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Sammanfattning 
 
Företagens omvärld har påverkats genom åren av en kraftig globalisering och vikten av att 

skapa ett starkt varumärke är av allt större betydelse i de flesta branscher. Strategierna för hur 

man skall göra med förvärvade varumärken är varierande och fel beslut kan leda till misstag 

som blir väldigt kostsamma för företagen. Flera fusioner och uppköp har genom åren blivit 

förlustaffärer för företagen just p.g.a. av felaktiga beslut kring hantering av varumärken. 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie på Hilton och Scandic utvärdera och 

analysera hur ett varumärke skall hanteras för att uppnå ett lyckat företagsuppköp.   

 

För att kunna svara på vårt syfte har vi gjort en surveyundersökning bland hotellgäster samt 

en fallstudie på Hilton och Scandics huvudkontor för norden.  

 

Utifrån den fallstudie på Hilton och Scandic och den surveyundersökning vi gjorde bland 

hotellgäster kom vi fram till det resultatet att Hilton till en början underskattat Scandic som 

varumärke. Hilton agerade dock snabbt och slutligen  valde de rätt strategier när de 

implementerade Scandics varumärke i deras hotellkoncern. Scandic är idag en självklar del 

utav Hilton Group Plc. 

 

Slutsatsen som vi kom fram till var dels att externa faktorer har en mycket avgörande roll för 

vilken strategi ett företag måste välja. En extern faktor har varit Terrordådet mot World Trade 

Center i New York 11 september år 2001. Företagen måste därför vara väldigt flexibla och 

vara beredda att snabbt kunna ändra strategi efter externa faktorers effekter. Företag måste 

även ibland använda sig av en blandning av strategier för att starkare profilera sina 

varumärken. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel skall ge läsaren en inledande förståelse för vår uppsats. Först presenterar vi en 

bakgrund och sedan en problem diskussion som utmynnar i en problemfråga och ett syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Globalisering har under de senaste decennierna bidragit till friare handel över gränserna, 

hårdare konkurrens och nya marknader.1 EU är en bidragande faktor till globaliseringen då 

detta samarbete för med sig de fyra friheterna2. Dessa fyra friheter är fri rörlighet av varor, 

tjänster, personer och kapital. 

 

Den hårda konkurrensen som har uppstått under de senaste åren ställer högre krav på 

anpassning och flexibilitet från företagens sida. De större bolagen har genom fusioner försökt 

stärka sin position på marknaden och ta nya marknadsandelar. Ett exempel på en sådan är 

fusionen TeliaSonera. 3 

 

Telia var ett statligt ägt bolag som tidigare hade haft monopol på den svenska telemarknaden 

och med den avreglering som EU förde med sig blev Telia utsatt för en konkurrens de inte var 

beredda på. Telia insåg att de måste hitta en samarbetspartner för att överleva och då vände de 

sig då till finska Sonera, med vilka de lyckades få igenom en lyckad fusion. Trots att de två 

bolagen fusionerades valde bolagen att bibehålla sina tidigare namn gentemot kunden 

TeliaSonera heter Telia i Sverige och Sonera i Finland. 4 

 

Företagen måste lägga vikt i att vårda företagsnamn och symboler vilket är ett vanligt 

fenomen när företag fusioneras.5 Företagsnamnet kan vara väl etablerat och därför kan namnet 

få kunderna att känna en viss tillhörighet då de kan ha tidigare erfarenheter kring företaget.  

Förutom namn använder sig företag även utav symboler för att underlätta kundernas 

association till företaget. Dessa symboler kan i vissa fall vara starkare och mer kända hos 

kunderna än själva företagsnamnet. 
                                                           
1 http://susning.nu/globalisering 
2 Allgårdh, O, Norberg, S (2004) EU och EG-rätten  
3 Kurskompendium: Relationsmarknadsföring, Södertörns Högskola Höstterminen 2005 
4 Kurskompendium: Relationsmarknadsföring, Södertörns Högskola Höstterminen 2005 
5 Hedensjö, Björn (2005) Namn byten vi minns Dagens Industri 2005-09-30 
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Ett annat fall ägde rum på 1980-talet när den svenska vitvaru tillverkaren Electrolux köpte 

upp den italienska tvättmaskinstillverkaren Zanussi. Electrolux tävlade emot Whirlpool om att 

vara störst i världen. Företaget var väl etablerat i norra Europa men i södra delarna var de inte 

lika kända.  

 

I samband med uppköpet av Zanussi valde Electrolux att behålla den italienska 

tvättmaskinstillverkarens namn och symboler på de tvättmaskiner som tillverkades i Italien. 

Trots att företagen hade samma komponenter och reservdelar i maskinerna fanns det en stor 

kundgrupp som föredrog Zanussi. Genom att Electrolux behöll Zanussis starka namn behöll 

de även den lokala kundkrets som var lojala till deras namn. Koncernen Electrolux vann i sin 

tur ett nytt affärsområde och nya marknadsandelar 6 Med lokal kundkrets menar vi de kunder 

som företaget har på det geografiska området. 

 

En trend visar att det blir allt vanligare med att stora företag byter namn och orsakerna är 

många.7 Samma källa påvisar att ofta sker namnbytet i samband med att företaget genomgår 

en större förändring i verksamheten t.ex. i samband med en sammanslagning av två bolag 

eller ett betydande ägarbyte. Namnbytet kan även bero på att ett bolag knoppar av en 

verksamhet från moderbolaget eller att företaget har ett så skamfilat rykte att man försöker 

rentvå sig genom ett nytt namn.8 Experter har uttryckt sig varnandes att ett byte av ett 

företagsnamn inte behöver vara konstruktivt utan kan leda till förlorade intäkter, vilket får 

förödande effekter för företagen.9 Samma källa hävdar att etablerade, inarbetade namn och 

symboler är svåra att ersätta, därför är det viktigt att ha goda motiv och tänka sig noga för 

innan man byter namn. Att byta företagsnamnet är en mycket kostsam process.  

Försvarskoncernen Celsius knoppade av sin informationsverksamhet och bytte namn till 

Enator. Det namnbytet kostade bolaget och dess ägare 20 miljoner kronor. 10 

 

År 1989 köpte den amerikanska biljätten General Motors (GM) upp den svenska 

biltillverkaren SAAB.  GM valde att behålla och expandera SAAB:s varumärke parallellt med 

sina tidigare varumärken.11 Denna satsning har gått dåligt och SAAB har under flera år gått 

med förlust. Under 2005 har det cirkulerat rykten på börsen om att GM sonderar marknaden 
                                                           
6 Haskel, Anders (2003) Analys: Electrolux städar för miljarder Veckans Affärer 2003-10-13 
7 Ehlin, Bo (1996) Namnbyte senaste modeflugan på börsen Dagens Industri 1996-12-07 
8 Ehlin, Bo (1996) Namnbyte senaste modeflugan på börsen Dagens Industri 1996-12-07 
9 Ehlin, Bo (1996) Namnbyte senaste modeflugan på börsen Dagens Industri 1996-12-07 
10 Ehlin, Bo (1996) Namnbyte senaste modeflugan på börsen Dagens Industri 1996-12-07 
11 http://www.gm.com 
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efter potentiella köpare till varumärket SAAB för att överge detta misslyckade projekt.12 Mats 

Liss, fordonsanalytiker på Swedbank, säger att GM bara fokuserat på den nordamerikanska 

marknaden och nonchalerat förlusterna i Europa.13 

 

I vissa fall kan byte av ett företagsnamn eller symbol få så kraftigt negativ respons att 

företaget måste byta tillbaka namnet igen. Ett exempel på detta är fusionen mellan Mandator 

och Cell Networks.14  

 

År 2000 fusionerades Mandator med Cell Network och det sammanslagna bolaget tog därefter 

namnet Cell Network15. Fusionen genomfördes för att företagen tillsammans skulle klara sig 

igenom IT-krisen. Mandator var ett starkt företag fram till fusionen och omsatte drygt en och 

en halv miljard svenska kronor.  

 

Åren som följde blev tuffa för det nya företaget vid namn Cell Networks och bolaget tappade 

omsättning kraftigt och krisen var ett faktum. Kraftiga besparingar har idag fått stopp på raset, 

men år 2004 omsatte koncernen endast drygt 400 miljoner svenska kronor. Ledningen hade 

inte enbart agerat med kraftiga besparingar och organisationsförändringar utan år 2003 valde 

de dessutom att byta tillbaka till sitt tidigare företagsnamn Mandator.16 

 

Namnet och symbolen på produkten har ett stort värde för kunderna och ett exempel på detta 

är konkurrensen mellan Pepsi och Coca-Cola. 

 

En medicinsk studie som gjordes på Baylor College of Medicine fastställde att associationerna 

till symbolen och märket Coca Cola var starkare än smaken. Detta innebar att trots att 

undersökningsobjekten tyckte bättre om Pepsis smak valde de Coca Cola framför Pepsi.17 

Samma fenomen illustreras av den så kallade Pepsi Challange, vilket var en undersökning 

utförd av Pepsi som visade att vid en blindtest valde konsumenterna Pepsi framför Coca Cola. 

Trots detta sålde Coca Cola betydligt mer än Pepsi.18 19 För konsumenterna betyder det att 

symbolen för Coca Cola till stor del är avgörande för deras val av produkt. 

                                                           
12 Larsson, Gerhard (2005) SAAB: Analytiker ser gärna försäljning Dagens Industri 2005-02-25 
13 Larsson, Gerhard (2005) SAAB: Analytiker ser gärna försäljning Dagens Industri 2005-02-25 
14 Dicksson, Daniel (2005) Att gå igenom IT-krisen har gett Mandator styrka Dagens Nyheter 2005-03-06 
15 Dicksson, Daniel (2005) Att gå igenom IT-krisen har gett Mandator styrka Dagens Nyheter 2005-03-06 
16 Dicksson, Daniel (2005) Att gå igenom IT-krisen har gett Mandator styrka Dagens Nyheter 2005-03-06 
17 http://www.bcm.edu/news/item.cfm?newsID=39 
18 http://www.wineanorak.com/pepsichallenge.htm 
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1.1.1 Problem diskussion  

 

En viktig faktor för alla företag är att skapa en känsla kring företaget. Förtagen började därför 

jobba fram symboler som skulle få kunderna och omvärlden att direkt förknippa denna 

symbol med företaget och dess affärsidé. Denna uppbyggnad av symboler kom att kallas 

varumärken. I många fall är varumärket det enda unika med företaget och därför den enda 

anledningen till ett uppköp. Hur man värderar ett företag beror till stor del på hur väl etablerat 

varumärke de har.  

 

När ett företag köper upp ett annat innebär det inte nödvändigtvis att det uppköpta företagets 

varumärke försvinner från marknaden. Ibland är varumärket hos det uppköpta företaget bra 

och starkt inarbetat att uppköparen hellre behåller det och förvaltar det samtidigt som sitt eget 

varumärke. 

 

Det finns fall då ett företag köpt upp en konkurrent och istället för att förvalta konkurrentens 

varumärke parallellt med sitt eget tagit bort det konkurrerande varumärket från marknaden. 

Detta har som syfte att stärka det egna varumärket på marknaden men bär samtidigt med sig 

enorma risker. Det uppköpta företagets varumärke kan ha ett värde som uppköparen förbisett 

och som hans varumärke inte klarar av att uppfylla. Det här resulterar i att värdet i varumärket 

som uppköparen ville åt går förlorat och den tidigare lovande affären inte blir lönsam. 

