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En teoretisk väg till varumärkets inre värde 

 
FÖRORD 
 

För Vem? 

 

Det nya informations- och kunskapssamhället erbjuder revolutionerande möjligheter. Men 

vet vi egentligen vart vi är på väg? Vem är det som håller i styrspakarna? Chefen? 

Regeringen? Börsen? Bill Gates? Gud? Nya förutsättningar uppstår ständigt på grund av 

förändringar såväl omvärlden som inom den egna organisationen. Vi köper inte längre 

produkter. Vi gör våra köp alltmer baserat på varumärken, och detta är ingen tillfällig trend 

eller ett beteende som kommer att försvinna. Tvärtom, vi är i början av en utveckling där 

alltmer i samhället kommer att handla om att skapa, vårda och köpa varumärken.1

 

Aktieägarvärdet kommer inte längre vara enbart uppbyggt av balansräkningen. I takt med 

att tillverkningen i stor utsträckning flyttats till låglöneländer, har immateriella tillgångar 

kommit att spela en kontinuerligt större roll för värdeskapande i företaget i de gamla 

industriländerna. Den ökade skillnaden mellan bokfört värde och börsvärde visar oss hur 

immateriella tillgångar i högre utsträckning skapar värde till skillnad mot andra tillgångar 

som syns i företagets balansräkning.2 En stor del av detta ”osynliga” värdeskapande kan 

hänföras till den typ av tillgång som vi kommer att kalla varumärket. 

 

Vi som författat denna uppsats är studenter från Entreprenörskapsprogrammet på 

Södertörns högskola. Till skillnad från neoklassisk nationalekonomisk teori, som antar att 

organiseringen av marknaden är kostnadsfri, så menar den entreprenöriella 

forskningsansatsen att det uppstår olika transaktionskostnader, det vill säga kostnader 

förknippade med kontakter, förhandlingar, utbyten etc. för att koordinera resurserna. 

Entreprenörens roll i denna ekonomi är att reducera dessa kostnader, exempelvis genom 

olika marknadsskapande aktiviteter såsom att åstadkomma långvariga relationer med sina 

kunder och etablera ett bra rykte på marknaden.3  

 

 

                                                 
1 Lagergren, H. ”Varumärkets inre Värde” 
2 Landelius, A; Treffner, J. ”Fokusera på aktieägarvärdet”   
3 Landström, H. ”Entreprenörskapets rötter” 
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Som entreprenörskapsstudenter anser vi därför att en studie över hur resurser behöver 

koordineras för att skapa värde är viktigt för framtidens företag. Det som vi anser kommer 

vara en allt mer värdeskapande resurs och som kommer att spela en allt mer central roll i 

den moderna ekonomin är enligt oss varumärket.  

 

Vi anser att detta ämne berör de flesta i samhället, medarbetare i företag, medlemmar i 

organisationer och medborgare i kommuner, län och regioner. Studiens innehåll kan 

användas av företag, organisationer och föreningar av alla slag, oavsett storlek eller 

inriktning. Våra förhoppningar är att studien skall ge en generell förståelse över ämnet 

varumärket som resurs.  
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“The brand has travelled a long way this century: from the mark of a local product to a global corporate 

symbol. It has been the brainchild of our era of mass communications. More precisely, the brand and this era 

have been interdependent. How could newspapers, television programming, pr satellite transmission of 

international sporting events have flourished without the brand as their primary fund raiser? Would capitalism 

have been more successful than communism without the brand?” 

Prelude in "World Class Brands" av Chris Macrae, Addison-Wesley, 1991. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel har vi för avsikt att presentera bakgrund till varför denna studie är vald samt hur viktigt ämnet 

kan vara. Här presenteras bakgrund till problemformuleringen och vidare följer syftet med undersökningen samt 

gjorda avgränsningar för att intressera och leda läsaren i rätt riktning. 

 
1.1 Problembakgrund 

I den alltmer avreglerade globala finansmarknaden utgör kapital inte längre en trång 

sektor. Globaliseringen av företag och marknader har under 1990-talets slut tagit en 

ordentlig fart, vilket har lett till en hårdnade konkurrens bland företagen. Mot denna 

bakgrund skulle vi kunna kalla det samhälle vi nu lever i för ett konkurrenssamhälle. På en 

allt mer konkurrerande marknad är det viktigt att utveckla och kostnadseffektivisera sina 

resurser. Befintligt kapital i företag söker sig till de investeringsmöjligheter som bedöms 

ge den bästa riskavvägda avkastningen, vilket gör att vissa företag och branscher 

fortfarande upplever en viss knapphet i tillgången på kapital.4

 

Under senare tid har värdet av varumärken blivit allt viktigare och mer aktuellt för många 

företag. Tidigare använde man sig av ett företags börsvärde för att kunna precisera dess 

egentliga värde, men i takt med att varumärken blir allt mer viktiga genom hårdför 

marknadsföring i ett konkurrenssamhälle, så är det ytterst viktigt att kunna definiera olika 

faktorer som egentligen påverkar värdet. För att göra det behövs det en förståelse över 

vad och vilka attribut som påverkar dess värde.5  

  

I denna verklighet har varumärket fått en starkare betydelse och aldrig för har det varit så 

viktig som det är idag. Det är nu viktigt för företagen att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. För att nå ut med sitt utbud krävs det att konsumenterna kan identifiera sig 

med företagens produkter. För att skapa denna relation utformar man ett varumärke som 

avser ett ord, märke, en symbol eller design. Man behöver därefter ladda sitt varumärke 

med värden som ska ge den största möjliga avkastningen. 6

 

 

                                                 
4 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
5 Landelius, A; Treffner, J. ”Fokusera på aktieägarvärdet”   
6 Landelius, A; Treffner, J. ”Fokusera på aktieägarvärdet”   
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Eftersom varumärke är en typ av immateriell tillgång som oftast är väldigt komplicerad 

att mäta, så kan det vara svårt att se den avkastning som genereras. Därför är det viktigt 

att identifiera vad som skapar värdet, för att överhuvudtaget kunna se vad som genererar 

denna avkastning.   

 

”Varumärken är verb, inte substantiv. Ett varumärke blir starkt först när det börjar agera, då sätter 

varumärket ord och bild på företagets själ” 

Jean – Marie Dru, koncernchef TBWA Worldwide 7

 

Ordet värde kan ha många betydelser. Inom logik och matematik kan variabler och 

funktioner anta olika värden. I dagligt tal förekommer ordet när man talar om olika typer 

av värderingar eller synsätt – som sociala värderingar, ideologiska värderingar eller 

politiska värderingar. När vi ekonomer talar om värde menar vi en tillgång eller skuld 

som kan bytas ut mot kapital. Måttet på vilken utsträckning man lyckas skapa värde beror 

på hur marknaden påverkas. 8

 

Den som skapar mest värde kommer att ha lättast att attrahera kapital vilket leder till nya 

investeringsmöjligheter. Sådana företag har större möjligheter att överleva gentemot 

konkurrenter som inte skapar lika mycket värde. Att skapa värde för varumärket är 

därmed en fundamental förutsättning för ett framgångsrikt företag.9

 

"A product is something made in a factory; a brand is something that is bought by the customer. A product 

can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand is 

timeless." 

Stephen King, WPP Group, London 10

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dagens Industri, 16 november, 2005 
8 Landelius, A; Treffner, J. ”Fokusera på aktieägarvärdet” 
9 Landelius, A; Treffner, J. ”Fokusera på aktieägarvärdet” 
10 http://www.biz-community.com/Quotes/196/82.html 
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1.2 Problemformulering 

Hur skapas ett starkt varumärke? 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att kartlägga varumärkets grundläggande delar och det 

som bidrar till dess värdeökning. På så vis vill vi ge en förståelse för vad som utgör ett 

starkt varumärke.  

