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 Sammanfattning   

 Vid skapande av sitt företagsnamn eller sitt varumärke behöver man veta vad ett varumärke innebär och de kriterier som skall 

uppfyllas. För att lära sig mer om detta och hur man kan göra, finns mycket litteratur att tillgå. Utifrån denna kunskap och företagets 

affärsidé skapas flera ledord.  Dessa ord skall vara representativa för företagets syssla, område och för de budskap man vill ge sända. 

Med dessa som grund skapar man ett namn som gärna får vara en förkortning och det kan vara helt påhittat. För att göra det mer unikt 

kan en symbol kopplas till namnet och båda kan användas för större särskiljande på marknaden. Resultatet behöver testas på 

konsumenter för att se deras reaktioner på namnet och varumärket. Därefter måste man undersöka om namnet är ledigt hos flera 

instanser så man kan undvika möjliga rättsliga efterspel. Skulle namnet vara upptaget kan tillägg som ger särskiljning göras och på så 

sätt få godkänt men går inte det får man börja om. Först när man fått klartecken från de olika instanserna i ”gratisklareringen” kan man 

sända in papper för registrering hos bolagsverket. Enskild firma behöver inte registreras men det kan spara tid, pengar och annat för 

framtiden. Att finna en slogan som också symboliserar företagets ledord är viktigt och den kan bestå av dessa ord. Varumärke och 

slogan tillsammans blir det som konsumenter och konkurrenter minns och pratar om. Företagets slogan och varumärke får dock inte 

lova något som inte kan infrias då det annars påverkar marknaden till minskad tillit och användning. Kunders reaktioner och 

uppfattningar är det som avgör om varumärket och företaget kommer att lyckas på marknaden. Denne står inför många olika val av 

produkter för att fylla sina behov. Då individen spelar roller och använder olika produkter för detta rollspel behöver företaget påvisa 

hur produkten eller tjänsten passar in för flera roller och vilka och att ljuga för kunden får bara motsatt effekt än företaget vill ha. Att 

studera kunderna och deras roller blir viktigt då en individ har många roller som dessutom kan överlappa varandra. Genom att lära sig 

mer om dessa egenskaper kunden har, kan man lättare göra val runt varumärket, marknadsföring, kundrelationer och andra delar som 

leder företaget fram till affärsplattformen. När man nått den kan man känna sig säkrare på att företaget överlever. Flödet av inkomster 

till företaget har blivit jämnare och man anses vara etablerad på markanden. Hur ser det då ut i verkligheten? Har någon använt 

litteraturen som hjälp i sitt eget arbete med företagsnamn och varumärke? Har dessa regler följts så uppställda definitioner och 

kriterier uppfyllts? Registrerar företagen sina varumärken och använder de någon typ av uppföljning för att veta hur de uppfattas av 

konsumenterna? Hur är det med löften via varumärke, ledord och slogan? Har de sådana och anser de att de ger löften och håller de 

dessa? Dessa frågor och många fler som föds under läsandet av litteraturen kan bara besvaras av företagaren eller märkesinnehavaren 

vilket ledde till intervjuer. Dessa finns beskrivna och analyserade i resultatdelen i detta arbete. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Nyckelord    Varumärken. Marknad. Kunder. Individer. Roller. Produkter. Ledord. Slogan. Egenskaper. Funktioner. 

Definition. Marknadsföring. Affärsplattform. Tillit. Ekonomi. Löften.    
  
  



 3



 

Innehållsförteckning 
 
1.Inledning………………………………………………………………………. ................... 5 

1.1 Bakgrund………………………………………………………………………. ....... 5 
1.2 Syfte……………………………………………………………………………. ...... 5 
1.3 Problemformulering…………………………………………………………… ....... 5 
1.4 Metod…………………………………………………………………………… ..... 5 
1.5 Material………………………………………………………………………... ....... 7 

2.Teoriavsnitt…………………………………………………………………........................ 9 
2.1. Varumärkets terminologi……………………………………………………..................... 9 
2.2. Rollteorier………………………………………………………………………................ 9 
2.3. Varumärkets historia………………………………………………………….. ................. 9 
2.4. Definitionen varumärke………………………………………………………................. 10 
2.5. Varumärkets egenskaper……………………………………………………... ................ 11 
2.6. Varumärkets funktioner………………………………………………………................. 11 
2.7. Varumärkets namn…………………………………………………………… ................ 13 
3.Resultat………………………………………………………………………..................... 15 
3.1. Resultatdelens upplägg……………………………………………………….................. 15 
3.2. Definition varumärke…………………………………………………………. ............... 15 
3.3. Varumärkets egenskaper……………………………………………………... ................ 17 
3.4. Varumärkets funktioner………………………………………………………................. 20 
3.5. Varumärkets namn……………………………………………………………. ............... 20 
4.Diskussion…………………………………………………………………….. .................. 22 
5.Referenslista………………………………………………………………..…................... 25 
Bilaga 1. Intervjuguide…………………………………………………..…….. .................. 26 
Bilaga 2. Gratisklarering……………………………………………..………... .................. 27 

 

 4



1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

Arbetet behandlar hur varumärken skapas och används. Varumärken finns idag på de 

flesta produkter och sitter ofta på en bifogad yta. Mitt eget arbete med produkter, 

företagsstart och skapande av mitt varumärke gjorde att jag intresserade mig för historiken 

bakom dem, vad som rekommenderas att göra för att skapa ett varumärke och om det 

fungerar så i verkligheten. Tankar om varför det var viktigt att ha en märkning på 

produkter och vad syftet med det fyller, var det som drev mig till att välja detta ämne. 

Efter att ha studerat olika produkters märkning konstaterade jag att det var någon typ av 

varumärke som fanns där vilket ledde mig vidare till att undersöka djupare vad 

varumärken egentligen var och hur de kom till. Jag blev dessutom intresserad av att veta 

hur andra skapat sina varumärken och hur de tänkte runt frågan. 

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad ett varumärke är och hur det kan skapas. Det 

skall öka både medvetenhet och kunskap om varumärkets betydelse och vad som ligger 

till grund för det. 

 

1.3. Problemformulering 

 

Hur kan man gå tillväga för att skapa ett varumärke?  

Hur väl stämmer teorierna jag läst överens med hur några företagare gjorde i 

verkligheten? 

 

1.4. Metod 

 

Metoderna jag valt att använda i detta arbete är först litteraturstudier för att finna teorin 

om varumärken, följt av kvalitativa intervjuer för att utföra en mindre studie av 

verkligheten. Det finns väldigt mycket litteratur och då tiden för arbetet var begränsad 

blev ett starkt urval nödvändigt. Urvalet av litteratur baserades på informationen om 

varumärkets innebörd, dess tillkomst och dess betydelse för företag och marknad. 
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Frågorna till intervjuerna baserades på dessa litteraturstudier som gav en teoridel vilken 

sedan använts som analysverktyg.  