 

För att etablera sitt varumärke för ett nytt kundsegment, på en ny marknad kan företagen köpa 

upp specialiserade företag och låta dessa företag gå under samma flagga som uppköparen. Om 

detta inte sker på rätt sätt kommer uppköparen inte att lyckas få in sitt eget varumärke hos det 

kundsegmentet och värdet av varumärket kommer att gå förlorat. Detta innebär att värdet hos 

det uppköpta företaget samt synergieffekter genom nya nätverk kommer gå förlorat. 

 

Varumärket har en stor betydelse för kunderna i deras val av vara. Företagen laddar sina 

varumärken med olika associationer och försöker med dessa associationer driva kunderna till 

köp. Om företagen gör detta på rätt sätt kan de överbrygga de fysiska egenskaperna på 

produkten och kunderna gör då sina köp p.g.a. de abstrakta egenskaperna hos produkten. 

 

                                                                                                                                                                                     
19 http://en.wikipedia.org/wiki/pepsi_challenge 



    

 9

Sammanfattningsvis kan man säga att företag kan hanterar varumärken vid fusioner eller 

uppköp på många olika sätt. Felaktiga beslut om vilken strategi som lämpar sig kan få 

katastrofala följder för företagen. De lämpliga strategier vid fusioner och uppköp kan skilja 

sig från de strategier företagsledningen skulle ha valt om det bara var ett företag som 

hanterade varumärkena. 

 

1.1.2 Problemformulering 

 

Utifrån den problemdiskussion vi har beskrivit ovan har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

 

Vilka faktorer är avgörande för ett företags hantering av ett varumärke efter en fusion eller ett 

företagsuppköp? 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera och analysera Hilton & Scandics 

varumärkesstrategi efter uppköpet av Scandic. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningen har avgränsats endast behandla ett företagsköp mellan två koncerner. Vidare 

kommer vi bara att studera den svenska delen av koncernen. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera ett företag inom hotellbranschen, Hilton 

International/Scandic Hotells AB. Uppsatsen kommer inte att fokusera sig på Hiltons 

verksamhet utanför Sverige. Vi kommer inte att studera de organisatoriska problemen som 

uppstår vid fusioner och uppköp. 

 

Vi kommer endast att studera strategierna efter uppköpet. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metodval vi gjort i vår undersökning. Vi kommer 

att argumentera varför vårt val av metod är mest lämpligt att jobba utefter. Valet av metod är 

helt styrda av de förutsättningar som vi tilldelats. Längst bak i uppsatsen finns en bilaga med 

terminologi. 

 

2.1 Forskningsstrategier  
 

Vi har använt oss av en surveyundersökning och en fallstudie.  

 

I vår fallstudie har vi undersökt Hiltons uppköp av Scandic Hotels AB. Detta skede genom en 

intervju med Martina Tengvall Media Co-ordinator och Inger Mattsson Market and 

Communication Executive på Hilton och Scandics supportkontor för Sverige och Norden. 

Syftet med fallstudien är att i detalj belysa hur Hilton förvaltat Scandic som varumärke efter 

fusionen. Vi har dessutom gjort en kompletterande telefonintervju med enbart Inger Mattsson 

Market and Communication Executive. 

 

I denna fusion spelade varumärkena en avgörande roll då båda varumärkena var starka. 

Genom fallstudien vill vi få en djupare förståelse för hur Hilton tänkte innan och hur de tänker 

nu efter att fusionen är genomförd. Martina Tengvall och Inger Mattson har bra kunskap om 

ämnet och därför blir fallstudiens vikt i arbetet av stor betydelse. 

 

Fallstudie har bland annat definierats som en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. en 

händelse, ett program, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.20  

 

En stark fördel med att använda sig utav fallstudier är att den tillåter forskaren att använda sig 

av olika källor, olika typer av data och olika typer av forskningsmetoder i undersökningen.21  

Bland annat kan observationer av händelser kombineras med insamling av dokument från 

officiella möten samt informella intervjuer med de involverade.  

 

                                                           
20 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetoder  
21 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
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För att få en bredare och större täckning i empirin har vi även att genomfört en 

surveyundersökning bland kunder och potentiella kunder. Vi skickade ut vår enkät via e-post 

till vänner som i sin skickade vidare enkäten till kollegor och vänner som bott på Hilton och 

Scandic de senaste två åren. Totalt svarade 36 personer på vår enkät.  

 

Genom surveyundersökningen vill vi få kundernas syn på varumärkena och utifrån vår 

teorisyntes analysera och utvärdera objektens svar. Det är just detta som kännetecknar en 

surveyundersökning, att den har en bred och omfattande täckning.22  

 

Surveyundersökningen bland hotellgäster är av stor betydelse för vårt arbete för att vi skall 

kunna få kunskapen kring hur Scandics och Hiltons hotellgäster påverkades av affären. 

Genom surveyundersökningen belyses varumärkesuppfattningen ur kundperspektivet.  

 

För att en surveyundersökning skall få senaste kunskaperna och kännedomen vid en viss 

tidpunkt så genomförs undersökningen vid en bestämd tidpunkt och den bygger på empirisk 

forskning.23 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Det finns två forskningsansatser att jobba utefter och den ena är deduktion och den andra är 

induktion.24 

 

Denna undersökning är mest lämpad att utgå från en deduktivansats. När forskare jobbar med 

en deduktiv ansats innebär det att han jobbar utifrån en teori och därigenom drar slutsatser 

med verkligheten.25 Utifrån de teorierna som undersökningen kommer att byggas upp på, kan 

empirisk prövning göras. Vår empiri på Hilton och Scandic sker genom redan bestämda 

teorier som bestämmer vilken information som skall samlas in och hur informationen skall 

tolkas. Den information som vi samlat in skall sedan relateras till vår teorisyntes. 

 

                                                           
22 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
23 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
24 Patel, R, Davidsson, B (1994) Forskningsmetodikens grunder 
25 Patel, R, Davidsson, B (1994) Forskningsmetodikens grunder 
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När forskare jobbar med induktion innebär det att han undersöker forskningsobjektet utan att 

han har valt någon teori.26  

 

Då forskaren fått fram ett resultat kommer han eller hon att formulera en teori efter de resultat 

som framgått i empirin. Induktion innebär med andra ord att forskaren upptäcker något i sin 

undersökning som han eller hon kan skapa en teori. Induktiv forskningsansats är dock inte 

lämplig i vår undersökning eftersom vi utgår ifrån teorier för att dra slutsatser med 

verkligheten. 

 

2.3 Källkritik 
 

Vi har använt oss av sekundärdata från Internet. Data av denna typ kan ifrågasättas stark då 

den inte alltid utsätts för samma hårda granskning som äldre publicerade skrifter.27 En del av 

de artiklar vi ha använt oss av har inte granskats av experter vilket kan påverka artiklarnas 

trovärdighet. 

 

Intervjuerna har alltid en risk att de har blivit vinklade då det ofta är intervjuarna bestämmer 

dagordningen på intervjun, men i vårt fall har vi försökt att inte styra intervjuerna.28 Det finns 

också en risk för feltolkning av det som framkommer under intervjun, t.ex. kan skämt 

missuppfattas och tolkas som seriösa påståenden. 29 

 

2.4 Reliabilitet  
 

För att veta om en undersökning har genomförts på rätt sätt och lyckats så kan man mäta 

detta genom reliabilitet och validitet. 30 

 

Ett av målen med vår undersökning är att hålla en så hög reliabilitet som möjligt så att en 

oberoende forskare skall kunna komma fram till liknande resultat om han gör samma 

undersökning om Hilton och Scandic. För att vi skall lyckas hålla en hög reliabilitet kommer 

vår intervju bestå av frågor som inte skall uppfattas diffusa eller vilseledande utan direkt 

härledda ur de teorier vi ämnat tillämpa. 
                                                           
26 Patel, R, Davidsson, B (1994) Forskningsmetodikens grunder 
27 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
28 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
29 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
30 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
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2.5 Validitet 
 

Reliabilitet innebär att en annan oberoende forskare skall kunna få samma resultat och dra 

samma slutsatser vid en liknande undersökning. Det är de tillfälliga variationerna man strävar 

efter att eliminera. 31 Har man hög reliabilitet så har man automatiskt en hög validitet och vice 

versa. 

 

I val av forskningsdata har vi valt att hålla oss till trovärdiga källor så som erkända forskares 

teorier, erkända tidskrifter och företags presentationer. I vårt val av forskningsmetod har vi 

valt att jobba med en arbetsmetod som vi anser är lämplig och därför trovärdig och med det 

menar vi att en annan forskare förmodligen skulle göra samma val som vi gjort.  

 

Validitet innebär att man mäter huruvida data och metoder är korrekta. Genom validiteten 

reflekteras sanningen och verkligenheten utav data. Validitet handlar om vilken utsträckning 

forskningsdata och metoder för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.32 

 

2.6 Självkritik 
 

De resultat vi kommit fram till är våra subjektiva tolkningar och redovisar ingen direkt 

sanning.  Tolkningarna utgår ifrån de fenomen som vi har studerat. Vi kan inte förbise det 

faktum att vi kan ha påverkats av tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet som kan ha 

medfört att våra tolkningar av den data vi funnit samt den intervju vi genomfört till en viss 

grad är subjektiva. 

 

Rapportens surveyundersökning kan ifrågasättas då vi anser att antalet intervjuobjekt inte kan 

svara för en trovärdig majoritet, men vi anser ändå att undersökningen ger en viss bild av 

kundernas syn på varumärkena.   

 

2.7 Datainsamlings metoder 
 

Det är viktigt att finna rätt datainsamlingsmetod för just den undersökning som man skall 

göra. Olika undersökningar kan kräva olika metoder av datainsamling för att nå bästa resultat. 

 

                                                           
31 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
32 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
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I valet för datainsamlingsmetod för detta arbete har vi vägt in våra förutsättningar. För att 

både få djup och bred i uppsatsen har vi dels gjort fallstudie dels en surveyundersökning. 

Fallstudie skede genom en intervju på Hilton och Scandic med Martina Tengvall Media Co-

ordinator och Inger Mattsson Market and Communication Executive. Surveyundersökning 

skede i form av en frågeenkät ställd till 36 personer som bott på Hilton och Scandic de två 

senaste åren. Vi har dessutom gjort en kompletterande telefonintervju med Mattsson Market 

and Communication Executive för att klar göra fakta i företagspresentationen. I uppsatsen har 

vi att använt oss av både tryckta källor som studentlitteratur, tidskrifter och artiklar och 

otryckta källor dvs. Internetartiklar, affärsdata samt annan information på Internet.   
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3 Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de grundläggande teorierna om hur företagen 

värderar varumärken. Vidare kommer vi att gå igenom de dominerande strategierna för hur 

företagen hanterar varumärken. 

 

3.1 Inledning 
 

Denna uppsats handlar om att belysa vikten om att finna rätt strategi vid hantering av 

varumärken vid uppköp eller fusioner mellan företag. Den problemfråga vi ställt oss i denna 

uppsats är: Vilka faktorer är avgörande för ett företags hantering av ett varumärke vid en 

fusion eller ett företagsuppköp? 

