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Sammanfattning 

Varumärken har existerat sedan långt tillbaka och dess betydelse har kommit att bli 

ännu viktigare i dagens samhälle. Varumärken används som ett verktyg för att sär-

skilja ens egen produkt eller tjänst från någon annans och varumärkets syfte är att 

skapa en identitet. 

Varumärket har en viktig roll som ett effektivt konkurrensmedel för företag, och att 

detta kan vara en bidragande orsak till värdehöjningen av ett företag. För att bygga 

ett varumärke krävs det mer än bara ett namn eller en logotyp, eftersom det finns en 

risk att företaget inte når ut till sin kundkrets. Ett varumärke kan ha många olika 

funktioner, som att förenkla en kunds beslutsprocess vid valet av en tjänst eller pro-

dukt. Det kan användas som en garanti för kvalitén eller en annan egenskap som fö-

retaget eller produkten står för. Genom att skapa en image kan man förmedla ett före-

tags identitet och personlighet. 

När man bygger ett varumärke finns det en intern och en extern process. Den interna 

processen är det som diskuteras inom företaget medan den externa processen är hur 

varumärkets ägare når ut till kunderna med sitt varumärke. 

Men hur ser arbetet med varumärkesbyggandet ut i olika företag?   

Studiens problemformulering är:  

Vilka faktorer behövs för att bygga ett starkt varumärke och hur bör företagen gå till-

väga? 

Syftet med studien är att studera vilka faktorer som är viktiga i skapandet av ett starkt 

varumärke samt se hur företag bör gå tillväga praktiskt i sitt varumärkesbyggande. 

Detta för att få en bild på vilka faktorer som är nödvändiga och som företag bör an-

vända i skapandet av ett starkt varumärke. Utifrån detta ska en diskussion genomfö-

ras samt en beskrivning av olika faktorer i varumärkesbyggandet. Studien kommer 

förhoppningsvis även att bidra till en djupare förståelse för vad som krävs av företag 

för att bygga ett starkt varumärke. För att studien ska kunna påvisa det praktiska och 

teoretiska inom varumärkesbyggandet har tre företag, som är verksamma på Gotland, 

legat till grund för studien. Två av dessa företag verkar på en lokal marknad och ett 

verkar på en nationell marknad. Utöver detta har även litteratur och vetenskapliga ar-

tiklar varit grunden för studiens teoretiska del. 

Resultatet av studien visar att det är viktigt att företagen värderar sitt varumärke nå-

got som ligger till grund för vilka faktorer som ska användas i det vidare varumär-

kesarbetet. Olika kriterier måste uppfyllas beroende på företagets storlek. Uppfyller 

man dessa kriterier finns det en god möjlighet att bygga ett starkt varumärke. 

Nyckelord: Varumärke, Varumärkesbyggande, Varumärkesstrategier, Positionering, 

Starkt varumärke. 

 



 

Abstract 

First time labelling occurred was when animal owners marked their cattle in order to 

distinguish the differences. The need for labelling was added when the trade had ex-

panded during Roman times in order for the customers to know who manufactured 

their craft. Trademarks are characterized as a way to distinguish one's own product or 

service from someone else. The marketing purpose is to create an identity. The brand 

has an important role as an effective competitive tool for businesses. 

A brand can have many different functions, which will simplify a customer's deci-

sion making process in selecting a service or product. The brand can be used as a 

guarantee and an image can be created in order to show a company's identity and per-

sonality. 

But what does the work of building the brand in different business? The problem of 

this study is: What is required for companies in order to build a strong brand? 

The purpose of this study is to examine how companies are building their brands and 

to compare this to the theoretical part of branding. Based on this, an analysis was car-

ried out and a description of the similarities and differences. The study will also con-

tribute to a deeper understanding of what is required by companies to build a strong 

brand. Three companies operating on the isle of Gotland formed the basis for the 

study. The theoretical material contains different literature as well as scientific arti-

cles, all of them very fundamental to the study. 

Keywords: Brand, Branding, Brand strategy, Positioning, Strong brand.
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varumärken har blivit allt viktigare för företagen under modern tid, och spelar idag 

en oerhört stor roll för företagens identitet, men hur ser historien ut bakom varumär-

kets uppkomst?  

Enligt Melin (1999) så märkte djurägare sina boskapsdjur för att kunna skilja de åt 

redan under forntiden. Det engelska ordet ”brand” som bland annat betyder bränn-

märka är länken mellan denna form att märka ägodelar och den moderna varu-

märkningen. Melin (1999) konstaterar att märkning uppstod för första gången i Rom 

för att påvisa varans ursprung, varan var romerska oljelampor. Detta ansågs nödvän-

digt då handeln hade utvidgats och kunderna och hantverkarna inte längre hade di-

rektkontakt med varandra, men det fanns ändå ett behov av att veta vem som tillver-

kade vad. Detta gjorde att tillverkarna började märka sina produkter och kunderna 

kunde därmed försäkra sig om att varan var av god kvalité.  

Under medeltiden minskade märkningen av varorna då kyrkan ansåg att märkning 

har med kunskap att göra och kunskap endast tillhörde de med makt beskriver Melin 

(1999). Kyrkan började tappa sin makt under slutet av medeltiden och den internat-

ionella handeln fick som en följd av detta ett kraftigt uppsving. Många hantverkare 

fick ökad orderingång, vilket gjorde att märkning i olika former började återanvän-

das. 

Melin (1999) konstaterar att det utökade utbudet av ny varor bidrog också till nya 

sätt av att sprida varor. Bland annat kom handeln att övergå från den gamla tradition-

ella marknadsplatsen, där folk samlades och sålde sina varor, till handelsmän som 

reste runt och sålde varor som därefter togs över av detaljhandeln. 

Styrkan i ett varumärke bygger enligt Keller (1993), Treffner och Gajland (2001) och 

Kay (2005) i stort sett på graden av kundlojalitet som varumärket har, med andra ord 

så är det i vilken utsträckning kunderna känner sig trogna till ett varumärke. 

1.2 Vad är ett varumärke? 

Varumärket är enligt Nationalencyklopedin (2014) och Patent- och registreringsver-

ket (2014) något som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjäns-

ter som han/hon tillhandahåller gentemot andras. Varumärket har även en grundläg-

gande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess mark-

nadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image. Alla typer som kan 

återges grafiskt kan fungera som ett varumärke. I Nationalencyklopedin (2014) besk-

rivs det att den vanligaste formen av varumärke är ord, så kallade ordmärken. Ett ex-

empel på detta är Coca Cola. Något som också är vanligt är logotyper i form av fi-

gurmärken. Bokstäver och bokstavsförkortningar, exempelvis NK som står för ”Nor-

diska kompaniet” eller siffror som 4711 som i det här fallet ska illustrera höjdmeter 

på ett berg, kan fungera som varumärke. Formen på en vara eller dess förpackning 

kan komma att bli en del av varumärkesidentiteten och i många fall kan förstärka 

denna. Ett exempel på detta kan vara formen på Coca Colas glasflaskor. 



 

 2 

Varumärket är ett verktyg för att förmedla produkten eller tjänstens budskap och att 

det har en påverkan på konsumentens handling i en köpsituation. En produkt kan 

också betraktas som ett varumärke (Treffner och Gajland 2001).  

Patent- och registreringsverket (2014) förklarar att ett varumärke egentligen kan vara 

vad som helst till exempel ett tjänsteföretag eller en produkt. Ett land eller stad kan 

också vara ett varumärke, detta kräver dock att det går att skydda varumärket genom 

registrering eller inarbetning och att det har ett tillräckligt särskiljande namn. 

1.3 Problematisering 

I USA har det rapporterats att en genomsnittlig invånare utsätts för 3000 reklambud-

skap per dag, denna siffra är möjligtvis lägre i andra länder. Redan år 2000 förklarar 

Nilsson (2000) att man kunde anta att den genomsnittlige invånaren utsattes för 

1000-2000 budskap per dag. Sedan detta konstaterades är det högst troligt att den ge-

nomsnittliga invånaren i dagsläget utsätts för betydligt fler budskap. Även en genom-

snittlig europeisk varubutik innehöll för ett antal år sedan ungefär mellan 3000-5000 

artiklar, detta har under årens gång ökat till ungefär 20000–25000 artiklar. Detta be-

tyder att en konsument tar emot fyra till åtta gånger mer erbjudanden än för ungefär 

20 år sedan. Detta har medfört att företag på något vis måste anstränga sig mer för att 

synas i media. 

 

På senare tid har konkurrensen på marknaden varit hård. Det råder inte några större 

skillnader längre på produkter eller erbjudanden vilket medfört en ökad konkurrens. 

För att erhålla konkurrensfördelar som företagare så krävs det enligt Företagande 

(2008) och Melin (1999) en skillnad. Företagande (2008) förklarar att erbjudandet 

inte är längre bara det som avgör en kunds beteende i en köpsituation, utan varumär-

ket spelar också en stor roll. Utifrån detta kan man därmed säga att ett starkt varu-

märke kan bidra till ett ökande av intäkter genom en låg priskänslighet och lojala 

kunder. Konkurrensen är en förklaring till företagens intresse för ett varumärke kon-

staterar Melin (1999), man har insett värdet av ett starkt varumärke och vad det kan 

bidra till. Varumärket går inte att tidsbegränsa, vilket gör att ett varumärke är en evig 

tillgång. Detta är en anledning till varför företag betraktar skapandet av ett starkt va-

rumärke som en prioriterande fråga. 

 

Nyckeln till framgång är konkurrenskraften, och ett starkt varumärke kan vara avgö-

rande ifall ett företag vinner eller förlorar på marknaden förklarar Nilsson (2000). 

Varför det är viktigt att skapa ett starkt varumärke är för att den är en symbol för ett 

företag och den fungerar även som en förmedlare av dess förtroende och rykte. 

En jämförelse kan dras mellan en människa och ett varumärke. Företagande (2008) 

beskriver exempelvis hur vi människor ”läser” av varandra styrs av utseendet och be-

teendet. Man kan vid en första kontakt få en uppfattning om den andre personen är 

förtroendeingivande. Detta genom att den andre personen visar upp visuella koder 

som kläder, utstrålning och personlighet. Detta gäller även för företag. Kommunikat-

ionen till marknaden blir lättare att utföra med ett starkt varumärke. Ett värde skapas 
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också då man genom ett starkt varumärke kan göra företaget till en attraktiv arbets-

plats. Kundens tillfredsställelse ökar genom ett starkt varumärke, detta genom att ett 

värde skapas till kunden. Det känns lättare för kunden att köpa ett starkt varumärke 

eftersom kunden vet vad den får. Att äga ett starkt varumärke kan också betyda att 

man ökar sin status. 

 

Skapandet av ett starkt varumärke kan enligt Melin (1999) vara både tidskrävande 

och kostnadskrävande. Det finns en risk för att misslyckas med att skapa ett starkt 

varumärke vilket är oroväckande för många företag, detta eftersom det kan leda till 

att företagens ekonomi sätts i risk. Genom att belysa faktorerna i det teoretiska 

materialet för att skaffa sig en kunskap om skapandet av ett starkt varumärke så kan 

man minska på riskerna. 

 

Ett starkt varumärke kännetecknas av en tydlig profil, när konsumenterna ser eller 

hör varumärket så ska de per automatik få den information som företaget vill för-

medla. Enligt Parment (2008) kan det handla om en vara med en specifik egenskap, 

och det oftast tyder på en stark organisationsidentitet eller organisationskultur.  

Även Dahlqvist och Linde (2012) beskriver att ett starkt varumärke är det som gör att 

en produkt väljs bland konsumenter. Bra kvalité, lågt pris eller professionell service 

kan vara olika inriktningar som företaget försöker knyta ihop med sitt varumärke. Att 

bygga upp ett varumärke från grunden tar lång tid och kostar mycket pengar så det är 

viktigt att företaget förvaltar märket väl. Det gäller att företagen är noggranna med i 

vilka sammanhang som varumärket syns om de vill att märket ska få en lång livs-

längd. I dagens konkurrens blir det allt viktigare för företagen att skaffa sig ett starkt 

varumärke som står för något positivt. 

