna kopplar varumärkesigenkänning direkt till utvecklingen av look-

books och marknadsföringsmaterial. Tre av de fyra intervjuade entreprenörerna säger att de 

varumärkesutvecklande aktiviteter de utför innefattar arbetet med sociala medier, synas på 

rätt ställen, samt besöka och prata med kunder och partners. En av entreprenörerna 

uttrycker inte någon speciell aktivitet utan säger att hen försöker bli tydligare med sitt 

varumärke. Vidare så förklarar entreprenörerna på vilket sätt de bygger sitt varumärke och 

där skiljer sig svaren åt. En av entreprenörerna svarar att de har ett schema med aktiviteter 
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som de följer för att bygga sitt varumärke effektivt, en av entreprenörerna svarar att de 

besöker events, en av entreprenörerna jobbar med det genom tidningar och media och den 

sista av entreprenörerna arbetar främst med produktutveckling för att bygga sitt varumärke. 

Hälften av entreprenörerna jobbar med varumärkesutveckling utifrån en specifik rutin, 

medan hälften inte har någon satt rutin för hur man ska arbeta med varumärkesutvecklande 

aktiviteter. En av entreprenörerna som inte har en klar rutin förklarar det som att de 

försöker jobba med allt som inte kostar pengar; mestadels kommunikation digitalt och 

genom fysiska möten med sina kunder och återförsäljare. En av entreprenörerna har en 

tydlig rutin och har varje dag en varumärkesutvecklande aktivitet som ska genomföras. De 

arbetar efter ett schema som innehåller hur ofta de ska besöka-, ringa- samt skicka 

exponeringsmaterial till sina återförsäljare. Sociala medier arbetar de med regelbundet. 

Alla entreprenörer är eniga om att de har mindre resurser än sina etablerade konkurrenter, 

vilket gör att de inte kan mäta sig med dem när det kommer till att lägga pengar på 

varumärkesutvecklande aktiviteter. Entreprenörerna poängterar dock att deras direkta 

konkurrenter är så pass stora så det inte går att mäta sig med dem. Entreprenörerna har alla 

ingen eller en väldigt liten månadsbudget satt för varumärkesutvecklande aktiviteter. De 

flesta av entreprenörerna arbetar med varumärkesutvecklande aktiviteter som är gratis. En 

av entreprenörerna förklarar det som att man får testa sig fram försiktigt och se vad som 

funkar, så att man i slutändan behöver lägga så lite pengar som möjligt men samtidigt nå sin 

målgrupp.  
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7. Analys 
 

I kapitlet Analys kopplas resultatet från de genomförda intervjuerna ihop med den teoretiska 

referensramen. Resultaten från intervjuerna har efter att de sammanställts delanalyserats 

(Bilaga 2), för att sedan agera som underlag till analysen. Analysen utgår från den 

egenformade teoretiska modell som använts under studien och presenteras utifrån de olika 

huvudämnena som ingår i den teoretiska modellen. 

7.1. Entreprenörens influenser på varumärkesutveckling 

7.1.1. Budget 
 

Enligt Bresciani och Eppler (2010) har SMF i många fall begränsat med kapital och 

erfarenhet.  Samtliga entreprenörer som intervjuats till studien är eniga om att de har 

begränsade resurser, samt mindre resurser än sina större konkurrenter. Enligt 

entreprenörerna grundar sig denna uppfattning i att företagens konkurrenter existerat en 

längre tid och har oftast nått en etablering på marknaden. Krake (2005) menar att SMF 

måste arbeta med varumärkesutveckling på ett effektivare sätt och med större fokus än 

större organisationer på grund av deras begränsade resurser. Ett av företagen nämner att de 

arbetar med fokus på effektivitet, då de utnyttjar faktumet att de är mindre till storleken. De 

menar att de kan ta snabbare beslut jämfört med större organisationer och på så sätt möta 

behov på marknaden. Krake (2005) menar även att kreativitet är en viktig resurs för SMF. 

Efter genomförda intervjuer med samtliga SMF kan man utläsa att kreativa lösningar har en 

central roll, främst när det kommer till kommunikation av varumärket. Entreprenörerna letar 

ofta efter kommunikationsvägar, främst rörande marknadsföring, där större kostnader inte 

uppstår. Sociala medier är ett återkommande kommunikationsmedel för entreprenörerna, 

men kan mer uppfattas som en nödvändighet för varumärket hellre än ett kreativt 

kommunikationssätt. Samtliga entreprenörer nämner att de arbetar med att försöka hitta 

fler sätt än via sociala medier att synas på, vilket kan tolkas som att behovet av kreativitet är 

existerande.  

”Det är inte de stora som vinner över de små, de är de snabba som vinner över 

de långsamma.” (Intervjurespondent 3) 
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Enligt entreprenörerna har de, som tidigare nämnt, begränsade resurser och ser sina 

varumärken som mindre än sina större konkurrenter. Vissa av entreprenörerna avsätter en 

månadsbudget för kommunikation av varumärket. Denna budget är avsatt för de 

varumärkesutvecklande aktiviteter som entreprenörerna ser mest resultat ifrån. En av 

entreprenörerna nämner att det är viktigt att prova sig fram till vilken typ av kommunikation 

som når rätt målgrupp för varumärket, samt att detta kan leda till effektiva resultat som inte 

är kostsamma. Detta kan relateras till skillnaden på hur SMF och större organisationer 

arbetar ur ett resursbaserat perspektiv.  Enligt tidigare forskning kan större organisationer 

ha ett bredare fokus när det kommer till varumärkesutvecklande aktiviteter (Merrilees, 

2007), större organisationer har även en budget för marknadsföring och 

varumärkesutveckling som består av betydligt högre summor (Krake, 2005), i jämförelse med 

SMF.  SMF måste använda sitt begränsade kapital på noggrant utvalda aktiviteter som de vet 

ger önskade resultat. SMF har inte bara begränsat kapital, utan även begränsad erfarenhet 

och begränsat med tid (Bresciani & Eppler, 2010). Detta kan tolkas som tre viktiga och 

avgörande komponenter för SMF efter de genomförda intervjuerna, då dessa tre 

komponenter går hand i hand med varumärkesutvecklande aktiviteter i SMF. Enligt 

entreprenörerna måste det begränsade kapitalet användas på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Detta grundar sig i erfarenheter som entreprenören kan ha erhållit efter 

genomförda varumärkesutvecklande aktiviteter, som sedan utvärderats för att se vad som 

fungerat bra eller mindre bra. Den begränsade tid som entreprenörerna har grundar sig 

troligen i att företagen oftast består av ett fåtal personer (under tio), då tiden som avsätts till 

varumärkesutvecklande aktiviteter måste förbrukas på ett effektivt sätt. Det som gör att 

dessa tre komponenter kan ses som avgörande för SMF är, för att ge ett exempel, om kapital 

avsätts för en specifik varumärkesutvecklande aktivitet, som inte grundar sig i tidigare 

erfarenheter, inte leder till önskade resultat för varumärket kan det få allvarliga 

konsekvenser för varumärket ur ett resursbaserat perspektiv. Då det kan bli svårt att 