 

Som framgått i problemdiskussionen lägger företagen en stor vikt på sina varumärken och 

spenderar stora mängder kapital på att stärka och profilera dessa. Hur ett varumärke värderas 

beror till stor del på hur väl etablerat det är. Utifrån dessa faktorer har vi valt att analysera och 

utvärdera varumärkena utifrån Brand Equity Theory. Brand Equity Theory visar vilka stadier 

varumärket går igenom när företagen bygger upp det i konsumentens medvetande.33 

  

Vidare framgick också i problemdiskussionen att när företagen etablerar sitt varumärke till 

nya marknadssegment är det vikigt att detta görs på rätt sätt. Detta beskrivs delvis av Brand 

Equity theory34, men vikten av kommunikation och hur den upprättas illustreras bättre av 

Involvement theory35. Vi har därför valt att analysera dessa faktorer utifrån den sistnämnda 

teorin. 

 

Involveringsteorin36 illustrerar hur kundernas uppmärksamhet upprättas och vilka effekter det 

får för kundlojaliteten i form av hög- eller låginvolvering. Vid rebranding måste man försöka 

överföra involveringen i en vara eller tjänst till en annan vilket innebär att man på ena sidan 

måste länka och samtidigt separera varumärkena. 

 

                                                           
33 Melin F (2001) Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken 
34 Melin F (2001) Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken 
35 Fill, Chris (2002) Marketing Communication – contexts strategies and applications 
36 Fill, Chris (2002) Marketing Communication – contexts strategies and applications 
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Problemdiskussionen belyser att det finns flera tillvägagångssätt för hur företag hanterar 

varumärken. Philip Kotler37 säger i sin bok att det finns fyra grundläggande strategier som 

tillämpas inom varumärkeshantering. Den första strategin är Line extension38 vilket innebär 

att ett företag introducerar nya varor eller tjänster inom samma område med andra attribut 

under samma varumärke. Den andra är Brand extension39 vilket innebär att man lanserar nya 

produkter i en kategori med samma varumärke i syftet att kunna etablera synergieffekter. Den 

tredje är New brands vilket innebär att man lanserar ett helt nytt märke för en gammal eller ny 

typ av vara eller tjänst. Den fjärde strategin är Multibranding40 som innebär att man använder 

en mängd olika varumärken inom samma marknad i syftet att differentiera produkterna.  

 

Jean Noël Kapferers teori om Brand Extension41 som vi kommer använda behandlar även de 

centrala funktionerna i Line extension och New brands. Detta innebär att vi endast kommer att 

använda Jean Noël Kapferers teori istället för att använda oss utav alla tre. 

 

Line Stretching nämns bl.a. i Philip Kotlers42 litteratur som en av de möjliga sätten att hantera 

varumärken. Denna teori saknar en klar och entydig definition i litteraturen och vår tolkning 

av Philip Kotlers Line Stretching teori är att den faller inom ramen för Brand Extension43. 

 

De Varumärkesstrategier vi kommer att behandla är Brand Extension och Multibranding. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Kotler, Philip (2002) Principles of marketing Third European Edition, Europa: Prentice Hall 
38 Kotler, Philip (2002) Principles of marketing Third European Edition, Europa: Prentice Hall 
39 Kapferer, Jean-Noël, (1997) Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity long term, 
2nd ed. 
40 Kapferer, Jean-Noël, (1997) Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity long term, 
2nd ed. 
41 Kapferer, Jean-Noël (1997) Strategic brand management 
42 Kotler, Philip (2002) Principles of marketing Third European Edition, Europa: Prentice Hall 
43 Kapferer, Jean-Noël, (1997) Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity long term, 
2nd ed. 
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3.2 Teorigenomgång 
 

I denna del presenterar vi de teorier vi tillämpar i vår undersökning och avslutar varje teori 

med att beskriva kopplingen den valda teorin och vad den har för relevans för fenomenet. 

 

3.2.1 Brand Equity44 
 

Brand Equity Theory visar vilka stadier varumärket går igenom när företagen bygger upp ett 

varumärke i konsumentens medvetande och hur dessa delar till slut utmynnar i det som man 

idag kallar för varumärkeskapital. 

 

 
 

Figur 3.2 Den varumärkesuppbyggande processen i konsumentens medvetande45 

 

Det första företagen gör är att försöka skapa engagemang hos kunden för varan eller tjänsten. 

Detta innebär att företagen försöker skapa fokus kring individen och spela på det som spelar 

på hans intressen och det som han finner betydelsefullt. Detta stadium delas upp i låg- och 

höginvolverings varor eller tjänster. Låginvolvering innebär att företagen måste söka upp 

kunden med information medan vid höginvolvering söker kunden självmant upp uppgifterna. 

Det finns tre variabler som ger upphov till hög- eller låginvolvering: produkten, individen och 

situationen. Dessa kallas i ett samlat begrepp för en engagemangsprofil. Profilen kan sedan 

delas in i fyra variabler: personligt intresse, upplevd risk, symbolvärde och njutningsvärde. 

Genom att spela på dessa variabler kan företaget öka engagemanget i varan. 

                                                           
44 Melin F (2001) Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken 
45 Melin F (2001) Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken 
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Graden av engagemang avgör konsumenternas märkeskänslighet och priskänslighet. En ökad 

grad av engagemang leder till att konsumenten blir mer märkeskänslig och mindre 

priskänslig. Märkeskänsligheten avgör till vilken grad konsumenten använder varumärket 

som sin informationskälla. Vid en hög grad av priskänslighet använder kunden priset som den 

avgörande informationskällan och vid en låg grad av priskänslighet använder kunden 

varumärket som den avgörande informationskällan.  

 

Företag strävar oftast efter att uppnå en så hög grad märkeskänslighet hos kunderna då detta 

är en av byggstenarna för märkeslojaliteten. 

 

För att företagets varumärke ska ha något värde måste de etablera det som kallas för 

märkeskännedom. Konsumenten har en begränsad mängd minne för varumärken och han 

utsätts för mycket reklam. Det gäller för företagen att kunna överbrygga detta brus för att just 

deras varumärke ska finnas i konsumenternas medvetande. Ett varumärke med hög kännedom 

får stora fördelar mot varumärken med låg kännedom förutsatt att de associationer 

konsumenten har med varumärket är positiva. 

 

Märkesassociationer är av stor vikt då företagen vill differentiera sig från sina konkurrenter. 

Den upplevda kvalitén av en vara är en av de viktigaste associationerna. Upplevd kvalité 

skiljer sig från faktisk kvalité. Den upplevda kvalitén är ett resultat av faktisk kvalité genom 

tiden och andra associationer företaget kommunicerar i samband med produkten.  

 

Pris är en annan faktor som är avgörande för vilken kvalité konsumenten upplever d.v.s. ett 

högt pris associeras med hög kvalité och vice versa. Samlingen av de associationer 

konsumenten har av varan ska resultera i en stark, positiv och konkurrenskraftig image. 

Denna image är ämnat att ge konsumenten ett mervärde när han köper produkten. 

 

Mervärde har ingen vedertagen definition men det kan beskrivas som det abstrakta värdet på 

produkten, det som ligger utanför varan eller tjänstens fysiska egenskaper som konsumenten 

känner att han får då han handlar. En konsument med starka och positiva associationer till ett 

varumärke känner att han får ut ett större värde av den vara eller tjänst han köper och är också 

villig att betala ett högre pris för den. Ett högt mervärde ger varumärket en styrka mot 

konkurrerande märken och kan vara avgörande för vilken vara kunden väljer att köpa. Företag 
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Fas 1: kontext 
faktorer

Fas 2 : påverkare

Fas 3: Resultat

Individens natur, erfarenheter och 
förväntningar

Personlig relevans, samt relevans av 
kommunikation runt varan eller tjänsten

Responsen som kunderna ger som 
resultat av den involvering de erfarit

som lyckas med att etablera ett sådant mervärde har större sannolikhet att få mer lojala 

kunder. 

 

Märkeslojalitet uppstår när de tidigare stadierna har uppfyllts och graden av lojalitet beror 

också på hur bra företaget lyckades i de tidigare stadierna. Hur bra varumärket hanteras i 

dessa olika stadier och till vilken grad de lyckas skapa lojalitet är vad man kallar för 

varumärkeskapital. 

 

3.2.1.1 Relevans för fenomenet 
 
För att se hur kunderna uppfattar varumärket och vilken genomslagskraft det har kommer vi 

använda följande faktorer. 

 

• Är konsumenten medveten om vilket varumärke han köper? 

• Känner konsumenten till fler av de andra konkurrerande varumärkena? 

• Vad tänker kunden på då han köper tjänsten? 

• Känner kunden att han får ut något extra om han köper just den här tjänsten? 

 

3.2.2 Involveringsteorin46 
 

Involveringsteorin handlar om att se till vilken grad kunden involverar sig i varan som han 

köper och hur det påverkar hans köpbeteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Tre faser av individuell involvering och attitydutveckling47 

                                                           
46 Fill, Chris (2002) Marketing Communication – contexts strategies and applications 
47 Fill, Chris (2002) Marketing Communication – contexts strategies and applications  
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Vid höginvolvering är priset av mindre vikt då kunden är mer engagerad i sitt köp och i 

beslutsprocessen genomgår kunden en omfattande informationssökning. Vid låginvolvering är 

kunden desto mer intresserad av priset vilket har en stor vikt av huruvida kunden skall köpa 

eller inte. Kunden genomför en betydligt mindre engagerad informationssökning kring 

produkten p.g.a. att kunden känner mindre involvering. 

 

Formandet av attityder är indelat i tre faser.  

 

Den första fasen behandlar kontext faktorer som innebär vilken grad av involvering 

konsumenten känner beroende på situationen. 

  

• Detta innefattar sådant som individuella erfarenheter, värderingar och förväntningar. 

• Anledningen till köp d.v.s. om man köper till sig själv eller som en gåva. 

• Om konsumenten har direkt eller indirekt erfarenhet av produkten kom att ha stor 

inverkar på graden av involvering. 

• Stimulansens natur är också en avgörande om det är via reklam, vän eller generellt 

behov. 

 

Den andra fasen, påverkare, karaktäriseras främst av tre faktorer. 

 

• Intensiteten av involvering visar graden av personlig relevans och ses vanligtvis som 

antingen låg- eller höginvolvering. 

• Fokusen av involveringen hänvisar till antingen om produkten i sig eller 

kommunikationen runt den är av störst vikt. 

• Den tredje faktorn berör hur länge konsumenten är involverad. Det kan antingen vara 

kort tid då det rör som om en gåva eller lång tid då det rör sig om någon form av 

lojalitet, åtagande eller intresse. 

 

Den tredje fasen behandlar vilken respons företaget får av konsumenterna, som resultat av den 

involvering de känner. 

 

• Låg involvering som är ett av utfallen innebär att kunden formar attityder efter ett 

inköp av produkten. 
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• Hög involvering är det andra utfallet och innebär att kunden formar attityder före ett 

inköp av produkten. 

Det här innebär att företag bör vid hög involvering kommunicera den faktiska tekniska 

kvalitén i produkten, och vid låg involvering bör företagen använda sig av mer emotionella 

begrepp, den funktionella kvalitén för att fånga kundens intresse. 

 

3.2.2.1 Relevans för fenomenet 
 
Denna teori ser till hur konsumenternas köpbeteende påverkas beroende på olika variabler. Vi 

kommer att studera utifrån följande faktorer: 

 

• Vilka förväntningar har kunderna på tjänsten, har de brukat den tidigare? 