 

För att få en förståelse behöver man först beskriva vad ett varumärke är och hur dess 

olika egenskaper påverkar värdet.  

 

För att få svar på vår problemformulering har vi valt att ställa tre frågeställningar som ger 

en utförlig insyn över hur ett starkt varumärke skapas och vad det innebär;  

 

1. Vad omfattar ett varumärke och vad är ett varumärke egentligen? 
Med denna frågeställning vill vi beskriva vad ett varumärke är och hur det fungerar 

tekniskt. Detta är viktigt att beskriva för att senare kunna förstå vad som kan värdeladdas. 

Detta kommer att behandlas i kapitel 3.1. 

 

2. Vilka är varumärkets inre värden och de attribut som skapar och påverkar värdet av 

varumärken? 
Med denna frågeställning har vi till syfte att skapa en förståelse över vilka grundläggande 

delar av varumärket som kan bli värdeladdat. Detta kommer att behandlas i kapitel 3.3 

och 4.1.  

  

3. Hur uppfattas varumärkets värde utifrån fyra grundläggande perspektiv; 

• Ekonomisk teori 

• Managementperspektiv 

• Konsumentperspektiv 

• Företagsperspektiv 

Ett varumärke kan ses och uppfattas genom olika perspektiv, därför bör dess värde 

beaktas utifrån varje uppfattning. Detta kommer att behandlas i kapitel 3.2 samt 

diskuteras i kapitel 5.2  
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1.3 Avgränsningar 

Inom varumärkesvärdering pratar man oftast om teknisk värdering samt kommersiell 

värdering. Den tekniska värderingen relaterar till balansräkning, skattefrågor, licensering, 

tvister, företagsförvärv och uppköp. Dessa hänvisar oftast till en viss tidpunkt under 

varumärkets värdelivscykel. Den kommersiella värderingen av varumärken, behandlar 

varumärkets inre värden, och de attribut som man genom strategisk planering kan påverka 

för att på så vis demonstrera varumärkets dynamiska roll.11 Detta gör vi genom att 

identifiera varumärkets värdeskapande attribut med hjälp av Kellers modell; ”the brand 

report card”. 

 

Vi har valt att inrikta undersökningen på den kommersiella aspekten av varumärken, 

eftersom den tar upp varumärkets värdeskapande utifrån ett marknadsföringsperspektiv. 

Inom den kommersiella infallsvinkeln finns det ett antal olika tillvägagångssätt för en 

kommersiell värdering av varumärken. Vi har valt att avgränsa undersökningens syfte till 

att belysa endast de områden som påverkar varumärkets värde. Vi undersöker inte vad ett 

starkt varumärke innebär för företagets lönsamhet, företagets värde och företagets 

långsiktiga överlevnad. 

 

1.4 Definitioner 

I denna uppsats kommer följande ord att användas vid behandling av hur ett starkt 

varumärke skapas; 

 

Varumärkets värde: kan delas upp i två kategorier; varumärkets tekniska värde och dess 

kommersiella värde. Det tekniska värdet syftar till hur varumärket anses vara värd utifrån 

dess bokförda värde. Det kommersiella värdet ses som det värde som kan ökas med hjälp 

av bland annat enhetlig marknadsföringsstrategi och som vilket kommer att beskrivas i 

undersökningen. I denna uppsats kommer vi bara att behandla varumärkets värde utifrån 

det kommersiella värdet.  

 

Varumärkets inre värden: med inre värde syftas det på de beståndsdelar som påverkar 

varumärkets värde och bidrar till dess värdeökning. Dessa kan vara bland annat 

varumärkeskännedom, lojalitet och associationer, det vill säga varumärkeskapitalet. 

                                                 
11 http://www.brandfinance.com/pdfs/How_to_defineUSAMayJune04.pdf (november) 

 10



En teoretisk väg till varumärkets inre värde 

 
 

Attribut: grundläggande egenskaper som genom en strategisk planering kan påverka 

varumärkets inre värden det vill säga varumärkeskapitalet och på så vis varumärkets 

värde.  
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2 METOD 
I detta kapitel vill vi lägga fram vår metod samt argumentera för det sätt vi valt att undersöka vårt problem. 

Metoden har till syfte att ge en bild över vår undersökning och ge läsaren en uppfattning om den varit till hjälp för 

vårt problem som presenterats. 

 
 

2.1 Undersökningens inriktning 

Enligt L.E. Eriksson bör man tidigt fastställa undersökningens ändamål, så att läsaren får 

grepp om syftet med undersökningen. Avsikten eller syftet med en undersökning kan 

grupperas på olika sätt. Det kan till exempel vara; att beskriva, förklara, besluta, utvärdera 

eller förstå företeelser av olika slag. Företeelser av olika slag kan vara tillstånd, händelser 

förlopp och handlingar.12  

 

Att beskriva innebär att man identifierar och kartlägger en företeelse utifrån en 

utgångspunkt. Vid beskrivning bör man precisera vad den ska användas till, vad det är 

man vill få reda på, och vilken kunskap man vill få fram med sin undersökning. Med 

andra ord så måste den ha ett syfte för att vara meningsfull. Att förklara innebär att 

analysera orsaker och samband. Även här måste man precisera vad en förklaring ska 

användas till samt för vem den göras. Här tittar man på förbindelsen mellan två händelser. 

Att besluta syftar till att utredningen ofta blir ett beslutsunderlag. De ska till exempel ge 

förslag till åtgärder mot uppställda krav. Att utvärdera innebär att man studerar 

konsekvenser av något, utvärderingen sker mot angivna kriterier och mål.  

Att förstå tillstånd, händelser, förlopp, handlingar är ett viktigt syfte, ett syfte som tyvärr 

är svårt att precisera. Man kan säga, att förståelse innebär förklaring eller beskrivning 

plus inlevelse.13 Se figur 2.1. 

 

 
 

F 
FÖRSTÅELSE 

 
                   f ; b                           +              i   
FÖRKLARING/BESKRIVNING          INLEVELSE 

 

 

 

Fig. 2.1 Att få förtåelse 

                                                 
12 Eriksson, L.E. “Att utreda forska och rapportera” 
13 Eriksson, L.E. “Att utreda forska och rapportera” 
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Vi anser att vår undersökning har till syfte att beskriva vad ett varumärke är och vad som 

påverkar värdet på varumärket. Utöver det ges en uppfattning och en ingående analys 

över hur man kan påverka värdet på ett varumärke, det vill säga dess inre värde, genom 

att binda det med de grundläggande attributen. På så sätt vill vi ge en förståelse om hur 

varumärket kan påverkas och hur värdet kan skapas. 

 

Förståelse kan innebära olika saker beroende på vilken vetenskapsuppfattning utredaren 

utgår från. Att förstå i positivistisk anda kan betyda att man bygger och använder ”bra” 

modeller för beskrivning och förklaring, det vill säga modeller som ger förståelse. Har 

man inget syfte med beskrivningen eller förklaringen utöver att beskriva eller att förklara 

kan man i många fall inte tala om att man uppnår förståelse. Förståelse kan nås genom att 

man tolkar beskrivningar eller förklaringar utifrån en referensram, och sätter in dem i 

sammanhang.14  

 

För att skapa en förståelse har det i undersökningen skapats en modell som binder ihop 

varumärkets olika egenskaper och funktioner, för att på så vis kunna ge en förklaring och 

beskrivning om hur och var drivkraften uppkommer till skapandet av varumärkets värde. 