återhämta sig från misslyckade varumärkesutvecklande aktiviteter på grund av den 

begränsade tiden hos SMF. 
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7.1.2. Personifiering 
 

Krake (2005) betonar att det borde finnas en tydlig länk mellan entreprenörens karaktär och 

varumärket, detta eftersom att entreprenören är en personifiering av varumärket. Efter de 

genomförda intervjuerna kan resultatet tolkas som att entreprenörens personliga bakgrund 

ligger till grund för varumärket. Denna bakgrund innefattar främst entreprenörernas 

intressen, realisering av en långvarig dröm samt viljan att skapa något från grunden för att 

sedan se det växa. Tidigare forskning menar att varumärkets ägare har en central position i 

start och utvecklingsstadiet av varumärkets uppbyggnad (Canteno, Hart & Dinnie, 2013), 

vilket kan ses som en självklarhet då varumärket oftast endast består av ägaren, eller ägarna, 

till en början.  Resultatet från de genomförda intervjuerna kan tolkas som att det finns en 

tydlig länk mellan entreprenörernas personlighet och varumärket, samt att varumärket kan 

ses som en förlängning av entreprenören. Anledningen till denna analys grundas främst i 

influenserna från entreprenörernas bakgrund, som är naturligt varierande per definition då 

entreprenörernas bakgrund skiljer sig åt. Dock är det entreprenörernas intressen, realisering 

av en långvarig dröm samt viljan att skapa något från grunden som agerar som 

gemensamma nämnare för varumärkets uppstart. Genom denna tydliga koppling till 

entreprenörernas personlighet kan det diskuteras hur denna tydliga koppling påverkar 

varumärkets utveckling. Enligt Spence och Hamzaoui Essoussi (2010) är entreprenörens 

värderingar den huvudsakliga källan för associationer med varumärket, dessa värderingar 

används även till att utveckla kärnan för varumärkesidentiteten. Med utgångspunkt från att 

varumärket är en förlängning av entreprenören kan begränsningar uppstå om varumärkets 

identitet inte översätts till marknaden. Enligt Krake (2005) kan en attack mot varumärket 

ofta ses som en attack på entreprenören, då entreprenören ofta är varumärket. Samtliga 

intervjuade entreprenörer arbetar med att etablera en identitet, som till stor del är rotad i 

entreprenörens personlighet, vilket förhoppningsvis ska leda till att varumärket når önskad 

målgrupp. Ytterligare en begränsning som kan diskuteras är begränsningar som kan uppstå 

genom att varumärket är en realisering av en långvarig dröm som entreprenörerna haft. 

Dock kan detta brytas ner för en tydligare analys. Vissa av entreprenörerna har byggt sitt 

varumärke runt en eller flera produkter, där produkten eller produkterna är realiseringen av 

entreprenörens dröm, medan vissa av entreprenörerna har byggt sitt varumärke baserat på 

deras intresse för att skapa något från grunden, där realiseringen av entreprenörens dröm 
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mer handlar om att skapa ett varumärke och driva ett företag. Begränsningar som kan 

tänkas uppstå är när varumärkets produkter är själva realiseringen av entreprenörens dröm, 

då entreprenörens personliga investering i produkterna kan tänkas göra det svårare för 

entreprenören att byta spår vid oönskade resultat. 

Samtliga av de intervjuade entreprenörernas personliga intressen och bakgrund har en 

påverkan på hur de arbetar med varumärkesutveckling. Detta samstämmer med tidigare 

forskning som menar att entreprenören är involverad i skapandet och utvecklingen av varje 

dimension av varumärkesidentiteten och de aktiviteter som involveras i processen (Canteno, 

Hart & Dinnie, 2013).  

7.1.3. Kommunikation 
 

Hur varumärket kommuniceras kan ses som en viktig varumärkesutvecklande aktivitet för 

SMF. Samtliga intervjuade entreprenörer beskriver varumärkesutveckling i direkt relation till 

hur de kommunicerar sitt varumärke. Denna kommunikation måste även, enligt 

entreprenörerna, vara i enlighet med varumärkets identitet. Hur entreprenörerna arbetar 

med kommunikation av varumärket varierar mellan företagen, dock är kommunikation via 

sociala medier något som samtliga använder sig av. Som tidigare nämnt kan kommunikation 

via sociala medier i vissa fall mer ses som en nödvändighet för varumärket, då det är ett 

kostnadsfritt sätt att synas på. Vissa entreprenörer nämner dock att de vill hitta andra 

alternativ till kommunikationen via sociala medier, då de upplever att det i dagsläget inte är 

mycket nyhetsvärde i det som kommuniceras från andra varumärken. Tidigare forskning 

föreslår att på grund av SMFs specifika egenskaper, utförs kommunikationsaktiviteter som 

hjälper dem att ha en mer personlig kommunikation (Canteno, Hart & Dinnie, 2013). Detta 

kan relateras till att många av entreprenörerna arbetar med att ha en mer personlig 

kommunikation med sina intressenter. Detta genom kontinuerliga besök hos återförsäljare 

samt närvarande vid utvalda säljtillfällen där de kan kommunicera sitt varumärke på ett 

tydligt och önskat sätt. Enligt vissa av de intervjuade entreprenörerna kan denna personliga 

kommunikation möjliggöra att entreprenörerna kan kommunicera sitt varumärke med total 

kontroll över hur varumärket presenteras, entreprenören ges även möjligheten att berätta 

om varumärket i direkt anslutning till sin kund. Enligt Bettiol, Di Maria och Finotto (2012)   

kan den personliga involveringen från entreprenören vid kommunikation av varumärket 
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stärka trovärdigheten i det som påstås. Enligt Krake (2005) är även entreprenörens 

personifiering av varumärket något som borde kommuniceras. 

7.1.4. Image 
 

Enligt tidigare forskning är företagsidentitet huvudsakligen sättet en organisation uppfattar 

sig själva och vill uppfattas av sina intressenter, medan företagsimage hanterar den faktiska 

utvärderingen från externa intressenter rörande den kommunicerade identiteten (Maurya et 

al. 2015). Varumärkets identitet är enligt majoriteten av de intervjuade entreprenörerna 

något som har en stor påverkan på deras beslut rörande varumärket. Enligt entreprenörerna 

vill de att varumärkesidentiteten ska återspeglas i allt de gör. Enligt Boyle (2003) är en av de 

viktigaste uppgifterna för entreprenörer att etablera en lämplig image. Enligt 

entreprenörerna kan beslut som tas, som inte är sammankopplade med varumärkets 

identitet, leda till att varumärket inte går åt rätt håll.  