• Vad uppmärksammade honom om tjänsten? 

• Kan kunden tänka sig komma tillbaka? 

 

3.2.3 Brand Extension48 
 

Brand Extension innebär att företagen lanserar nya varor till nya marknadssegment under det 

tidigare varumärket. Inom denna teori finns även det som kallas Brand diversification vilket 

innebär att företagen utökar sitt sortiment under ett varumärke inom en och samma marknad. 

J.N. Kapferer tar även upp det som han kallar för range extension i brand extension teorin. 

Range extension innebär att man introducerar olika versioner av basprodukten eller konceptet 

till samma marknad. 

 

Det finns flera anledningar till varför företagen väljer att förlänga sitt varumärke. 

 

• Varumärket existerar bara och uppfyller sitt uppdrag om det kontinuerligt överträffar 

sig själv och kundernas förväntan. Innovationer under samma varumärke möjliggör att 

det förblir modernt samtidigt som originalprodukten och konceptet inte förstörs. De 

företag som förlitar sig på kommunikation för modernisering av varumärket kommer 

att få svårigheter med nya konkurrenter på marknaden när de lanserar modernare 

produkter. 

                                                           
48 Kapferer, Jean-Noël, (1997) Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity long term, 
2nd ed. 
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• Kostnaden för marknadsföring är en av de grundläggande anledningarna till Brand 

Extension. På dagens marknad ökar antalet varumärken konstant vilket gör att det 

krävs mer och mer av företagen för att de ska göra sig hörda. Genom Brand Extension 

kan företagen fokusera sin marknadsföring till ett varumärke vilket ökar chanserna för 

det att kommunicera imagen genom kommunikationsbruset. 

• Brand Extension används även som en försvarsmekanism för flera företag. Företag 

som satsar på en och samma marknad med en specifik produkt kommer troligtvis gå 

under med den. En aktör som utsätter en marknad för en plötslig prispress kan slå ut 

de tidigare aktörerna på marknaden. Om dessa aktörer inte förberett sig på detta 

genom brand extension har de ingen marknad att fly till och kommer att gå under. 

• Det samlade varumärkeskapitalet används bäst genom brand extension. Genom brand 

extension, kan företagen låta deras samtliga produkter dra nytta av de positiva 

associationer konsumenterna har till varumärket. 

 

J.N. Kapferer säger även att det grundläggande konceptet inom varumärkeshantering bygger 

på följande ekvation 

 

ett varumärke = en produkt = ett löfte 

 

Detta koncept är i dagsläget förlegat då det endast tillåter fåtalet variationer inom brand 

extension. Range Extension är det vanligaste under detta koncept. 

 

Fördelarna med Brand Extension är många samtidigt som det finns risker. 

 

• En vanlig risk med brand extension är att varumärket späds ut och tappar sina tydliga 

associationer. 

• Företag har ibland valt fel inriktning på den extension de gör vilket till slut kan skada 

varumärket. 

• Ibland är varumärket så starkt att det överskuggar produkten varpå produktens attribut 

och de innovationer som den har inte uppmärksammas. 
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3.2.3.1 Relevans för fenomenet 
 

Denna teori illustrerar när Brand Extension är lämplig och hur den kan gå till. De frågor som 

kan ställas för att se relevansens till problemet är: 

 

• Behöver företaget förnya sin image? 

• Skulle varumärket stärkas av en Brand Extension? 

• Finns det en risk att varumärket skulle spädas ut vid en Brand Extension? 

 

3.2.4 Multibranding49 
 

Inom Multibranding teorin behandlar Jean-Noël Kapferer ett fenomen som kallas 

kannibalism. Kannibalism innebär att ett varumärke tar marknadsandelar från ett annat 

varumärke då båda ägs av samma bolag 

 

Multibranding innebär att företagen utvecklar en rad olika varumärken inom samma 

produktkategori i syftet att segmentera och täcka marknaden bättre. Jean-Noël Kapferer 

nämner i sin bok Strategic Brand Management att företag har genom historien använt många 

olika metoder för att segmentera marknaden genom att utveckla olika typer av 

varumärkesportföljer. En varumärkesportfölj är en samlad beteckning på ett företags olika 

varumärken.  

 

Den gamla trenden inom Multibranding var att många varumärken var bra även om de varor 

de representerade inte skiljde sig speciellt mycket. Nackdelen med att ha väldigt många 

varumärken är att risken för att de Kannibaliserar varandra istället för att segmentera 

marknaden bara gör den otydligare. Konsumenterna har dessutom lagt fram som sitt främsta 

klagomål att det finns för många varumärken att de inte vet vad varje varumärke innebär. Ett 

massivt utbud av varumärken kostar stora mängder pengar i marknadsföring och resulterar i 

att kundernas informationsintag blir överbelastat. 

 

Trenden idag är att man försöker minska varumärkesportföljen i syftet att lämna ett starkare 

intryck hos kunden och tydligare visa vad varumärkena står för. Företagen väljer att fokusera 

på ett mindre antal varumärken. Fördelen med detta är att skillnaderna mellan varumärkena 
                                                           
49Kapferer, Jean-Noël, (1997) Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity long term, 
2nd ed. 
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blir tydligare vilket underlättar segmenteringen av marknaden. Marknadsföringen 

koncentreras på färre varumärken och får en starkare genomslagskraft i konsumenternas 

medvetande. 

 

Enligt Multibranding teorin ska varumärken lanseras endast där företagen kan skapa tydliga 

skillnader mellan varumärkena och produkterna. Som illustreras i figur 3.4 så förekommer lite 

Kannibalism mellan de olika varumärkena och dessa är klart riktade mot sitt kundsegment. I 

figur 3.5 ser man resultatet av vad som händer när för många varumärken lanseras. De saknar 

tydliga gränser och en hög grad av Kannibalism uppstår. 

 

 
 

Figur 3.3 Illustration av låg Kannibalism50 

 

 
 

Figur 3.4 Illustration av hög Kannibalism51 

 

                                                           
50 Egen illustration  
51 Egen illustration 
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En lyckad Multibranding strategi förutsätter att en ingående marknadsanalys har gjorts och 

det fastställts i vilket stadium både produkten och marknaden ligger.  

 

På en outvecklad marknad finns inte samma värde i att försöka differentiera sin produkt och 

sitt varumärke eftersom marknaden inte går att differentiera och marknadsexpansion ska stå i 

centrum. 

 

På en utvecklad marknad är det lättare att isolera vilka kundsegment som finns och det enda 

sättet att expandera är att stjäla marknadsandelar från konkurrerande företag. Då är det viktigt 

att få en bättre täckning av marknaden och differentiera sina produkter och varumärken för att 

tilltala flera kundsegment genom bl.a. olika prisnivåer och på så sätt uppnå 

konkurrensfördelar. 

 

3.2.4.1 Relevans för fenomenet 
 

Detta avsnitt illustrerar när Multibranding är lämplig och hur den kan gå till. De frågor som 

kan ställas för att se relevansens till problemet är: 

 

• Skulle en differentiering av produkten ge en styrka till varumärkena? 

• Hur stor är risken för Kannibalism vid etablering av flera varumärken inom 

hotellbranschen? 

 

3.3 Teorisyntes 
 

Vid en fusion eller ett uppköp måste företagen besluta om hur de ska hantera varumärket. 

Utifrån att först fastställa karaktären på både företagen och varumärken. Involveringsteorin 

används för att specifikt studera vilka attityder som finns till företaget hos deras kunder. 

Genom denna teori fastställer vi hur lojala kunderna är till varumärket i fråga. 

Involveringsteorin ligger även till grund för hur Brand Equity fastställs. Brand Equity är den 

viktigaste aspekten som ligger till grund för vilken strategi företagen ska välja. Denna teori 

syftar till att fastställa vilket mervärde varumärkena ger till kunderna och vad som det riktiga 

värdet i varumärket är.   
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Efter denna fas så väljer företagen den strategi som passar bäst för båda företagen, förutsatt att 

de har valt rätt strategi skall utfallet vara positivt d.v.s. bättre än om de hade valt någon av de 

andra strategierna. 

 
 

Figur 3.5 Teoretisk syntes  

 

3.4 Teoretisk referensram 
 

När ett företag köper upp ett annat företag förvärvas även ofta ett starkt varumärke. Företaget 

måste då fastställa huruvida de skall behålla varumärket eller ta bort varumärket och fortsätta 

med sitt egna. Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie på Hilton och 

Scandic utvärdera och analysera deras varumärkesstrategi vid Hiltons uppköp av Scandic. 

 

För att veta vilka strategier de skall använda för att nå en lyckad hantering av varumärket vid 

ett uppköp så har vi i vår syntes beskrivit de steg som företaget måste genomgå. 

 

I vår empiri kommer vi att studera hur Hilton hanterade varumärket Scandic efter uppköpet av 

den svenska hotellkedjan Scandic Hotels AB. 

 

Ur Involveringsteorin har vi valt att använda oss av följande variabler: 

 

De två möjliga strategierna 

 Brand extension Multibrands 

Fusion eller Uppköp 

Brand Equity Involveringsteorin 

Lyckad 
varumärkeshantering 
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• Kundens förväntningar om varan eller tjänsten som antingen resulterar i ingen, låg, 

eller hög förväntan på varan. 

• Vilken inverkan marknadsföringen har haft på kunden, detta mäts i hög, låg eller 

ingen. 

• Den grad av involvering kunden känner, vilket kan tolkas som lojalitet, och som mäts i 

hög- eller låginvolvering. 

 

Dessa variabler har utmynnat i följande frågeställningar: 

 

• Vilka förväntningar har kunden på tjänsten, har han brukat den tidigare? 

• Vad uppmärksammade honom om tjänsten? 

• Kan kunden tänka sig komma tillbaka? 

 

Vårt angreppssätt för denna teori i empirin kommer att ske genom enkätundersökningar bland 

hotellgäster. Dessutom kommer vi i vår fallstudie på Hilton undersöka vad deras uppfattning 

av kundernas involvering är. 

 

Förutom att fastställa kundernas lojalitet måste Hilton i detta fall även fastställa varumärket 

Scandics varumärkeskapital. Varumärkeskapitalet fastställs med hjälp av Brand Equity och 

därför har vi undersökt följande variabler på Hilton och Scandic. 

 

• Medvetenheten hos kunden varierar och informationssökningen kring produkten är av 

betydelse och medvetenheten kan mätas i hög respektive låg medvetenhet. 

• Informationssökningen är också en variabel som hänger samma med ovanstående 

variabel och mäts i hur pass mycket informationssökning kunder lägger ner i sökandet 

om varumärket och dess konkurrenter. Denna variabel kan mätas i ingående 

informationssökning respektive grundlig informationssökning. 

• Det som motiverar kunden är till en viss del de associationer han har med varumärket. 

Dessa associationer kan mätas som antingen positiva eller negativa.  

• Det mervärde som kunder känner genom köp vid ett visst varumärke mäts genom 

antingen stort mervärde eller litet mervärde. 
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Dessa variabler har utmynnat i följande frågeställningar: 

 

• Är konsumenten medveten om vilket varumärke han köper? 

• Känner konsumenten till fler av de andra konkurrerande varumärkena? 