Marknadsföringens uppgift är, enligt Lundqvist och Albertsson (1997), att upptäcka 

och tillfredsställa behov som finns på marknaden och på så sätt attrahera kunder. I 

sin marknadsföringsstrategi väljer en del företag att bygga ett starkt varumärke med 

anledning av att skapa sig en tydlig profil. Har företaget en speciell färg så ska den 

genomsyra hela företaget, från reklam till arbetskläder och i vissa fall även företagets 

fordon. Då ett starkt varumärke ses som ett effektivt konkurrensmedel betonar Melin 

(1999) att det är viktigt att kommunicera varumärket. 

Utifrån detta kan man ställa frågan om ett starkt varumärke är en värdefull tillgång 

både i kapital- och konkurrensmässiga perspektiv? Väljer ett företag att fokusera på 

att bygga ett varumärke kan det på sikt höja företagets värde, i synnerhet om företa-

get är bundet av sitt varumärke. Det kan också innebära att företaget erhåller konkur-

rensfördelar under en lång tidsperiod.  

1.4 Problemformulering 

Det finns ett flertal frågor gällande byggandet av ett starkt varumärke: Vad är det 

som gör att vissa företag har lyckats med att skapa ett starkt varumärke, och vilka 

tankar finns bakom själva uppbyggnaden av ett varumärke. Vilka är de viktiga fak-

torerna för att skapa ett varumärke, och hur går företagen tillväga? Vad är ett starkt 

varumärke?  
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För att sammanställa ovan frågor blir uppgiften att svara på följande problem:  

 Vilka faktorer behövs för att skapa ett starkt varumärke och hur bör företagen 

gå tillväga? 

I det följande kommer ovanstående frågeställningar att diskuteras och beskrivas när-

mare, med huvudsaklig fokus på att undersöka företagens varumärkesbyggande.  

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att dels exemplifiera hur företag generellt kan gå tillväga i 

sin strävan att skapa ett starkt varumärke och dels identifiera de faktorer som känne-

tecknar ett starkt varumärke.  En belysning av dessa företeelser mynnar förhopp-

ningsvis ut i en bredare förståelse kring varför det är så viktigt att skapa ett starkt va-

rumärke. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsstrategi 

Utifrån problemformuleringen så vill man förstå hur ett starkt varumärke skapas och 

vilka faktorer som bidrar till detta. Det är ett förståelseinriktat perspektiv på forsk-

ningen och detta innebär att intervjuer har genomförts på människor som jobbar 

inom det relevanta arbetsområdet 

Intervjuer kan göras på olika sätt, bland annat kan man ha strukturerade eller ostruk-

turerade frågor. Intervjuerna som har genomförts har varit av semi-strukturerad me-

tod, detta eftersom Bryman och Bell (2013) beskriver den semi-strukturerade inter-

vjun som en metod som går ut på att få en djupgående beskrivning av hur företagen 

arbetar. Den semi-strukturerade intervjun valdes för att kunna ställa följdfrågor utef-

ter respondenternas svar samt för att få en djupare förståelse kring ämnet.  

Enligt Carlsson (1997) uppkommer ett antal olika moment när en forskare arbetar. 

Undersökningsdelen som är ett utav dessa moment är den del där forskaren avser att 

samla in viktig data till sin forskning genom att välja en välbetänkt datainsamlings-

metod. Det finns två metoder som är grundläggande för samhällsvetenskaplig forsk-

ning, den kvantitativa och den kvalitativa undersökningsmetoden (Bryman 1997). Ef-

tersom en djupgående analys har gjorts på tre olika företag i uppsatsen, har en kvali-

tativ undersökningsmetod använts i uppsatsskrivandet. 

2.2 Kvalitativ undersökning 

I en kvalitativ forskning väljer forskarna ofta att använda sig av ord än siffror betonar 

Bryman och Bell (2013). Den kvalitativa forskningen avser en djup förståelse av be-

teenden och värderingar för ett ämne. Uppsatsens syfte var att få en djupare förstå-

else av vilka faktorer som behövs för att skapa ett starkt varumärke och hur företagen 

bör gå tillväga för att göra detta. Denna metod användes för att få en djupare förstå-

else. En term på en kvalitativ undersökning är, enligt Bryman (1997) att man försö-

ker forma en bild utifrån det som en social grupp visar upp. Detta är en metod utav 

kvalitativ etnografisk eller deltagande observation som går ut på att man förskaffar 

sig denna bild genom att undersöka personer. Eftersom det finns flera metoder som 

man kan använda sig av inom den kvalitativa forskningen har forskare ofta haft svårt 

med att beskriva vad den kvalitativa metoden egentligen betyder. 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Tre intervjuer har genomförts för att få en djupare förståelse av vilka faktorer som 

behövs för att skapa ett starkt varumärke, detta för att komplettera med det teoretiska 

materialet i analysen. En intervju har genomförts för varje organisation. Kvalitativa 

intervjuer är en utav de vanligaste metoderna som väljs bland forskare vid en kvalita-

tiv forskning förklarar Bryman och Bell (2013). Utifrån dessa intervjuer har syftet 

varit att få en uppfattning av vilka faktorer som respondenterna anser behövas för att 

skapa ett starkt varumärke. Den kvalitativa intervjun ses som mest relevant utifrån 

detta och en anledning till varför det valdes i undersökningen. 
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Enligt Kvale (1997) så eftersträvar en forskare att få ut kvalitativ information av den 

som intervjuas. Bryman och Bell (2013) konstaterar att det finns skillnader i en stor 

skala mellan den kvalitativa och kvantitativa intervjus metoder. När det gäller tillvä-

gagångssättet så är de kvalitativa intervjuerna mindre strukturerade än de kvantitativa 

intervjuerna vilket leder till större flexibilitet. Vid kvalitativa intervjuer försöker man 

alltså låta respondenterna röra sig i olika riktningar för att få en djupare förståelse av 

vad respondenten anser är viktigt, däremot så undviks detta i de kvantitativa intervju-

metoderna eftersom detta upplevs som en sorts störning. Dessa är bara ett fåtal skill-

nader som tas upp av Bryman och Bell (2013) men en av många anledningar till var-

för man valt denna undersökningsmetod. Vidare betonar Bryman och Bell (2013) att 

den kvalitativa intervjun är uppdelat i två inriktningar, ostrukturerade intervjuer samt 

semi-strukturerade intervjuer. Dessa två inriktningar har en del likheter men även 

skillnader. 

2.2.2 Semi-strukturerad intervju 

Enligt Bryman och Bell (2013) och Kvale (1997) så har forskaren vid en semi-struk-

turerad intervju en intervjuguide till hjälp under mötet med respondenten. Med en in-

tervjuguide menas att forskaren förhåller sig till någon eller några särskilda teman 

som finns noterade i en lista. Under intervjun kan forskaren utveckla nya frågor bero-

ende på vilken uppläggning intervjun fått. Om forskarens frågor och följdfrågor är 

avgjorda på förhand så blir de bindande hos forskaren, detta kan leda till att respon-

denten inte längre är villig att fullfölja intervjun eftersom man berört dennes känslor 

genom att ha ställt djupgående frågor där man fått svar som respondenten velat hålla 

hemliga. 

Utifrån dessa kriterier ovan har den kvalitativa metoden valts, detta på grund av att 

metoden kändes lättare att hantera än den ostrukturerade intervjun. 

2.2.3 Genomförandet av intervjuerna 

Samtliga intervjuer inleddes med att respondenterna informerades om uppsatsens 

syfte. En semi-strukturerad intervjuguide användes under samtliga intervjuer. Inter-

vjuguiden skickades till samtliga respondenter i förväg, detta för att respondenterna 

skulle vara förberedda på de frågor som skulle ställas. Intervjuerna med Lilla Bjers 

och Svenska Spel genomfördes i ett fysiskt möte. Dessa intervjuer fick spelas in efter 

ett samtycke av båda respondenterna. Under intervjuerna användes inte värdeladdade 

ord eller några försök att påverka respondenternas svar. Telefonintervjun med Gutö 

Delikatessers ägare var oförberedd då tanken med samtalet var att ett boka ett fysiskt 

möte men det ledde till att intervjun genomfördes direkt. Anteckningar gjordes under 

samtalets gång då inspelningsmaterial saknades. Intervjun med Lilla Bjers genomför-

des tisdag 6 maj 2014, intervjun med Gutö Delikatessers ägde rum torsdag 8 maj 

2014 och intervjun med Svenska Spels ägde rum måndag 12 maj 2014. 

2.3 Litteratur 

Nyckelord som brand, branding, brand strategy, positioning, strong brand har varit en 

utgångspunkt i sökandet efter litteratur och vetenskapliga artiklar. Genom denna sök-

ning har olika modeller som handlar om varumärkesbyggandet kommit fram. Un-

derlaget som ligger till grund för det teoretiska materialet i uppsatsen har hämtats 
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från olika böcker och vetenskapliga artiklar Litteraturen är relaterad till uppsatsens 

ämne. 

2.4 Val av datainsamling 

2.4.1 Urval 

Fokuseringen lades på företag som verkar på Gotland, dels på grund av tillgänglig-

heten och dels för att intresset av företagen. Dessa företag verkar inom olika områ-

den men det är inte en nackdel utan det ansågs vara mer intressant för undersök-

ningen.  Det är två företag som arbetar i en lokal marknad, Lilla Bjers och Gutö Deli-

katesser, och ett företag som arbetar på den nationella marknaden, Svenska Spel. 

Undersökningen syftade till att se vilka faktorer som använts för att skapa ett starkt 

varumärke. 

Inom livsmedelsmarknaden på Gotland jobbar man med olika aspekter för att förädla 

produkterna och i förädlingsprocessen ligger också varumärkesbyggandet. 

Lilla Bjers är ett etablerat företag på marknaden då de har funnits i 22 år. De har un-

der dessa år fokuserat på lokalproducerade produkter och har uppmärksammats i me-

dia och vunnit priser för sitt arbete. Detta var grunden till att företaget valdes för 

undersökningen.  

Gutö Delikatesser är ett livsmedelsföretag som har funnits i 8 år och de håller på att 

etablera sig på marknaden. Sedan starten har de jobbat med kvalitetsdelikatesser och 

ägaren, Pia Lindvall, har vunnit en silvermedalj i SM i Mathantverk 2009 för sina 

närodlade råvaror. Intresset för företaget grundar sig på att det är ett ungt företag som 

har på relativ kort tid uppmärksammats i media på ett positivt sätt. 

Svenska Spel är ett statligt bolag som funnits i 17 år och som verkar inom den regle-

rande spelmarknaden. Företaget har alltid jobbat nationellt och försöker att synas i 

hela Sverige. Intresset för Svenska Spel bygger på att det är ett nationellt företag som 

jobbar konstant med produktutvecklingar som dessutom har ett väldigt välkänt varu-

märke. 

I valen av företag har förhoppningen varit att få en varierad bild av deras sätt att ar-

beta med varumärket. 

2.5 Respondentvalidering 

Efter att intervjuerna var genomförda så transkriberades det inspelade materialet och 

därefter skickades det tillbaka till respondenterna för att få bekräftelse på att inget 

hade feltolkats. Bryman och Bell (2013) betonar att en respondentvalidering ökar 

undersökningens tillförlitlighet. 

2.6 Bortfall 

Ambitionen från början var att inkludera fler företag i undersökningen. Förutom de 

tre företagen som medverkar så skickades det även en förfrågan via mejl till två 

andra gotländska företag. Då ingen respons inkom kunde dessa företag inte vara med 

i undersökningen vilket därmed har lett till bortfall i studien. Bortfallet till trots 

gjorde jag bedömningen att input från de tre respondenter som ingår i studien utgör 
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ett tillräckligt underbyggt och representativt underlag för utarbetandet av denna upp-

sats.  

2.7 Genomförandet av analys 

All insamlad material såväl teoretiskt som empiriskt har legat till grund för genomfö-

randet av analysen. 



 

 9 

3 Teori 

3.1 Varumärkets funktioner 

Genom ett varumärke skapas det enligt Dahlqvist och Linde (2012) en bild av vad 

varumärket står för och vad det representerar och som därmed kan leda till att det blir 

enklare för konsumenterna att välja en produkt eller tjänst. Starka varumärkens upp-

byggnad handlar om att skapa en bild som är tilltalande för konsumenterna och att 

uppfylla de förväntningar som produkten eller tjänsten står för. Denna bild som 

skapas av varumärket påverkar konsumenternas förväntningar på produktens kvalité 

och nivå. Ett varumärke består utav två viktiga funktioner: skapandet av en image 

och att fungera som en garanti. 