Enligt entreprenörerna kan det till en början vara svårt att veta vilken identitet varumärket 

har, men den blir tydligare ju mer entreprenören arbetar med det. Ett av de intervjuade 

företagen nämner att de inte fullt ut har etablerat sin varumärkesidentitet än. Detta är enligt 

entreprenörerna bakom företaget på grund av att de fortfarande är i en utvecklingsfas, då 

de vid ett flertal tillfällen har omdefinierat vad deras varumärke står för. Anledningen till 

detta är enligt entreprenörerna att de arbetar med att anpassa sitt varumärke och deras 

produkter efter behovet som uppstår hos deras kunder och på marknaden. De betonar dock 

att de trots denna anpassning håller sig inom ramarna för sina kärnvärden och grundvision 

för varumärket. Detta kan relateras till det Canteno, Hart och Dinnie (2013) påstår, vilket är 

att ägarens engagemang i varumärket delvis härleds från personliga val och preferenser, där 

även valet av produkt och kategori är härledda från detta. Denna relation kan tolkas som att 

om entreprenörens engagemang i varumärket samt valet av produkt och kategori, delvis är 

härledda från personliga val och preferenser, kan den resterande delen härledas från 

företagets kunder och marknad. Att de interna preferenserna sammankopplas med de 

externa preferenserna där varumärket och marknaden möts halvvägs. 

Enligt Spence och Hamzaoui Essoussi (2010)  borde entreprenörer vara medvetna om att 

sättet de framställer sig själva offentligt påverkar deras konsumenters uppfattning om 

företaget. Deras offentliga image borde därför vara sammanhängande med värderingarna de 
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vill förmedla genom sina företag. Samtliga av de intervjuade entreprenörerna tänker mer 

eller mindre på att representera sitt varumärke på fritiden, dock skiljer sig sättet de 

representerar varumärket åt. Enligt de entreprenörer som anser att de kan bli bättre på att 

representera sitt varumärke på fritiden beror detta främst på vilken produkt varumärket 

producerar.  

7.1.5. Varumärkesutvecklingens roll i SMF 
 

Enligt Bresciani och Eppler (2010) är SMFs varumärkesutveckling en avgörande faktor när det 

kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Enligt de 

intervjuade entreprenörerna är varumärket och aktiviteten varumärkesutveckling viktig för 

företagets tillväxt och även en stor del av om varumärket kommer nå en etablering på 

marknaden. Enligt Krake (2005) är den centrala frågan i SMF om någon uppmärksamhet 

riktas mot varumärkesutveckling, hur den riktas, samt på vilket sätt det är invävt i företaget. 

Enligt entreprenörerna har varumärkesutveckling en roll i företaget, som även härleds till 

specifika rutiner för varumärkesutvecklande aktiviteter. Dessa aktiviteter är främst grundade 

i hur respektive varumärke arbetar med att kommunicera sitt varumärke. De 

varumärkesutvecklande aktiviteterna som genomförs är enligt entreprenörerna 

kommunikation via sociala medier, kontinuerlig kontakt med återförsäljare, medverkan på 

marknader och mässor samt arbete med att utöka sin bas av återförsäljare. Dessa aktiviteter 

kan tolkas som att entreprenörerna ser kommunikationen av varumärket, och allt som det 

innefattar, som en nyckel till att etablera sitt varumärke. Enligt Bresciani och Eppler (2010) 

bygger företaget upp ett förtroende och starkt band med sina nuvarande och framtida 

kunder genom att arbeta med etablering av varumärket. Enligt majoriteten av de intervjuade 

entreprenörerna var det störst fokus på produktutveckling i uppstartsfasen av deras 

respektive företag, för att sedan fokusera på varumärkesutveckling. Dock så kan 

fokuseringen på produktutveckling leda till att varumärkesutvecklande aktiviteter inte får 

den fokuseringen den behöver. Enligt en av de intervjuade entreprenörerna är arbetet med 

produktutveckling anledningen till att entreprenören inte arbetar med större fokusering på 

kommunikation av varumärket, vilket även enligt entreprenören bidragit till att specifika 

rutiner för varumärkesutvecklande aktiviteter uteblivit. Detta kan ses som en av de större 

utmaningarna entreprenörer står inför. Produktutveckling är en nödvändighet för att 
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varumärket ska kunna erbjuda en produkt och arbete med varumärkesutveckling är 

nödvändigt för att varumärket ska kunna nå en etablering på marknaden. 

7.1.6. Analys av teoretiska modeller 
 

Krakes (2005) ”The ”funnel” model” är en modell som använts som inspiration till studiens 

egenformade teoretiska modell, ”The entrepreneurs influence model”. Vid jämförande av 

”The entrepreneurs influence model” och Krakes ”The ”funnel” model”, uppstår vissa 

skillnader i bakgrunden till hur de respektive modellerna utformats. ”The ”funnel” model” är 

utformad från ett antal kvalitativa intervjuer med företag som tillhör den medelstora 

kategorin inom SMF, vilket kan tolkas som att modellen är mest tillämpbar för företag inom 

den medelstora kategorin. ”The entrepreneurs influence model” är utformad för företag som 

tillhör kategorin mikro inom SMF, där ett tomrum uppmärksammats i den tidigare 

forskningen rörande varumärkesutveckling inom SMF. De båda modellerna betonar 

entreprenörens roll i utvecklingsprocessen av ett varumärke, samt hur influenserna från 

entreprenören påverkar och formar ett nystartat klädvarumärke. Det som är värt en djupare 

analys är den faktiska skillnaden mellan mikro- och medelstora företag. De båda tillhör 

kategorin SMF men skillnaden kan ses som påtaglig. Mikroföretags omsättning överstiger 

inte 2 miljoner euro per år och sysselsätter färre än 10 personer, medelstora företags 

omsättning överstiger inte 50 miljoner euro per år och sysselsätter färre än 250 personer 

(Tillväxtverket, 2016). Detta kan tyda på att det även finns tydliga skillnader på företag inom 

kategorin SMF ur ett resursbaserat perspektiv samt att ett behov för varumärkesutvecklande 

underlag, där underlaget är anpassat för respektive företagsform inom kategorin SMF, 

existerar. 
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8. Slutsats 
 

Kapitlet Slutsats är studiens avslutande kapitel där studiens huvudsakliga forskningsfråga, 

samt delfrågor, besvarar studiens syfte. I kapitlet redogörs även de förslag på vidare 

forskning som uppmärksammats under arbetets gång.  

Forskningsfråga: Vilka huvudsakliga varumärkesutvecklande aktiviteter kan nystartade 

klädvarumärken arbeta med för att etablera sitt varumärke? 

 Delfråga 1: Hur kan entreprenören influera ett nystartat klädvarumärkes arbete med 

varumärkesutveckling? 