 

Litteraturstudier betyder att genom den hermeneutiska spiralen, studera redan författat 

material, tolka dess innebörd för att skapa ett nytt resultat. Begreppet ”den hermeneutiska 

spiralen” innebär att läsa en text eller en tes och tolka den genom introspektion och empati 

för att se en antites vilken sedan producerar ett nytt resultat eller syntes genom 

informationen man tagit till sig ( Patel/ Davidson, 2003). Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt betyder att studera, försöka tolka och förstå genom sina inre 

föreställningar, egna uppfattningar, och sin medkänsla. Det innebär dock att olika 

individer tolkar dessa texter olika beroende på sin egen förförståelse och tidigare 

erfarenheter. Den som skriver en uppsats eller liknande projekt måste således förhålla sig 

till det bestämda ämnet genom att försöka tolka och förstå information. (Bryman.2002) 

 

En grundläggande intervjuguide sändes via e-post under två veckor till trettiopersoner som 

driver egna företag. De är alla skapande människor inom olika marknadsområden som 

inredning och konsthantverk. Intervjuformen som använts är semistrukturerad med en 

intervjuguide med relativt öppna frågor. En intervjuguide för en kvalitativ undersökning 

innebär en lista av frågor man vill ha svar på. Utrymme bör lämnas för tillägg av frågor 

för ökad tydlighet i svaren. Frågornas formulering får inte vara så specifik att 

respondenterna känner hinder att svara fritt. (a.a) 

 

Tre personer svarade på de grundläggande frågorna och var intresserade av intervju. De 

skrivna svaren på de första utsända frågorna gav underlag till intervjufrågor. 

Intervjufrågorna lämnades också öppna för eventuella spontana tillägg. För att de olika 

individernas tankar och deras sätt att gå tillväga skulle komma fram i så hög grad som 

möjligt ställdes spontana frågor under intervjuernas gång. Intervjuguiden finns bifogad 

som bilaga 1. 

 

Då endast tre företagare svarade kan urvalet anses vara dels ett bekvämlighetsurval och ett 

tillfällighetsurval.  Detta betyder att urvalet utgörs av dem som av en tillfällighet svarar 

och bekvämlighet gör att ingen annan selektion sker. De kan också bero på en uppfattning 

att frågor om representativitet inte är lika viktiga eller djupgående. Dessa används då 

tillgängligheten av respondenter är lägre. Kvalitativa intervjuer skall vara flexibla och ge 
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svar på hur individen uppfattar sin situation och sin omvärld. Intervjuer bör spelas in, 

vilket kan vara svårt beroende på område och varje individs tillgänglighet. (a.a) 

Två intervjuer av tre är utförda i respondenternas egna miljöer och intervjuerna har spelats 

in och banden finns arkiverade. Då en respondent önskar vara anonym blev alla det och 

gavs beteckningarna A, B och C. 

 

Respondenterna har olika uppfattning om definitionen av varumärke och inte så som 

litteraturen beskriver det. De ville ha ett klargörande om litteraturens definition för att 

kunna förhålla sig till intervjufrågorna. För att kunna utföra intervjuerna fick därmed 

samtliga respondenter litteraturens definition. Jag var ytterst noga med att inte ge något 

annat än litteraturens definition av begreppet varumärke. Detta medför att jag skapat en 

förändring i tänkandet runt varumärken vilket kan ha ändrat resultatet. Under den tid som 

passerade mellan det inledande telefonsamtalet och intervjutillfället har mycket tankar hos 

respondenterna klargjort hur de resonerar runt ämnet. Arbetet har på grund av tidsbrist 

avgränsats till en mindre undersökning som betecknas som ett stickprov på hur några 

företagare har gjort för att skapa sitt företagsnamn och varumärke. För att få en djupare, 

tydligare och mer tillförlitliga resultat behövs en större undersökning av många 

respondenters svar än jag kunnat utföra. Detta arbete är en mindre jämförelse mellan 

litteraturen och verkligheten som kan vara representativ för ett större antal småskaliga 

företags varumärkens tillkomst. 

 

1.5. Material 

 

Detta arbete baseras på litteratur och med det som bas skapat eget material genom 

intervjuer. Processerna runt skapande av ett varumärke, dess marknadsföring och 

sambandet mellan dessa måste enligt litteraturen finnas med i varumärkets byggnation. 

Detta innebär att de ord, löften eller egenskaper man vill framhålla hos varumärket och 

produkterna måste vara skapade med tanke på varandra för att resultatet skall bli så sant 

och ärligt som möjligt. Litteraturen använder rollteorier för att tala om konsumenter som 

aktörer på olika scener samt om individernas uppfattning, reaktioner och beteende i 

kontakt med varumärkets produkter eller tjänster. Varumärkets huvudsyfte är att en kund 

skall bli intresserad och välja att köpa just den produkten eller tjänsten och sedan hitta 

tillbaka till företaget för nästa köp. 
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Varumärkets historik, funktion och definition finns väl beskrivet i boken ”En varumärkt 

värld” av Holmberg/Wiman, i boken ”Varumärken” Håkansson/Wahlund samt i boken 

”Ladda ditt varumärke” av Nilsson. De talar också om vad som utgör ett varumärke, vilka 

som kan anses behöva ett varumärke och vilka kriterier som skall uppfyllas för att ett 

namn eller märke skall anses vara ett varumärke enligt definitionen. Budskapet som 

varumärket bär och står för samt hur det uppfattas är av central funktion för varumärkets 

framtid. Olika sätt att skapa sitt varumärke och vikten av ledord som representerar det 

varumärket står för tas upp i boken ”konsten att skriva så dina kunder vill köpa” av Jack 

Hansen, i Jansson/Johnsson/Sjölings bok ”Strategisk presentreklam” samt i ”varumärkets 

manuskript” av Lönn/Löhman. Vikten av varumärkets utlovade egenskaper beskrivs 

böckerna ”Att lyfta ett varumärke” och ”Att sänka ett varumärke” av Haig. Byggstenar i 

företagets utveckling och tillväxt som varumärket representerar beskriva av Klofsten i 

boken ”Affärsplattformen”. 

 

Lundén talar i ”Kulturarbetarboken” blad annat om hur företag och varumärke registreras. 

Mötet mellan konsument och varumärke samt varumärkets olika laddingar beskrivs av 

Wanger i boken ”Kundpsykologi”. Rollteorier beskrivs av Trost/Levin i boken ” Att förstå 

vardagen” och av Erving Goffman i boken ”Jaget och maskerna” och ger förståelse för 

hur individen hanterar sina roller och de produkter som väljs för att uppehålla dessa. 

Alla delar som står i litteraturen är väldigt lika varandra och författarna delar i stort tankar 

och åsikter runt hur företagandet och hur bygganet av varumärket skall gå till. 

 

Materialet från intervjuerna har sammanställts och sedan analyserats genom litteraturens 

teorier här sammanställda till en teoridel. Respondenterna är två keramiker och en 

interiördesigner. A kallar sig keramiker/konstnär/konsthantverkare och som med tiden 

skapar allt mindre bruksföremål och istället hänger sig år unika föremål som regelbundet 

ställs ut. Företaget är registrerat och beläget på en mindre ort i Sverige sedan tjugo år men 

ingen logotype finns. B kallar sig keramiker/konsthantverkare som skapar mest 

bruksföremål men även unika objekt. Företaget är registrerad men inte logotypen och det 

är beläget på en mindre ort sedan elva år. Många olika sätt , som mässor, reklam och annat 

används för att visa upp produkterna. C kallar sig produkt/interiördesigner vars produkt 

tillverkas av annan utomstående hantverkare. Företagets namn och logotype är båda 

registrerade och har bara funnits ett år med ytterligare ett års förberedelser som ingår i att 

starta ett företag med bland annat ekonomi, affärsidé, produktutveckling med mera.  
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2 Teoriavsnitt 

2.1. Varumärkets terminologi 

 

Varumärkets terminologi i litteraturen innehåller flera begrepp som kommer både från 

svenskan och engelskan, vilket försvårar förståelsen. I engelskan finns både ”brand” som 

betyder varumärket som värdesymbol och ”trademark” som är den juridiska definition 

som innefattar företagsnamn och logotype med eller utan budskap eller laddning. 