 

2.2 Metod för datainsamling 

Det finns olika metoder som kan användas vid datainsamling, vilken metoden som 

används beror på syftet med undersökningen och problemformuleringen. Vi har valt att 

använda oss av dokumentstudie. Dokumentstudie kännetecknas av att forskarna studerar 

redan befintlig data, exempelvis ekonomiska artiklar, litteratur, tidskrifter etc.15 Vi anser 

att vår val av datainsamling är den mest tidsparande och effektivaste metod, då ämnet 

varumärke är ett komplext begrepp och omfattar ett stort forskningsområde. Genom att 

samla in data i form av sekundärdata som redan har behandlats och sammanställts genom 

forskning, så anser vi att den nödvändiga information som behövs för vår undersökning 

kommer att uppfyllas. 

 

Aaker skriver att data förekommer i två former; primärdata och sekundärdata. Primärdata 

syftar till att forskaren själv har varit delaktig i insamlingen av rådata till exempel genom 

intervjuer, medan sekundärdata syftar till det data som redan har samlats in av andra och 

                                                 
14 Eriksson, L.E. “Att utreda forska och rapportera” 
15 Andersen, I. “Den uppenbara verkligheten” 
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behandlats. Dokumentstudier är likt skrivbordsundersökningar och har till fördel att det 

inte är nödvändigt med primärdata och baseras på data som redan existerar, det vill säga 

sekundärdata. Men i dokumentstudier som oftast syftar till datainsamling genom 

granskning av redan befintlig data kan även primärdata samlas in av forskarna. 

Primärdata i en dokumentstudie, syftar på de redan befintliga data som forskaren 

analyserar och diskuterar utifrån en uppfattning som passar undersökningens syfte.16  

 

Vid undersökningar med hjälp av sekundärdata så behöver forskaren i första hand hitta 

data som är tillgänglig rörande ämnet. Omfattningen av all tillgänglig sekundärdata är 

stor, därför behöver forskaren begränsa och använda sig av det data som är relevant för 

forskningen.17  

 

När vi under vår undersökning började söka efter information för att lösa vårt problem, 

fanns det värdefullt publicerat material. Sekundärdata har vi fått fram genom att leta i 

databaser på Internet, branschstudier, kollektiva marknadsundersökningar och bibliotek. 

Datainsamlingens syfte var att hitta relevanta data som beskriver varumärkets tekniska 

komponenter, samt vilken funktion dessa fullgör. Vid datainsamlingens andra fas hade vi 

till syfte att hitta data som gav förståelse över vad som påverkar dess värde. Dessa data 

baserades på ett fåtal forskare som vi ansåg vara relevanta i vår forskning. 

 

2.2.1 Litteratur  

De data som har samlats in och använts i vår undersökning för att beskriva varumärkets 

värde baseras på konkreta litteraturfall och rapporter som har behandlat just hur 

varumärkets värde skapas. Dessa data är sekundär och ger en god beskrivning över vad ett 

varumärke är. För att kunna belysa varumärkets inre värde och dess attribut har vi grundat 

oss på Aakers brand equity modell och Kellers brand report card. För att diskutera och 

analysera runt dessa modeller har vi använt oss av litteraturer som diskuterar runt 

modellernas nyckelbegrepp.  

 

2.2.2 Källkritik 

I en dokumentstudie är det viktigt att förhålla sig kritisk till det sekundärdata som 

används, då det data som används är baserad på olika dokument och litteratur som har 

                                                 
16 Andersen, I. “Den uppenbara verkligheten” 
17 Aaker, D.A. “Marketing research - 7th ed” 
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sammanställts av andra. Nackdelen med sekundärdata är den begränsning som forskaren 

oftast kan stöta på. Sekundärdata tenderar att vara insamlad vid ett tidigare 

forskningstillfälle, vilket kan gör dess avsikt mindre betydelsefull för den aktuella 

forskningen. En annan nackdel med sekundärdata är att forskaren ofta saknar insikter om 

hur data är insamlat, vilket gör att forskaren saknar kontroll över detta. Det leder till att 

forskaren inte känner till materialets validitet och om dess påståenden är felaktiga eller ej. 

Därför bör forskaren helst göra vissa antaganden innan materialet kan analyseras. 18 För 

att undgå detta behöver forskaren använda sig av material som är högst relevant och kan 

bidra till forskarens slutsatser. 

 
2.4 Disposition  

Undersökningens upplägg illustreras i figur 2.2 där vi visar hur de olika kapitlen i 

undersökningen disponeras. Med denna figur vill vi ge läsaren en klarhet över hur 

undersökningens problem är bearbetad. Här kan man följa hur vårt problem har blivit 

behandlat för att sedan som läsare få en uppfattning om huruvida vi har använt oss av en 

korrekt metod för att ge en förståelse.  

 

Till en början har vi kartlagt vad ett varumärke är, det vill säga de tekniska komponenter 

som ett varumärke präglas av för att det ska existera. I kapitel ”vad är ett varumärke” 

bryter vi ner begreppet och tar ut de olika beståndsdelar som ett varumärke innefattar.  

 

I kapitel ”Varumärkets funktion” presenteras fyra olika förhållningssätt och perspektiv 

som man kan ha till varumärket. Genom att titta på dessa perspektiv kan man lättare 

uppnå en förståelse över vad som skapar värde, och egentligen hur mycket ett maximerat 

värdeskapande kan vara väsentlig för företag eller samhället. Om varumärket inte utgör 

någon funktion finns det ingen anledning till att titta på dess värde. 

 

I kapitel ”Varumärkets värdeskapande attribut” presenteras två modeller som behandlar 

varumärkets inre värde och de attribut som präglar och skapar värdet. Dessa två modeller 

ska ge en inblick i de egenskaper som man kan påverka med strategisk planering. 

 

För att kunna belysa hur man skapar ett starkt varumärke så har vi valt att diskutera och 

analysera runt dessa modeller i kapitlet ”Teoretiskt handlingsmönster för varumärkets 

                                                 
18 Aaker, D.A. “Marketing research - 7th ed” 
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värdeskapande”. Där använder vi oss av litteraturer som diskuterar runt modellernas 

nyckelbegrepp.  

 

Efter att noggrant bearbetat ovanstående kapitel så anser vi att man uppnått tillräckligt 

med kunskap för att redogöra över vad som skapar ett starkt varumärke. Vilket leder till 

att man kan ge en förståelse över hur ett starkt varumärke skapas.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel avser vi att förklara och beskriva vad ett varumärke egentligen är och hur den kan laddas med det 

attribut som är värdeskapande för varumärket. 

 

3.1 Vad är ett varumärke? 

 
varu|märke: -märket -märken -märkena subst. (skyddat) namn på vara el. tillverkare av 

en vara 19

 

Likartad definition på engelskan; 

 

trademark: is a name or a symbol which is put on a product to show that it is made by a 

particular producer and which cannot be legally used by any other producer 20  

 

Vi har också valt att ta med en mer beskrivande definition av varumärket för att läsaren 

ska få en bättre insikt i vad begreppet innebär. En definition som är tagen från patent- och 

registreringsverket.   

 

”Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor eller tjänster från andras. 

Ett varumärke kan exempelvis vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som kännetecknar en vara 

eller en tjänst. Märket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. I 

somliga fall kan själva varan eller varans förpackning fungera som kännetecken. En fantasifull parfymflaska 

är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. 

Ett varumärke är en egendom som kan säljas, överlåtas och pantsättas”.21

 

Detta visar att ett varumärke används som särskiljare från andra och framhäver de 

egenskaper som identifierar just denna produkt. Vidare tar definitionen upp hur 

varumärket kan utformas och ta form som olika kännetecken. Men ett varumärke har 

också en juridisk part, något som har stor betydelse då det är det enda som kan försvara 

dess värde. Något som Patent- och registreringsverket (PRV) tar upp i definitionen ovan.  