Dahlqvist och Linde (2012) konstaterar att genom ett varumärke så kan man skapa en 

image, vilket betyder att man genom ett varumärke upptäcker ett företags identitet 

och personlighet. Informationen av ett varumärke som en individ identifierar sig med 

är av både förnuftig och känslosam karaktär. Med detta menas att ett varumärke har 

en symbolisk betydelse, vilken i sin tur har en stor betydelse på ett varumärkes 

image. Imagen har en stor påverkan för hur ett varumärke väljs bland konsumenter. 

Roy och Banerjee (2008)  är även inne på samma ämne och beskriver begreppet 

image som ett sätt huruvida en konsument ska tänka på varumärket och vilka känslor 

som uppkommer för konsumenten när de tänker på varumärket. För att skapa ett va-

rumärke med fördelaktiga förmåner på lång sikt är det viktigt för företagen att förstå 

varumärkets image. 

Dahlqvist och Linde (2012) beskriver hur ett varumärke kan fungera som en garanti 

för konsumenten då ett varumärke förutses hålla en jämn kvalité. Genom ett varu-

märke vet konsumenten vad denne får, och utifrån det kan konsumenten sätta det i 

relation till priset för att göra ett beslut, om man tycker att produkten är värd att köpa 

eller inte. I fall kunden blir nöjd eller inte beror bland annat på behovstillfredsställel-

sen. Ett varumärke kan ge en garanti, en förnimmelse av riskreducering. Ett exempel 

på detta är att en individ kan minska på risknivån avsevärt genom att välja ett välkänt 

och etablerat varumärke.  

Patent- och registreringsverket (2014) beskriver att om ett varumärke ska bli mer än 

en logotyp, en bild, så krävs det att omvärlden anser att det företaget gör, säger och 

levererar är värdefullt och håller en hög kvalité. Det räcker inte med att bara uppfatt-

tas som bra. Kay (2005) styrker detta och konstaterar att varumärket har som funkt-

ion att skapa en mening, något värdefullt för målgruppen och det finns många olika 

sätt att gå tillväga på för att skapa detta. Keller och Kotler (2012) tillägger att ett va-

rumärke kan fungera som ett sätt för företag att kunna differentiera sina produkter el-

ler tjänster från andras produkter eller tjänster. Patent- och registreringsverket (2014) 

tar upp som exempel det sociala utbytet som sker mellan en köpare och säljare.  Kö-

paren kan uppfatta det som värdefullt att få specifik information, bli hörd, respekte-

rad eller positivt bemött och addera det till den funktionella kvaliteten. 
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Aaker (2000), Dahlqvist och Linde (2012) beskriver att ett varumärkes identitet ses 

som en central kärna i varumärkesbyggandet. Aaker (2000) tillägger att om varumär-

kets identitet uppfattas som förvirrande eller vilseledande finns det en stor risk med 

att man misslyckas med att bygga ett starkt varumärke. 

3.2 Starkt och svagt varumärke 

Parment (2008) betonar att de flesta organisationerna i samhället eftersträvar att ha 

ett starkt varumärke. För att bygga ett starkt varumärke så hävdar Kay (2005) att an-

nonsering och reklam inte alltid är det som stärker ett varumärke utan det krävs fler 

faktorer för att kunna bygga ett starkt varumärke. 

Med en stor kundlojalitet så väljs ett varumärke framför konkurrenternas varumärke 

och konsumenterna blir mindre priskänsliga. Kay (2005) betonar att om ett varu-

märke uppfattas som annorlunda eller starkt så brukar andra företag oftast undvika 

att konkurrera mot just det varumärket i marknaden. Dock räcker det inte med att ett 

varumärke enbart är differentierande eller särskiljande, utan skillnaden måste även ha 

en mening. Differentiering ses som en viktig faktor i varumärkesbyggandet men det 

som står i fokus är att kunna skapa ett varumärke med meningsfulla associationer. 

Bara för att ett varumärke är känt så skapar inte det någon lojalitet eller värde, utan är 

endast en förutsättning för att värde kan skapas. Ett varumärke kan även bidra till 

mer kassaflöde för ett företag (Treffner och Gajland 2001).  

Enligt Doyle (2010) bör man säkerställa att varumärket snabbt bidrar till ett högt 

kassaflöde och att även försöka få ett varumärke som kommer att existera rätt länge 

där kassaflödet inte ska sättas för onödiga risker. Det gäller att produkten skapar 

detta merkassaflöde och det gör den antingen genom prispremie eller genom volym-

premie (Treffner och Gajland 2001). Enligt Parment (2008) innebär prispremie att 

det är ett starkt varumärke associerat med emotionella och rationella fördelar som 

följs av ett högre pris. Volympremie betyder enligt Treffner och Gajland (2001) att 

en vara som har ett specifikt varumärke säljer en större volym än produkter som har 

ett annat varumärke.  Om företaget inte implementerar varumärket enligt den process 

som förespråkas av bland annat Parment (2008) kan det enligt Roy och Banerjee 

(2008) och Kay (2005) leda till stora ekonomiska förluster. Kay (2005) tillägger att 

det även finns risk att företaget kan tappa marknadsandelar om man bygger ett varu-

märke som visar sig vara svagt. 

3.2.1 Värdering 

Holmberg och Wiman (2002) förklarar att övervärdet i ett företag, skillnaden mellan 

bokförda tillgångar och värderingen av hela företaget, är lika stort som varumärkes-

värdet.  När det gäller att värdera varumärket så finns det två olika teorier. Den första 

teorin utgår från att det är varumärket som genererar allt kassaflöde i framtiden och i 

stort sett likställer varumärket med företagets produkter. Värderingen av varumärket 

blir en prognos av det belopp som företaget förväntas tjäna på produkterna i framti-

den. Denna teori ger ett högt värde på varumärket. Om värderaren dessutom lägger 

till en beräkning på hur varumärket skulle kunna användas till att sälja ännu icke exi-

sterande produkter så stiger värderingen ännu mer. Den andra teorin är stramare och 

leder till ett lägre varumärkesvärde. Denna teori ser varumärket som en av flera bi-
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dragande orsaker till att produkterna blir köpta. Det viktiga i denna teori blir att ur-

skilja andra orsaker till kassaflödet. Det kan exempelvis vara effektiva processer, bra 

distribution eller helt enkelt unikt råmaterial. Även i denna teori så beräknas produk-

ternas totalt förväntade kassaflöde. Sedan försöker värderaren hitta så många orsaker 

som möjligt till värdet vid sidan av varumärket. Resultatet av denna teori blir att en 

större del av produkternas totala värde bedöms komma från andra faktorer än varu-

märket. Trots olikheterna i dessa teorier så bygger båda på att varumärket värderas 

utifrån framtida intäkter. 

3.3 Kapferers identitetsprisma 

Inom varumärkesstrategin finns det en modell som heter identitetsprisma (Brand 

Identity Prism) framtagen av Kapferer (2004). Modellen (se figur 1) utgår ifrån ett 

avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv. För att ett företag ska lyckas med att 

skapa en image av varumärket så är det viktigt att företaget ska utgå ifrån sin egen 

identitet.  

 

 

 

För varumärkets ägare är det angeläget att identiteten återger hur köparen vill bli 

uppfattad men det är också viktigt att identiteten matchar köparens självimage. Ska 

det byggas en identitet som är stark så hävdar Kapferer (2004) att avsändaren ska 

söka efter tydliga kopplingar mellan köparen och varumärket. För att identiteten ska 

bli så stark som möjligt måste företaget vid byggandet utgå ifrån avsändarens bild 

gällande produktens personlighet och fysiska utformning.  

Enligt Kapferer (2004) finns det personlighet och fysik utifrån avsändarens synvin-

kel. Det fundamentala är fysiken och syftar till det som ses som färg och/eller form. 

Figur 1: Egen översättning av Brand Identity Prism (Kapferer 2004:107)  
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På motsatta sidan återfinns varumärkets personlighet och den sprids med hjälp av 

kommunikation. Mottagarens sida utgörs av reflektion och självbild. Reflektion inne-

bär den åsikt som finns om den utmärkande användaren av varumärket och att den 

uppfattningen ligger hos mottagaren. Det är inte alltid som denna uppfattning stäm-

mer med den kundgrupp som företaget har valt att satsa på. Den andra sidan i motta-

garens perspektiv, som är självbild, betyder att varumärket vänder sig till motta-

garens egen självbild. Mottagaren skapar då en bild av sig själv i relation till varu-

märket. Kopplingen mellan mottagaren och avsändaren finns i kulturen och relat-

ionen. Kulturen är de synsätt som levererar motivation till varumärket och förklarar 

dess innebörd. Det är den centrala kuggen, det väsentligaste i ett varumärke, som 

skiljer alla varumärken åt. Identiteten knyter samman kunderna med varumärket där 

relationen mellan varumärket och kunden avgörs med hjälp av identiteten och vad 

den bygger på. 

3.4 Varumärkesstrategier  

3.4.1 Positionering 

Enligt Parment (2008) finns det ett antal steg som skall uppfyllas ifall man strävar ef-

ter ett starkt varumärke. Första steget handlar om att positionera ett varumärke rätt, 

vilket är ett utav de viktigaste stegen i varumärkesbyggandet. Ifall långsiktig hållbar-

het och konkurrenskraftig positionering eftersträvas är det viktigt att utgå från en 

konkurrentanalys. Genom en konkurrentanalys kan man identifiera konkurrenters 

styrkor och svagheter och på så sätt skaffa sig en fördel jämtemot konkurrenterna. Ett 

varumärke som ger information om varumärkets rationella och emotionella egen-

skaper, gör det lättare för företag att utföra en positionering samt lättare för konsu-

menter att köpa varumärket. Ett varumärke kan enligt Lyman och Novak (1998) för-

medla olika sorters budskap för konsumenter, exempelvis så kan ett varumärke för-

medla ett företags produkt eller tjänst och dess funktioner samt fördelar, värderingar, 

kultur, personlighet och även vilken typ av kundkrets som kan tänka sig att köpa eller 

använda produkten. Ju fler budskap varumärket förmedlar desto starkare blir det. 

Med positionering av varumärket så kan varumärket också bli starkare med tiden. 

Detta kan bidra till att konkurrensfördelar kan erhållas. Dessa konkurrensfördelar kan 

bland annat innefatta: 

 Prispremie- på grund av en hög kvalité så kan detta fungera som ett försvars-

mekanism mot priskonkurrens. 

 Lansering av produkter blir enklare- detta beror på att varumärket bär en hög 

trovärdighet. 

Positionering av ett varumärke betyder, enligt Kapferer (2004), att företag visar på 

märkets egenskaper som särskiljer de från konkurrenterna och styr varumärket mot 

kunderna. Varumärkespositionering är ett resultat av svaren där följande fyra frågor 

har ingått: 

 Ett varumärke för vad? Vad kan varumärket utlova och vilka konsumentför-

delar finns det. Exempel: Ferrari är en snabb och sportig bil, Volvo är en sä-

ker bil och Dacia är en budget bil.  
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 Ett varumärke för vem? Här är det fokus på målgruppen. Exempel: Dressman 

vänder sig till män medan Lindex vänder sig till kvinnor.  

 Ett varumärke för när? Här gäller det att kartlägga när produkten ska använ-

das. Exempel: Vinterkängor säljer dåligt på sommaren.  

 Ett varumärke mot vem? Här gäller det att veta vilka kunder vi ska rikta in 

oss på och vilka konkurrenter vi ska ta ifrån. Exempel: Godismärken konkur-

rerar inte bara mot varandra utan även mot glass. 

Tillsammans så hjälper dessa fyra frågor till att positionera varumärket på marknaden 

och gör det tydligt för kunden. 

3.4.1.1 Differentiering, rationella och emotionella egenskaper  

Doyle (2010) konstaterar att en effektiv produkt, tydlig differentiering, och mervär-

den (utifrån ett varumärkes rationella och emotionella egenskaper), är tre enheter 

som kännetecknar ett varumärke med ett framgångsrikt kundvärde. Man bör utveckla 

en effektiv produkt eller tjänst för att bygga ett framgångsrikt varumärke. Detta ses 

som väldigt svårt på grund av att all teknik utvecklas konstant världen över. Efter-

strävar man efter vinst så måste arbetsgivaren se över sitt varumärke och erbjuda 

kunderna en annorlunda produkt än konkurrenternas. Erbjuder man ett varumärke där 

designen, logotypen, förpackningen och service är annorlunda än konkurrenternas 

kan man med störst sannolikhet värva till sig kunder som blir lojala mot varumärket. 