Begreppet ”branding” innefattar utvecklandet av den grafiska utformningen, processer och 

metoder för byggande av varumärke. I en del fall blandas begreppen ihop vilket kan få 

stora negativa konsekvenser för företagets framtid och ekonomi. (Nilson.1999) 

 

2.2. Rollteorier 

 

Litteraturen talar om rollteorier och sociologen Ralph Linton menade att vi lever i grupper 

och har i dessa, olika roller och positioner att upprätthålla. Att ha en roll innebär att 

förväntningar ställs på individen i en grupp, en position eller status. Detta ingår i 

socialisationens ständiga process där roller och annat ändras. (Trost. Levin.2004) 

Litteraturens användande av rollteorier kan väl tolkas genom Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Individen spelar teater och vill göra intryck på sin publik. 

Denne blir en aktör på en eller flera scener som växlar och ibland överlappar varandra. 

Rekvisita så som redskap, produkter, tjänster eller annat används för att sköta sina roller 

och visa upp en person för omvärlden. (Goffman.2000) 

 

2.3. Varumärkets historia 

 

Varumärken fanns redan på grekernas och romarnas tid då olika handlare använde text 

och bild för att locka till sig kunder. Att visa en plats och en igenkänning var viktigt för att 

skilja sig från andra inom liknande arbete. Olika signaturer användes under medeltiden 

som särskiljande tecken på produkter som talade om vem som skapat den och att den var 

äkta och av god kvalitet. I mindre samhällen fanns ofta en tillverkare för varje produkt och 

denne var någon man kände vilket gjorde det enkelt att framföra klagomål och få dessa 

åtgärdade.  
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Utvecklingen till industrisamhället ökade vikten av en stabil produktefterfrågan då 

ansiktet bakom produkten blev allt mer dold. Massproduktion av varor ökade och 

försäljningen sköttes allt mer av mellanhänder vilket medförde att kunden inte säkert 

visste vems om tillverkat produkten. Kunden hade minskad säkerhet i kvalitet och kunde 

inte längre framföra sina klagomål och få dem åtgärdade direkt. Återföringen av 

felaktigheter i produkter blev långsammare om klagomålen ens nådde producenterna. 

Genom att skapa ett märke som representerade företaget kunde signaler om vem som 

tillverkat produkten och vilken kvalitet den höll ges till kunden. Särskiljande mellan 

producenter var åter möjlig och detta ledde senare till att även de säljande mellanhänderna 

började skapa sina egna distinkta märken av samma anledningar. (Håkansson. 

Wahlund.1996) 

 

2.4. Definitionen varumärke 

 

Ett varumärke är en symbol som uttrycks på olika sätt och laddas med olika värden. För 

att vara ett varumärke skall det vara särskiljande, ha distinkta värden, vara kort och 

attraktivt i ord och bild och ha en klar identitet. Symbolen skall föra tanken till en speciell 

produkt eller tjänst som ett särskilt företag säljer och det skall på så vis attrahera 

marknaden. (Nilson.1999) 

 

Alla behöver ett varumärke idag och konstnärer har nu sina namn som varumärke vilka 

kan vara ekonomiskt starka. Det inne bär att själva varumärket i sig kan inbringa pengar 

vid en försäljning av det. Här kan exempel på olika franschisingföretag användas då de 

enskilda företagarna betalar en summa för att få använda varumärket och delta i 

rikstäckande reklamkampanjer och liknande. I den ekonomiska världen spelar varumärken 

en stor roll och synsätt och värdering av varumärken kommer från denna värld. Enskilda 

aktörer kan bygga sitt varumärke och göra sig synliga på marknaden eller så kan 

marknaden skapa ett varumärke genom användning vilket ger ett erkännande av det som 

symbol. För konstnärer eller konsthantverkare blir det individens namn som blir symbolen 

vilken erkänns som varumärke. Erkännandet kommer från publik, kritiker och andra 

brukare som då avgör vad som är konsthantverk och konst. Under en tid fanns en 

fientlighet mellan ekonomi och konst som gjorde att skapande individer inte satte ut någon 

signatur på sina alster då övriga marknaden började med sin märkning. Marknaden vill 

dock ha varumärken på alla produkter för att kunna identifiera kvalitet, äkthet och 
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ursprung. Konsumenten är den som slutligen bestämmer om en produkt eller ett 

varumärke skall finnas kvar på marknaden och varumärket blir till i mötet mellan 

produkten och konsumenten oavsett om det är ett konsthantverk eller annat. (Stenström i 

Holmberg. Wiman.2002) 

 

Alla som erbjuder produkter eller tjänster på en marknad behöver synas och särskilja sig 

från konkurrenterna. Då kunden skall hitta tillbaka till en speciell leverantör av produkt 

eller tjänst som denne vill ha igen, används varumärket till identifikation. Det är också 

detta som en nöjd kund beskriver för sin omvärld att pröva eller använda. Skulle kunden 

köpa en produkt som inte har något varumärke kommer denne att på egen hand skapa sätt 

att identifiera produkten för att finna den igen. (Nilsson.1999) 

 

2.5. Varumärkets egenskaper 

 

Varumärkets personlighet måste stämma med produkten eller tjänstens egenskaper och 

marknadens uppfattning av det. Denna personlighet kan vara de egenskaper och 

användare som varumärket har och kunden identifierar dessa på samma sätt som denne 

gör med andra personligheter. För att tydliggöra kan man tänka på olika grupper som 

använder speciella färger eller produkter som starkt hårspray och frisyrgelé kanske för att 

forma till ett utseende exempelvis tuppkam, för igenkänning i sin grupp eller andra 

liknande grupper i samhället. De kan genom att se varandra avgöra om de har en 

samhörighet. För att kunna bedöma detta tar denne reda på olika information att bilda sin 

uppfattning på vilket också gör att olika individer uppfattar ett varumärke på olika sätt. 

Sökandet, köpet och bruket av en produkt eller tjänst bygger varumärkets uppfattning på 

marknaden, av kunderna och det är av dessa skäl som ett varumärke, precis som 

konsumentens eget rykte, kan ändras av omvärldens uppfattning och erfarenhet. 

Konsumentens val av varumärke styrs av de olika roller denne tar på sig vilket gör att 

samma produkt eller tjänst kan värderas olika av samma individ beroende på vilket 

rollperspektiv den betraktas ur. (Wanger, 2002) 

 

Då kunden kan se en personlighet i varumärket behöver detta också en tydligare kropp än 

det självt utgör. Detta kan vara i form av en minnesvärd tecknad figur eller liknande som 

har lösningen på den brist eller begränsning som kunden känner igen som sin egen 

situation. Den skall visa sig stark där kunden känner sig svag och representera produkten 
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eller tjänsten som skall täcka behovet. Fördelar med att välja en tecknad figur är att 

konsumenten inte värderar denne som människor vilket gör att kunden sällan 

argumenterar med dessa utan lättare accepterar det figurer representerar.  Exempel på 

detta är Michelingubben eller de olika karaktärerna framtagna i reklamen för Red Bull. 