 

                                                 
19 www.ne.se Nationalencyklopedin  
20 http://dictionary.cambridge.org, Cambridge Dictionary 
21 www.prv.se 
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För att förstå varumärkets verkliga innebörd och funktion har vi valt att bryta ner det i de 

olika beståndsdelar som finns invävt i det värdeladdade ordet varu|märke -märket –

märken eller på engelska ”brand”. 

 

3.1.1  Skillnaden mellan varumärke och företagsidentitet 

I ett tidigt skede är det viktigt att klargöra att det finns en skillnad mellan varumärket och 

det fenomen som här kallas företagsidentitet. För att kunna se de olika budskap som 

varumärket och företagsidentiteten för med sig är det viktigt att kunna definiera 

begreppen noggrant.22

 

Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller viss tjänst och har främst 

påverkan på en slutkonsuments beteende i en köpsituation.  

En företagsidentitet däremot förmedlar ett budskap mellan säljare och köpare i andra 

köpsituationer, exempelvis vid rekrytering av medarbetare eller i relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare där medarbetaren är säljare av viss kompetens och 

arbetsgivaren köpare av denna kompetens.23

 

Vid transaktioner som görs mellan företag, så kallad business to business (B2B), 

förekommer givetvis också varumärken i större eller mindre omfattning, men själva 

varumärket tenderar att spela en mindre roll i en B2B - transaktion än vid en transaktion 

gentemot slutkonsument. Anledningen är givetvis att köparen vid en B2B - transaktion 

har sakkunniga medarbetare som har helt andra förutsättningar att utvärdera själva 

produkten eller tjänsten. I en B2B - transaktion spelar i stället företagsidentiteten en större 

roll - om än normalt inte lika stor roll som ett varumärke i en köpsituation mot 

slutkonsument.24  

 

I likhet med varumärket är företagsidentiteten en bärare av ett budskap, och budskapet 

ska adressera de behov som finns hos motparten25

 

I samtliga fall förmedlas budskapet genom att mottagaren gör vissa associationer när han 

eller hon exponeras för varumärket eller företagsidentiteten.  

                                                 
22 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
23 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
24 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
25 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
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Till namnet kan varumärket vara detsamma som företagsidentitet och det är kanske denna 

omständighet som gett anledning till att begreppen ofta förväxlas. I till exempel fallen 

Volvo och Ericsson är respektive beteckning benämningen på såväl företagsidentiteten 

som varumärket. Lastbilar tillverkade av Volvo marknadsförs under varumärket Volvo. På 

samma sätt som en mobiltelefon tillverkad av Ericsson marknadsförs under varumärket 

Ericsson. 26 (I nuläget lanseras Ericssons telekomprodukter under varumärket 

SonyEricsson.) 

 

För vissa företag är benämningarna emellertid olika, då man inte på samma sätt kan t ex 

gå in i någon dagligvaruhandel och köpa tandkräm eller diskmedel av märket Procter & 

Gamble eller Unilever. Dessa marknadsför sina produkter under varumärken som t ex 

Colgate, Yes och Pepsodent. För den som vill köpa ett diskmedel, torde 

företagsidentiteten vara mer eller mindre ointressant, det bör sannolikt knappast bekymra 

de flesta om det är Procter & Gamble eller Cederroth eller någon annan som tillverkat 

diskmedlet.27

 

Vad som är intressant är det budskap som förmedlas av det varumärke som produkten 

har. För konsumenten i butiken står valet kanske mellan Yes och Vips och avgörande för 

valet blir då bland annat de associationer konsumenten har kring respektive varumärke.  

 

3.1.2 Kännetecknen 

Från begreppen varumärke och företagsidentitet måste vi i vår undersökning skilja 

begreppet ”kännetecken”. Ett kännetecken är något som gör att vi kan identifiera 

varumärket. Ett grundläggande kännetecken är det så kallade ordmärket, det vi normalt 

kallar namn eller firma; som till exempel Ericsson eller Volvo. Ett annat grundläggande 

kännetecken är figurmärket, eller symbolen. En typ av symbol är det vi kallar logotyp 

som till exempel Apotekets logga ”ormen” eller Arlas ”ko”.28

 

Men symbol är ett snävare begrepp än kännetecken. Symbolen är alltid ett figurmärke, 

kännetecknet kan vara form, doft, figur, klädsel eller till och med ett visst uppträdande 

hos medarbetare. Det är oftast de associationer som tolkas likartade som blir resultatet av 

                                                 
26 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
27 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
28 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
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det budskap som varumärket förmedlar. Symbolen i sig sänder inget budskap, den får oss 

att associera till budbäraren; varumärket. 29

 

Ett kännetecken är, som sagt ovan, ett betydligt vidare begrepp än symbolen. Man delar 

vanligtvis in kännetecknen i följande kategorier; ordmärken, figurmärken, utformning 

eller design, ljud, en doft, ett mönster, en färg.30

 

Flera av dessa kännetecken kan vara kopplade till ett och samma varumärke. Dessa kan 

eventuellt vara bra eller dåliga, alternativt bättre eller sämre. Ett bra kännetecken utmärks 

av att den är särskiljande och att den ger samma associationer som varumärket vill 

förmedla.31

 

Att kännetecken ska vara särskiljande är relativt självklart, det företag som lägger ner en 

mindre förmögenhet på att bygga upp sitt varumärke, där kännetecknet är sådant att 

hälften av alla konsumenter tar fel och i stället handlar produkter med ett konkurrerande 

varumärke, har inte gjort någon särskilt bra marknadsinvestering.32  

 

Kännetecknet är ingen bärare av något budskap i sig, men det kan bidra till att stärka 

budskapet i varumärket och företagsidentiteten. Det är därför viktigt att kännetecknet ger 

samma associationer som varumärkets budskap. Då kulturella skillnader kan ge olika 

associationer så är det viktigt med en noggrann kartläggning för att motverka att 

varumärket tolkas negativt i någon del av världen.33

 

Medan ett varumärkes budskap aldrig kan få något juridiskt skydd, är detta möjligt för ett 

kännetecken. Det juridiska skyddet för ett kännetecken kan erhållas genom registrering 

eller genom inarbetning. Genom det juridiska skyddet förhindras andra att använda 

samma kännetecken. Skyddet behövs för att varumärket överlag ska ha ett värde, ett värde 

som på ekonomiskt och juridiskt sätt klassificeras som en immateriell tillgång.34

 

                                                 
29 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
30 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
31 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
32 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
33 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
34 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
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3.1.3 Varumärken som Immateriell tillgång 
Ett varumärke är en form av immateriell tillgång som skyddas direkt av immaterialrätten 

vilket är det område inom civilrätten som behandlar immateriell egendom. Till 

immaterialrätten räknas bland annat upphovsrätt, mönsterskydd, patenträtt samt namnrätt. 

Rätten till ett varumärke är reglerat i varumärkeslagen SFS 1960:644. 

 

Redovisningsrådets rekommendation för immateriella tillgångar RR 15 började tillämpas 

för finansiella rapporter som upprättas för räkenskapsår från och med den 1 januari år 

2002. Där står det att:  

 

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används i 

produktionen eller tillhandahållet av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa 

ändamål.” 35

 

Det som skyddar varumärken i Sverige går under den svenska varumärkeslagstiftningen 

och regleras av varumärkeslagen (VML). Den är numera präglad av EUs 

harmoniseringsdirektiv och ger ett skydd i hela EU. Men varumärkesrätten har även en 

stark internationell prägel och skyddet tillämpas i nästan alla utvecklade länder i världen. 