Från intervjuerna går det att utläsa att entreprenörernas personliga bakgrunder kan ha en 

direkt påverkan på hur entreprenörer i nystartade klädföretag arbetar med 

varumärkesutveckling. Detta stämmer överens med tidigare forskning som betonar hur 

influenserna från entreprenören påverkar och formar ett klädvarumärke. Enligt de 

intervjuade entreprenörerna är det framförallt deras personliga intressen som påverkar hur 

de arbetar med varumärkesutveckling. De personliga intressena leder till att 

entreprenörerna arbetar mer med de varumärkesutvecklande aktiviteter som de är, och har 

varit, intresserade av sedan innan starten av företagen. 

 Delfråga 2: Vilket förhållningssätt kan entreprenörer i nystartade klädvarumärken ha 

till varumärkesutveckling? 

Slutsatsen av de intervjuer som genomförts är att nya entreprenörers förhållningssätt till 

varumärkesutveckling kan grunda sig i hur de kommunicerar sitt varumärke till externa 

intressenter. De intervjuade entreprenörerna ser även varumärkesutveckling som en viktig 

del i varumärkets förutsättning att nå en etablering på marknaden och tillväxt som företag, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning rörande ämnet. 

 Delfråga 3: Hur kan entreprenörer, trots begränsade resurser, arbeta med 

varumärkesutveckling för att etablera nystartade klädvarumärken? 

Slutsatsen av de intervjuer som genomförts är att de nystartade klädvarumärkena som 

intervjuats har begränsat med resurser, vilket har en påverkan på deras arbete med 
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varumärkesutveckling. Entreprenörerna arbetar på grund av de begränsade resurserna i 

största möjliga mån framförallt med varumärkesutvecklande aktiviteter som kräver en liten 

budget eller som är gratis. 

Nystartade klädvarumärken kan arbeta med varumärkeskommunikation genom sociala 

medier, genom kontinuerlig kontakt med de återförsäljare som representerar varumärkena i 

butik, genom medverkan på marknader och mässor, samt genom att kontinuerligt arbeta 

med att utöka antalet återförsäljare. Nystartade klädvarumärken kan även arbeta aktivt med 

att kommunicera sin varumärkesidentitet som en del av det varumärkesutvecklande arbetet. 

8.1. Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har belyst hur nystartade klädföretag kan arbeta med varumärkesutveckling 

trots begränsade resurser, för att etablera sitt varumärke. Då denna studie har genomförts 

genom kvalitativa intervjuer med fyra företag inom kategorin mikro inom SMF, som sedan 

kopplats till tidigare forskning rörande varumärkesutveckling inom SMF, har nya områden 

för vidare forskning uppmärksammats. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka om 

entreprenörens influenser på varumärkesutveckling skiljer sig mellan mikroföretag och små- 

till medelstora företag. Ytterligare förslag är att undersöka om det finns skillnader mellan hur 

mikroföretag och små- och medelstora företag arbetar med varumärkesutveckling. 

Sammanfattningsvis tycker författarna att det finns utrymme för fler studier som undersöker 

företag inom kategorin SMF, alltså mikroföretag, små företag samt medelstora företag. 

Detta för att utöka varumärkesutvecklande underlag som är anpassat till olika företags 

storlek inom SMF, istället för att jämföra SMF med större organisationer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Definition varumärkesutveckling (Intervjuinledning): 

 

Med varumärkesutveckling menar vi det aktiva arbetet ni utför för att stärka och etablera ert 

varumärke som i längden kan leda till fler kunder och högre varumärkesigenkänning. Med 

varumärkesutvecklande aktiviteter menar vi de aktiviteter som ni utför under kategorin 

varumärkesutveckling (kommunikation genom sociala medier, annonsering, word-of-mouth, 

nätverkande, representering av varumärket och övriga aktiviteter som 

entreprenören/entreprenörerna utför för att etablera varumärket) 

 

Om företaget/Entreprenören 

1. Vad är din/er bakgrund? 

2. Har din/er bakgrund en påverkan på ditt/ert klädvarumärke? 

3. Vad ligger till grund för att du/ni startade ert företag? 

4. Har du/ni alltid drömt om att driva ett klädvarumärke? 

5. Vad producerar ni för typ av produkt? 

6. Var siktet alltid inställt på att producera (produkt/inriktning)? 

7. Har du/ni något konkret som ligger som grundinspiration till ert varumärke? 

Vikten av varumärkesutveckling 

8. Hur skulle ni/du definiera termerna “varumärke” och “varumärkesutveckling”? 

9. Vad har termerna ”varumärke” och ”varumärkesutveckling” för betydelse för dig/er? 

10. Har konceptet varumärkesutveckling en roll i er företagsstrategi. Och om, hur?  

11. Hur har dina/era personliga intressen och bakgrund påverkat hur du/ni jobbar med 

varumärkesutveckling? 

12. Hur viktigt är ditt/ert varumärke och aktiviteten varumärkesutveckling för företagets 

tillväxt? 
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Varumärkes Identitet 

13. Vad står ditt/ert varumärke/företag för? 

14. Vad är det som gör ditt/ert varumärke unikt och annorlunda från era konkurrenter? 

15. Vad motiverar dig/er att bygga ditt/ert varumärke förutom att tjäna pengar? 

16. Vad är din/er vision med varumärket? 

17. Ingår det löften i ditt/ert varumärke som som ni arbetar efter att leva upp till? 

18. Vilka är ditt/era kärnvärden som skiljer dig/er från dina/era konkurrenter? 

19. Tänker du/ni aktivt på att representera ditt/ert varumärke på din/er fritid? 

Positionering av Varumärket 

20. Vilka faktorer påverkar var ni positionerar ditt/ert varumärke på marknaden? 

21. Till vilken grad guidar er varumärkesidentitet era beslut? (Be dem ge exempel) 

Varumärkesutvecklande aktiviteter 

22. Hur skapar du/ni varumärkesigenkänning åt ditt/ert varumärke 

23. Vilka typer av aktiviteter utför du/ni? (Be dem ge några exempel) 

24. På vilket sätt bygger du/ni ditt/ert varumärke? (Be dem ge några exempel) 

25. Har du/ni någon specifik rutin du/ni följer när det kommer till 

varumärkesutvecklande aktiviteter? 

Kommunikation och resurser 

26. I jämförelse med dina/era konkurrenter, upplever du/ni att du/ni har mer eller 

mindre resurser än dina/era konkurrenter? 

27. Har ni någon månadsbudget för kommunikation av varumärket? 

o Om svaret är “nej/lägre belopp (under 5000:-)”, hur arbetar du/ni med att 

kommunicera ditt/ert varumärke utåt? (Marknadsföring) 

o Om svaret är “ja”, vart lägger ni primärt dom pengarna? 
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Bilaga 2. Intervjuanalys 

Företag 1 
 

Entreprenörens influenser på varumärkesutveckling 

Budget 

• Entreprenören anser att de har mindre resurser än deras konkurrenter. Anledningen 

till detta är att varumärket inte funnits en längre tid och att deras konkurrenter har 

nått en starkare etablering på marknaden. Entreprenörerna hävdar dock att de hellre 

växer organiskt och långsamt än att växa för fort. 