(Hansen.2004) 

 

2.6. Varumärkets funktioner 

 

Varumärkets grundläggande funktion är att överföra information som visar köparen vad 

denne får för sina pengar och det viktigaste blir nu att produkten håller det varumärkets 

information utlovar. Om kunden blir trogen varumärket beror helt på hur nöjd kunden är 

med produkten eller tjänsten och hur väl den överensstämmer med det utlovade. Den som 

är nöjd talar gärna om för andra vad denne upplevt och vad och vem som givit 

tillfredställelsen. Både positiva och negativa omdömen sprider sig lika snabbt och detta 

har en stark del i uppbyggandet eller nedbrytandet av företaget bakom varumärket. 

(Haig.2005) 

 

Det kan tyckas onödigt att företag behöver lägga ner så mycket tid, kraft och pengar på ett 

varumärke särskilt om företaget är nyetablerat och inte kommit så långt i sin utveckling av 

sin affärsplattform. Begreppet affärsplattform innebär det tillstånd då ett företag har ett 

stabilt och tryggt flöde av resurser in i verksamheten och plattformen utgörs av åtta 

byggstenar och varumärket kan anses nära knutna till dem. Idé, produkt, marknad, 

organisation, kompetens, drivkrafter kunder och övriga relationer är alla grundstenar som 

det tar minst tre år att utveckla till den stabila plattformen. Detta kan vara en förklaring till 

varför många anser varumärket som synonymt med företaget och därmed en del i 

företagsetablerandet. (Klofsten.1998) 

 

Varumärkets funktion är olika beroende på vem på marknaden som betraktar det. Det kan 

anses vara en identitetsbärare som är unikt för företaget men också en informationsbärare 

med budskap bifogat tillsammans på en märkning, om kvalitet, skötsel och pris. Kunden 

blir styrande för vilket budskap som skall sändas med produkten och även konkurrenter 

har samma nytta av det som kunderna har. Varumärket blir ett positioneringsinstrument, 

alltså ett medel att skapa eller finna en position genom, med vilket företaget tar en plats på 

marknaden för en eller flera målgrupper och fungerar då även som ett konkurrensmedel. 
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För konkurrenten blir då informationen redskap att ha i kampen om kunderna. Varumärket 

kan också bli en förlaga för andra i olika former som färg, form eller idé för att nämna 

några, för att ryktet och kvaliteten som det representerar är starkt och värdefullt. För 

kunden blir varumärket en katalysator för valet bland många produkter med liknande 

sagda egenskaper. Skulle varumärket bli väl känt kan företaget bakom det ta ut ett högre 

pris för sina produkter vilket gör det till ett ekonomiskt tillväxtinstrument eller en 

generator för utveckling. Genom alla dessa olika funktioner kan företaget bakom 

varumärket finna en ökad stabilitet och kraft på den befintliga marknaden och även finna 

nya kunder på andra marknader.(Jansson. Johnsson.Sjöling.2003) 

 

Varumärket kan även vara en imageskapare för social acceptans och ha en symbolisk 

betydelse för en individs identitet och personlighet samt för upprätthållande av särskilda 

sociala roller och målgrupper. Detta är olika egenskaper, som en exklusiv förpackning, 

vilka signalerar status som flera konsumenter skulle betala ett högre pris för att uppnå. 

Varumärket står för något speciellt som en särskild person med status eller tillhörighet till 

en särskild grupp kan känna igen och letar efter. Det kan förklaras genom rollteorier med 

konsumenten som aktör på en scen som genom olika rekvisita visar upp vem den är eller 

spelar en av sina roller som någon de vill vara men kanske inte är. Konsumenten använder 

varumärken och produkter som redskap för att särskilja sig i samhället. Man kan utläsa på 

individen vilken grupp denne väljer att tillhöra och det kan också ge fingervisningar om 

vad som blir aktuellt i framtiden. Detta kan ske genom gruppers olika beteenden och 

inblandning i händelser eller olika trender. Exempel på detta kan vara användandet av 

mobiltelefoner som formas till olika gruppers användning och utseende samt ger 

produkter som tillbehör och trendriktiga detaljer. Kommande utveckling av den 

marknaden kan ske genom bland annat  marknadsundersökningar (Lönn. Löhman 2000)  

 

Attraktiviteten hos varumärket skapar ofta en emotionell respons och dess identitet syns 

genom utseendet vid en första anblick. Man kan anta att en rosa mobiltelefon är tänkt till 

en tjej även om så inte alltid är fallet. Det skall vara lätt att minnas och känna igen 

företagets varumärke och dess produkter. Igenkännandet gör att kunden hittar tillbaka till 

företaget, tjänsten eller produkten. Även enkla produkter som äpplen förses med 

varumärken för kundens igenkännande och minnen av tidigare bruk och kvalitet. 

(Håkansson. Wahlund.1996) 
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2.7. Varumärkets namn 

 

Det är varumärkets namn tillsammans med eventuella symboler och/eller bilder som 

kommuniceras och förknippas med vissa budskap och egenskaper. I Sverige delas 

varumärken upp i ordmärken, vilket innebär att namnet och varumärket utgörs av ord, 

eller figurmärken, som kan vara en symbol eller bild med eller utan text samt en 

eventuells särskiljande förpackning. Namnet är grunden för igenkännandet och har ett eget 

ekonomiskt värde. För att inte riskera förvirring hos marknaden behöver varumärket vara 

så unikt det går. Det är viktigt att undersöka namnets innebörd även internationellt och då 

även slang för att se till att rätt budskap förmedlas till marknaden. Exempel på direkt 

olämpliga namn här från japanska marknaden är ”Germbread” (övers Bakteriebröd) 

”Blow up hairspray (övers. exploderande hårspray) Skinababe babypowder (övers. flå ett 

barn barnpuder). Vet man att företaget skall sälja produkter internationellt blir detta 

oerhört viktigt. (a.a.) Men det går också att överarbeta så att man särskiljer bort sig från 

sin marknad. Den tänkta kunden får inte bli osäker över var varumärket hör hemma. 

 

Att skapa företagets namn och varumärke är att utgå från företagets verksamhet och de 

ledord som beskriver denna. Företagets affärsidé beskriver ofta tydligt huvudtanken i 

verksamheten men ledorden kan behöva framarbetas mer målinriktat och medvetet ur 

affärsidén. Dessa blir mycket viktiga löften för företaget att hålla och skall i 

marknadsföringen vara sanna i vad företaget kan leverera. Dessa ord kan skapa en slogan 

som i sinnet ger ytterligare möjlighet till minne hos marknaden. En slogan som kan vara 

en stark ”varumärkesbyggare”, bör bestå av ett eller flera ledord och behöver sätta fokus 

på företagets ”själv”. Några felval av ord i denna kan vara förödande. Många frågor måste 

besvaras som om det önskade namnet är ledigt och om det går att varumärkesskydda.  

 

Skapar man en hemsida behöver man veta om domänen är ledig då det annars blir svårt att 

hitta företaget på Internet. Alla dessa delar måste testas på marknaden för att se hur det 

skulle fungera i verkligheten. Det finns massor med litteratur i ämnet men man bör fråga 

sig om man skall skapa sin egen marknadsföring då man kan anlita en reklambyrå för att 

säkert få med allt.  Namnet skall vara kort, lätt att uttala och stava och gärna var lite udda. 