 

Ett varumärke är en högt värderligt tillgång för ett företag och kan motsvara enorma 

värden. Dessa värden gör det juridiska skyddet betydelsefull för att varumärket i stort sett 

ska ha ett värde och därför blir det intressant ur ett redovisningsperspektiv. Men ett 

varumärke och dess förhållande till ett värde bör ses ur ett annat perspektiv då det måste 

tas hänsyn till om varumärket som begrepp bör avses av den juridiska aspekten eller 

varumärke som värdesymbol.  

 
3.1.4 Varumärket som värdesymbol 

Det är viktigt att åtskilja vad som egentligen skapar värde och har ett värde och inte det 

som går att skydda genom lag. Varumärkets kan skyddas genom registrering eller 

inarbetning. Medan det svenska språket har bara ett ord för varumärken har engelskan 

två; ”brand” och ”trademark”. Med ”brand” menas varumärket som värdesymbol, det 

känslomässiga som associeras till varumärket, det vill säga allt som företaget investerat i 

                                                 
35 FAR, FARs samlingsvolym 2002, 805.) 
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det och vad det betyder för kunderna (image, lojalitet, kännedom osv.). Ordet 

”Trademark” är den juridiska rättigheten till märket.36   

 

En annan definition visar att ”Brand” är en företeelse som uppstår när ett juridiskt märke 

(Trademark) har profilerats och positionerats på marknaden. Ett Brand innefattar mycket 

mer än det registrerade namnet, till exempel identitet, logotype, produkt/tjänst, 

personlighet, själ, förpackning, design och associationer.37

 

Medan ”trademark” står för det namn som ett företag skyddar rättsligt, är det begreppet 

”brand” som står bakom värdeskapandet. Den kännetecknas som värdesymbol och står 

för olika betydelser och associationer som har en betydelse för potentiella kunder och för 

verksamheten.38

 

Med andra ord kan man säga att det är värdesymbolen det vill säga ”the brand” som 

värdeladdats när man pratar om varumärken som värdeskapare. Därför bör dess 

beståndsdelar identifieras för att ett företag skall kunna utgöra en lyckad 

varumärkessatsning.  

 

3.2 Varumärkets funktion 

Varumärket är ett komplext begrepp som kan betraktas utifrån olika perspektiv. Den utgör 

olika funktioner och ses annorlunda beroende på betraktaren. I detta avsnitt kommer det 

att presenteras fyra olika förhållningssätt och perspektiv som man kan ha till varumärket.  

Genom att titta på dessa perspektiv kan man lättare uppnå en förståelse över vad som 

skapar värde, och hur mycket ett värdeskapande kan vara väsentligt för företag eller 

samhället i form av till exempel välfärdsförlust. Om varumärket inte utgör någon funktion 

finns det ingen anledning att titta på dess värde.  

 

3.2.1 Varumärket utifrån ekonomisk teori 

I en marknad som utgörs av perfekt konkurrens så är priset på varan lika med 

marginalkostnaden, det vill säga den kostnad som uppstår när man producerar ett visst 

utbud av en viss produkt eller tjänst. I en marknad som präglas av monopol resulterar det i 

att priserna går över marginalkostnaderna då producenten kan ta ut ett högre pris till en 

                                                 
36 Nilson, T.H. ”Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd” 
37 http://www.bmn.se/lexicon/brand.html 

 23



En teoretisk väg till varumärkets inre värde 

 
lägre kvantitet produkter som produceras. På så sätt gynnas producenten på 

konsumenternas bekostnad. Med andra ord får man vad som kallas ett 

producentöverskott. Men på grund av det höga priset som en aktör kan sätta i en 

monopolmarknad leder till mindre konsumtion då efterfrågan på produkten eller tjänsten 

minskar och samhället gör en välfärdsförlust. I takt med att företagen kan producera 

mindre till ett högre pris på konsumentens bekostnad så uppstår en växande 

välfärdsförlust med sociala kostnader. På grund av den sociala kostnaden så har 

regeringar infört lagar som förhindrar företag från att inta en monopolistisk plats på 

marknaden. 39  

 

Att inneha ett starkt varumärke ger företaget en möjlighet att uppnå ett liknat tillstånd 

som om den skulle besitta monopolistisk makt. När det gäller företagens användande av 

starka varumärken för att ta ut ett högre pris så kan effekten liknas vid en 

”monopolmarknad”. I detta fall agerar varumärket som ett verktyg som driver upp 

priserna och gynnar företaget på konsumentens och samhällets bekostnad. Inom varje 

produktkategori kan det finnas varumärken som genom ett ”monopolistiskt agerande” 

erinrar sig hos konsumenterna som den produkt eller tjänst som har starkast åtrå.  

 

Att starka företag från rika länder med hjälp utav den ökade globaliseringen kan 

producera produkter och tjänster i utvecklingsländer till en allt lägre kostnad gör att man 

oftast enbart kan satsa sina resurser på varumärket.  Företag i utvecklingsländer och 

tredjevärlden har inte på samma sätt som industrialiserade länder kunnat använda sig utav 

samma utvecklingsprocess. Men samtidigt är dessa länders viktigaste inkomstkälla att 

förse företag i rika länder med råmaterial, icke förädlade varor och arbetskraft som de 

behöver. Den välfärdsförlust som utvecklingsländer förlorar på och håller dem fattiga är 

att man säljer varor med små marginaler eftersom de inte är förädlade och saknar 

varumärken. Konsekvensen av globaliseringen yttrar sig genom att den ökar 

konkurrensen mer och mer mellan leverantörerna i utvecklingsländerna vilket betyder 

högre risk och mindre marginal, på samma gång som det betyder bättre och bättre 

möjligheter för de företag som köper dessa varor.  Frågan som kan tänkas är varför inte 

                                                                                                                                                         
38 Gajland, D; Treffner, J. ”Varumärket som Värdeskapare” 
39 Pindyck, R.S.  ”Microeconomics” 
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fattiga länder vill använda sig utav samma process genom att främja sina industrier att 

producera och sälja färdiga produkter med varumärken direkt till sina konsumenter. 40

 

Företag med starka varumärken besitter en ”monopolistisk makt” då dessa kan tillsätta 

oerhörda marginaler på sina produkter genom att köpa från utvecklingsländer, och genom 

att endast tillföra ett varumärke kan man sälja det dyrt. 

 

3.2.2 Varumärket utifrån ett managementperspektiv 

Att använda sig utav ett varumärke är inte endast ett trick för att kunna sätta ut ett högre 

pris, konsumenterna är inte oftast så enfaldiga. När en produkt har ett välkänt namn kan 

man oftast lita på vad den levererar, samt backas upp av ett företag som bryr sig tillräcklig 

om dess rykte för att arbeta hårt med att inga problem uppstår. Ett varumärke är som en 

öppen inbjudan där det gäller för företaget att leverera och ta till sig vid kritik. De företag 

som inte lyckas kommer på sikt urholka sitt varumärke. Att inneha ett varumärke kräver 

alltså ett ägaransvar då varumärket behöver vårdas kontinuerligt.41  

 

Varumärken sparar tid, ansträngningar och bekymmer vid köp av produkter eller tjänster. 

Ett väl renommerat varumärke hjälper sina konsumenter att ta produkten eller tjänstens 

kvalité och pålitlighet med ett större förtroende. Varumärket ger ett löfte att väldiga 

resurser har satsats i produkten eller tjänsten.42

 

Då varumärket är ett komplext begrepp som inte innehar ett synligt värde, kan man inte 

värdera det lika lätt som till exempel ett stycke land eller en fastighet. Men på samma 

gång representerar den kapital för att de möjliggör för företag att sätta ett högre pris och 

skapa långvariga relationer till sina konsumenter. Detta gör att företaget med ett starkt 

varumärke kan expandera och växa under en längre tid. Varumärket innehar ett högt 

immateriellt värde men trots detta så är den väletablerad i det kapitalistiska systemet. 