• Vad tänker kunden på då han köper tjänsten? 

• Känner kunden att han får ut något extra om han köper just den här tjänsten? 

 

För att få svar på dessa frågor kommer vi i empirin att intervjua hotellgäster samt undersöka 

vad Hilton gör för att bygga upp varumärkena i konsumentens medvetande.  

 

I andra steget så har företaget fastställt kundernas involvering och varumärkeskapitalet och 

måste då bestämma vilken strategi som passar bäst utifrån det givna läget. För att göra detta 

finns två möjliga strategier för att uppnå en lyckad varumärkes hantering av varumärket 

Scandic och dessa är Multibranding och Brand Extension. 

 

För att se om Brand Extension är en lämplig strategi för Hilton har vi valt att studera följande 

variabler.  

 

• Hur väl stämmer varumärkets modernitet överens med marknaden och dess krav? 

Detta kan mätas genom väl överensstämmande och icke väl överensstämmande. 

• Varumärkena kan ha olika styrka hos kunden och detta mäts i antingen hög eller låg 

styrka. Ett starkt varumärke är bättre ämnat att sprida till nya produktkategorier medan 

ett svagt varumärke skall fokusera mer mot kärnprodukterna. 

 

Dessa variabler har utmynnat i följande frågeställningar: 

 

• Behöver företaget förnya sin image? 

• Skulle varumärket stärkas av en Brand Extension? 

• Finns det en risk att varumärket skulle spädas ut vid en Brand Extension? 
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För att se om Multibranding är en lämplig strategi för Hilton vid uppköpet av Scandic Hotels 

AB har vi valt att studera följande variabler: 

 

• Styrkan av kommunikationsbruset är av stor relevans när man skall fastställa graden 

av genomslagskraft varumärket har. Detta mäts antingen i kraftigt brus eller svagt 

brus. Om bruset är för starkt kan det vara lämpligt att fokusera på få varumärken och 

vise versa. 

• Storleken på marknaden är avgörande för hur den skall segmenteras. För att 

marknaden skall kunna ta emot många varumärken måste den vara så pass stor att den 

skall kunna ge varje varumärke ett eget segment och om marknaden är av den 

storleken uppstår en väldigt låg grad av kannibalism, men om marknaden är för liten 

relativt sätt mot det segment som existerar på den så kommer en hög grad av 

kannibalism att uppstå. Den här variabeln mäter man genom en jämförelse av flera 

varumärken för att se hur tydlig skillnad det finns mellan dem. 

 

Dessa variabler har utmynnat i följande frågeställningar: 

 

• Skulle en differentiering av produkten ge en styrka till varumärkena? 

• Hur stor är risken för Kannibalism vid etablering av flera varumärken inom 

hotellbranschen? 

 

Utifrån fallstudien på Hilton kommer vi att undersöka vilken strategi som lämpar sig mest och 

vilken strategi som Hilton själva har valt att följa. 
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4 Företagsfakta 
 

Nedan följer en kort presentation av de båda företagen och deras varumärken. Vi presenterar 

först Hilton och Scandic Hotels AB historik samt en redogörelse för hur företagen såg ut vid 

tidpunkten för uppköpet.  Slutligen ger vi en kort beskrivning av hur verksamheten i Norden 

ser ut idag, snart fem år efter uppköpet. 

 

4.1 Hilton 
 

Hilton är världens starkaste varumärke i hotellbranschen52. Bolaget grundades i Texas i USA 

år 1919 då Conrad Hilton köpte sitt första hotell.53 Hotellkedjan expanderade under de 

följande 45 åren över hela världen och år 1964 splittrades den amerikanska marknaden från 

Europa och övriga världen. Varumärket delas nu av det brittiska bolaget Hilton Group PLC s 

och det amerikanska bolaget Hilton Corporation. 54 

 

Efter splittringen av varumärket har det inte förekommit något samarbete alls mellan de båda 

bolagen, utan de har agerat helt oberoende av varandra fram till år 1997.55 På grund av en 

hårdnande marknad insåg bolagen vikten av att samarbeta, speciellt då båda bolagen gick 

under samma varumärke. Det bildades därför en allians mellan Hilton Group PLC och Hilton 

Corporation. 

 

I april 2001 lade Hilton Group PLC ett bud på den svenska hotellkedjan Scandic Hotels AB.  

Vid den tidpunkten hade Hilton Group PLC och Hilton Corporation cirka 450 Hilton hotell i 

över 50 länder. Utöver varumärket Hilton bedriver bolagen över 1,500 hotell till under 

varumärken såsom Embassy Suites, Hampton Inn och Conrad. 

 

Hilton Group PLC är ett av de största bolagen på London Stock exchange och bolaget har inte 

bara verksamhet i hotellbranschen utan även i spelbranschen via dotterbolaget Ladbrokes och 

hälso- och gymbranschen via dotterbolaget LivingWell.56 

 

                                                           
52 http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/22/20020122BIT00130/bit0001.doc 
53 http://www.hiltonworldwide.com/en/ww/company_info/corporate_history.jhtml 
54 Press Release: Hilton Group PLC, 2001-06-01 
55 Press Release: Hilton Group PLC, 2001-06-01 
56 Press Release: Hilton Group PLC, 2001-06-01 
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Hilton International är bolagets största operativa division och har över 39,000 anställda och 

driver 224 hotell i 50 länder.57 

 

4.2 Scandic Hotels AB 
 
 
År 1963 började Svenska Esso en testverksamhet som kombinerade service för både bil och 

bilist, s.k. väghotell.58 Produkten av denna testverksamhet blev Esso Motor Hotel som 

grundades 1966.  

 

Det första hotellet låg utanför Göteborg i Mölndal och var modernt för sin tid. Dessa hotell 

blev en braksuccé och redan 1972 började företaget expandera till Norge och Danmark.  

 

Fram till 1985 hade företaget bytt namn till Scandic Hotels och bytt ägare till Ratos. 1990 

kom Kuwaitkrisen vilket resulterade i en lågkonjunktur som i sin tur orsakade en kraftig 

minskning i hotellbeläggningen. 

 

1992 fick företaget en ny ledning och en ny strategi som innebar en effektivisering inom 

företaget. Efter detta minskade företaget i storlek fram till 1995 då företaget hade minskat 

med totalt 20 hotell. Det var nu som grunden för nya Scandic Hotels lades genom en ny 

vision, affärsidé och gemensamma mål för framtiden. 

 

År 1996 köpte Scandic Resos svenska hotellrörelse som innefattade 14 hotell. Samma år i 

december börsnoterades Scandic Hotels AB.  

 

Från år 1998 till år 2000 förvärvade Scandic Hotels AB flera andra hotellkedjor däribland 

Arctica OY, som var Finlands tredje största hotellkedja vid tillfället. Totalt ökade Scandic 

Hotels sin storlek med över 40 hotell.  

 

Scandic Hotels AB var vid tidpunkten då Hilton lade ett bud på hotellkedjan Nordens ledande 

hotellkedja med 155 hotell i elva länder. 133 hotell finns i de Nordiska länderna och 

resterande hotell finns belägna i Österrike, Belgien, Estland, Tyskland, Holland och Litauen. 

 

                                                           
57 Press Release: Hilton Group PLC, 2001-06-01 
58 http://www.scandic-hotels.se/corporateinfo/902_AboutTheHiltonBrand.jsp 



    

 32

Företaget var den enda renodlade hotellkedjan som var noterat på Stockholmsbörsen och 

omsatte cirka sex miljarder kronor samt hade 7,500 anställda.59 

 

4.3 Hilton och Scandic  
 

Idag styrs den nordiska verksamheten ifrån Hilton och Scandics supportkontor i Stockholm. 

Scandic är än idag den ledande hotellkedjan i Norden och har 140 hotell i tio länder. 60 I 

september 2004 gjordes en undersökning bland 500 kvinnor och män i åldern 15-75 år som 

visade att Scandic är Sveriges starkaste varumärke.61 Hög kännedom och hög acceptans bland 

de tillfrågade gav Scandic högst poäng i hotellbranschen. 

 

Varumärket Scandic har genomgått en viss ansiktslyftning år 2002 för att få en mer 

modernare image och har därför bytt namn från Scandic Hotels till enbart Scandic62. I 

samband med att företaget tog bort Hotels från namnet valde Hilton och Scandic att göra om 

Scandics logotyp för att bli mer stilrena och modernare. En annan anledning till att de bytte ut 

logotypen var att Hilton ville expandera Scandic ut i Europa. De genomförde en undersökning 

på vad hotellgäster tyckte om Scandic Hotells logotyp. Undersökningen pekade på att 

hotellgästerna på kontinenten ansåg att logotypen var för fritidsbetonad och framstod nästan 

lite billig. Därför beslutade Hilton att skapa en logotyp som skulle avspegla en mer 

affärsmässigt profil eftersom Scandic vänder sig till främst till affärsresenärer. 

 

Den nya ägaren Hilton Group PLC har idag etablerat fem hotell i Norden, varav två i 

Sverige.63 Fyra av dessa hotell var tidigare Scandic Hotel som byggdes om från ett midmarket 

hotell till ett first class hotell.64 

 

Supportkontoret i Stockholm styr verksamheten för samtliga hotell under varumärket Scandic 

även de utanför Norden. Däremot har de ekonomiskt samt driftansvar över de fem Hilton 

hotellen som finns i Norden. 

 

 

                                                           
59 Press Release: Hilton Group PLC, 2001-06-01 
60 http://www.scandic-hotels.se/assets/SC/cms/live/site_images/pdfs/Facts_about_Scandic_SV.pdf 
61 Vikström, Suzanne (2004) Scandic är Sveriges starkaste hotellvarumärke Resumé 2004-09-30 
62 Intervju: Telefonintervju med Inger Mattsson Market and Communication Executive 2005-12-20 
63 http://www.hilton.co.uk/FindAHotel/200_FindAHotel.jsp 
64 Intervju: Hilton och Scandic (2005-11-17) 
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5 Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri vi har kommit fram till dels vid en 

fallstudie på Hilton och Scandic och dels via en enkätundersökning bland Scandics 

hotellgäster. Fallstudien skall ge oss företagsperspektivet medan enkätundersökningen skall 

ge oss kundperspektivet. 

 

5.1 Företagsperspektivet65 
 

Företagsperspektivet bygger på en intervju med Martin Tengvall Media Koordinator och 

Inger Mattsson Market and Communication Executive den 17 november 2005.  

 

Vi träffade Martina och Inger på ett konferensrum på Hilton och Scandics supportkontor i 

Stockholm. Innan mötet hade de bett om att få frågorna av oss för att kunna vara förberedda 

på våra frågor. 

 

Vid intervjun ställde vi frågor66 kring Hiltons uppköp av Scandic Hotels AB, Hiltons visioner 

och mål vid uppköpet, utfallet av Hiltons visioner och mål fem år efter uppköpet och hur 

Hilton vill förmedla de båda varumärkena Hilton och Scandic. 

 

5.1.1 Hiltons uppköp av Scandic Hotels AB 
 

Vi började intervjun genom att låta Martina och Inger berätta lite kort om uppköpet och nedan 

har vi summerat den information vi fick.  

 

Hilton Group förvärvade Scandic Hotels i juni 2001.  Scandic Hotels köptes för nio miljarder 

kronor och vid detta tillfälle hade de tillgångar värderade till 3,9 miljarder. Detta innebär att 

värdet i form av kunskap, framtida möjligheter och varumärke värderades till 5,1 miljarder 

kronor. 