• Entreprenörens företag har en månadsbudget för kommunikation av varumärket. Det 

som huvudsakligen budgeteras är kostnader för säljevent där företaget har de flesta 

sina varumärkesrelaterade kostnader. Sociala medier är ingen direkt kostnad för 

varumärket. I framtiden kommer fler kommunikationsaktiviteter att budgeteras då en 

större satsning på varumärkesutveckling kommer att genomföras. 

• Entreprenörens försöker att kommunicera varumärket genom kreativa lösningar där 

större kostnader inte uppstår. 

 

Personifiering 

 

• Entreprenörens bakgrund ligger som grund till uppstarten av varumärket. 

• Entreprenören har alltid drömt om att starta och driva ett eget företag. 

• Entreprenören har alltid varit inställd på att producera produkten som deras 

varumärke erbjuder, redan innan företaget grundades. 

• Entreprenörens hävdar att alla delgrundares personliga intressen och bakgrund 

påverkar hur de arbetar med varumärkesutveckling. Detta genom att de arbetar 

mycket med kontakter som kan vara en resurs för varumärkets utveckling samt att de 

arbetar med ambassadörer för varumärket. 

 

Kommunikation 

• Entreprenören arbetar aktivt med att kommunicera varumärket så mycket som 
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möjligt samt att förmedla varumärkets identitet till marknaden. Företaget arbetar 

med tydliga planer för hur företaget ska nå sina utsatta mål genom kartläggning för 

marknadsföring samt hur de kan bli bättre inom sitt område. 

• Entreprenören fokuserar mer på varumärkesutveckling i dagsläget än vid uppstarten 

av varumärket då större satsningar på att förstärka varumärket kommer att göras, 

detta genom att kommunicera varumärket genom olika marknadsföringsplattformar. 

Till en början arbetade entreprenören främst med produktutveckling. 

• Entreprenören tycker det är väldigt viktigt att arbeta med varumärkesutveckling för 

att företaget ska nå tillväxt. Entreprenörerna arbetar med att kommunicera deras 

identitet och värderingar genom att vara fysiskt närvarande vid säljtillfällen. Detta för 

att de är noga med att deras värderingar kommuniceras och att de kommuniceras på 

rätt sätt. 

• Entreprenören kommer alltid att huvudsakligen arbeta med att sälja sina produkter 

direkt till slutkund, men har som mål att kunna sälja sina produkter via fler butiker. 

• Entreprenören tänkte vid ett tidigt stadie av varumärkets uppstart mer aktivt på att 

representera sitt varumärke på fritiden med syftet att visa vad varumärket erbjuder 

för produkt. I dagsläget så sker det på naturlig väg att använda varumärkets 

produkter. 

• De faktorer som påverkar vart företaget positionerar sitt varumärke är främst hur de 

anser att deras identitet återspeglas och kommuniceras. De gör först en värdering om 

vart deras varumärke passar in och tar sedan beslut om deras produkt kan säljas där. 

• Genom de varumärkesutvecklande aktiviteterna så bygger entreprenörerna sitt 

varumärke. Genom direktkontakt med potentiella kunder via olika säljevent så kan 

entreprenörerna kontrollera hur deras varumärke kommuniceras. 

 

Image 

• Entreprenören tycker det är viktigt att etablera varumärkets identitet och att detta 

kommuniceras, samt att det direkt kan kopplas till varumärkets värderingar. Att nå en 

högre nivå av varumärkesigenkänning på marknaden. 

• Varumärket har tydliga ledord som varumärket arbetar efter. 

• Varumärket differentierar sig från sina konkurrenter genom sin produkt och dess 

mervärden. De fyller ett hål på marknaden då de inte hittat några som arbetar med 
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samma material och samma prisnivå. 

• Entreprenörernas personliga värderingar motiverar dem att bygga sitt varumärke. De 

motiveras även av att bidra till positiv förändring inom deras bransch genom 

möjligheten att kunna göra medvetna val rörande hur de bygger sitt varumärke och 

framställer sina produkter, samt att informera och förmedla deras värderingar genom 

sina produkter och genom varumärket. 

• Entreprenörernas vision med varumärket är att bli bäst på det dem gör samt att bli 

bra på att förmedla deras identitet och värderingar. 

• Varumärket arbetar med löften att kunna leverera en kvalitetssäker och hållbar 

produkt. 

• Entreprenörerna arbetar med tydliga kärnvärden. 

• Varumärkets identitet har en stor roll i beslut som rör varumärket. Det rör sig främst 

om att varumärkets identitet ska återspeglas genom vart de syns samt hur de gör sin 

marknadsföring. Varumärkets identitet genomsyrar allt entreprenörerna gör i relation 

till varumärket. 
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Varumärkesutvecklingens roll i SMF 

• Varumärkesutveckling är att bredda fältet man är verksam inom och att hela tiden 

sträva efter att bli bättre på det man gör och genom det stärka sitt varumärke. 

• Entreprenörerna arbetar mycket med att fördela arbetsuppgifterna på den person 

som är bäst lämpad för uppgiften. 

• Entreprenörerna har arbetat med konkurrentanalyser för att kunna få reda på vilken 

prisnivå de vill ha på sina produkter. De har arbetat med att kombinera sin 

varumärkesidentitet och värderingar för att kunna nå ett pris som är 

konkurrenskraftigt. 

• De varumärkesutvecklande aktiviteterna som främst genomförs är att varumärket 

medverkar på mycket säljevent där entreprenörerna är på plats för att sälja och 

representera varumärket. De arbetar även med pressutskick, att få ut sina produkter 

hos fler återförsäljare samt mindre aktiviteter som att arbeta aktivt med sociala 

medier. 

• Entreprenörerna arbetar med specifika rutiner när det kommer till 

varumärkesutvecklande aktiviteter. Entreprenörerna har sin bas på olika platser i 

Sverige och har genom detta lagt upp planer för att kunna arbeta effektivt. De har 

konkreta kommunikationsplaner för när och var kommunikationen ska genomföras. 

De arbetar med att leta efter säljevent som de analyserar och värderar efter 

varumärkets identitet. Efter genomförda varumärkesutvecklande aktiviteter 

utvärderar entreprenörerna vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre 

bra. 

• Entreprenörerna arbetade mest med produktutveckling under uppstartsfasen där 

mycket behövde lösas med produktion och effektivisering. Entreprenörerna 

prioriterar fortfarande produkten men anser att de behöver lägga mer fokus på 

varumärkesutveckling och att kommunicera varumärket. 
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Företag 2 
 

Entreprenörens influenser på varumärkesutveckling 

 

Budget 

• Entreprenören upplever att han har lite resurser och även mindre resurser än sina 

konkurrenter. Detta på grund av att konkurrenterna redan har nått en etablering på 

marknaden och genom detta naturligt har mer resurser. 