Detta gör att ett varumärke har ett lika stort värde och betydelse som vilken annan enhet i 

den kommersiella handeln. Man kan låna emot det, köpa det, sälja det, investera i det och 

öka och minska dess värde och betydelse genom bra och dåligt management.43    

 

                                                 
40 Anholt, S ”Brand New Justice” 
41 Anholt, S ”Brand New Justice” 
42 Anholt, S ”Brand New Justice” 
43 Anholt, S ”Brand New Justice” 
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3.2.3 Varumärket utifrån ett konsumentperspektiv 

Det är en självklarhet att säga att det krävs en detaljerad förståelse av konsumenterna för 

att ett företag ska kunna marknadsföra sina varor effektivt. All effektiv marknadsförning 

bygger på en bas av kundförståelse.44 Utifrån det kan man skapa en identitet som 

konsumenterna kan ta till sig och känna en samhörighet med. Varumärket har alltså 

utifrån ett konsumentperspektiv som roll att identifieras och tillhandahålla en vara till en 

viss krona och med en viss fördel till kunden. Med en viss krona menas att man levererar 

en kvalité som förväntas för det priset som är satt. Med en viss fördel menas att det 

underlättar konsumenten i deras val av varor. Med andra ord kan man säga att man skapar 

en pålitlig signal som påverkar ett återköp det vill säga lojalitet. Genom att konsumenten 

väljer ett etablerat och välkänt varumärke så reducerar hon den upplevda osäkerheten som 

uppstår vid ett köp. Detta är något som de är villiga att betala extra för.  

 

Varumärket kan för konsumenterna även fungera som en slags katalysator, eftersom det 

blir lättare att identifiera det utbudet som finns på marknaden. Detta underlättar 

sökprocessen som skapar en tid- och kostnadsbesparing.  

 

3.2.4 Varumärket utifrån ett företagsperspektiv 

Varumärket är länken mellan företaget och konsumenten och fungerar som bärare av de 

värden som företaget vill kommunicera till marknaden. 

 

En grundläggande del i arbetet med att utveckla ett starkt varumärke är att utifrån 

varumärkesperspektivet definiera företagets grundkompetens, det vill säga vad man är bra 

på. Man kan inte skapa ett starkt varumärke i ett vakuum utan någon koppling till 

företagets kompetens och förmåga, då detta ger en öppning till andra företag att göra det 

lika bra, eller bättre.45  

 

Varumärket är något som har betydelse och relevans för hela företaget, eftersom 

förhoppningsvis, alla aktiviteter och avdelningar gör något som påverkar produkterna 

eller tjänsterna som företaget tillhandahåller. Varje kugge i företaget är en del av den 

                                                 
44 Nilson, T.H. ”Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd” 
45 Nilson, T.H. ”Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd” 
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process som laddar ett varumärke. Om det inte är så bör man omedelbart lägga ner den 

delen av verksamhet eftersom den representerar ett slöseri med tid och pengar.46

 

Under de senaste 40 åren har tyngdpunkten förskjutits från pris och kvalité till 

tillgänglighet och marknadsföring. Konkurrenter kan idag genom utveckling i industrin 

lättare imitera varandras varor, vilket gör att det inte dröjer länge för än det sätts en 

standard på marknaden. Det enda som då skiljer varorna emellan är deras design och 

varumärke. Till skillnad från pris och produkt så är det svårare att imitera ett varumärke 

och dess relation till kunderna, då den har laddats med olika värden och associationer.47     

 

3.3 Varumärkets värdeskapande attribut 

När man köper en vara av ett visst varumärke betalar man i de allra flesta fall ett högre 

pris än för motsvarande märkeslösa produkt eller varumärke med lägre status. En del 

kallar detta mervärde eller metavärde. Somliga kallar det för hysteri.48

 

Om man ser på varumärket som en kvalitetsgaranti förstår man snart varför produkter 

med ett starkt varumärke måste kosta mer än märkeslösa. Det beror på att det bakom 

produkter med varumärken finns en kedja av händelser som bestämmer priset. 49

 

3.3.1 Brand Equity – Varumärkeskapital 

 

Brand Equity: Varumärkesvärde. Värden i ett bolag som är att hänföra till varumärken och 

som inte återfinns i bolagets balansräkning.50

 

Brand Equity som kan översättas till varumärkesvärde eller varumärkeskapital definieras 

enligt Aaker som en samling av tillgångar och skulder som kopplas till varumärket, det i 

sin tur ökar eller minskar värdet av en produkt eller tjänst till företaget och dess 

konsumenter.51  Varumärkeskapitalet kan betraktas som det mervärde som skapas runt ett 

företags produkter och tjänster. Värdet reflekterar på hur konsumenterna tänker, känner 

och beter sig gentemot ett varumärke. Men även hur priset, marknadsandelar och 

                                                 
46 Nilson, T.H. ”Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd” 
47 Greghammar, U. ”Anseendeskyddet i fokus” 
48 Lagergren, H. ”Varumärkets inre Värde” 
49 Lagergren, H. ”Varumärkets inre Värde” 
50 www.prv.se 
51Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 
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lönsamheten påverkas av varumärket. Varumärkeskapitalet är en viktig immateriell 

tillgång som har ett stort psykologisk och ekonomisk värde för ett företag.52  

 

Enligt Aaker delas varumärkeskapitalet upp i fem olika kategorier där varje del tar upp de 

faktorer som bidrar till varumärkeskapitalet vilket i sin tur påverkar värdet av ett 

varumärke. Nedan följer en beskrivning av dessa fem kategorier: 

 

Varumärkeslojalitet 

Här mäts lojaliteten som varumärket har per segment, man undersöker konsumenternas 

känslor och ställer frågor som; varför byter kunderna ut oss mot andra varumärken, vad är 

det som skapar kundnyttan samt vad har varumärket för marknadsandel och 

försäljningstrend. Att skapa lojalitet är viktigt för varumärkesinnehavaren då man kan 

befästa sin marknadsposition. Det hindrar även konkurrenter från att försöka ta kunder 

eftersom en lojal kund kräver större aktioner för att byta varumärke.53  

 

Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom visar på hur väl företaget når ut till sina konsumenter, här tittar 

man på nivån av kännedom gentemot konkurrenter och ställer frågor som; 

rekommenderas varumärket framför andra samt vad kan göras för att öka kännedomen. 

Varumärkeskännedom är en tillgång som ökar med tiden. Ju mer varumärket exponeras 

och används av konsumenterna desto starkare blir tillgången.54  

 

Kundupplevd kvalitet 

Långsiktigt är detta den viktigaste tillgången då den kundupplevda kvalitén driver 

företagets konsumentgrupp att köpa varan igen. Här tittar man på vad som är viktigt för 

just företagets konsumentgrupp, vad signalerar kvalité samt vad driver den kundupplevda 

kvalitén. Detta innebär att kunden är nöjd med produkten i relation till det pris som 

betalats. Oavsett på vilken prisnivå som produkten ligger på så innebär ”rätt kvalité” att 

konsumenterna blir mindre priskänsliga.55  

 

                                                 
52 Kotler, P; Keller, K,L. ”Marketing Management” 
53 Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 
54 Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 
55 Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 
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Varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationer inriktar sig på den mentala bilden som förknippas med 

varumärket. Vad skapas det för associationer till varumärket? Här tittar man på 

varumärkets konkurrensfördelar och hur man är positionerad gentemot andra varumärken. 