 

Enligt Martina och Inger har fler internationella hotellaktörer har försökt ta sig in på den 

nordiska marknaden eftersom denna marknad har dominerats av nordiska aktörer. Det har 

                                                           
65 Intervju: Hilton och Scandic (2005-11-17) 
66 Se bilaga 
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visat sig vara svårt för internationella aktörer att genomföra en penetrering av marknaden i 

Norden då de saknat kunskap om den Nordiska marknaden. 

 

Vidare berättade Martina att Hilton saknade kunskap om både den nordiska marknaden samt 

midmarket hotels vilket var en av anledningarna till uppköpet. Scandic var vid uppköpet 

dessutom en lönsam hotellkedja.  
 

5.1.2 Hiltons vision och mål vid uppköpet 
 

Vi frågade Martina och Inger vilken vision och vilket mål Hilton hade vid uppköpet. 

Enligt Martina och Inger avsåg Hilton att etablera sig som en betydande aktör på den nordiska 

hotellmarknaden genom att mellan 20-30 av Scandics hotell kunde komma att byta varumärke 

till Hilton inom de närmsta åren. Vidare berättade Martina att av de Scandic Hotell som de 

planerade att byta varumärke på hade Hilton gjort sina bedömningar utifrån läge och standard. 

Ett antal av dessa hotell behövde en förädlingsrenovering för att nå Hilton standard. 

  

Martina berättade att varumärkesbyte skulle ge goda möjligheter att täcka marknaden med två 

olika varumärken. Scandics starka varumärke var planerat att få leva vidare, även om det 

fanns rykten om planer att eventuellt döpa om Scandic Hotellen till Hiltons andra hotellkedja 

DoubbleTree. Kunderna skulle få ett större urval genom Hiltons fullserviceerbjudande och 

Scandics erbjudanden till mellansegmentet. Enligt både Martina och Inger föredrar Scandic 

att kalla sig för en midmarket hotellkedja eftersom engelska ordet beskriver bättre 

varumärket.  

 

5.1.3 Utfallet av Hiltons visioner och mål fem år efter uppköpet 
 

Det har snart gått fem år sedan uppköpet blev klart och så därför frågade vi varför Hiltons 

vision och mål inte gått enligt planerna som de hade vid uppköpet? 

 

Martina berättade att terroristattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 

2001 har satt djupa spår i hotellbranschen. Detta skedde dessutom drygt tre månader efter 

uppköpet blivit klart. Attacken fick den effekten att människor världen över började resa 

mindre både privat och i tjänsten vilket har drabbat hotellbranschen hårt ekonomiskt även om 

resandet har återgått något. 
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I februari 2002 öppnades Hilton Slussen, före detta Scandic Slussen, vilket blev det första 

Hilton hotellet i Sverige. Martina berättade att innan dess hade Hilton bara haft ett hotell i 

Norden vilket var Hilton Copenhagen Airport som de började bygga innan Hiltons uppköp av 

Scandic var klart och det hotellet stod klart sommaren 2001.  

 

Vad hände sedan frågade vi, hur många hotell finns det i Sverige idag?  

 

Martina berättade att efter Hilton Slussen öppnades ytterligare tre Hilton hotell i Sverige, 

Hilton Linköping City, Hilton Malmö City samt Hilton Infra City. 

 

Hilton Linköping City var ett helt nytt hotell som Scandic redan vid uppköpet höll på att 

bygga. Därför såg Hilton sin chans att göra om det till ett Hilton hotell redan innan 

invigningen. Hilton Linköping City gick dock mindre bra då flera stora företag lade ner sina 

verksamheter i Linköping samt att företagen blev mer kostnadsmedvetna. Enligt Martina och 

Inger så var det p.g.a. den dåliga lönsamheten som Hilton och Scandic att döpa om hotellet till 

Scandic igen. 

 

En annan intressant händelse som Martina och Inger berättade om var Hilton Infra City. 

Hilton Infra City var före detta Scandic Infra City men förädlingsrenoverades för att uppnå 

Hilton standard. Enligt Martina är hotellet ett hotell som ligger strategiskt bra mittemellan 

Stockholm City och flygplatsen Arlanda. Denna strategiska plats var något som Hilton ville 

dra nytta utav och bytte namn på hotellet till Hilton. Mindre än ett år senare bytte hotellet 

namn till Scandic igen då lönsamheten under varumärket Hilton sjunkit drastiskt. 

 

Martina och Inger berättade att Hilton idag enbart har två hotell i Sverige, Hilton Slussen i 

Stockholm och Hilton Malmö City och båda hotellen ligger centralt i storstäderna och är 

lönsamma. 

 

Vi blev nyfikna på varför Hilton gått sämre än väntat och svaret vi fick var att varumärket 

Hilton har gått sämre att etablera i Norden p.g.a. att vi skandinaver har en annan hotellkultur 

än den Hilton förmedlar världen över. Av de hotellgäster som bor på Hilton Slussen idag är 

cirka 70-80 procent utländska hotellgäster enligt Martina.  
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Martina berätta att ett problem för Hilton är att de har höga priser och att svenska 

affärsresenärer har svårt att visa upp en hotellräkning från Hilton istället för en hotellräkning 

från Scandic Hotels. I Tyskland däremot är det inget konstigt att en affärsresenär väljer att bo 

på Hilton trots att det är ett dyrare alternativ än Scandic. 

 

I vår förstudie om Hilton och Scandic så hade vi läst i en del artiklar där media framställde att 

Hilton underskattat Scandic som varumärke då de vid uppköpet snabbt gått ut med att upp till 

20-30 av Scandics hotell kunde komma att byggas om till Hilton hotell. I de hotell som har 

byggts om fram och tillbaka har Hilton enligt medias spekulationer investerat över 100 

miljoner kronor. 67 Vi frågade därför Martina och Inger hur de ville kommentera beloppet och 

hur Hilton såg på misslyckandet. 

 

Varken Martina eller Inger kunde kommentera beloppet och ville inte helt hålla med om att 

Hilton skulle ha underskattat Scandic som varumärke. Martina berättade att Hilton har idag 

inga större planer på att expandera sitt varumärke mer i Sverige, utan på Hilton och Scandics 

supportkontor i Stockholm har de strategierna att utveckla varumärket Scandic. 

 

Vi frågade hur de tänkt utveckla varumärket Scandic? 

 

Inger berättade varumärket Scandic har sedan uppköpet genomgått en hel del förändring. 

Bland annat har logotypen gjorts om från Scandic Hotels klassiska sol som går ner (eller går 

upp för den delen) över namnet Scandic Hotels till att enbart heta Scandic. Den förra 

logotypen presenterades i tre färger blått, rött och gult, men den nya logotypen presenterat 

enbart i en klar röd färg. 

 

Martina fyllde i att Scandic som varumärket har dessutom expanderat utanför Norden sedan 

uppköpet och har öppnat flera hotell utanför Norden. De berättade att det funnits 

spekulationer internt på Scandic att varumärket Scandic skulle avvecklas, men de 

spekulationerna har nu försvunnit och att Scandic har visat att de är ett starkt varumärke även 

utanför Norden. För att ytterligare betona att Scandic som varumärke är starkt berättade 

Martina stolt att de numera franchisar Scandic som varumärke och att de har öppnat två hotell 

i Italien och snart kan det komma att öppna ett hotell i Kina och eventuellt i Egypten. 

                                                           
67 Artikel: Affärsvärlden ”HOTELLBRANSCHEN - Spelet om de svenska hotellen” 2005-10-05 Torbjörn 
Askman 



    

 37

 

Vidare berättar Martina och Inger att när företaget nu franchisar Scandics varumärke så kallar 

de det Scandic by Hilton för de blivande franchisetagarna. Hilton använder Scandic som deras 

ansikte mot midrange market. Detta innebär att de försöker länka varumärkena samtidigt som 

de vill särskilja vad respektive varumärke representerar enligt Martina och Inger. 

 

Vi frågade vilken strategi Hilton och Scandic har för att knyta till sig och skapa lojalitet hos 

kunderna? 

 

Inger berättade att de tidigare hade Scandic Club som var ett lojalitetsprogram som Scandic 

Hotels AB hade för att knyta kunderna till sig. Gästerna fick poäng på sina klubbkort när de 

bodde på Scandic Hotels och kunde senare använda poängen genom att ta ut gratis nätter. 

Martina fyllde i att efter uppköpet avvecklades Scandic Club och Scandics lojalitetsprogram 

integrerades med Hiltons lojalitetsprogram som heter Hilton Honors. 

 

Martina menade att genom Hilton Honors har de försökt länka varumärkena till varandra 

samtidigt som de inte vill bilda ett varumärke av dem. Hilton Honors är ett kort som ger 

poäng och rabatter då gästen bor på något hotell inom Hilton Koncernen.  

 

Martina nämnde att fram till 1997 hade Hilton Group PLC och den amerikanska Hilton 

Corporation inte haft något gemensamt lojalitetsprogram, men den hårdnade konkurrensen 

gjorde att en allians bildades. Hon sade att detta innebar att före detta Scandic Club 

medlemmar numera får poäng inom hela alliansen av Hilton hotell oavsett om de bor på 

Conrad Hotels, Hilton Hotels, Scandic, DoubleTree, Embassy Suites Hotels, Homewood Suits 

Hilton, Hilton Garden Inn eller Hampton Inn. 

 

5.1.3.1 Scandic ett varumärke som förmedlar öppenhet och flexibilitet 
 

Nu när vi vet utfallet av visionerna och målet som Hilton hade ville vi veta hur Hilton tänkt 

förmedla varumärket Scandic och vad vill de att Scandic skall stå för? 

 

Inger Mattsson som är Market and Communication Executive är den som ansvarig för 

varumärket och hon berättade att Scandics affärsidé är att vara tillgängliga för alla. Hon sade 

att de vill framstå som ett enkelt hotell som ger valuta för pengarna samtidigt som de är 
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öppensinnade och visar omtanke för sina kunder och gäster. De arbetar efter konceptet, easy 

living, vilket innebär att det ska vara avslappnat inte ansträngt. 

 

Inger anser att om Scandic skall lyckas med detta koncept måste Scandic jobba efter en 

strategi som genomsyrar hela organisationen. Scandic har lagt en hög vikt på intern 

marknadsföring och vill att medarbetarna skall få känslan av att de jobbar på ett avslappnat 

hotell med mer ”open minded” filosofi som hon uttrycker det. 

 

Inger visar oss figuren nedan där Hilton och Scandic positionerat sig och sina konkurrenter 

utifrån fyra variabler. Positioneringsdiagrammet nedan är framtaget av Hilton och Scandic. 

 

Hon förklarar att including innebär att hotellen är koncepthotell där allt ingår som ett paket 

medan excluding innebär att gästerna får en mer skräddarsydd vistelse och får betala extra där 

utefter.  

 

När man kliver in på ett hotell ser de flesta hotellen likadana ut och det är ibland svårt att 

skilja hotellen åt om man inte sett logotypen utanför innan man klev in. Inger menar att de 

flesta hotellen följer en viss mall och kan därför anses vara konservativa.  