Differentieringen ses som en central del i varumärkesbyggandet eftersom man erbju-

der ett varumärke som är annorlunda. Syftet med differentiering är att varumärket 

kommunicerar sina mervärden, att man ger en slags trygghet för det val kunden gör.  

Konsumenter kan oftast ha svårt att veta vilket varumärke de kan känna sig trygga 

med.  

 

Både Doyle (2010) och Parment (2008) beskriver att de rationella och emotionella 

egenskaperna är viktiga att tänka på vid varumärkesbyggandet. De rationella egen-

skaperna och emotionella egenskaperna underlättar för en konsument att handla ef-

tersom ett tydligt varumärke med dessa egenskaper delar med sig mycket informat-

ion kring varumärket. De rationella egenskaperna av ett varumärke tydliggör riskerna 

för en konsuments handling. De rationella kvaliteterna underlättar konsumentens val 

av produkt eftersom en stor mängd data och erfarenheter finns tillgängligt. Det som 

ses som riskreducerande är också en rationell egenskap hos ett varumärke. Ett antal 

olika riskreducerande funktioner som Parment (2008) väljer att lyfta fram är: Identi-

fikation och garanti 

 

 Identifikation innebär att en konsument enkelt kan identifiera en produkt. En 

konsuments sökande förenklas då ett varumärke uttrycker sig enhetligt och 

om uttryckssättet inte förändras under tiden.  

 

 Garanti innebär att ett varumärke garanterar produktkvalitet. Ett exempel är 

när man handlar en produkt från varumärket Philips så erbjuds en sorts ga-

ranti på att det är en produkt av bra kvalité. 

 

Ett varumärkes emotionella egenskaper innebär, enligt Parment (2008), att ett varu-

märke uttrycker en sorts profilering. Profileringen av ett varumärke kan fungera som 

en försäkran för en konsuments självuppfattning och image inför allmänheten. 
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3.4.1.2 Värdet i varumärket 

Enligt Parment (2008) ses varumärkets exklusivitet som kärnan i positioneringsar-

betet. Detta beror på att varumärkets exklusivitet har en påverkan på hur varumärket 

kan tolkas, hur marknadskommunikationen utformas, var produkterna säljs och vilka 

målgrupper varumärket riktar sig till. Det som skapar värde i varumärket är, enligt 

Treffner och Gajland (2001), prispremie eller volympremie. 

 

Parment (2008) och Treffner och Gajland (2001) lyfter fram att de flesta aktörerna 

vill vara konkurrenskraftiga i premiumsegmentet eftersom konsumenterna här är mer 

penningstarka och de strävar efter att handla exklusivare produkter. Ett premiemärke 

kräver olika förutsättningar som till exempel kompetens, resurser, självinsikt och 

långsiktiga ambitioner för att kunna skapas. Parment (2008) betonar även att ett 

starkt och känt varumärke som är relaterad till en prispremie är en viktig drivkraft till 

varför man vill utveckla ett starkt varumärke. En konsument kan oftast undvika att 

spendera tid på att säkerställa en produkts kvalité ifall ett varumärke står eller är 

känd för en viss kvalité. Detta betyder att en konsument är villig att erbjuda pengar i 

utbyte mot det som ett starkt varumärke står för, dess rationella och emotionella för-

delar.  

 

Enligt Treffner och Gajland (2001) är vad som anses vara normalvolym och hur stor 

volympremie en produkt kan ha bedöms från fall till fall. En förutsättning för att en 

prispremie eller volympremie ska kunna skapas är att det ska finnas valmöjlighet för 

konsumenterna. Det är först då konsumenterna väljer att betala mer för en vara med 

ett visst varumärke eller väljer produkter med ett visst varumärke som man anses att 

företaget har ett starkt varumärke. Parment (2008)  lyfter fram hur ett känt varumärke 

ska tolkas. En prispremie kännetecknas av både styrkan och exklusiviteten hos ett va-

rumärke där ett starkt varumärke föredras framför ett svagt varumärke hos konsu-

menter och ett premiemärke föredras framför ett volymmärke hos konsumenter. 

3.4.2 Varumärkeskommunikation 

Enligt Parment (2008) har varumärkets ägare också en betydelsefull roll i varumär-

kesstrategin. Ägaren för varumärket är den som utgör varumärkeskommunikationen 

och tar en risk som kan medföra att varumärket kan drabbas av negativa påföljder. 

Ett exempel på det är franchisetagaren till Electrolux som kan skylla på Electrolux 

ifall en produkt visar sig brista rent kvalitetsmässigt. Kostnader och imageförluster 

kan leda till att en franchisetagare väljer att byta ut sitt varumärke och börjar sälja 

andra produkter eller tjänster. 

Parment (2008) konstaterar att ifall lojalitet och engagemang skapas i varumärkets 

alla representativa delar tyder detta på en förmåga att bygga ett starkt varumärke. Ge-

nom att göra ett varumärke attraktivt eller associera det med positiva egenskaper har 

man en större möjlighet att lyckas.  Enligt Melin (1999) har ett varumärke fem olika 

funktioner för varumärkets ägare. Varumärket kan fungera som informationsbärare, 

identitetsbärare, positioneringsinstrument, konkurrensmedel och tillväxtgenerator.  

Informationsbärare innebär att varumärket hjälper varumärkets ägare att föra ut sitt 

budskap om produkten, som exempelvis pris och kvalité.  
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Identitetsbärare handlar om vad ett varumärke står för. Det kan exempelvis beskriva 

ifall ett varumärke är av låg eller hög kvalité. Varumärkets ägare kan genom att för-

medla ett varumärkes identitet skapa sig en konkurrensfördel. 

Varumärket kan som ett positioneringsinstrument hjälpa företaget att nå ut till en 

specifik målgrupp, utifrån det kan företag ta hänsyn till kunders beteende och upp-

fylla deras behov. 

Den viktigaste funktionen för varumärkets ägare, är att varumärket kan fungera som 

ett strategiskt konkurrensmedel. Utifrån detta så kan företag få en mer direkt kommu-

nikation med sina kunder, vilket kan medföra till att företag kan bygga en relation 

med sina kunder. Detta görs i syfte att få lojala kunder som kan vara avgörande i 

konkurrensstrategin.  

Som tillväxtgenerator kan ett varumärke, utifrån sin märkeslojalitet, bidra till en star-

kare position på marknaden och öka varumärkets möjligheter till märkesutvidgning. 

3.4.3 Namnet på varumärket   

Enligt Parment (2008) är även namnet på ett varumärke betydelsefullt i varumärkes-

strategin. Utifrån varumärkets namn kan det skapas en relation mellan konsument 

och varumärke. Efter en viss period skapas dessutom varumärkesassociationer något 

som kommer upp i minnet när en konsument ser ett varumärke. Det är viktigt för en 

varumärkesägare att belysa associationer och se till att de är positiva i samband med 

den valda positioneringsstrategin. Om ett varumärke har samma namn som företaget 

så finns det enligt Kay (2005) både för- och nackdelar med detta. Fördelen är att man 

kan göra vinster om företaget har bra publicitet, nackdelen är dock att om ett företag 

får negativ publicitet så kan det följaktligen påverka varumärket negativt. 

Parment (2008) tar upp ett antal olika villkor som är grundläggande för ett varumär-

kes namn: 

 Att lättare komma ihåg, stava och uttala. 

 Passa in i organisationens varumärkesstrategi. 

 Sända signaler om produktens egenskaper och fördelar. 

 Vara unikt. 

3.4.3.1 Varumärkets nivåer i varumärkeshierarkin 

I en varumärkeshierarki beskriver Parment (2008) tre olika nivåer, i vilka man skiljer 

mellan olika varumärken: koncernvarumärken, familjevarumärken och produktvaru-

märken. Samtliga nivåer är ofta förekommande i större företag, däremot så är famil-

jevarumärken och produktvarumärken mer förekommande i mindre företag.  

Koncernvarumärken har oftast en stark koppling till investerare, leverantörer och till 

samhället. Exempel på koncernvarumärken är General Motors och Nestlé. 

Familjevarumärken ses starkare än koncernvarumärken i konsumentsammanhang. 

Detta beror på att konsumenter har svårt att spåra upp produktens koncern. I och med 

detta så kan familjevarumärken köpas eller säljas av koncerner utan att konsumen-

terna märker det. Exempel på familjevarumärken är Saab eller Ariel. 

Produktvarumärken brukar i vissa fall vara så starka att ägarna inte vill byta ut pro-

dukten. Vid lansering av en ny produkt så brukar man ändra på namnet på produkten 
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ifall varumärket är associerat med negativa egenskaper. Däremot brukar man vanligt-

vis behålla namnet vid lansering av en ny produkt om varumärket är associerat med 

positiva egenskaper som framgångsrikt, känt och inarbetat. 

3.4.4 Utvidgning av varumärket 

Parment (2008) tar upp fyra olika varumärkesutvidgningsstrategier som företag kan 

använda sig utav. Dessa strategier är: Produktlinjeutvidgning, varumärkesutvidgning, 

multi-brand och nya varumärken. Nedan följer praktiska exempel på de fyra strategi-

erna. 

Produktlinjeutvidgning innebär att produkterna som ett företag har kan utvecklas till 

nyare varianter. Ett exempel är de olika juiceförpackningarnas storlek med 1 liter och 

2 liter. Konsekvenserna som kan tillkomma i det här exemplet är ifall en större för-

packning introduceras så kan försäljningen av den mindre varianten av produkten 

minska. 

Varumärkesutvidgning innebär att det är en ny produktkategori inom ett varumärke 

som införs. Ifall varumärket redan är känt och är laddat med positiva associationer så 

förknippas den nya produkten också med dessa. På grund av de positiva association-

erna kan man avstå från att betala kostnader för att övertyga återförsäljare eller kon-

sumenter. 

Multi brand-strategi innebär att olika segments köpevillkor kan tillfredsställas genom 

att ett varumärke utvidgas till flera varumärken. Ett exempel är Toyotas utvidgning 

där premiummärket Lexus infördes år 1989. Dessa två produkter har överlappande 

produktlinjer. Toyota anses vara för rationella köpare medan Lexus anses vara för 

emotionella köpare. Varumärken som Audi, BMW och Mercedes är konkurrenter till 

Lexus, däremot konkurrerar Toyota med varumärken som Ford och Volkswagen. 

Nya varumärken kan vara en utvecklande strategi för större företag att införa. Denna 

strategi handlar om att kunna utesluta de svaga varumärkena samt avveckla de för att 

fokusera på nya. 

3.4.5 Krav på återförsäljare 

Bortsett ifrån de viktiga produktstrategierna är distributionssidan en lika viktig faktor 

för att kunna styra och utveckla ett varumärke enligt Parment (2008). Det handlar om 

en image av butikskoncept, marknadsföring och kundsegment. En överblick och 

samordning krävs av alla dessa parametrar. Om en återförsäljare är duktig på att be-

handla kundattityder kan denne påverka kunders beteende. Många återförsäljare ge-

nomgår en utbildning eller ett arbete som behandlar kundattityder. Detta kan behövas 

eftersom en återförsäljare ses som den primära fysiska kontaktytan för en konsument. 

Ett exempel är bilåterförsäljare som oftast bara har en chans att svara på intresset 

som väckts för produkten. Skulle bilåterförsäljaren misslyckas med att svara på det 

intresse som finns för produkten så resulterar det i en utebliven försäljning. 
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3.5 Melins interna varumärkesbyggande modell 

Melin (1999) fastställer en modell på varumärkesbyggnad utifrån en varumärkesäga-

res perspektiv. Modellen (se figur 2) är byggd på sex begrepp som är relaterade med 

varandra: Produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskom-

munikation och intern märkeslojalitet. Alla dessa begrepp tillsammans ska uppfyllas 

om man strävar efter ett starkt varumärke. 

 

Produktattribut innebär att om en produkt fungerar så förmedlas ett funktionellt mer-

värde till konsumenterna. 