Varumärkesassociationer är viktiga då de påverkar köpbesluten genom att de skapar 

förtroende och positiva känslor som förknippas med varumärket.56  

 

Andra varumärkestillgångar 

Det finns andra konkurrensfördelar som är förknippade med varumärket, såsom patent 

eller andra etableringshinder som gör varumärket unikt. Dessa är minst lika viktiga och 

kan ge varumärket en unik position på marknaden.57

 

3.3.2 The Brand Report Card 

Kevin Lane Kellers, professor i marknadsföring och varumärkesguru, har i sin forskning 

kring varumärken undersökt vad som bidrar till varumärkens kommersiella värde. Utifrån 

en kartläggning över de starkaste varumärkena i världen har Keller kunnat särskilja de 

attribut som påverkar värdet. På så vis har man kunnat tillämpa dess resultat och 

tolkningar metodisk genom överförbarhetsprincipen på andra områden inom 

varumärkesbygget generellt.  

 

Hans så kallade ”The brand report card” bygger på de alla olika faktorer inom 

marknadsföring och management som påverkar varumärkets värde. På så vis kan 

företagsledare använda sig av detta vid bearbetning av deras varumärken utefter varje 

värdeskapande attribut. Vilket hjälper företag att lokalisera varumärkets styrkor och 

svagheter. Keller menar att företag med hjälp av ”the brand report card” även kan se hur 

deras varumärken är uppbyggda vilket hjälper företag i den löpande verksamheten. Keller 

går vidare och påpekar att en lokalisering av ett svagt attribut hos ett varumärke inte 

behöver betyda att ett företag är tvungen att göra stora satsningar på just den svagheten, 

då konsumenten kanske värdesätter ett annan attribut högre. 58  

 

Nedan följer en genomgång av de olika faktorer som bidrar till ett starkt varumärke enligt 

Kellers ”The brand report card”. 

                                                 
56 Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 
57 Aaker, D.A.”Marketing research - 7th ed 

 29



En teoretisk väg till varumärkets inre värde 

 
Varumärkesnytta 

Vad som ofta kännetecknar ett starkt varumärke är deras förmåga att lyckas leverera stor 

kundnytta det vill säga leverera fördelar till konsumenten. För att skapa stor kundnytta 

ska man tillgodose konsumenternas begäran och på så vis skapa produkter som leverera 

förmåner.59

 

Varumärkesrelevans 

I företag med starka varumärken tittar man inte bara på den direkta kvalitén som 

varumärket har, utan man iakttar också de immateriella egenskaperna som varumärket bör 

ha. Det vill säga den typ av bild som man vill profilera med varumärket, de känslor som 

man vill väcka med sitt varumärke och den typ av relation som man vill ha med sina 

konsumenter. Utan att tappa siktet på sina kärnvärden så gäller det att investera i de 

egenskaper som passar ens konsumenter.60

 

Kundernas uppfattning av värde 

Varumärkets prisstrategi är baserad efter kundernas uppfattning av värde. Många 

marknadschefer tar ut ett pris på sitt varumärke som inte stämmer överens med vad 

kunderna tycker den är värd. Kunderna kombinerar ofta sin uppfattning av kvalitén och 

uppfattningen av det pris som är satt och gör sedan en värdering av varumärket. Så om 

kvalitén och priset inte stämmer överens kan detta skicka fel signaler till konsumenterna. 

Vilket i sin tur skadar varumärkets värde.61  

 

Varumärkets positionering 

Varumärken som är rätt placerade gentemot sina konkurrenter skapar en plats i kundernas 

medvetande. De varumärken som lyckas bäst med positionering är de som skapar en 

likhet inom de områden där konkurrenter försöker skapa övertag. Samtidigt som de 

skapar en differentiering inom andra områden som de är starka inom.62  

 

 

 

                                                                                                                                                         
58 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
59 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
60 Keller, K.L .”The Brand Report Card” 
61 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
62 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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Tillvägagångasätt för att kommunicera varumärkets budskap 

För att bibehålla ett starkt varumärke krävs det att man skapar en enhetlig 

marknadsförning och uppdaterar de områden som krävs för att behålla varumärkets 

relevans. Med enhetlig marknadsförning menar Keller att man ska hålla en närhet i vad 

som kommunicerats tidigare ut till kunderna. På så sätt inte förvirra eller sända budskap 

som går emot det man sagt tidigare.63

 

Varumärkets portfölj 

De flesta företagen har inte bara ett varumärke utan de har skapat ett varumärke för varje 

marknadssegment som man vill nå ut till. Ofta produceras enskilda produkter under olika 

varumärken och ofta besitter de olika mycket styrka. Företagets varumärkesportfölj bör 

fungera som ett paraply som skyddar de olika varumärken under sig.64  

 

Koordination av varumärkeskapital 

Varumärket använder sig av och koordinerar en fullständig repertoar av marknadsförings 

aktiviteter för att bygga varumärkeskapital. Marknadsförningsaktiviteterna bör tillämpas 

på så sätt som bidrar till det största möjliga varumärkeskapitalet. Det gäller att företaget 

på alla nivåer inom företaget proaktivt utför marknadsföringsaktiviteter som gynnar 

varumärket. 

 

Varumärkets associationer 

Att veta vad kunderna associerar med ens varumärke ger företaget en bättre utgångspunkt 

vid beslutsfattande. Om man vet vad kunderna gillar och inte gillar med ens varumärke så 

skapar det en klarhet i vad som ökar dess värde och likaså sänker det.65

 

Varumärkessupport 

Det är viktigt att varumärken står på en stadig grund och att det har ett djup och en bredd 

som ger unika associationer. Ett företag bör vara konsekvent i sin marknadsföring och 

kontinuerligt kommunicera ut till kunderna.66

 

 

                                                 
63 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
64 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
65 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
66 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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Varumärkesövervakning 

Ett företag som besitter ett starkt varumärke gör ofta bra och frekventa undersökningar på 

varumärkets välbefinnande. De får då en klar bild över produkterna och servicen som 

erbjuds samt hur det framställs på marknaden.  Det är också viktigt att få ett 

konsumentperspektiv över de varumärken som undersöks. Att få information om 

kundernas uppfattning brukar ofta avslöja varumärkets riktiga betydelse.67

 

                                                 
67 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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4 ANALYS AV DATA 
Vi avser med detta kapitel att analysera utifrån Kellers och Aakers antagande om värdeskapande attribut för hur 

varumärkts olika attribut bidrar till värdeskapande. Detta kommer vi att göra genom att undersöka varumärkets 

grundläggande beståndsdelar som har behandlats i vår teoretiska referensram. På så vis ska läsaren få en förståelse 

över vad som teoretiskt krävs vid värdeskapande av varumärken.  

 

4.1 Teoretiskt handlingsmönster för varumärkets värdeskapande: 

För att skapa en klarhet i vår analys så har vi valt att behandla varumärkets värdeskapande 

attribut på ett liknande sätt som Keller använts sig av i ”the brand report card”. Därför 

har vi valt att lokalisera nio olika ställningstaganden som behandlar varumärket och vart 

drivkraften till dess värde uppstår. För att på så sätt anbringa varumärkets olika delar i 

sammanhang och ge läsaren en god förståelse. Dessa ställningstaganden kommer att 

diskuteras var för sig i nedanstående stycken. 

 

Analysens substans utgår ifrån våran teoretiska referensram över vad ett företag bör ha i 

åtanke när man förfogar över ett varumärke. Den baseras dels på ”the brand report card” 

som hjälper företag att lokalisera varumärkets värdeskapande attribut för sedan identifiera 

varumärkets styrkor och svagheter. Samt även på vad som påverkar det så kallade 

varumärkeskapitalet, ”the brand equity”. Analysen är också influerad av andra 

komponenter som har betydelse för varumärket; varumärkets kännetecken, lagstiftning 

samt varumärkets funktion, då dessa beskriver vad ett varumärke egentligen är och vilken 

mening den har.  