Det kan med fördel innehålla bokstaven O som är rund, vilken är lätt att skapa 

associationer kring och att minnas. För den som skapar sitt eget företags namn och 

varumärke uppkommer troligtvis frågan om det egna namnet kan vara ens varumärke. 
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Detta beror på målgruppen och markadens uppfattning. Ett varumärke kan i en del av 

markanden vara välkänt och ha stor betydelse och i en annan del vara helt okänd. Att 

undvika geografiska namn och personnamn rekommenderas vanligen då dessa kan vara 

svåra att minnas, särskilja och stava men det finns undantag. IKEA är ett bra exempel som 

egentligen betyder Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Väljer företaget att skapa en 

slogan till namnet gäller det att alltid se till att den är sann för varumärket och företaget 

förtroende hos marknaden och därmed företagets ekonomi är direkt knutet till detta. 

(Hansen 2004) 

 

Enskild firma kan registreras hos bolagsverket men det är inte tvunget. Det kan dock 

medföra kostnader och problem om företaget har ett namn som någon annan äger. 

Bolagsverket sysslar med varumärkesskydd och håller reda på att företags namn inte blir 

för lika och de kan hindra en registrering. De kan begära tillägg av förtydligande ord för 

placering i rätt varumärkesklass. För lika namn ger risk för varumärkesintrång som kan 

medföra dyra skadestånd. (Lundén 2007) Generiska namn som är direkt produktkopplade 

kan vara svåra att skydda och varumärkeslagen ger information om vad som kan 

registreras och skyddas. Ett generiskt namn kan alltså vara kalles kaviar där namnen inte 

går att skydda då ingen kan hindras från att heta kalle och syssla med kaviar som sin 

produkt. I bilagan under ”gratisklarering” , alltså de olika ställen man kan kontakta gratis 

för att få klart för sig om namnet man valt kommer att kunna godkännas, finns 

kontaktuppgifter för kontroll av det tänkta namnet. 

 

3 Resultat 

3.1. Resultatdelens upplägg 

Respondenternas svar redovisas tillsammans med en jämförelse mot teoridelen och en 

analys med tolkningar. En begränsning genom att välja ut de frågor som behandlar 

motsvarande i teorin och de frågor som besvarats tydligast, har gjorts för att arbetet inte 

skall bli för stort. Det finns mycket mer att utläsa och tolka i respondenternas svar än de 

delar utvalda här. Då respondenterna valde att vara anonyma fick den beckningen A, B 

och C som beskrivits i teoridelen under rubriken material.  

 

3.2. Definition av varumärke 

 För respondent A innefattar begreppet varumärke till en början enbart logotypen. En 

sådan har hon inte så hon tänker då att hon inte har något varumärke. A har inte heller sett 
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ett behov av ett särskilt varumärke. Efter at ha funderat på olika situationer och den 

definition som litteraturen ger ett varumärke, så kommer insikt om att hon allt oftare 

använder sitt eget namn som varumärke. Hennes företagsnamn används i vissa 

sammanhang men allt mer sällan och då oftast i kontakt med myndigheter. Produkterna 

och kunderna har skapat hennes idag tydliga varumärke genom att aktörer på marknaden 

har börjat sätta ordet ”en” framför hennes namn. Namnet blir även hennes logotype, i 

form av signering på produkter och det är numer något som A skyddar starkt. 

 

Varumärkets definition är för B detsamma som hennes logotype och denna består av både 

bild och text. B anser att varumärket visar var något man köper kommer ifrån och ger 

även praktisk info vilket ingår i hennes definition. Varje produkt förses med hennes 

varumärke och ett stämplat signum vilket ger en tydlighet för kunden. B använder inte sitt 

personliga namn mer än till initialerna på stämpeln. Varumärket används i hennes 

marknadsföring. 

 

C anser att varumärket är en symbol som är lite skyddad och används för både företag och 

produkter. Produkterna förses med båda och C har tydligt skapat sitt varumärke för att 

representera produkten. Målet är att dessa båda skall kopplas samman och arbetet för det 

pågår ständigt. Kund och marknad skall tänka på företaget när dessa hör varumärket och 

tvärt om. 

 

För att se detta genom Nilssons(1999) kriterier, så kan man å ena sidan förstå att så länge 

konsthantverkarna A och B:s namn inte är förknippat med klara värden, på något sätt 

särskiljer sig från andra namn samt inte attraherar marknaden med en klar identitet så är 

det inte ett varumärke. A och B kan å andra sidan vara lokalt särskiljande genom 

signaturens eller logotypens utseende. Produkten kan vara välkänd på och ha en hög lokal 

efterfrågan, visa ett tydligt värde vilket då ger en klar identitet i det sammanhanget. Det 

innebär att Nilssons kriterier är uppfyllda och att namnet är ett varumärke om än lokalt för 

dennes målgrupp och marknad. C har en bredare marknad och kan anses enklare uppfylla 

kriterierna, även om det ännu är tidigt i företagets existens på marknaden. 

 

Alla respondenterna förser sina produkter med varumärke. A och B gör detta för hand i 

samband med skapandeprocessen, även om B använder stämpel. De placerar ofta 

märkningen i botten av produkten och A vill helst att den skall synas så lite som möjligt. 
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Det gör att kunden får vrida och vända på föremålet för att se signeringen och vid tillfälle 

krävs ficklampa då den placerats inuti föremålet. A talar om en tid då hon inte signerade 

föremålen alls. Hon tyckte då att föremålen hade ett tydligt formspråk som gjorde 

signering onödig. Krav från kunder visade henne att de kräver signum och inte accepterar 

föremål utan märkning vilket även gällde föremål som blomkrukor. Kunderna vill ha allt 

signerat för att säkert veta ursprung och äkthet och eftersom hon nu lärt sig att marknaden 

styr valde hon att vika sig och signera alla saker som produceras. B och C har hela tiden 

tänkt så och därmed placerat sina varumärken synliga på produkterna av just denna 

anledning som A lärde sig. Att sätta företagsnamn och varumärke tillsammans på A och B 

anser marknaden vara tuff och att det är en bransch som inte många kan leva på. A talar 

om hur många konstnärer och konsthantverkare har en årsinkomst per år som motsvarar 

många andras månadslöner. En produkt skapar en sammankoppling mellan dessa båda hos 

marknaden över tid. C har en fabrikstillverkad produkt och anser inte varje del vara unik 

vilket gör att en bredare marknad nås vilket C anser ger en stabilare inkomst. 

 

Stenströms synsätt kan således anses styrkt och då särskilt av A som prövat att inte signera 

under en tid och märkte att marknaden inte accepterade osignerade produkter. Det visar 

också att det inte bara handlar om identifikation utan också bevis för äkthet. Vid 

tillverkning av serier eller kollektioner kan således även numrering bli viktigt vilket då 

tillsammans med signum säkerställer produktens unikum och då skapar en grund för att 

sätta ett högre pris. Analysen visar vidare att företag behöver ha ett varumärke och skapar 

de inte sitt eget kommer marknaden att skapa ett. Enligt teorin har varumärket en egen 

personlighet och denna använder marknaden om företagaren inte styr och skapar sitt eget 

märke. Om producenten själv skapar namn och logotype har denne tydliga mål och en 

vägledning att förhålla sig till marknaden med som denne kan styra över genom sitt 

beteende och sin produkts infriande av dessa löften. Om producenten inte själv skapar 

varumärket kan det bli ett varumärke som antingen får ett positivt eller negativt värde då 

det baseras på marknadens uppfattning och erfarenhet i användningen av produkten. Detta 

är något som inte producenten kan styra och som kan vara svårt att ändra på. 