Märkesidentitet är vad ett varumärke står för, vilka egenskaper som gör det unikt och 

vad som ger det mening. 

Kärnvärde är det som representerar ett varumärkes primära konkurrensfördel. Man 

bör alltså identifiera dess egenskaper eftersom kärnvärdet är grundläggande i posit-

ioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke. 

Positionering som ovan benämnt är positioneringen en central del i varumärkesbyg-

gandet. Detta handlar om hur ett varumärke ska rikta sig till konsumenterna, till ex-

empel ifall man har ett lågt eller högt pris. 

Marknadskommunikation är centralt i strävan efter att bygga ett starkt varumärke. 

Marknadskommunikationen handlar om att på olika sätt försöka informera, övertyga 

samt påminna om varumärkets starkaste egenskaper. 

Intern märkeslojalitet innebär att varumärkets ägare är lojal mot sitt eget varumärke. 

Syftet är att bevara ett varumärkes status. 

Figur 2: Egen bearbetning av den Interna varumärkesbyggande proces-
sen (Melin 1999:125) 
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3.6 Melins externa varumärkesbyggande modell 

Individuella faktorer av varumärket är det som styr konsumenters beslutsprocess i 

väljandet av ett varumärke hävdar Melin (1999). Konsumenter köper varken en pro-

dukt eller ett märke, utan en märkesprodukt. Konsumenters beteende i valet av en 

märkesprodukt styrs av beslutsprocessen. Att förstå beslutsprocessen ses som oerhört 

viktigt för företag. Målsättningen för varumärkets ägare vid varumärkesbyggandet är 

att försöka att skapa en bred krets av lojala konsumenter. Varumärkets ägare ska 

även försöka tillgodose konsumenters behov genom att erbjuda en unik och attraktiv 

märkesprodukt som ger mervärde till konsumenterna. För att kunna utföra detta 

krävs det en förståelse på hur varumärket kan bidra till att skapa ett värde och även 

förstå vilken påverkan det har i konsumenternas beslutsprocess. Beslutsprocessen ut-

görs av sex begrepp som är relaterade till varandra och är grundläggande för att för-

stå den externa processen i varumärkesbyggandet. Beslutsprocessen sex begrepp är: 

engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde 

och märkeslojalitet. 

 

Begreppet engagemang handlar om att varumärkets ägare ska försöka väcka ett in-

tresse hos konsumenterna kring märkesprodukten. Syftet med engagemang i besluts-

processen, är att försöka fokusera på individen. Målet med engagemang är att för-

söka tydliggöra varumärket i valet av märkesprodukt för konsumenterna. Alltså att 

engagemang ska leda till minskad priskänslighet och till en ökad märkeskänslighet. 

Märkeskänslighet innebär, att konsumenter som är märkeskänsliga brukar lägga stor 

vikt vid varumärket i valet av en produkt. 

Märkeskännedom handlar om att varumärkets ägare ska försöka tydliggöra den egna 

märkesprodukten existens för konsumenterna. Att skapa en märkeskännedom kan 

vara betydelsefullt av många skäl, främst genom att en relation kan skapas mellan 

Figur 3: Egen bearbetning av den Externa varumärkesbyg-
gande processen (Melin 1999:50)   
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märkesprodukten och konsument. En känsla av samhörighet och förtrogenhet kan 

skapas, och det är även viktigt att kunna skapa märkeskännedom eftersom ett välkänt 

varumärke representerar en bra märkesprodukt i många konsumenters ögon. 

Märkesassociationer kan vara strategiskt viktigt för varumärkesägare att kunna han-

tera, detta eftersom konkurrensfördelar kan erhållas genom att associera den egna 

märkesprodukten med starka och positiva egenskaper.  

Mervärde är det som differentierar en märkesprodukt från övriga produkter, det är 

det unika med märkesprodukten som uppfyller konsumenternas behov. Detta kan 

vara avgörande i valet av en märkesprodukt för en konsument. Med en märkespro-

dukt som har ett mervärde hos konsumenterna kan varumärkets ägare ta ett högre 

pris än det ursprungliga för den egna märkesprodukten. Genom att försöka skapa ett 

mervärde har varumärkets ägare stora möjligheter till att skapa en märkeslojalitet. 

Märkeslojalitet innebär att konsumenterna ska vara trogna till varumärket. För att va-

rumärkets ägare ska kunna skapa en märkeslojalitet hos sina konsumenter så krävs 

det att samtliga kriterier blir uppfyllda. Varumärkets ägare har oftast som mål att 

skapa en hög märkeslojalitet eftersom det kan bidra till att skapa en stabil marknad 

som kan generera ett positivt kassaflöde på lång sikt. 

3.7 Psykologiska inträdes- och utträdesbarriärer 

Enligt Uggla (2003) så skapar ett varumärke två olika typer av barriärer, en inträdes-

barriär mot konkurrenter och en utträdesbarriär mot lojala kunder. Ett varumärke 

som är starkt anses ha en ”psykologisk skalfördel”. Det är ett sätt att hålla konkurren-

ter på avstånd genom att ha en etablerad lojalitet och tillit. Som exempel kan nämnas 

IKEA som har ett stark och tydligt varumärke som hjälper till att hålla konkurren-

terna på avstånd. Många kunder åker regelbundet till IKEA varuhusen och då funge-

rar varumärket som en utträdesbarriär för kunderna. Kunderna vet vad de får för sina 

pengar och om de skulle åka till ett annat varuhus så måste de ”ställa om sig”, sitt 

köpbeteende och sina förväntningar. De omställningskostnaderna som uppstår då är 

rent psykologiska. 
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4 Varumärkesbyggandet i tre företag 

Då två av respondenterna, Pia Lindvall och Johan Lindvall, har samma efternamn 

kommer dessa framöver att kallas Pia och Lindvall. 

4.1 Gutö Delikatesser 

Namn: Gutö Delikatesser  

Grundades: År 2007 

Omsättning: 1.5 miljoner kronor 

Antal anställda: 3 

Information om respondenten 

Namn: Pia Lindvall  

Position: Ägare 

År i företaget: 7 år 

Företagets varumärkesarbete 

När Pia Lindvall startade sitt företag så hette det Kvie från början eftersom det är 

vanligt med gårdsnamn. Efter ett tag skulle hemsidan startas och Pia upptäckte då att 

namnet var upptaget och ett nytt namn var nödvändigt. Namnet Gutö Delikatesser 

kom hennes man på då de ville ha ett namn med anknytning till Gotland. Logotypen 

har framtagits med hjälp av Almi, ett statligt bolag, som hjälper nystartade företag 

med bland annat detta. Gällande varumärkesbyggande så tycker Pia att de gör detta 

och säger: ”med tanke på exporten är det otroligt viktigt att jag har ett varumärke”. 

De jobbar aktivt med varumärket eftersom det finns en uttalad strategi där man satsar 

på helsidesannonser i tidningar. I dessa annonser försöker de förmedla sina produkter 

genom att lyfta upp namnet Gutö Delikatesser och Pia görs detta genom att ”nöta in 

att det är Gutö som har dessa produkter”. Produkterna som säljs har alltid samma 

form och varje produkt har även sin egen färg. En annan del i marknadsföringen, 

som Pia anser vara viktigt, är att hålla mycket demonstrationer när det handlar om att 

marknadsföra sina produkter. Varumärkets starkaste egenskap är enligt Pia lojaliteten 

till företagets produkter eftersom försäljningen nästan fördubblas varje år och lojali-

teten uppstår för att produkterna uppfyller kundernas behov. Pia upplever inte att 

kunderna är priskänsliga när det kommer till deras produkter, detta genom att de inte 

märkt någon skillnad på försäljningen när de haft prisjusteringar. 

Mål med varumärket 

Enligt Pia har de två tydliga mål när det gäller varumärket. Det ena är att de vill att 

konsumenterna ska bli ”beroende” av företagets produkter och ”att det ska plinga till 

i huvudet hos folk när de ser Gutös logotyp”.  Det andra målet är att Gutö Delikates-

ser har en vision på att bygga upp ett varumärke för att höja värdet på företaget. Då 

varumärkesbyggandet har bidragit till företagets framgångar så menar Pia att hon 

”vill ha lite kred för det hon har gjort” när företaget säljs.  
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Deras största konkurrenter är BOB och ÖNOS, och utifrån dessa så tycker Pia att det 

är lätt att positionera sig och påpekar att de har äkta vara. BOB och ÖNOS produkter 

är mer utspädda medan Gutös produkter är mer koncentrerade och enligt Pia är de 

mer smakrika. Utifrån detta så anses högre priser motiverat då Pia säger sig ha ”en 

premiumprodukt som är en äkta vara och inte utspädd”.  

Gutö Delikatesser vill att kundernas syn på varumärket ska vara seriöst och Pia vill 

att kunderna ska veta att produkterna är rena och inte besprutade med kemikalier. 

Produkterna är tillverkade på ett sådant sätt att det blir mer smak än massproducerade 

konserver som bara innehåller ersättningsprodukter. Pia betonar att de gör mat på rik-

tigt vilket i sin tur medför ett mervärde för kunden. 

Nya Produkter 

I lansering av nya produkter är Pia noggrann med att Gutö Delikatesser ska synas 

och ser positivt på utvidgning av deras produktsortiment. De har ett nära samarbete 

med Svenska Kocklandslaget som behöver produkter som inte finns på marknaden 

när de tar fram nya menyer. En av anledningarna till detta samarbete är att Gutö De-

likatesser har särskiljande produkter av bra kvalité men Pia är samtidigt lite besviken 

att deras varumärke inte syns på menyernas bilder.  

Alla återförsäljare tas emot med öppna armar enligt Pia för ju fler som vill sälja deras 

produkter desto bättre. Ett stort önskemål är att få tag i en bra och seriös säljare då de 

känner att det är den svaga punkten och enligt Pia vill de istället ägna mer av sin tid 

åt att producera. För att nå ut med produkterna på marknaden är det enligt Pia viktigt 

att ha en massa kontakter.  

Bilden av hur varumärket Gutö Delikatesser ska utvecklas är klar. De har fått ett sti-

pendium av exportrådet där ett av kraven är att företaget ska fördubbla sin export på 

fem års sikt. Genom detta krav anser Pia att Gutö Delikatesser har fått en större möj-

lighet till att utvecklas. 

4.2 Lilla Bjers 

Namn: Lilla Bjers Handelsbolag  

Grundades: År 1997  

Omsättning: 4 miljoner kronor 

Antal anställda: 2 året runt, cirka 25 beroende på säsong 

Information om respondenten 

Namn: Margareta Hoas  

Position: Delägare 50 procent 

År i företaget: Sedan starten 

Företagets varumärkesarbete 

Namnet Lilla Bjers är gårdsnamnet där företaget ligger och deras logotyp är gårdens 

bomärke som härstammar ända från 1600-talet. Gällande varumärkesbyggande så 

jobbar inte Lilla Bjers aktivt med detta utan Hoas menar att det har ”kommit av sig 
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själv” och det som görs är att hålla hemsidan och Facebooksidan uppdaterade. Mar-

gareta och hennes man Göran, som äger och driver företaget, har bara gjort det de 

vill och tror på. Under tiden som företaget har verkat har varumärket sakta vuxit sig 

starkare. Lilla Bjers har inte någon som är ansvarig för varumärket utan det sköts lite 

mer vid sidan om. Varumärkets starkaste egenskap är enligt Hoas att: ”det är äkta 

mat som vi har odlat själva och som är KRAV odlat”. De får ofta höra att de ligger 

rätt i tiden men som Hoas säger: ”vi anser att det är tiden som har kommit ifatt oss.” 

Hoas säger att de vill att kunderna ska se varumärket Lilla Bjers som ”äkta mat de 

kan lita på”. Om man åker ut till Lilla Bjers så får kunderna gå runt på åkern bland 

alla olika odlingar och se vart grönsakerna växer och se när traktorn arbetar på åkern. 

Syftet är att kunderna ska få en upplevelse i samband med sitt besök. 

Nya produkter 

Av Lilla Bjers kunder så är det många som är återkommande, något som Hoas mär-

ker eftersom hon oftast jobbar i butiken. Det är många sommargotlänningar i butiken 

som handlar flitigt under sommaren men som sen inte syns till under vintern. När det 

är dags att åka hem för säsongen så är det flera av sommarkunderna som har tagit 

upp beställningar och tar med sig tillbaka till fastlandet.  ”Det är kunderna som kom-

mer tillbaka som är den bästa spridaren av varumärket” säger Hoas.  