Open minded 

Conservative 

Including Excluding 
Design Hotels 

Hilton 
Sheraton 
Intercontinental 

Scandic Hotels 
Quality 
Mercure/Novotel 
Ramada 
First Hotels 
Holiday Inn 
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Som Inger nämnde tidigare vill Scandic sträva efter att nå en mer open minded känsla över 

sina hotell. Hon tror därför att om de skall uppnå detta måste Scandic förmedla sin anda till 

sina anställda genom internmarknadsföring. Scandic tror nämligen att en medarbetare måste 

få friare händer och en friare känsla för de han eller hon gör i sitt arbete för att trivas och 

kunna vara mer open minded. Hon sa att det Scandic vill åt, är att skilja sig från andra 

hotellkedjor och vara unika. 

 

5.1.3.2 Hilton ett varumärke förmedlar en Internationell och lyxig känsla 
 

Nu när vi fått reda på hur planerna ser för varumärket Scandic så var vi självklart nyfikna på 

hur Hilton och Scandic tänkt förmedla varumärket Hilton. 

 

Inger berättade att Hilton har främst riktat sig mot affärsresenärer samt mindre priskänsliga 

kunder. Marknadsföringen har därför inte varit lika aggressiv som varumärket Scandic varit. 

Hon sa att istället för att synas i TV-reklamer, tidningar och höras i radio har Hilton valt att 

marknadsföra sig genom samarbetspartners. Detta sker enligt henne t.ex. genom att kunderna 

kan utnyttja sina samlade American Express poäng genom att bo på Hilton etc. Vidare 

berättade Inger att Hilton har en allians med SAS vilket var ett strategiskt beslut eftersom 

Hilton riktar sig främst mot affärsresenärer.  

 

Vidare i intervjun framgick att Hilton har börjat förmedla mer än bara känslan av ett lyxigt 

affärsresenärhotell genom att skapa ett helt nytt varumärke Hilton World Wide Resort. Dessa 

hotell är belägna på orter som kan erbjuda gästerna mer än bara en hotellvistelse. De berättade 

att Hilton vill att hela familjen skall kunna njuta av semester alternativt att affärsresenärerna 

skall stanna kvar över helgen och ta semester. Dessa hotell kan erbjuda alltifrån sol och bad 

på egna sandstränder vid havet till golf m.m. 

 

På det positioneringsdiagram som Inger visade som Hilton och Scandic tagit fram har de valt 

att placera varumärket Hilton under excluding och conservative. Inger förklarade placering 

med att när gästen checkar in på ett Hilton hotell köper han eller hon inte ett paket utan gästen 

kan välja till tjänster för att få ett mer skräddarsytt paket. Vidare menade hon att Hilton är 

som flesta andra hotell konservativt och försöker inte med vågat nytänkande. 
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5.2 Kundperspektivet 
 

Enkäten har ställts till 36 kvinnor och män i åldern 20-65 som under de två senaste åren bott 

på Scandic Hotells. Siffran som står inom parantes är antalet som svarat på det alternativet. 

 

1. Hur ofta brukar Ni bo på ett Scandic hotell?  

 

1. Mindre än en natt om 

året (19)  

2. Två till sex nätter om 

året (14)  

3. En natt i månaden (2) 

4. En natt i veckan (1) 

5. Flera nätter i veckan (0)  

 

 

 

Kommentar: Detta svar visar vilken grad av exponering som kunderna har fått av Scandics 

tjänster. 

 

2.  Vilka förväntningar har Ni på servicen på Scandic hotellen i helhet? 

 

1. Väldigt låga (0) 

2. Låga (0)  

3. Inga alls (5) 

4. Höga (30) 

5. Väldigt höga (1) 

 

 

 

 

Kommentar: Majoriteten av undersökningsobjekten svarade att de hade höga förväntningar på 

servicen hos Scandic. Detta visar att varumärket Scandic är tillräckligt starkt för att forma en 

bestämd uppfattning. 
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3.  Varför bor Ni på Scandic? (tillåtet att välja flera alternativ) 

 

1. Billiga (12)  

2. En tilltalande reklam (0) 

3. Rekommendationer från vänner,  

kollegor eller bekanta.(14) 

4. Hilton Honors medlems club (4) 

5. Bra familjehotell (6) 

6. Bra aktivitetsprogram (0) 

7. Inget av ovanstående (10) 

 

 

Kommentar: Det man kan se i detta diagram är att de två starkaste drivande faktorerna för köp 

av Scandics tjänster är priset och word-of-mouth. 

 

4.  Kan Ni tänka er att bo på Scandic igen? 

 

1. Ja (36) 

2. Nej (0) 

3. Vet inte (0) 

 

Kommentar: Detta svar visar att samtliga av undersökningsobjekten är villiga att köpa 

Scandics tjänster efter att de brukat dem. 

 

5.  Känner Ni till att Hilton koncernen är ägare utav Scandic hotellen. 

 

1. Ja (36) 

2. Nej (0) 

 

Kommentar: Detta svar visar att samtliga av respondenterna är medvetna om att Hilton äger 

Scandic. 
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6. Uppfattar Ni Hiltons ägande av Scandic som positivt eller negativt? 

 

1. Positivt (19)  

2. Negativt (4)  

3. Vet ej (13)  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Majoriteten av de tillfrågade tycker att Hiltons ägande av Scandic är positivt. 

Detta kan tolkas som att förväntningarna på Scandic har ökat sedan uppköpet. 

 

 

7. Hur många av följande hotellkedjor känner Ni till? 

 

1. Choice Hotels (20) 

2. Best Western (28)  

3. Sheraton (36) 

4. First Hotels (32) 

5. Rica City Hotels (21) 

6. Quality Hotels (29) 

7. Intercontinetal (23) 

8. Ramada (25)  

9. Mercure/ Novotel 

(18) 

10. Holiday Inn (36) 

 

Kommentar: Denna fråga visar hur medveten kunderna är om konkurrerande hotellkedjor. 

Detta kan tolkas som att kunderna är väl medvetna om vilka hotell som finns på marknaden 

och trots detta har de valt Scandic. 
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8. Känner Ni att Ni får ut något extra av att bo på Scandic Hotels? 

 

1. Inte alls (8)  

2. Lite men inte tillräckligt (6)  

3. Lagom (19) 

4. Mycket (3) 

 

 

 

Kommentar: Denna fråga visar hur nöjda kunderna är med vistelsen på Scandic. Vår 

undersökning visade att majoriteten är nöjda med sin vistelse. 

 

 

9. Om Ni skulle sätta betyg på Scandic på en skala 1-5 vilket betyg skulle du sätta? 

 

___3,22____ 

 

10. Om Ni skulle sätta betyg på ett 

Hilton hotell skala 1-5 vilket betyg 

skulle du sätta? (Om Ni inte bott 

eller bor så ofta på Hilton får du sätta 

det betyg som du uppfattar Hilton) 

___4,06___ 

 

 

Kommentar: Denna fråga visar hur kunderna betygsätter Scandic respektive Hilton på en 

skala 1-5. Undersökningen visade att det fanns en klar skillnad i kundernas uppfattning om de 

två varumärkena. 
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11. Om Scandic hotellen blev Hilton skulle Ni då kunna tänka er att bo på Hilton? 

 

1. Inte alls (0) 

2. Ja, om det var samma pris (22)  

3. Ja, (8) 

4. Ja, absolut (4) 

5. Betalar gärna extra för att bo på  

 ett Hilton hotell (2) 

 

 

 

 

Kommentar: Svaret på frågan visar att de flesta kunderna skulle kunna tänka sig bo på Hilton 

ifall det var samma pris. Detta visar att priset är av stor vikt vid val av hotell. 

 

12. Vad associerar du Hilton hotellen med? (tillåtet att välja flera alternativ) 

 

1. Internationalitet (14)  

2. Kongresser (14)  

3. Välkänt (20) 

4. Dyrt (16) 

5. Paris Hilton (2) 

6. Lyx (18) 

 

 

 

 

Kommentar: Undersökningen visar att de flesta svarat att de associerar Hilton som ett välkänt, 

dyrt och lyxigt hotell av internationell standard. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel skall vi koppla samman  teorier med empirin. Analysen skall ge oss underlag 

för  slutsater. 

 

6.1 Involveringsteorin 
 

Det vi ville belysa med Involveringsteorin var att se hur Hilton och Scandic ser på kundernas 

involvering och sedan jämföra det mot vår egen kundundersökning. 

 

När Hilton köpte upp Scandic Hotells hade de den uppfattningen att de skulle kunna ta över 

det kundsegment av Scandics kunder som föredrog lite mer exklusivt boende på hotellen. 

Hilton trodde att de mindre priskänsliga kunderna var relativt illojala mot Scandic och att 

genom Hilton varumärket och dess image skulle de kunna skapa en starkare lojalitet hos 

kunderna. 

 

Vår kundundersökning byggde på en frågeenkät till 36 person som bott på Scandic under de 

senaste två åren visade att den svenska kulturen hade lättare att anamma Scandics 

företagsfilosofi. 

 

Samtliga respondenter svarade att de kunde tänka sig att bo på Scandic igen och majoriteten 

av kunderna uppfattade Hilton som dyrt lyxhotell. 

 

Sammanfattningsvis kan man tolka detta som att Hilton hade underskattat hotellgästernas grad 

av involvering och därav också deras lojalitet till Scandic.  

 

6.2 Brand Equity Theory 
 

Det vi ville belysa med Brand Equity Theory var hur Hilton trodde att Scandic hade byggt upp 

sitt varumärke i hotellgästernas medvetande.  

 

Hilton uppfattade Scandic som ett välkänt och starkt varumärke med relativt positiva 

associationer som gav ett ganska bra mervärde. De uppfattade dock kunderna som mindre 

lojala och detta var någonting som de trodde att de kunde styrka genom en satsning med sitt 
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eget varumärke Hilton. De uppfattade att de svenska hotellgästerna var väldigt lojala de 

inhemska hotellkedjorna och att de var medvetna om att flera stora internationella aktörer 

tidigare har försökt slå sig in på den svenska marknaden med mindre lyckade resultat. 

 

Vår kundundersökning visade att medvetenheten om så väl inhemska som utländska 

hotellkedjor var väldigt hög. Vidare visade undersökningen att de starkaste skälen till vistelse 

på ett Scandic hotell var rekommendationer från bekanta samt att priset hade en betydande 

inverkan. De förväntningar som hotellgästerna hade när de bodde på Scandic var höga och 

uppfylldes till den grad att samtliga hotellgäster kunde tänka sig att bo på ett Scandic hotell 

igen. 

 

Sammanfattningsvis kan man tolka detta som att Hilton underskattade varumärket Scandics 

värde och därigenom kundernas lojalitet till varumärket. 

 

6.3 Brand Extension  
 

Förutsättningarna för att Brand Extension hade varit en lämplig strategi vid uppköpet av 

Scandic hade varit att: 

 

• Hilton började tappa marknadsandelar och behövde förnya sin image. 

• Scandic fanns i ett annat marknadssegment än Hilton. 

• Hiltons varumärke skulle behålla en lika tydlig image hos kunderna trots 

varumärkesutvidgningen. 

 

Hilton insåg i ett tidigt stadie att Brand Extension inte var en lämplig strategi för att 

 

• Hilton behövde inte förnya sin image utan ville åt den nordiska marknaden. 

• Scandic fanns i ett annat segment än Hilton och risken var för stor att det skulle 

försvaga det egna varumärket. 