 

3.3. Varumärkets egenskaper  

 

A har helt unika produkter och C har designade produkter med speciella egenskaper som 

kan anses mer riktade till särskiljande grupper och begränsningar för marknaden finns då 
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priset för unika och designade produkter vanligen är högre. A vill att varumärket idag 

skall stå för unika produkter gjorda med speciell teknik. Det skall förknippas med hög 

kvalitet och speciella former. Föremålen varumärket står för skall uppvisa rörelse och 

motsatsförhållanden.  B håller däremot en lägre prisklass medvetet och vill att individer 

skall använda hennes produkter på alla sina scener och höja statusen i livet allmänt. B vill 

att varumärket skall visa att det rör hantverk av bruksföremål och att det vidare skall 

förmedla form känsla och användning. Detta är också uttalade ledord och löften till 

kunderna från B. C vill att varumärket skall tala för kreativitet, glädje och innovation. Det 

skall även stå för god design och interiör med hög kvalitet. C anser inte att dessa är ledord 

men de är löften som kunden kan förvänta sig att få uppfyllda. Samtliga respondenter vill 

hålla uppe funktion, kvalitet och alla andra löften de ger vare sig de är medvetna eller ej. 

 

Om man ser detta genom de olika rollteorierna så kan det anses att kunden påverkar detta 

med sina olika roller och behov av olika rekvisita till de scener denne befinner sig på. 

Detta gör att de vill ha en tydlighet runt produkterna. Varumärke och signum talar om för 

aktören och dennes omgivning att redskapet som skall användas är korrekt men det skapar 

också samhörighet och acceptans i vissa scener och grupper. Genom att visa upp 

produkter med exempelvis hög kvalitet eller god design kan också en viss status uppnås 

eller upprätthållas som kan vara antingen äkta eller fiktiv. Detta kan innebära en kamp för 

en del individer att hålla uppe en falsk roll som kanske inte alls uppvisas i ett tryggare 

sammanhang. Vissa grupper vill sticka ut och vara särskiljande och med hjälp av en del 

särskilda gemensamma produkter kan detta uppnås. Exempel på detta kan vara 

fotbollshuliganer som tillsammans ställer till med problem men som troligen i en annan 

miljö inte alls uppvisar samma beteenden. 

 

3.4. Varumärkets funktioner 

Varumärkets funktion är flera stycken, för samtliga respondenter. A talar om sitt 

varumärkes funktion som beskrivande för hennes tydliga formspråk Det skall synas vem 

som skapat pjäsen och den skall signalera tyngd, trovärdighet och kvalitet. Produkterna 

skapar känslor och andra associationer hos betraktarna och kunder enligt A. Hon sänder 

inte medvetet några särskilda budskap men hon vet att det finns tillfällen då kunder har 

uppfattat den tanke A hade under skapandet av produkten. Hon beskriver det som häftigt 

då hon aldrig uttalar något om detta även om hon inser att namnen föremålen får kan vara 

passande för både föremål och tanken bakom. Hennes produkter visar kunderna vägen till 
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henne genom hennes speciella teknik, formspråk och annat som hon också anser vara 

hennes skapade revir. Hon anser sig het trygg i sitt skapande och bryr sig inte alls om vad 

betraktaren tänker, tycker eller känner i kontakt med hennes skapelser. Direktiv från 

samlingsutställningars utvalda teman kan påverka produktionen till nya banor. 

Produkterna A skapar är medvetet väldigt särskiljande från övriga marknaden. Hon oroar 

sig inte för konkurrenter och de får gärna härma henne. Vid tidpunkten att de får se hennes 

produkter har hon redan utvecklats vidare. 

 

Vid en jämförelse med teorin kan varumärket ses som en identitetsbärare som kunder 

känner igen produkter från A med förutom dess formspråk. Genom signeringen talar A 

om att produkten är unik och kostar mer och gör varumärket till en signalbärare som leder 

kunden till hennes konst. Varumärket fungerar även som en känslo- och 

associationsskapare då kunder använder produkterna av estetiska skäl för sitt välmående 

och sina sociala roller. Det fungerar även som ett tillväxtinstrument i det att A låter sig 

påverkas av direktiv för olika samlingsutställningars teman. Då föremålen är starkt 

särskiljande från övrig markand gör varumärket till ett konkurrensmedel. I alla dessa 

beskrivna funktioner ligger information vilket gör varumärket till en informationsbärare 

vare sig det är uttalad information eller ej. Att titulera sina skapelser blir ett dolt budskap 

till kunder och betraktare och genom att produkterna har ett speciellt formspråk ger även 

en attraktionsfunktion.  

 

För B har varumärket också flera funktioner som är mer medvetna och uttalade än hos A. 

Varumärket skapades till att föra tanken till det företaget gör. Det skall hjälpa kunden att 

hitta produkterna på marknaden och därmed henne. Varumärket skall signalera form och 

känsla i produkterna och att kvalitén är hög. Hon har ett marknadsföringsmaterial som ger 

mycket information om alla delar runt produkterna och varumärket. Då kunderna påverkar 

henne och varumärket genom sina åsikter så anser B att hon utvecklas som keramiker och 

därmed utvecklas både företaget och dess produktutbud. Varumärket skall tala om bruket 

av föremålen och att de är gjorda av två skapande händer. Varumärket skall tydligt visa 

och ge en känsla av vad företaget står för och lovar. 

 

Varumärket som B har skapat används som informationsbärare som talar om funktion och 

vem som skapat produkten. Hon informerar mycket om sina produkter i form av ett tydligt 

varumärke men även i marknadsföringsmaterialet. Då varumärket består av både bild och 
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text gör det till en signalbärare som talar om hantverk som leder kunder rätt. Det är också 

en identitetsbärare som talar om vad företaget gör och står för. Varumärket blir även ett 

konkurrensmedel då det särskiljer sig starkt genom bilden av två skapande händer. De 

känslor som produkterna skapar gör det till en associationsbärare. Genom att B låter 

kunder påverka produktionen tjänar varumärket också som ett tillväxtinstrument. De 

ledord som B använder, samt hennes slogan ger en uppfattning om att estetik är viktigt för 

henne vilket också ger en attraktionsfunktion. 

 

Respondent C beskriver också många funktioner i sitt varumärke. Det skall tala om tyngd, 

kvalitet, hög design och trovärdighet. Varumärket är beskrivande för produkten och liknar 

företagets namn vilket skall hjälpa kunden att hitta till hennes företag. Varumärket 

används inte bara till marknadsföring utan är en stark del i etablerandet av företagets 

affärsplattform då företaget är väldigt ungt. Kunden skall huvudsakligen dras till företaget 

genom god design och funktion enligt C. 

 

Varumärket används som en informationsbärare i marknadsföring och kontakt med 

marknaden. Det skall påvisa god design som gör det till en identitetsbärare och det hjälper 

även kunden att finna sin väg till företaget genom funktionen som signalbärare. 

Attraktionsfunktion finns hos C i produkternas estetik vilket marknadsförings i materialet 

vilket ger en associationsfunktion. Användandet av varumärket i marknadsföring och 

liknande gör det till ett tillväxtinstrument tillika ett konkurrensmedel. 