De har byggt upp hela sin verksamhet på att de ska kunna stå för vad de producerar 

och säljer samt att produkterna håller bra kvalité och priskänslighet är inte något som 

de märker av. Lilla Bjers startades som en gårdsbutik och på senare tid har det till-

kommit en restaurang som heter Lilla Bjers Krog. Merparten av det som serveras 

kommer från den egna gården, något som skulle kunna beskrivas som en kedja: från 

det att fröet stoppas i jorden till det stoppas i munnen så har det inte lämnat gården. 

Själva idén med krogen från början var egentligen att ta vara på det överskott av 

grönsaker som ibland uppkommer eftersom det är svårt att veta hur resultatet av 

skörden blir. En höst blev det mycket tomater över och då fick kocken i uppgift att 

göra ketchup på alla tomater. Den blev god och omtalad och sålde snabbt slut. Skap-

andet av nya produkter kan ske när som helst men är svåra att planera eftersom det är 

svårt att påverka väderförhållandena, något som har en stor betydelse för skörden. Ett 

extra plus är att krogen omnämns i White Guide1 och att kocken har utsetts till årets 

framtidslöfte. När det gäller positionering mot konkurrenter så vill Lilla Bjers posit-

ionera sig med ekologiskt och äkta mat men de anser inte att de har några konkurren-

ter på ön, vilket de tycker är synd då de anser att konkurrens bara är positivt. 

Mål med varumärket 

Det finns kortsiktiga och långsiktiga mål gällande varumärket. På kort sikt siktar 

Lilla Bjers på att bli ”Sveriges grönaste resmål”, något som de nominerats till av SJ. 

På lång sikt så planerar de att bygga ett bageri och även ett bryggeri. Bageriet hand-

lar i första hand om att baka av det som odlas på gården och det som tillverkas på 

bryggeriet ska serveras på deras krog.    

                                                 
1 White guide är en restaurangguide som utser Sveriges bästa restauranger. 
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De är väldigt delaktiga när det kommer till marknadsföring av varumärket genom 

presentationer och olika seminarium som handlar om ekologi, KRAV odlad och när-

producerad mat.  

Någon värdering av varumärket har Lilla Bjers inte gjort och det finns inga planer på 

att göra det nu heller. Detta kan dock bli aktuellt vid en eventuell försäljning. 

Lilla Bjers har inte några återförsäljare eftersom de aldrig vet hur stor skörd de får så 

de kan aldrig garantera några leveranser men kunder är alltid välkomna till gårdsbuti-

ken.  

När det gäller vilket behov varumärket fyller hos konsumenter så anser Hoas att folk 

har behov av bra och riktig mat och efterfrågan har blivit stor ju mer upplysta konsu-

menterna har blivit och Hoas säger:” det går att ta fram produkter billigt men den 

prislappen får vi tillbaka”.  

Lilla Bjers har inga planer på att lansera ett nytt varumärke, däremot kan det komma 

nya produktvarumärken under Lilla Bjers som ketchupen för att ta ett exempel. Blir 

det mycket jordgubbar något år så är det nog troligt att Lilla Bjers gör jordgubbssylt.  

På frågan om varumärket är värdefullt så kommer svaret från Hoas efter en liten tyst-

nad:” Extremt värdefullt. Det är ju vårt liv.” 

4.3 Svenska Spel 

Namn: Svenska Spel 

Grundades: År 1997 när Penninglotteriet och Tipstjänst gick ihop 

Omsättning: 23 miljarder kronor 

Antal anställda: 800 

Information om respondenten 

Namn: Johan Lindvall 

Position: Före detta varumärkeschef 

År i företaget: 11år 

Företagets varumärkesarbete 

Svenska Spels logotyp heter ”Vinnaren” och den ska symbolisera vinnarglädje och 

namnet Svenska Spel kom till efter en intern namntävling. Företaget har jobbat väl-

digt aktivt med varumärket efter sammanslagningen av Tipstjänst och Penninglotte-

riet 1997 för att få ihop de två olika varumärkena. Johan Lindvall är väldigt säker på 

att det är alla olika produkterna som tillsammans har hjälps åt att bygga varumärket. 

Produkterna beskrivs som glädjande produkter och spelarna vinner mycket samtidigt 

som Svenska Spel tar ansvar för spelaren och samhället. Spelaren får inte spela för 

mycket och det är det som Svenska Spel, enligt Lindvall, har byggt sitt varumärke 

på, ansvar och trygghet. Till skillnad från andra spelbolag så vinstmaximerar inte 

Svenska Spel utan i första hand så handlar det om att skydda konsumenten från att 

hamna i ett spelmissbruk. Många anser att detta är ett hyckleri men det är först i år 

som någon omfattande åtgärd införts. Nu måste alla kunder registrera sig för att 

kunna spela hos Svenska Spel. Detta sker för att Svenska Spel ska kunna ha koll på 
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spelaren och upptäcka om spelaren hamnar i ett osunt spelande och kontakta dem. 

Denna påtvingade åtgärd gör att Svenska Spels VD, enligt Lindvall, uppskattar att 

företaget på kort sikt kommer att tappa 300-400 miljoner kronor första året. Lindvall 

anser att Svenska Spel jobbar väldigt aktivt med sitt varumärke. Det finns 25 olika 

produktvarumärken och alla de har en egen avdelning som jobbar med varumärket. 

Några av dessa varumärken är Triss och Stryktipset som i sin tur gett grund till Euro-

patipset. Svenska Spel är även ägare av Casino Cosmopol som finns i fyra städer: 

Malmö, Stockholm, Sundsvall och Göteborg. Trisslotten uppmärksammades nyligen 

då den fick en prishöjning från 25 till 30 kronor. På företaget finns även en egen av-

delning som bara jobbar med modervarumärket. Lindvall hävdar att ifall det blir en 

avreglering av spelmarknaden så måste Svenska Spel ha ett starkt varumärke, och 

lägger till att: ”därför har vi lagt mycket pengar på detta under åren”. 

Mål med varumärket 

Svenska Spel är medvetna om varumärkets starkaste egenskap då detta mäts varje år 

– trygghet. Denna egenskap hamnar högst på listan år efter år. Målet med varumärket 

är att få upp folks gillande för företaget och siffran ligger just nu enligt Lindvall på 

61 %.2 Målet är 65 % och för att nå detta så krävs det att det satsas mycket pengar. 

Företaget ställer sig frågan om företaget tjänar så mycket på det i förhållande till vad 

det kostar.  

I marknadsföringen av varumärket så förklarar Lindvall att år 2006 bestämde sig 

Svenska Spel att sätta modervarumärket bakom alla produktvarumärken för att på så 

sätt få ihop alla varumärken. De marknadsför sig även mycket via sponsring och 

summan som läggs är 205 miljoner kronor per år. Svenska Spel är en stor sponsor till 

de svenska landslagen och där finns det en regel, att det är alltid modervarumärket 

som ska synas. När det gäller allsvenskan i fotboll så är det istället produktvarumär-

kena som alltid syns till exempel Oddset eller Stryktipset och det är en uttalad stra-

tegi som Svenska Spel har. Svenska Spel marknadsför sig också genom ansvarskam-

panjer och utskick genom spelkortet som nästan 2 miljoner svenskar har idag.   

Positioneringen emot konkurrenter är väldigt klar och Lindvall menar att ”Svenska 

Spel ska stå för trygghet och ansvar och ansvar kommer före vinst”. Detta synsätt gör 

att de känner sig olika gentemot sina konkurrenter.  

Det är enligt Lindvall viktigt att kunderna känner en skillnad när de ser Svenska 

Spels logotyp. Kunderna ska veta att pengarna inte går till några aktieägare utan gör 

nytta i barn och ungdomsidrotten. ”Det är jätteviktigt för oss att vi får fram detta och 

att ansvaret och att pengarna stannar i Sverige och gör nytta”, säger Lindvall. 

Nya Produkter 

I lansering av nya produkter så ska modervarumärket alltid vara med och vara ”om-

famnande”. Vissa av Svenska Spels produkter ska vara lite uppstickare men moder-

varumärket är alltid med och beskyddar och enligt Lindvall är det ”ett tydligt med-

skick av ansvar”. Han vet inte om det har gjorts någon värdering av varumärket men 

                                                 
2 Undersökning som görs av Svenska Spel årligen. 



 

 25 

har hört en modell som går ut på att multiplicera omsättningen med fyra och det 

skulle i Svenska Spels fall innebära att varumärket är värt 92 miljarder kronor.  

Svenska Spel har hårda krav på sina ombud. Ombuden måste signalera samma sak, 

trygghet och ansvar. Svenska Spel genomför varje år många prov köp ute hos ombu-

den för att kontrollera att de inte säljer till minderåriga. Om det är något ombud som 

missköter sig på två provköp blir de av med tillståndet. Lindvall säger att om något 

ombud säljer till minderåriga så ”får vi journalister på oss direkt”. Det är med andra 

ord viktigt att ombuden följer Svenska Spels riktlinjer då staten har bestämt dessa.  

I utvecklingen av varumärket så vill Svenska Spel att fler ska tycka om det de gör en-

ligt Lindvall. Gillandet av Svenska Spel ska ligga högre än 61 % och att folk förstår 

att ansvar går före vinst. Om varumärket är värdefullt för Svenska Spel så säger deras 

VD, enligt Lindvall, att det är det viktigaste företaget har och därför investeras 

mycket pengar i detta varje år.   

Enligt Lindvall finns det inga planer på att starta något nytt modervarumärke men 

däremot så startas det nya produktvarumärken kontinuerligt. Svenska Spel känner att 

de måste utveckla sina spel hela tiden annars kommer kunderna att lämna dem. ”Vi 

har också funderat på att starta ett dottervarumärke liknande Systembolaget där vi 

kan ha en lite tuffare kommunikation” säger Lindvall 

Det behov som Svenska Spel fyller hos sina konsumenter är att spela. ”Folk älskar 

våra spel, det är folkkära spel som vi har” säger Lindvall och avslöjar att han själv 

spelar ibland men inte så ofta. 
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5 Analys 

5.1 Varumärket 

Namnet anses vara en viktig faktor i varumärkesbyggandet. Parment (2008) och Kay 

(2005) beskriver fördelarna med att kunderna kan associera till varumärkens namn. 

Gutö Delikatessers namn kom till just genom att de vill att kunderna associerar till 

den gotländska kopplingen till namnet och deras produkter. Svenska Spel vill att de-

ras kunder associerar namnet och logotypen till trygghet och ansvar samt att det är 

kul att vinna.  Lilla Bjers å andra sidan valde namn utefter gårdsnamnet och har även 

namnet i sin logotyp, något som enligt Kay (2005) kan både ha för- och nackdelar. 

Fördelen kan vara att man genererar mer vinst om varumärket är associerat med kva-

litetsprodukter. Nackdelen kan då vara att varumärket kan ta skada till följd av nega-

tiv publicitet. 

Att skapa en image, i detta avseende logotyp, och att förstå vikten av detta är något 

som Roy och Banerjee (2008) och Dahlqvist och Linde (2012) betonar. Gutö Delika-

tessers logotyp innehåller namnet och här vill Pia att kunderna direkt ska förstå att 

det är gotländska produkter som går under detta varumärke. Lilla Bjers har namnet i 

logotypen men den beskriver dock inte identiteten, i detta fall, att det är närodlade 

produkter som säljs.  

Svenska Spel har visat genom dess varumärke att det är viktigt att skapa ett varu-

märke med en tydlig image, detta genom deras logotyp där man försökt att påvisa att 

spelbolagets identitet står för trygghet och ansvar. Aaker (2000) tillägger att om va-

rumärkets identitet ses som vilseledande eller förvirrande så kommer man med 

största sannolikhet misslyckas med att bygga ett varumärke. Gutö Delikatesser och 

Svenska Spel har lagt en stor vikt på att varumärket ska vara förknippat med respek-

tive företags identitet något som inte har gjorts av Lilla Bjers. Det kan leda till att 

man inte vet vad företaget står för och det kan kännas vilseledande precis som Aaker 

(2000) påpekade.  