• Entreprenören har ingen månadsbudget för kommunikation av varumärket. 

 

Personifiering 

• Entreprenören är en personifiering av varumärket. Varumärket grundar sig i 

entreprenörens värderingar och livsstil - varumärket är en förlängning av 

entreprenören. 

• Företaget startades genom entreprenörens personliga intressen och viljan att arbeta 

kreativt. 

• Varumärket är en realisering av en långvarig dröm hos entreprenören - Återigen 

grundas varumärket i det personliga intresset. 

• Tydlig relation till hur entreprenörens bakgrund influerar varumärket. 

• Entreprenörens bakgrund och personlighet påverkar hur de arbetar med 

varumärkesutveckling. Kreativa lösningar för att hitta nya tillvägagångssätt är en 

viktig resurs vid varumärkesutveckling. 

• Entreprenörens personlighet är den huvudsakliga motivationskällan. Entreprenören 

grundade varumärket genom personliga preferenser i form av intresseområde och 

kreativitetsaspekter, inte för att tjäna pengar i huvudsyfte. Dock så måste inkomster 

genereras för att kunna fortsätta verksamheten. 

• Entreprenörens vision för varumärket grundar sig i behovet av att skapa och bygga en 

identitet för varumärket på marknaden, samt att kunna inspirera likasinnade med sitt 

varumärke och bli en av aktörerna som representerar Sverige på marknaden. 

• Entreprenören är djupt rotad i varumärket då det i grunden är entreprenören som är 

en personifiering av varumärket. Entreprenören tänker inte aktivt på att representera 
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varumärket på fritiden då det är självklarhet som grundas i entreprenörens 

personlighet. 

 

Kommunikation 

• Varumärkesutveckling är hur man kommunicerar varumärkets identitet och även hur 

den utvecklas inom företaget. 

• Varumärkesutveckling ligger till grund för att kunna kommunicera sitt varumärke, där 

varumärket har en central position i alla aktiviteter som utförs. 

• Varumärkesutveckling har ingen specifik roll i entreprenörens företagsstrategi. Dock 

så är det något som entreprenören har i åtanke för att i senare stadie kunna utveckla 

en mer konkret plan för arbete med varumärkesutveckling. 

• Entreprenören kan motvilligt tvingas in i konventionella varumärkesutvecklande 

aktiviteter, som exempelvis marknadsföring via sociala medier. Entreprenören 

upplever svårigheter i att hitta alternativa vägar som samtidigt inte är kostsamma. 

Entreprenören arbetar mest med att kommunicera varumärkets identitet och 

värderingar genom sina produkter. 

• Tydlighet i varumärket, som är genomgående i allt som kommuniceras, är viktigt för 

tillväxten av företaget. 

• Entreprenören har inte arbetat mycket med kommunicering av varumärket förutom 

via sociala medier, dock så är det något som inte fått en större roll där 

kommunikationen sker kontinuerligt. 

Image 

• Varumärket är en identitet för företaget. 

• Produkterna ska återspegla identiteten hos varumärket. 

• Entreprenören har arbetat med att etablera vad som är varumärkets identitet. 

Varumärkets identitet ska vara tydlig och representera något, exempelvis tydliga 

värderingar. 

• Entreprenören försöker differentiera sitt varumärke från sina konkurrenter genom 

att kommunicera sin identitet. 
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• Entreprenörens vision med varumärket är att etablera och bygga upp sin 

varumärkesidentitet. 

• Marknaden och varumärkets målgrupp är faktorer som påverkar vart entreprenören 

positionerar varumärkets produkter. Entreprenören vill konkurrera med mervärde 

och kvalité. Mervärdet i produkterna och varumärkesidentiteten är något som måste 

återspeglas till kundgruppen för att nå rätt positionering på marknaden. 

• Entreprenören grundar en stor del av sina beslut i sin varumärkesidentitet, detta för 

att majoriteten av de beslut som tas ska stärka och vara i symbios med varumärkets 

identitet. Entreprenören arbetar med att utveckla ett tydligt system för att kunna 

filtrera om beslut rörande varumärket uppnår rätt kriterier för att vara i symbios med 

varumärkets identitet. 

Varumärkesutvecklingens roll i SMF 

• Entreprenören har konkreta inspirationskällor till sitt varumärke som samspelar med 

entreprenörens personlighet. 

• Varumärket är viktigt och har en central roll vid varumärkesutveckling. Det är viktigt 

att nå varumärkesigenkänning samt att varumärkets identitet är genomgående i alla 

aktiviteter som utförs. Tydlighet i varumärket är något som kräver stort fokus. 

Tydlighet i varumärket, som är genomgående i allt som kommuniceras, är viktigt för 

tillväxten av företaget. 

• Entreprenören skapar varumärkesigenkänning genom att arbeta med en tydlighet i 

marknadsföringsmaterial som skapas. 

• De varumärkesutvecklande aktiviteterna entreprenören utför är främst aktiviteter 

som ska ge en tydlighet till varumärket, som i sin tur ska återspegla varumärkets 

identitet. 

• Entreprenören arbetar främst med produktutveckling för att bygga sitt varumärke. 

Detta för att få en tydlighet i att produkterna ska återspegla varumärket. Följden av 

fokuseringen på produktutveckling har lett till att fokus på marknadsföring inte fått 

en större roll. 

• Entreprenören har ingen specifik rutin som efterföljs vid varumärkesutvecklande 

aktiviteter. 



45 
 

Företag 3 
 

Entreprenörens influenser på varumärkesutveckling 

Budget 

• Entreprenörerna upplever att de har mindre resurser än sina konkurrenter i form av 

budget. De ser dock inte sina begränsade resurser som en nackdel utan försöker 

arbeta med att utnyttja deras förmåga att kunna ta snabbare beslut än deras 

konkurrenter. De ser deras snabbhet som en viktig resurs för företaget. 

• Entreprenörerna har ingen månadsbudget för kommunikation av varumärket. De 

försöker använda sig av kommunikationsmedel som inte kostar pengar. De 

kommunicerar främst genom digital kommunikation och genom fysiska möten. 

 

Personifiering 

• Entreprenörernas bakgrund ligger till grund för varumärkets uppstart och inriktning. 

De använde sig av egna erfarenheter för att skapa en ny produkt som 

sammankopplar deras bakgrund med nutiden. 

• Varumärkets grund lades i branschen de var verksamma inom innan varumärket 

grundades. Entreprenörerna har därifrån analyserat hur utvecklingen sker för att 

sedan ta med sig den utvecklingen till den bransch varumärket är verksam inom. 

• Entreprenörerna har alltid haft ett intresse av att driva ett klädmärke. Att driva ett 

klädvarumärke var till en början inte det huvudsakliga intresset men när de 

upptäckte ett sätt att kombinera sina intressen så växte varumärket fram. 

• Entreprenörerna har alltid haft en tydlig bild av vilken produkt som de ville 

producera, de ville förändra branschen de ville vara verksamma inom. 