• Kännedomen för varumärket Scandic var starkare än Hiltons på den svenska 

marknaden. 

 

Enkätundersökningen visade på att majoriteten av kunderna var lojala mot Scandic och var 

endast villiga att bo på Hilton om det var samma pris. Detta kan tolkas som att en Brand 
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Extension skulle kunna vara lämplig. Enkätundersökningen visade dock att uppfattningen om 

Hilton var ett upper class market hotell vilket innebar att de riskerade att förlora kunder om de 

skulle låta Scandic byta namn till Hilton. 

 

Om Hilton hade behövt förnya sin image så hade risken att tappa en del av kunderna varit värt 

ett namnbyte, men så var inte fallet. 

 

6.4 Multibranding 
 

Förutsättningarna för att Multibranding skulle vara en lämplig strategi skulle vara att: 

 

• En differentiering av varumärkena skulle förtydliga deras image och vad de står för. 

• Både Scandic och Hilton är starka i sina respektive kundsegment. 

• Risken för kannibalism är relativt liten. 

 

Vår enkätundersökning visade att Scandic uppfattades som ett trestjärnigt hotell (betyg 3,22) 

och Hilton uppfattades som ett fyrstjärnigt hotell (betyg 4,06). Vidare visade undersökningen 

att Scandics kunder prioriterade priset och att deras syn på Hilton var att det var dyrt, lyxigt 

och internationellt välkänt. 

 

Multibranding skulle utifrån företagsperspektivet och kundperspektivet vara en mycket 

lämplig strategi vid Hiltons uppköp av Scandic Hotells. Scandic och Hiltons varumärken 

vänder sig till två olika kundsegment är risken för kannibalism minimal och istället täcker de 

två kundsegment med två starka varumärken. 

 

Differentieringen av varumärkena stärker även den profil och image som företagen vill 

förmedla till sina hotellgäster.  
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7 Resultat 
 

I detta kapitel skall vi svara på vårt syfte med uppsatsen: att utvärdera och analysera Hilton 

& Scandics varumärkesstrategi vid uppköpet av Scandic. 

 

Genom vår studie på Hilton och Scandic har vi kommit fram till Hiltons agerande vid 

uppköpet av Scandic Hotells så sköttes hela affären på ett väl genomtänkt sätt utifrån de 

teorier och strategival som vi ansåg mest lämpade. Denna affär har ifrågasatts av media och 

andra intressenter, men vi fann dock att deras agerande stämde väl överens med vad de borde 

ha gjort utifrån den information de hade. Hilton gjorde en felbedömning av Scandic hotells 

kunder och deras lojalitet vilket ligger till grund för hur utfallet blev snart fem år efter affären. 

Anledningen till att denna affär stötte på en del problem kan ha berott på utomstående faktorer 

som t.ex. terroristdådet i New York mot World Trade Center den 11 september 2001 som 

vände upp och ner på hotellbranschen. Ifall terrordådet den 11 september 2001 aldrig hade 

skett hade förmodligen Hilton haft en lättare uppgift att penetrera sitt varumärke på den 

svenska marknaden. 

 

För att ge ett svar på vårt syfte hur ett varumärke generellt måste hanteras vid ett 

företagsuppköp har vi kommit fram till följande faktorer: 

 

• Ha en bra förståelse för marknadskrafterna på den specifika marknaden som företaget 

planerar att agera på. Kortfattat kan man säga att företaget som förvärvar ett annat 

företag måste ha stor lokal kundförståelse. 

• Innan uppköpet genomförs måste uppköpare vara lyhörd och inte bara stressa igenom 

affären. Detta för att se till att kunskapen i det företag som planeras att köpas upp kan 

fångas upp och absorberas hos det köpande företaget. 

• Vid uppköp av ett företag är det viktigt att företaget får med kunderna från det 

uppköpta företaget och får dem att känna en lojalitet till det nya varumärket. Oavsett 

om uppköparen väljer att använda sig av Brand Extension och ta bort det gamla 

varumärket eller ifall de väljer Multibranding är det oerhört viktigt att skapa lojaliteten 

till varumärket eller varumärkena. 
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Vår undersökning har visat att Hilton agerade korrekt efter uppköpet av Scandic. De använde 

sig av Multibranding.  

 

Scandic fanns nämligen i flera segment och Hilton valde därför att profilera Scandic mot 

Midrange market hotels. Hilton tog över Scandics finare hotell förädlingsrenoverade dem till 

Hilton hotell. Detta fick effekten att de båda varumärkena kunde skicka ett mycket starkare 

budskap om vad varumärkena stod för. 
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8 Slutsats 
 

I detta kapitel skall vi besvara undersökningens problemfråga och ge förslag på förbättringar 

och eventuell fortsatt forskning. Undersökningens problemformulering var: Vilka faktorer är 

avgörande för ett företags hantering av ett varumärke vid en fusion eller ett företagsuppköp? 

 

Under uppsatsens gång har vi analyserat och undersökt vilka faktorer som är viktiga vid 

hantering av ett varumärke efter en fusion eller ett företagsköp genom att belysa 

företagsperspektivet samt kundperspektivet. Vi har ställt dessa två faktorer i kontrast mot 

varandra samt jämfört dem med det teorier vi fann relevanta för vår uppsats. 

 

De slutsatser vi dragit utifrån Hilton och Scandics fall är att de hade en relativt god 

uppfattning och förståelse om varumärkena. Hilton bestämde sig för att behålla Scandics 

varumärke men segmenterade det till att endast vara ett midmarket hotell. Detta innebär att de 

använde sig av Multibranding strategi. Tidigare hade Scandic haft några hotell som var i 

samma kundsegment som Hilton, men dessa hotell konverterades till Hilton hotell. 

 

Vi drar samma slutsats som Hilton redan hade kommit fram till vilket var att externa faktorer 

spelade en avgörande roll för vilken strategi Hilton skulle välja vid uppköpet. I och med 

terroristattacken den 11 september 2001 mot World Trade Center i New York så förändrades 

hela hotellbranschen över en dag. Kundernas preferenser och val av hotell hade förändrats och 

deras grad av priskänslighet påverkades nämnvärt.  

 

Utöver det nya hotet mot det öppna samhället fanns det även andra externa faktorer som 

spelade en stor roll vid Hiltons val av strategi i valet att behålla Scandic som varumärke. 

Hotellen har nämligen främst affärsresenärer som övernattar på hotellen och branschen har 

märkt en tendens till mer prismedvetenhet från affärsresenärernas sida. Det är mer acceptabelt 

att kunna visa upp en hotellnota från ett billigare hotell än från ett hotell som framställs som 

lite finare och lite dyrare. 

 

Generellt sett kan vi dra den slutsatsen att valet av strategi för hantering av varumärket oavsett 

bransch är att företagen måste ta stor hänsyn till externa faktorer. Företagen måste dessutom 

vara beredda och flexibla att kunna ändra strategier snabbt och inte stirra sig blinda på den 
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väg som företaget först valt att ta. I många fall är det lämpligt för företagen att använda sig av 

en blandning av strategierna d.v.s. att tillämpa en Brand Extension samtidigt som 

Multibranding. Om ett företag fusioneras med ett annat kan det vara lämpligt att behålla båda 

varumärkena men profilera dessa till separata marknadssegment. 

 

9 Avslutande diskussion 
 

Under uppsatsskrivandets gång har det framgått att företagskulturen i brittiskt företag skiljer 

sig kraftigt från företagskulturen i ett svenskt bolag. Det var för oss förvånade att så 

närliggande i land som Storbritannien har en företagskultur som skiljer sig så kraftigt från 

den svenska företagskulturen. 

 

Beträffande data och källor är vi kritiska till samtliga källor då vi anser att man skall ha i 

åtanke att all fakta är mer eller mindre vinklade utifrån författarens uppfattning och tolkning.  

Källor och information är ofta styrt av politik och kapital vilket gör att det är desto viktigare 

att granska all data och se över trovärdigheten. Denna kritiska syn är dock en egen åsikt och 

tolkning som är vi baserar på logiskt tänkande och privat intresse av att läsa historia. 

 

I ett sent skedde av skrivandet av denna uppsats blev vi informerade av Martina Tengvall på 

Hilton och Scandic att Hilton Group Plc blivit uppköpta utav det amerikanska Hilton 

Corporation. Nu är Hilton ett förenat varumärke världen över och vad detta kommer att få för 

effekt är ett ämne som vi tror är ett intressant ämne att forska vidare i. 
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11 Bilagor 
 
11.1 Intervjuunderlag vid intervjun på Hilton och Scandic 2005-11-17 
 
1. Hur värderades Scandics varumärke av Hilton vid uppköpet? (Brand Equity) 
 
2. Hur vill och tror Scandic att deras varumärke uppfattas? Vilka associationer försöker ni 
förmedla genom varumärket?(Brand Equity) 
 
3. Hur vill och tror ni att varumärket Hilton uppfattas? Vilka associationer försöker ni 
förmedla genom varumärket?(Brand Equity) 
 
4. Vilka kunder riktar ni er till genom de båda varumärkena? Vilket köpbeteende har 
kunderna? (Involveringsteorin/Brand Extension/Multibranding) 
 
5. Hur planerades varumärket Scandic att förvaltas, positionering, differentiering, mervärde 
osv.? (Brand Extension/Brand Equity/Multibranding) 
 
6. Hur förvaltades Scandic när uppköpet faktiskt var genomfört? Bytte Hilton strategi? Gjorde 
de som de hade tänkt? (Brand Extension/Multibranding) 
 
7. Hur värderades Hilton varumärket vid uppköpet? (Brand Equity) 
 
8. Hur planerade de att marknadsföra Hilton på den svenska marknaden? Positionering, 
differentiering, mervärde osv.? (Brand Extension/Brand Equity/Multibranding) 
 
9. Marknadsfördes Hilton enligt planerna? (Brand Extension/Brand 
Equity/Involveringsteorin/Multibranding) 
 
10. Förväntade ni er att Hilton skulle ta marknadsandelar från Scandic vid introduktionen i 
Sverige? (Kannibalism/Brand Extension/Multibranding) 
 
11. Hade ni hoppats på synergi effekter som skulle stärka båda varumärkena? (Brand 
Extension/Multibranding) 
 
12. Fanns det någon koppling mellan varumärkena eller var det meningen att hålla dem 
separerade? (Involveringsteorin/Brand Extension/Multibranding) 
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11.2 Terminologi  
 

Kannibalism innebär när ett varumärke tar marknadsandelar från ett annat varumärke och 

båda ägs av samma bolag. 

 

Word of mouth innebär att konsumenterna fått kännedom och drevs till köp p.g.a. 

rekommendationer från vänner och bekanta. 

 

Rebranding innebär att ett företag byter varumärke på en produkt eller tjänst. 

 

Mid-range market innebär den del av marknaden som innefattar medelinkomsttagare och de 

som delar köpvanor med dessa. 

 

Upper class market innebär den del av marknaden som innefattar höginkomsttagare och de 

som delar köpvanor med dessa. 

 

Franchisa innebär att ett företag lånar ut sitt varumärke till ett annat företag mot en avgift 

samt ett löfte om vissa regler som måste upprätthållas. 

 

Openminded innebär öppensinnat. 

 

Internationalitet innebär att en känsla av många kulturer och en bred internationell 

erfarenhet förmedlas. 