Dahlqvist och Linde (2012) förklarar att ett varumärke kan fungera som en garanti 

för konsumenterna om varumärket förutses hålla en jämn kvalité. Ett etablerat och 

välkänt varumärke kan underlätta för konsumenterna att välja en produkt, eftersom 

dessa vet vad de får när de köper produkten eller tjänsten. Både Pia och Hoas påtalar 

att deras produkter är unika och ett skäl till varför deras produkter har en slags ga-

ranti hos kunderna eftersom de vet vad de köper när de handlar hos dem. Lindvall 

förklarar att Svenska Spels varumärke fungerar som en garanti eftersom kunderna 

vet, till skillnad från andra spelbolag, att Svenska Spel registrerar alla spel för att få 

bättre insyn på kundernas spelande. Utifrån respondenternas resonemang så kan man 

utläsa att samtliga företag har en inbyggt garanti som deras varumärke vilar på. Det 

ses som en viktig process i varumärkesbyggandet eftersom garantin underlättar för 

konsumenterna att välja ett varumärke som visar vad den står för. 
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5.2 Varumärkets ägare 

Gutö Delikatesser har hela tiden jobbat aktivt med varumärkeskommunikation där de 

förmedlar sitt varumärkes budskap och egenskaper genom att annonsera i pressen 

och det är ägaren som står för varumärkeskommunikationen. Lilla Bjers ägare jobbar 

inte lika aktivt med detta då de istället förmedlar sitt varumärkes egenskaper främst 

på sociala medier som till exempel Facebook och även på deras hemsida. Svenska 

Spel å andra sidan jobbar väldigt aktivt med varumärkeskommunikation då deras 25 

produktvarumärken har sina respektive avdelningar som jobbar specifikt med just sitt 

varumärke. Utöver detta har de en avdelning som endast jobbar med modervarumär-

ket och dess varumärkeskommunikation. Genom att synas i annonser, reklam och so-

ciala medier försöker de förmedla de associationer de vill förknippas med. Parment 

(2008) beskriver att om varumärkeskommunikationen förmedlar de starkaste egen-

skaperna, exempelvis att det är attraktivt eller förknippat med positiva associationer, 

får man stora fördelar av att bygga ett starkt varumärke och tillägger att varumärkets 

ägare har en betydelsefull roll i varumärkesstrategin där varumärkeskommunikat-

ionen utgör en stor del. Kommunikationen ses som en viktig faktor i Gutö Delikates-

ser och Svenska Spels varumärkesbyggande enligt Parments (2008) beskrivning. 

Lilla Bjers lägger däremot lite vikt på varumärkeskommunikationen. 

Lilla Bjers och Gutö Delikatesser använder sitt varumärke som identitetsbärare för 

att förmedla hög kvalitet på produkterna, något som Melin (1999) beskriver i de fem 

funktionerna som varumärket har för varumärkets ägare. Svenska Spel däremot an-

vänder varumärket som identitetsbärare, positioneringsinstrument, konkurrensmedel 

och tillväxtgenerator: att nå ut med sitt budskap och att de står för ansvar och trygg-

het (identitetsbärare), tydligheten med att de inte vinstmaximerar utan satsar mer på 

ansvar om spelaren till skillnad från sina konkurrenter (konkurrensmedel) och att de 

är inriktade på de spelare som inte alltid satsar på högrisks spel utan mer på säkerhet 

(positioneringsinstrument). 

5.3 Rationella och emotionella egenskaper 

Gutö Delikatesser och Lilla Bjers lyfter upp de emotionella egenskaperna i sitt varu-

märke genom att erbjuda något unikt och som även ger mervärde till konsumenterna 

till skillnad från deras respektive konkurrenter. En positiv följd av detta är att försälj-

ningen har ökat på grund av att erbjuda unika produkter. Både Doyle (2010) och Par-

ment (2008) konstaterar att ett varumärkes rationella och emotionella egenskaper är 

viktiga att lyfta fram i varumärkesbyggandet. Detta eftersom de rationella egenskap-

erna i ett varumärke tydliggör vilka risker det finns hos ett varumärke och där de 

emotionella egenskaperna uttrycker ett varumärkes differentiering. De rationella 

egenskaperna är något som Svenska Spel satsar på att lyfta fram i sitt varumärke och 

detta förmedlas genom att visa deras kunder att de tar ett tydligt avstånd från att för-

söka påverka människor att bli spelberoende. 

5.4 Intern kommunikation 

Melin (1999) lyfter fram en modell (Figur 2, kapitel 3.5) på hur man kan bygga 

starka varumärken genom sex begrepp som är relaterade med varandra: Produktattri-

but, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet.  
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Gutö Delikatesser hävdar att de inte använt sig av någon strategi gällande varumär-

kesbyggandet men har indirekt applicerat Melins (1999) interna modell. Produktattri-

buten är att de erbjuder gotländska delikatesser som ger ett mervärde till konsumen-

terna. Företagets varumärke står för att de erbjuder gotländska produkter utan tillsat-

ser och kärnvärdet är att de erbjuder unika produkter utan tillsatser till skillnad från 

deras konkurrenter. I positioneringen erbjuder Gutö Delikatesser högt kvalitativa 

produkter för att kunna ta ut ett högt pris från deras konsumenter. Gällande mark-

nadskommunikationen jobbar de aktivt genom att försöka synas genom annonser och 

hemsidan och genom att ständigt lyfta upp varumärkets primära egenskaper försöker 

ägaren vara lojal mot sitt varumärke och hålla dess status. Lilla Bjers har inte heller 

använt sig utav någon uttalad strategi i deras varumärkesbyggande utan påpekar att 

varumärket har utvecklats av sig själv utan att man tänkt på det men förhåller sig till 

samma modell. Genom att erbjuda ”äkta mat” förmedlar de ett funktionellt mervärde 

(produktattribut) och de erbjuder närodlade produkter (märkesidentitet), något som 

också är deras primära konkurrensfördel (kärnvärdet).  Lilla Bjers erbjuder även högt 

kvalitativa produkter mot ett högt pris (positionering) och förmedlar varumärkets 

egenskaper via sociala medier och hemsidan. Deras främsta fokus är lojaliteten till 

deras varumärke samt bevarandet av varumärkets status.  

Svenska Spel å andra sidan har hela tiden jobbat med en uttalad strategi och kopp-

lingar kan dras till Melins (1999) modell. Deras produktattribut är att konsumenterna 

ska känna att det är roligt att spela på deras produkter samt att man kan vinna där va-

rumärket står för glädje och spänning. Kärnvärdet är att de tar ett ansvar för sina kun-

ders spelande till skillnad från sina konkurrenter. I positioneringen förhåller sig 

Svenska Spel till lägre odds gentemot deras konkurrenter eftersom de främst känner 

ett ansvar för sina spelare. I sin marknadskommunikation försöker man förmedla de-

ras starkaste egenskap som handlar om ansvar och trygghet. Respondenten ifrån 

Svenska Spels är lojal mot sitt varumärke på så vis att de gånger han spelar är det på 

Svenska Spel. 

5.5 Positionering 

Kapferer (2004) och Parment (2008) diskuterar hur viktigt det är att positionera sitt 

varumärke i varumärkesbyggandet något som är en viktig faktor i denna process. No-

vak och Lyman (1999) tillägger även att ett kan varumärke förmedla olika sorters 

budskap för konsumenter, exempelvis så kan ett varumärke förmedla ett företags 

produkt eller tjänst och dess funktioner samt fördelar, värderingar, kultur, personlig-

het och även vilken typ av kundkrets som kan tänka sig att köpa eller använda pro-

dukten. Ju fler budskap varumärket förmedlar desto starkare blir det. Positioneringen 

handlar enligt Kapferer (2004) om vilka konsumenter som kan tänka sig att köpa ens 

produkt, om varumärket står för hög kvalitet kan man ta ett högt pris. Gutö Delika-

tesser lyfter upp den höga kvalitén i deras produkter, att de utifrån detta tar ut ett högt 

pris för deras produkter samt att de har skapat en lojal kundkrets sedan företaget star-

tades. Varumärket kännetecknas som en prispremie, vilket enligt Treffner och Gaj-

land (2001) och Parment (2008) betyder att ett företag kan ta ut ett högre pris för de-

ras produkter på grund av den kundkrets som skapats. Lilla Bjers ligger också på 

samma skala i positioneringen som Gutö Delikatesser. Företaget har genom åren 

skapat en lojal kundkrets och kunnat ta ut ett högt pris för deras produkter eftersom 
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de är unika då de är det enda företaget på Gotland som producerar ekologiskt och 

KRAV märkta produkter. Lilla Bjers varumärke kännetecknas också som ett premi-

ummärke. Svenska Spel däremot erbjuder sina produkter till ett mindre värde än de-

ras konkurrenter, detta eftersom de anser att deras fokusering ligger på trygghet och 

ansvar och inte vinstmaximering. Ansvaret för spelandet är det som är viktigast till 

skillnad mot deras konkurrenter. I och med att Svenska Spel har ett stort utbud på 

tjänster, är det just dessa tjänster eller produktvarumärken som ligger till grund för 

Svenska Spels varumärkesbyggande. Svenska Spel ses alltså som ett volympremium 

vilket enligt Treffner och Gajland (2001) betyder att deras produkter säljer i en större 

volym tack vare deras modervarumärke. Lilla Bjers är enligt Parments (2008) defi-

nition ett exklusivt varumärke eftersom det endast går att handla produkterna i deras 

egen gårdsbutik och endast i enstaka fall säljs till Stockholm.  

5.6 Värdering 

Det är enligt Holmberg och Wiman (2002) viktigt att göra en värdering av sitt varu-

märke något inget av de tre undersökta företagen har gjort. Både Lilla Bjers och Gutö 

Delikatesser konstaterar att en värdering kan bli aktuellt först när det är dags att sälja 

företaget. Gutö Delikatesser anser att det är för dyrt och att de inte har ett behov av 

att göra någon värdering av deras varumärke just nu. Svenska Spel har i dagsläget 

inga planer på att göra en värdering av sitt varumärke. Det finns enligt Lindvall en 

modell för att värdera varumärket där man sätter omsättningen gånger fyra och där-

med får fram värdet, vilket i Svenska Spels fall skulle innebära 92 miljarder kronor. 

Applicerar man samma modell på Gutö Delikatesser blir det 6 miljoner kronor och 

16 miljoner kronor för Lilla Bjers. 

5.7 Återförsäljare 

Parment (2008) konstaterar att distributionssidan är en viktig del i utvecklingen av ett 

varumärke och lyfter fram kraven på återförsäljare som kan vara avgörande ifall en 

produkt eller tjänst ska säljas. Om återförsäljaren inte kan uppfylla det intresse som 

väckts för varumärket finns det en risk att företaget förlorar konsumenter. Gutö Deli-

katesser har många återförsäljare runt om i landet. Ägaren ställer inga specifika krav 

på sina återförsäljare då de vill nå ut till en större kundkrets. Det finns då enligt Par-

ment (2008) en risk att varumärket misslyckas med sin marknadsföring på grund av 

att dess primära fysiska kontaktyta inte kan motsvara de förväntningar som varumär-

ket står för. Lilla Bjers försäljare är just ägarna och deras krav på sig själva är att 

kunna ge kunderna en upplevelse när de kommer till gården och får ta del av deras 

närodlade produkter. Då försäljning av deras produkter endast sker på gården skapas 

en exklusivitet, något Lilla Bjers vill förmedla i sitt varumärke. Svenska Spel ställer 

många krav på sina ombud, främst att man inte säljer till minderåriga eller till någon 

som har problem med sitt spelande. Dessa riktlinjer kommer ifrån staten och Svenska 

Spel tar bort ombud som inte följer dessa. Svenska Spel är försiktiga i sina krav till 

återförsäljarna när det gäller att uppfylla det intresse som väckts för deras produkter 

eftersom de inte vill att deras konsumenter ska bli spelberoende. 
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5.8 Varumärkesutvidgning 

Parment (2008) beskriver varumärkesutvidgning som en strategi i varumärkesbyg-

gandet och lyfter fram fyra ledningsstrategier: Produktlinjeutvidgning, varumärkesut-

vidgning, multi-brand och nya varumärken.  