• Entreprenörerna har tydliga inspirationskällor till sitt varumärke och produkt. 

• Entreprenörernas personliga intressen och bakgrunder har en direkt påverkan hur de 

arbetar med varumärkesutveckling. 

• Entreprenörerna motiveras att bygga sitt varumärke genom deras personliga passion 

för att skapa något samt även känslan av att de skapar något de själva står för. De 

motiveras även av att skapa en produkt som är bättre än sina konkurrenters.  
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• Entreprenörerna arbetar med att försöka representera sitt varumärke på fritiden i 

största möjliga mån. De upplever att de på en personlig nivå blir mer förknippade 

med varumärket och upplever det som något positivt då det automatiskt bidrar till 

varumärkesigenkänning. 

 

Kommunikation 

• Termen ”varumärke” är för entreprenörerna den gemensamma bilden de vill 

kommunicera till sina kunder, samt hur de kommunicerar sin varumärkesidentitet. 

• Varumärkesutveckling är hur de kommunicerar sitt varumärke till marknaden för att 

skapa lojalitet, uppmärksamhet, bekräftelse och igenkännande till varumärket. 

• Entreprenörerna arbetar med att deras kund ska känna en tillit till varumärket. De 

tycker det är viktigt att varumärket syns på rätt platser som samstämmer med deras 

identitet. De vill genom detta stärka sitt varumärke. 

• Entreprenörerna arbetar med varumärkesutveckling genom att vara noggranna med 

hur de kommunicerar sitt varumärke. Det är viktigt att skapa varumärkesigenkänning 

genom att vara konsekvent genom det som kommuniceras genom varumärkets 

produkter, hemsida och sociala medier. Allt varumärkesutvecklande aktiviteter utförs 

i syfte att stärka varumärket. Entreprenörerna ser varumärkesutveckling som väldigt 

viktigt.  

• Att uppnå varumärkesigenkänning har tagit tid. Entreprenörerna har börjat se 

resultat på senare tid då de arbetat aktivt med att kommunicera varumärket genom 

besök hos sina återförsäljare och genom sociala medier. Återförsäljarna är företagets 

viktigaste kund då de anser att det är där de bygger sitt varumärke. De kommer även 

inom en snar framtid att börja arbeta direkt mot slutkund genom e-handel. 

• De huvudsakliga varumärkesutvecklande aktiviteterna som utförs är att arbeta med 

att utöka antalet återförsäljare av varumärket för att skapa en högre 

varumärkesigenkänning. 

• Entreprenörerna bygger sitt varumärke genom kommunikation via sociala medier, 

besök hos återförsäljare samt att försöka arbeta med ambassadörer som kan 

representera varumärket. 
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Image 

• Entreprenörerna vid många tillfällen omdefinierat vad deras varumärke står för. De 

anpassar sitt varumärke och deras produkter efter behovet som finns hos deras 

kunder och på marknaden, men har behållit sin grundvision. 

• Entreprenörerna arbetar med att bygga sitt varumärke och differentiera sig från sina 

konkurrenter genom att tillsätta mervärden i sina produkter i form av materialval, val 

av produktionsplats och ur ett hållbarhetsperspektiv. 

• Varumärket arbetar med kärnvärden som ligger till grund för varumärkets identitet. 

Entreprenörerna arbetar med att differentiera sig från sina konkurrenter genom att 

hellre fokusera på funktion och passform i deras produkter än det som är design- och 

varumärkesstyrt. 

• Det som påverkar vart entreprenörerna positionerar sitt varumärke är främst baserat 

på vart de anser att deras varumärke kan representeras på bästa sätt. Då varumärket 

främst arbetar med återförsäljare så har de under tiden format om deras 

målgruppsfokusering för att kunna bemöta behoven som finns på marknaden. 

• Entreprenörerna har inte fullt ut etablerat sin varumärkesidentitet. Detta beror på 

att företaget fortfarande är i en utvecklingsfas och upplever att de inte vill ha en allt 

för tydlig varumärkesidentitet än. Dock så vill de hålla sig inom ramarna för deras 

vision. 

Varumärkesutvecklingens roll i SMF 

• Varumärkesutveckling har en roll i företagets strategi, dock inga långsiktiga strategier 

då den huvudsakliga fokuseringen är på att nå ut med varumärket på marknaden. De 

arbetar mycket med kommunikation via sociala medier, att synas i butiker samt hur 

deras produkter exponeras hos deras återförsäljare. Entreprenörerna arbetar även 

med att försöka använda sig av ambassadörer, i form av offentliga personer, som kan 

representera varumärket på önskat sätt.  

• Entreprenörernas vision är att skapa ett varumärke vars produkt är bättre än det som 

existerar på marknaden. 
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• Entreprenörerna arbetar med att leva upp till det som utlovas från varumärket 

genom noggranna kontroller rörande av det som varumärket levererar uppnår 

uttalade krav. 

• Entreprenörerna arbetar efter specifika rutiner för varumärkesutvecklande 

aktiviteter. De arbetar efter ett schema som innehåller hur ofta de ska besöka-, ringa- 

samt skicka exponeringsmaterial till sina återförsäljare. Sociala medier arbetar de 

med regelbundet och även testar vad som fungerar bra för företaget. 

Företag 4 
 
 
Entreprenörens influenser på varumärkesutveckling 

 

Budget 

• Entreprenören upplever inte att han har mindre resurser än sina konkurrenter. Detta 

på grund av att produkten som varumärket erbjuder tillhör en smal marknad. Det är 

svårt att mäta sig med större varumärken i form av kompetens och kapital, men ser 

inte ett så stort fokus från dem på samma produktgrupp. De mindre varumärkena 

som producerar samma produkt känner entreprenören sig inte hotad av. 

• Entreprenören har inte någon månadsbudget för kommunikation av varumärket. 

Entreprenören tycker det är viktigt att prova sig fram till vilken typ av kommunikation 

som når varumärkets målgrupp, vilket kan leda till mer effektiva resultat och mindre 

kostnader. Entreprenören arbetar med att kommunicera sitt varumärke genom 

marknadsföringsmaterial som tagits fram för att kommuniceras genom sociala 

medier, samt att medverka på marknader där direktkontakt med kunder sker. 

 

Personifiering 

• Entreprenörens bakgrund har en direkt påverkan på varumärket. Entreprenören 

anser att det är lättare att bygga på en berättelse som är sann och direkt relaterad till 

entreprenören än att fabricera en berättelse som ligger till grund för varumärket. 

• Grunden till att entreprenören startade sitt företag ligger i det personliga intresset. 

• Entreprenören har sen unga år drömt om att driva ett klädvarumärke. 
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• Entreprenören har konkreta inspirationskällor till sitt varumärke. Inspirationen 

grundar sig i entreprenörens personliga bakgrund och värderingar. 