 

Vid analyserandet kan man se at alla respondenternas varumärken håller samma 

funktioner med vissa små olikheter som särskiljer dem åt. Skulle djupare analys utföras av 

respondenternas svar, skulle säkerligen fler funktioner som litteraturen talar om, gå att 

finna men jag har valt att begränsa till beskrivande av några få här. Funktionerna är 

relevanta för företaget i de roller detta spelar på marknaden. I förlängningen blir det 

företagaren som agerar ut dessa roller och använder funktionerna i varumärket för att nå 

ut. 

 

 

3.5. Varumärkets namn 

Skapandet av varumärket har för A innefattat att sätta namn på företaget och registrera det 

dock enbart för momsredovisningens skull. Hon hittade snabbt sitt företagsnamn som 
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tydligt talade om verksamhetens huvudsakliga sysselsättning och visste att hon var ensam 

om det. Ingen undersökning av marknaden utfördes och A upplevde inga problem med 

registreringen. Varumärket A har är särskiljande nu är hennes eget personliga namn, då 

erkännandet av namnet gjort det till ett varumärke. Genom separat- och 

samlingsutställningar samt annan försäljning har namnet blivit tydligt för dem som kan 

och finns i branschen. Även för kunniga inom andra branscher är namnet nu erkänt och 

tydligt. A värnar starkt om sitt namn liksom sitt privatliv och hennes verkstad är bara 

öppen när hon är där vilket är oregelbundet. Hon bedriver inte heller någon 

marknadsföring för att locka till sig kunder. Det är mycket medvetet då hon visserligen 

gärna tar emot kunder men de tar mycket tid från hennes egentliga sysselsättning. A har 

inte skapat en speciell slogan och ledorden som finns är de kännetecken och det formspråk 

som föremålen har. 

 

För B har skapandet av varumärket innefattat många skisser och undersökningar. Vid 

etableringen av företaget deltog hon i en starta eget kurs för kvinnor. Där avsattes tid till 

skapandet av varumärke och företagsnamn. Både personlig hjälp och litteratur fanns 

tillgänglig. Regelbundna undersökningar utfördes så att det skulle fundera på marknaden 

och liknande. Detta försäkrade att varumärket blev särskiljande. Varumärket blev till slut 

en kombination av bild och text, av ledord som företaget står för. Kontroller med kunder 

skedde också för att få en tydlighet och försäkran om att dessa uppfattade varumärket som 

önskat. Vid registreringen krävdes tillägg av två bokstäver för särskiljning men ingen 

kontroll gjordes av bilden till varumärket och den har inte heller registrerats. B har skapat 

sin slogan i två varianter med samma betydelse i ”Vackrare vardagsvara” och "Sätt 

guldkant på vardagen”.  

 

C skapade sin produkt i hemmet innan etableringen av företaget och varumärket kom 

främst till genom att hitta ett bra namn. Hon gjorde allt själv i samband med arbetet att 

starta företaget. Hon använde ingen litteratur eller utomståendes hjälp och utförde inte 

heller några kontroller med marknaden för att se deras uppfattning. Kontroll av 

marknaden skedde via Internet och företagsregistret för att få fram ett särskiljande namn. 

Även bolagsverket och andra instanser kontaktades men ingen fullständig kontroll 

utfördes före registrering. 
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Varumärkets skapande sker lite olika hos respondenterna för att få det särskiljande men B 

och C anser tydligt att ett företag behöver ett varumärke och de har lagt ner mycket tid och 

energi på skapandet av det. För A är det hennes starka formspråk och produkter skapade 

med hennes egna speciella teknik. Dessa båda talar tydligt för varumärket och det skall 

inte finnas en tvekan hos den som betraktar föremålet om dess ursprung. B har sett till att 

varumärket är särskiljande genom att skapa ett representativt varumärke med både text 

och bild, för det hon gör och hon har följt litteraturens rekommendationer i skapandet av 

varumärket. Varumärket som C har skapat består endast av text och särskiljer sig genom 

att tydligt beskriver produkten och liknar företagsnamnet till viss del. Hon har inte följt 

litteraturens rekommendationer i allt men har kontrollerat att varumärket inte kan 

förknippas med någon annans varumärke eller produkt.  Hon har skapat en slogan som 

skall vara väldigt representativ för företagets produkter med orden ”En vänlig gest i 

fyrkantiga rum”. 

 

Ser man detta genom rollteorier så värnar A starkt om rollerna som konstnär och 

företagare. Detta är ett redskap för henne att agera på marknaden som kan anses ha ett 

högt värde. Men det är inte bara ett ekonomiskt värde att värna om utan även det unika 

och speciella med hög kvalitet. Att låta varumärket delta på alla marknader skulle göra 

redskapet mindre unikt. Kanske skulle försäljningen öka om hon var mindre restriktiv men 

det är ett mycket medvetet kontrollerat beteende att vara restriktiv. A vill uppfattas som 

skapande av det unika genom formspråk och speciell teknik, vilket gör att det kan anses 

vara orimligt eller helt felaktigt att finnas på alla marknader och för alla aktörer då det 

förintar hennes tydliga mål. För B är det viktigt att synas och agera på flera scener och 

hon vill att så många aktörer som möjligt skall använda hennes föremål. Hon producerar 

också en del unika föremål och hon har en större kontakt med kunderna som hon är 

beroende av. Hon producerar produkter som olika aktörer kan använda på flera olika 

scener och interaktionen mellan aktörerna gör att produkterna förändras genom att de 

påtalar önskade förändringar och B låter sig påverkas av dem. Aktörerna är också väldigt 

viktiga för C och de är ännu mest de som arbetar inom hennes egen bransch. Produkten är 

skapad i speciella fasta former så yttre påverkan tillåts ske till produktens yta. 
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4. Diskussion 

 

Jag finner att resultatet av litteraturstudier och intervjuer har givit ett resultat med en 

analys som visar att litteraturen och verkligheten stämmer överens. Det belyser många 

olika delar som man inte alltid är medveten om, när det gäller att starta företag. 

När det gäller arbetets frågeställningar finner jag dem besvarade i arbetets olika delar. 

Genom att läsa teoridelen får man veta det grundläggande man bör tänka på i skapandet av 

ett varumärke. Litteraturen beskriver ingående hur man gör och det finns mer att lära sig 

genom att läsa litteraturen i ämnet. Teoridelen skapade frågor som ställdes till 

respondenterna, för att få fram information om hur litteraturens teorier fungerar i 

verkligheten. Respondenternas svar visar en bild av att litteraturen är relevant att använda 

när man skall skapa sitt varumärke, även om man har en känsla av att kunna själv eller 

inte orka läsa in ämnet. Det visar också att litteraturens tolkningar om marknadens 

reaktioner, påverkningar stämmer för den som inte medvetet skapar sitt varumärke.  

 

Kunder kommer att bilda sig en uppfattning, kategorisera eller skapa en bild som blir till 

ett slags varumärke. Att vara medveten om detta och att medvetet tala om för marknaden 

hur företaget skall uppfattas blir viktig för företagets kontroll. Alla individer är aktörer på 

olika scener och alla har roller även om de varierar mellan personer och ständigt 

förändras. En företagare kan anses ha många roller i en och ha samma roller som andra 

individer i samhället har, samtidigt i sitt övriga liv. De som tagits upp här är bara en liten 

del av det som går att utläsa av materialet. Varumärkens olika vara eller inte kan ses på 

olika sätt. Helt beroende på vilka konsumenter, aktörer eller vilken marknad man vänder 

sig till med frågor om varumärket för att få en reaktion som Nilsson menar, kan resultatet 

bli olika. Frågar man någon som inte alls bryr sig om konst eller konsthantverk, så får man 

troligtvis ingen reaktion alls och därmed är märket eller namnet inget varumärke. Ställer 

man samma frågor till någon som är intresserad eller kunnig inom olika konstområden, så 

kan svaret bli ett annat. Då har plötsligt varumärket en existens. Det är inte otroligt att 

man skulle kunna möta dessa båda typer av reaktioner på samma timme, om man utför 

undersökningar på en central allmän plats, som exempelvis Stockholms centralstation. 