Utifrån dessa fyra varumärkesstrategier så förhåller sig Gutö Delikatesser till pro-

duktlinjeutvidgningsstrategin, detta eftersom företaget producerar nya produkter un-

der sitt varumärkes namn. Lilla Bjers däremot förhåller sig till både produktlinjeut-

vidgning och varumärkesutvidgning. Lilla Bjers producerar som Gutö Delikatesser, 

nya produkter sedan de startades under sitt varumärkes namn. Lilla Bjers har även 

gjort en varumärkesutvidgning, där de startade en restaurang som går under namnet 

Lilla Bjers Krog. Svenska Spel ägnar sig åt tre utav Parments (2008) varumärkesstra-

tegier: produktlinjeutvidgning, varumärkesutvidgning och multi-branding. Exempel 

på Svenska Spels produktvarumärken är Stryktipset, utifrån detta har Svenska Spel 

gjort en produktlinjeutvidgning och infört Europa Tipset. Ett annat exempel är Ca-

sino Cosmopol, ett helt nytt varumärke som tillhör Svenska Spel. 

5.9 Kapferers identitetsmodell 

Kapferer (2004) har tagit fram en modell som kallas identitetsprisma (Figur 1, kapitel 

3.3), där dess syfte är att skapa en positiv bild av varumärket hos konsumenterna. 

Modellen är byggd på sex begrepp: fysik, personlighet, relation, kultur, självimage 

och reflektion. Modellen utgår ifrån vad avsändarens vill säga med sitt varumärke 

men även hur företaget vill att mottagaren ska se på varumärket och kopplingen där 

emellan.  

Från avsändarens synvinkel så handlar det om fysik och personlighet. Fysiken för 

Gutö Delikatesser är formen på deras produkter som alltid är densamma samt att det 

är olika färger till de olika produkterna. Varumärkets personlighet, som ibland även 

kan kallas varumärkets själ, försöker Gutö Delikatesser förmedla genom att de säljer 

äkta varor som inte är utspädda. Självbilden som Gutö Delikatesser vill att deras kun-

der ska känna är att de ska vara nöjda när de äter äkta produkter. Reflektionen blir 

kunder som vill äta produkter av hög kvalité. Relationen mellan kunderna och Gutö 

Delikatesser är väldigt stark då kunderna ständigt kommer tillbaka. 

Utifrån Kapferers (2004) modell förhåller sig Lilla Bjers mest till kulturen genom att 

de vill att konsumenterna ska känna en upplevelse när de tar sig till deras gård men 

Lilla Bjers satsar även på den personlighet som deras varumärke uttrycker, att deras 

produkter är KRAV märkta och närodlade. De har dessutom skapat en relation med 

dess kunder genom vad deras varumärke står för och anser att kundkretsen är lojal.  

Svenska Spel förhåller sig främst till kultur, detta eftersom företagets främsta bud-

skap är trygghet och ansvar. De satsar även på fysiken i modellen och deras reflekt-

ion om uppfattningen av deras kunder är att de älskar att spela. 

5.10  Extern kommunikation 

Melin (1999) beskriver en modell (Figur 3, kapitel 3.6) för extern kommunikation in-

nehållandes sex olika begrepp: Engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, 
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märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet. Svenska Spel förhåller sig till en-

gagemang på ett tydligt sätt. Detta kan man se genom att när en prishöjning på fem 

kronor infördes på en av deras kändaste produkter, Trisslotten, så påverkades inte 

kundernas köpbeteende i någon större grad. Detta är ett tydligt tecken på att deras 

kunder är lojala mot sitt produktvarumärke och har främst att göra med deras sats-

ning på att skapa engagerade och lojala kunder. Att skapa märkeskännedom hos kun-

derna är en tydlig strategi då modervarumärket alltid finns med på produkterna. Gäl-

lande märkesassociation så jobbar Svenska Spel tydligt med modervarumärkets för-

knippande med ansvarsfullt spelande och trygghet för spelaren. Känslan av att vinna 

storvinsten är mervärdet för Svenska Spels konsumenter. 

Engagemang är även något som är tydligt hos Lilla Bjers då de har många lojala kun-

der som återkommer och de vill att associationerna ska vara att produkterna är när-

producerade och KRAV odlade. Kännedomen om varumärket försöker de sprida ge-

nom sin hem- och Facebooksida och mervärdet till sitt varumärke är att produkterna 

inte är besprutade.   

Det märks att Gutö Delikatesser lyckas skapa engagemang hos sina kunder då företa-

get nästan dubblerar sin försäljning varje år. Att sprida kännedomen om varumärket 

gör de genom annonsering. Mervärdet som de försöker sprida med sitt varumärke är 

att det är äkta koncentrerad vara som inte innehåller några tillsatser.    

Det gemensamma för alla tre företag är att de med hjälp av ovanstående punkter vill 

skapa en stark märkeslojalitet hos sina kunder. 

5.11  Lojala kunder 

Enligt Uggla (2003) kan ett varumärke fungera som en barriär för att hindra lojala 

kunder att byta till ett annat varumärke. Kunderna vet vad de har med det nuvarande 

varumärket men inte vad de får om de byter till ett annat varumärke. Gutö Delikates-

ser har lojala kunder som vet vad de får om de handlar hos dem. Om de istället skulle 

byta till exempelvis produkter från BOB så vet inte kunderna vad de får i form av 

kvalité och smak. Detta gäller även för Lilla Bjers då kunderna vet vad de får i form 

av kvalitet för pengarna om de handlar i gårdsbutiken istället för i en livsmedelsbu-

tik. Även Svenska Spel har en tydlig barriär för att hindra kunderna att lämna genom 

sitt spelkort som vinstbevakar så att inte kunderna missar några vinstpengar. Genom 

detta kort har även Svenska Spel uppsikt på hur mycket kunden spelat för och kan 

kontakta kunden om de upptäcker ett onormalt spelande. Kunderna kan inte garante-

ras få samma upplägg om man istället vänder sig till ett konkurrerande spelbolag.    

5.12  Starkt varumärke 

Kundlojaliteten är något som både Gutö Delikatesser och Lilla Bjers ser som företa-

gets starkaste resurs. Svenska Spel har en stor grad av kundlojalitet men eftersom or-

ganisationen inte eftersträvar efter vinstmaximering så har de infört en registrering på 

alla spel hos deras kunder. Detta kan leda till att företaget kan förlora många kunder. 

Svenska Spel ser kundlojaliteten som en viktig faktor i varumärkesbyggandet. Även 

Keller (1993), Treffner och Gajland (2001) och Kay (2005) förklarar att styrkan i ett 

varumärke bygger i stor sett på graden av kundlojalitet som varumärket har. Med en 
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stor kundlojalitet blir konsumenterna mindre priskänsliga och varumärket väljs fram-

för ett konkurrerande varumärke. Lilla Bjers och Gutö Delikatesser anser att de inte 

har någon konkurrens inom deras bransch vilket kan tyda på att dessa företag har 

starka varumärken som Kay (2005) beskrev. Svenska Spel kan också ses som ett 

starkt varumärke eftersom organisationen har monopol på alla spel inom Sverige, 

däremot konkurrerar man mot utländska spelbolag. 
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6 Slutsats 

Syftet med undersökningen har varit att se vilka faktorer som påverkar styrkan av va-

rumärket samt se hur företag bör gå tillväga för att skapa ett starkt varumärke. 

De undersökta företagen skiljer sig storleksmässigt, kapitalmässigt och verkar i två 

olika branscher. Samtliga respondenter är tillfredsställda med sina företag och varu-

märken, vilket tyder på att de anser att de har starka varumärken. Detta stämmer 

dock inte överens med det teoretiska materialet som har visat att de viktigaste fak-

torerna för att bygga ett starkt varumärke är: identiteten, logotypen, förmedla stark-

aste associationer, namnet, värdering, positionering, varumärkeskommunikationen 

och varumärkesutvidgning. Lilla Bjers och Gutö Delikatesser ansåg sig inte använda 

ovan faktorer men utifrån deras svar visade det sig att de indirekt använt sig av flerta-

let av dessa. Det viktigaste som saknas är värdering av varumärket. Genom att mäta 

detta skulle de kunna se vad de ska lägga sin fokus på när det gäller nya produkter el-

ler utveckling av befintliga. Detta förutsätter förstås att de har en klar vision av att ut-

vidga när det gäller produktsortiment eller storlek på företaget. Om inte viljan eller 

kapitalet finns att göra detta så kan en värdering endast vara användbar om företaget 

ska säljas. Svenska Spel är det företag som använt sig av samtliga faktorer i sitt varu-

märkesuppbyggande och utnyttjat dem till dess maximala kapacitet. De har mest till-

gång till kapital av samtliga undersökningsföretag och är även ett tydligt tecken på 

varför man kan utvidga sitt varumärke som de gjort. 

Företagen använder sig av många i teorin nämnda begrepp i varumärkesbyggandet, 

dock är detta inte alla som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Lilla Bjers har 

använt sig av flera viktiga faktorer men inte utnyttjat dess potential maximalt. Logo-

typen förmedlar inte företagets sanna identitet och deras starkaste associationer: 

”kvalitativa produkter inom livsmedelsbranschen”. De skulle även kunna utvidga sin 

varumärkeskommunikation genom att ha återförsäljare, synas på andra platser i Sve-

rige så som annonsering, sponsring och branschmässor. Då kommunikationen hante-

ras genom Facebook och hemsidan når man inte en stor målgrupp något som skulle 

kunna justeras genom utvidgningen. Utefter den kundkrets som finns har man använt 

sig av positionering allra mest, de tar ett högt pris för sina kvalitativa produkter. 

Detta visar även att de har en lojal kundkrets då de kan ta ut dessa priser. Gutö Deli-

katesser och Svenska Spel har båda logotyper som associerar till det som de vill för-

medla, något som är till en stor fördel för företagen.  

Undersökningen visar att endast vissa faktorer är mer viktiga för mindre företag när 

man bygger ett starkt varumärke. Dessa faktorer innefattar identiteten, logotypen, 

namn, positionering, varumärkesassociation samt att förmedla starka associationer. 

Om man använder dessa faktorer i maximal utsträckning har man en god chans att 

lyckas med att bygga ett starkt varumärke på den lokala marknaden. I större organi-

sationer som Svenska Spel, som verkar på en nationell marknad, är det däremot mer 

viktigt att lägga fokus på värdering och varumärkesutvidgning då man inte blir lika 

sårbar om någon av produkterna skulle generera negativt.  
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6.1 Kritisk granskning av arbetet 

Fler företag i undersökningen hade medfört en mer rättvis bild av hur företag går till-

väga i varumärkesbyggandet. Under arbetets gång visade det sig att om alla företag 

hade verkat i samma bransch hade det bidragit till en djupare förståelse för vilka fak-

torer som krävs i en specifik bransch. Då företagens kunder inte intervjuats ger det 

ingen korrekt bild på om företagen uppfattar sina kunder och deras lojalitet korrekt. 

Fler respondenter från varje undersökt företag hade bidragit till en bredare bild på fö-

retagens sätt att arbeta i uppbyggandet av deras respektive varumärken.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Värderingen av varumärket är en viktig faktor och det skulle vara intressant att appli-

cera en sådan modell på de undersökta företagen för att se vad man bör satsa på för 

att generera mer intäkter. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Information om företaget: 

Namn: 

Grundades: 

Omsättning: 

Antal anställda: 

Information om respondenten:  

Namn: 

Position: 

År i företaget: 

Utbildning: 

Frågor om varumärket: 

Ert namn och logotyp, vart kommer det ifrån? 

Hur ser ni på varumärkesuppbyggande? 

Jobbar ni aktivt med ert varumärke? 

Har ni någon som är ansvarig för ert varumärke? 

Vad står er varumärke för idag, enligt er?(starkaste egenskap) 

Har ni något mål med ert varumärke? 

Hur har varumärket byggs upp från början? Fanns det någon uttalad strategi? 

Hur marknadsför ni ert varumärke? Sponsring, event osv. 

Hur vill ni positionera ert varumärke mot konkurrenter? 

Hur vill ni att kunderna ska se ert varumärke? 

Är varumärket med i lanseringen av nya produkter? 

Har ni gjort någon värdering av varumärket? 

Har ni några krav på återförsäljare eller kunder?  

Hur vill ni att ert varumärke ska utvecklas? 

Vilket behov anser ni att ert varumärke fyller hos konsumenterna? 

Är varumärket värdefullt för er? 

Har ni funderat på att lansera ett nytt varumärke? 