• Entreprenörens personliga intressen och bakgrund påverkar hur entreprenören 

arbetar med varumärkesutveckling. 

• Entreprenören motiveras att bygga sitt varumärke genom sitt personliga intresse för 

att skapa något från grunden. 

• Entreprenören arbetar med kärnvärden som differentierar varumärket från sina 

konkurrenter. 

 

Kommunikation 

• Entreprenören arbetar främst med varumärkesutveckling genom aktiviteter för 

kommunikation av varumärket. När produktutvecklingen, den grafiska profilen, 

marknadsföringsmaterial och förpackningar för produkten är i enlighet med 

varumärkets identitet är det viktigt att arbeta med att kommunicera det och synas 

utåt.  

• Entreprenören arbetar inte med några uttalade löften till marknaden, utan menar att 

marknaden efter en tid börjar förvänta sig vissa saker från varumärket genom det 

som kommuniceras. 

• De personer som identifierar sig med det varumärket kommunicerar och erbjuder 

skapar sedan förväntningar på varumärket, som indirekt i slutändan blir löftet från 

varumärket. Entreprenören arbetar med mer interna löften och kärnvärden för 

varumärket där allt som genomförs ska uppfylla de krav som ingår under dessa. 

• Entreprenören tänkter aktivt på att representera sitt varumärke på fritiden men 

anser dock att det kan göras bättre. Detta i form av att bära sina produkter i 

offentliga sammanhang och synas mer bland sina kunder. 

• Entreprenören bygger sitt varumärke genom tidningar och media. Entreprenören 

försöker arbeta med att kommunicera det som andra säger om varumärket, detta för 

att det skapar mer tyngd i det som kommuniceras. Detta har lett till en 

kommunikationstaktik på sociala medier där ett nyhetsvärde i det som 

kommuniceras är en prioritet för entreprenören. 

• Entreprenören skaffade uppmärksamhet i media genom att använda sig av en PR-

byrå. Entreprenören betonar även fördelen med att ha sitt kontor i en miljö där fler 
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företag av samma natur befinner sig. Detta för att det blir lätt för media att hitta 

företagen när behovet är omvänt. 

• Rutinerna entreprenören följer vid varumärkesutvecklande aktiviteter grundas i 

varumärkets kärnvärden. Genom sociala medier så arbetar entreprenören inte med 

att kommunicera så ofta som möjligt, utan endast när det finns ett nyhetsvärde i det 

som kommuniceras. Entreprenören kan inte veta konkret om dessa rutiner är rätt, 

men menar att som personen som driver företaget måste gå på sin magkänsla. 

 

Image 

• Varumärket måste förmedla en tydlig identitet genom allt som kommuniceras i 

relation till varumärket. 

• Varumärket- och varumärkesutvecklingens betydelse för entreprenören grundar sig i 

betydelsen för arbetet med att uppnå en tydlighet i sitt varumärke och att 

kommunicera sin varumärkesidentitet. 

• Till en början är det svårt att veta vilken identitet varumärket har, men den blir 

tydligare ju mer entreprenören arbetar med det. 

• Det handlar om att skapa en tydlighet där varumärkets identitet är genomgående 

genom hela företaget. När varumärket når en person som kan identifiera sig med 

varumärkets identitet kan det ses som ett bevis på att varumärket gjort någonting 

rätt. 

• Entreprenören arbetar med tydliga regler för vad varumärket, och varumärkets 

produkter, står för. Dessa regler agerar både som kärnvärden för företaget och ett 

filter för hur produkterna ska framställas och fungera.  

• De faktorer som påverkar vart entreprenören positionerar sitt varumärke på 

marknaden är främst baserat på vart varumärket säljer sina produkter. 

Återförsäljarnas identitet och varumärkets identitet måste synkronisera väl för att 

kunna uppnå önskad varumärkesigenkänning. 

• Varumärkets identitet guidar entreprenörens beslut rörande varumärket till en stor 

grad. Om beslut tas, som inte är sammankopplade med varumärkets identitet, så går 

varumärket inte åt rätt håll vilket inte är bra. 

• Entreprenören skapar varumärkesigenkänning åt sitt varumärke genom att synas på 

platser som är i symbios med varumärkets identitet. Vid säljtillfällen så presenterar 
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entreprenören sitt varumärke på ett tydligt sätt där allt från exponering till produkt 

talar samma språk. 

 

Varumärkesutvecklingens roll i SMF 

• Entreprenören definierar termen varumärke som en känsla. Där allt som varumärket 

innefattar måste kommunicera samma känsla och ha samma gemensamma nämnare. 

Produkten, priset och platsen måste förmedla samma sak för att nå tillväxt. 

• Entreprenören definierar termen varumärkesutveckling som hur man arbetar med 

att uppnå en tydlighet i sitt varumärke och vad entreprenören vill att varumärket ska 

stå för. 

• Arbetet med varumärkesutveckling handlar om att få alla budskap och allt som rör 

varumärket att gå i samma riktning. 

• Varumärkesutveckling har en roll i entreprenörens företagsstrategi. 

• Alla aktiviteter som genomförs är varumärkesutveckling.  

• Entreprenören anser att varumärkesutvecklande aktiviteter är det viktigaste för 

företagets tillväxt. 

• Entreprenören differentierar sig från sina konkurrenter genom att bygga sitt 

varumärke ur ett helhetsperspektiv. Entreprenören betonar vikten av att se 

varumärket ur ett kortsiktigt perspektiv och ur ett långsiktigt perspektiv. Allt ska till 

en början kommunicera rätt identitet genom allt som rör varumärket, varumärket 

ska även vara byggt för att klara av potentiell tillväxt utan att behöva formas om. 

• Kan varumärket nå en större tillväxt och generera vinst så kan det ses som ett bevis 

på att sättet entreprenören arbetar med varumärkesutveckling fungerar. Dock så är 

detta sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

• Entreprenören drivs inte av att sälja stora kvantiteter av sin produkt på så kort tid 

som möjligt, utan drivs av att hela tiden gå tillbaka till sig själv för att se vad som kan 

förbättras. Detta utan att ändra på varumärkets identitet och kärnvärden. 

• Entreprenörens vision med varumärket rör sig främst om att etablera ett sätt att 

arbeta med varumärkesutveckling som entreprenören vet fungerar och går att 

applicera på nya koncept. Då valet av produkt som varumärket erbjuder inte är 

entreprenörens huvudsakliga drömprodukt att arbeta med, så har arbetet med 
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byggandet av varumärket och varumärkesutveckling bidragit till en grundkunskap 

som går att använda sig av i framtida projekt. 

• De varumärkesutvecklande aktiviteter entreprenören utför är kommunikation genom 

sociala medier, medverkan på marknader och mässor samt arbete med 

återförsäljare. Alla aktiviteter ska vara i symbios med varumärkets identitet för att 

kunna attrahera rätt kund. Att berätta för människor vad entreprenören driver för 

företag kan även få en uppskattad spridning. 
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