Detta beror ju helt på vilka människor som råkar vara de som tillfrågas. Därmed kan 

metoden att säkerställa om varumärket är ett sådant, anses vara mindre säker och tydlig.  

Reaktionerna från människor kan ge en fingervisning om man hittat ett namn som berör 

och som individer kommer att minnas. Det kan också påvisa hur varumärket kan komma 
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att uppfattas av en större marknad vilket kan upplevas godtyckligt eller slumpartat. För de 

alla flesta ligger dock mycket hårt arbete bakom att skapa sitt varumärke och göra det 

känt. Är målet att bli accepterad av marknaden i stort, blir alla byggstenarna som Klofsten 

talar om, mycket viktiga att hantera korrekt. Det är dessa som blir en stark hjälp till att få 

ett livskraftigt och framgångsrikt företag. Men ett företag kan kanske överleva även om 

inte alla bitar är korrekt hanterade och väl utvecklad. Det finns företag som inte har en 

säker ström av inkomster och resurser men som ändå överlever i många år. Det kan anses 

relativt vad som läggs in i termen framgångsrikt företag. 

 

Att studera litteraturen och göra intervjuer har givit mig svar på de frågor som jag hade 

innan jag började arbetet. Att söka svaren på mina problemformuleringar har lett till att 

jag själv ändrat mitt sätt att tänka och göra, när det gäller varumärken och arbetet med att 

skapa mitt eget. Att signera och sätta mitt varumärke på mina produkter är nu en 

självklarhet som jag tidigare ifrågasatte. Jag finner att syftet med arbetet är fyllt då man 

genom arbetet får veta lite om hur man går tillväga, vad man bör tänka på när det gäller 

varumärkets tillkomst men även hur andra gjort i verkligheten. Jag känner att om man 

följer de råd som litteraturen ger, i processen att skapa både företaget och varumärket så 

har man en bra början till ett starkare företag. Jag rekommenderar dock att läsa mycket 

litteratur och utbilda sig i ämnet innan man startar sin verksamhet. Det antal böcker jag 

läst och använt i arbetet är endast ett fåtal av den mängd information som finns att tillgå. 

 

Att intervjua människor som redan har brottats med dessa delar var mycket lärorikt och 

jag hoppas att jag gjort dem rättvisa. Metoden att kombinera litteraturstudier med 

intervjuer kändes väldigt bra och har fungerat väldigt väl. Att ha grundliga teorier att 

grunda frågorna på och använda som analysverktyg, var viktigt för resultatet. Jag inser att 

mycket mer information kan tas fram ur intervjuerna och tanken fanns att göra en 

sociologisk analys. Jag valde bort detta alternativ då det skulle ha blivit ett väldigt stort 

arbete och jag hade ett begränsat antal sidor att disponera. Jag har därmed hållit 

analyserandet genom rollteorier och kundpsykologi till en mindre omfattning då detta är 

ett annat arbete i sig. Då litteraturen drar många paralleller till dessa kunde jag inte 

utesluta dem helt. Jag har läst mycket litteratur och sållat kraftigt. Litteraturen är väldigt 

intressant och jag rekommenderar att läsa böckerna på referenslistan och även annan 

litteratur i ämnet om man står inför en företagsstart. Olika begrepp står förklarade i 

löpande text då jag finner det lättare att förstå begrepp i ett sammanhang i löpande text. 
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Jag fann det viktigt att ta med lite om varumärkets historia vilket visar att det faktiskt 

fungerar på samma sätt nu som då. Det skulle kunna anses vara en fingervisning om att 

det blir samma i framtiden även om medel och tillvägagångssätt ändras med tiden. 

Teorierna visar hur nära knutet varumärket är till företags hela existens och framtid. Man 

kanske tycker at det inte är en så viktig del innan man läser litteraturen men den visar på 

olika faktorer som påverkar företag och marknad. Precis som en av mina respondenter så 

tyckte jag innan detta arbete att mina produkter kunde tala för sig själva vilket i dag är det 

omvända. Intervjuerna var lätta att göra när man väl hade respondenter som ville och 

kunde ta sig tid för dem. Då en respondent ville värna som både sin privathet och sitt 

namn valde jag att alla respondenter skulle behandlas lika och vara anonyma. Detta visade 

sig underlätta arbetet för mig då jag inte längre behövde tänka på om namnet användes 

rätt. Det gav också större fokus på vad de svarade istället för på vem de var, hur kända de 

är och de blev fullståndigt likvärdiga för mig. Då detta arbete endast kan anses vara ett 

stickprov på hur väl litteraturen stämmer överens med verkligheten skulle det vara 

intressant att göra en större undersökning. Detta skulle kunna vara en kombination mellan 

en kvantitativ större enkätundersökning med slumpurval som intervjuas. Det skulle ge mer 

validitet åt litteraturen och även visa på om det finns företag som överlevt och nått sin 

affärsplattform utan att tänka på varumärket, ledord och annat. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Har företaget ett varumärke? Vilket? 

Får jag publicera och använda det i mitt arbete? 

Vad står varumärket för? 

Har företaget registrerat varumärket? 

Har företaget följt någon särskild modell i varumärkets byggande? 

Hur mycket tid har ägnats åt detta? 

Har någon uppföljning skett?  

Har ni några särskilda ledord för varumärket? 

Har ni en särskild slogan för varumärket? 

Hur marknadsför ni företaget? 

Hur gör ni för att nå ut med produkterna? Finns en hemsida? 

Har ni undersökt hur ert varumärke tas emot och uppfattas av kunderna? 

Om inte. Ämnar ni göra sådan undersökning? 

Stämmer era mål med varumärket och uppfattningen kunden har? 

Vilken/vilka målgrupper vänder ni er till? Vem är din kund? 

Vilken prisklass tillhör produkterna? 

 

Om ni gjort någon uppföljning och utvärdering: 

 

Uppfattas varumärket som det var tänkt? 

Fungerar marknadsföringen av varumärket? 

Är du nöjd med företagets försäljning? 

Har du sett några förändringar runt försäljningen relaterat till varumärket? 

Är du nöjd med uppfattningen och mottagandet från kunderna? 
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Bilaga 2. Gratisklarering enligt Haig 

Gratisklarering : kontrollera varumärket och namnet med följande instanser. 

 

Svenska Näringslivsregistret hos bolagsverket 

www.bolagsverket.se 

 

Svenska varumärkesregistret 

www.prv.se 

 

EU:s varumärkesregister 

http://oami.eu.int 

 

internationella varumärkesregistreringar, täcker Sverige 

www.wipo.int 

 

sök på Internet  för alternativa betydelser av ord  

www.google.com 

 

Svenska domänregistret 

www.nic-se.se 

 

Internationella domänregistret 

www.carambole.se 

 

Olika släktnamn kundtjänst PRV 

PRV 060-18 40 40 

 

(Hansen 2004) 
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