 

4.1.1 Förstå varumärkets betydelse  

För att varumärket ska ha en betydelse, behövs det att man skapar en positiv 

varumärkesimage. Detta gör man genom ett marknadsföringsprogram som för samman de 

starka, de förmånliga och unika associationer som gör varumärket ihågkommet för 

konsumenten.68

 

För att företaget och dess varumärke överhuvudtaget skall inneha kännedom hos 

konsumenterna, bör företaget förstå varumärkets betydelse, både genom ett företag- och 

konsumentperspektiv. 

                                                 
68 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
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Varumärkeskännedom består av att konsumenten erkänner dess existens samt att 

varumärket erinrar sig i kundens medvetande. Varumärkeserkännande betyder med andra 

ord konsumentens förmåga att bekräfta tidigare exponering av varumärket för att sedan 

också urskilja det korrekt vid ett senare tillfälle. Att varumärket erinrar sig i 

konsumentens medvetande betyder; konsumentens förmåga att återkalla varumärket från 

minnet. På så vis associeras varumärket starkare i kundens medvetande och blir 

ihågkommet vid köp av önskad produkt. 69

 

Ovanstående kan skapas genom att man ökar kännedomen om varumärket genom en 

upprepande exponering av varumärket, samt att varumärket starkt associeras till lämplig 

produktkategori. Produktkategori syftar på produktens indelningsgrupp, det vill säga till 

den grupp som dess attibuter, kännetecknen och andra preferenser har samhörighet med. 

Inom varje produktkategori finns det ett varumärke som har starkare kännedom än dem 

andra hos konsumenterna.70 För att marknadsföra lämpliga produkter på ett lämpligt sätt 

det vill säga i lämplig kategori, bör företaget förstå helheten i sitt varumärke och vad det 

associerar. Detta underlättar beslutsfattandet då man vet vad kunderna gillar och inte 

gillar med sitt varumärke.71

 

Att inte förstå varumärkets betydelse samt vad det associeras med, kan göra att man 

sänker dess värde. En fälla är att sätta varumärkets kännetecken på produkter som kräver 

andra associationer. Det franska företaget Bic som blev kända för sina kulspetspennor på 

50-talet, valde senare att satsa på andra produkter så som tändare och engångsrakhyvlar. 

Eftersom dessa produkter krävde liknande associationer så blev det en lyckad lansering 

Bic hade som grund för sin affärsidé att erbjuda lättillgängliga, bekväma och billiga 

engångsprodukter med god kvalité. I början av 1990-talet valde Bic att tillämpa dessa 

associationer även på parfymer. Företaget satsade enormt på att marknadsföra produkten 

genom reklam, men produkten visade sig bli ett misslyckande. Bic misslyckades med att 

inse att företagets totala varumärkesimage inte stod för de kritiska associationer och 

kännetecken som parfymprodukter kräver.72 Med andra ord misslyckades Bic med att 

förstå betydelsen av sitt varumärke. 

                                                 
69 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
70 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
71 Keller, K.L. ”The Brand Report Card”
72 Keller, K.L. ”The Brand Report Card”

 34



En teoretisk väg till varumärkets inre värde 

 
 

Till skillnad från Bic hamnade inte Gillette i samma fälla. Gillette har använt sig av olika 

varumärken för olika produkter och på så sätt lyckats införa nya associationer hos nya 

produkter. Till exempel går deras rakblad och rakhyvlar under namnet Gillette, medan 

deras elektroniska rakapparater går under namnet Braun.73 Gillette hade förstått vad 

varumärket Gillette betyder för konsumenterna och på så vis använt varumärkets 

kännetecken endast på Gilletteprodukter. Andra produkter som krävde annorlunda 

kännetecken och associationer, introducerades under andra varumärken men behandlades 

under Gillettes företagsidentitet och varumärke.  
 

Genom ett konsumentperspektiv behöver varumärket förmedla konsumenten fördelar som 

sedan inte blir motsägande. Ett exempel kan vara att man positionerar ett varumärke som 

”inte dyr” och på samma gång hävda att produkten är av ”högsta kvalité”.74 Varumärkets 

associationer går då emot varumärkets budskap.  

 

4.1.2 Varumärket positioneras rätt 

”Positionering är en logisk följd av affärsidéns formulering och första steget i arbetet med 

kommunikationsstrategin. Då positionering helt och hållet handlar om det viktigaste av allt – kundens 

uppfattning, bör man behandla positioneringsarbetet som en särskild enhet i varumärkesbygget. Positionering 

kräver mycket tankekraft och mod. Positionering bygger på stenhård koncentration på ett begränsat segment 

och att ignorera, försaka allt och alla utanför detta segment.”75

 

Många företag försöker att bygga upp en kännedom om sig själva innan de har fastslagit 

sin position, men då de inte vet vem de är så blir det svårt att övertyga någon annan. Detta 

har många IT-företag stöt på, där de har spenderat en stor summa pengar på reklam utan 

att vara på det klara med vad de säljer.76 Därför har varumärkets positionering en stor 

betydelse för företagets marknadsföringsstrategi.  

 

                                                 
73 Keller, K.L. ”The Brand Report Card”
74 Keller, K.L. Sternthal, B. Tybout, A. “Three Questions You Need to Ask About Your Brand”  
75 Lagergren, H. ”Varumärkets inre värden” 
76 Keller, K.L. Sternthal, B. Tybout, A. “Three Questions You Need to Ask About Your Brand”  
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Philip Kotler definierar varumärkespositionering enligt följande; ”positionering av ett 

varumärke innebär att ett företag lägger fram det som företaget erbjuder samt dess image, så att den upptar en 

distinkt och högst ärad plats i kundmålgruppens medvetande”.77  

 

Positionering innebär med andra ord att man hittar en passande ”plats” i medvetandet hos 

en grupp kunder eller i ett marknadssegment, så att deras föreställning om produkten 

uppfattas på ett ”rätt” och önskat sätt. Positionering handlar om att identifiera 

konkurrenterna och på samma gång hitta en optimal plats för varumärket i kundernas 

medvetande, för att på så vis maximera de potentiella fördelarna för företaget. Ett bra 

positionerat varumärke hjälper till att vägleda företagets marknadsföringsstrategi att 

klargöra vad varumärket innebär, hur det är unikt, hur det är snarlikt konkurrerande 

varumärken samt varför kunderna bör köpa och bruka just deras varumärke. För att göra 

detta behöver företag först utse konsumentmålgruppen, sedan kräver det att de identifierat 

konkurrenterna för att klargöra hur företagets varumärke är likt konkurrenternas samt hur 

det skiljer sig från dem.78 

 

För att ett varumärke ska positioneras rätt och vara optimalt i förhållande till 

konkurrenternas behöver företaget ha två saker i åtanke. Dels behöver företaget definiera 

och kommunicera en konkurrenskraftig referensram. För att sedan genom den välja och 

upprätta hur företagets varumärke är likt konkurrenternas samt hur den skiljer sig från 

dem. 79

 

”Brand positioning starts with establishing a frame of reference, which signals to consumers the goal they can 

expect to achieve by using a brand”80

 

För att utse och definiera en konkurrenskraftig referensram för positionering behöver 

företaget först fastställa varumärkets tillhörighetskategori. Det gör man genom att utse 

vilka liknande produkter som varumärket konkurrerar med. Sedan behöver företaget 

kommunicera till denna kategori genom att informera kunderna om vilka fördelar som de 

får genom att konsumera denna produkt. Vid lanseringar av nya produkter är det väldigt 

                                                 
77 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
78 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
79 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
80 Keller, K.L.  Sternthal, B. Tybout, A. “Three Questions You Need to Ask About Your Brand”  
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viktigt att företaget kommunicerar till kunderna om varumärkets kategoritillhörighet då 

detta oftast inte är uppenbart.81

 

För att välja och upprätta hur företagets varumärke är likt konkurrenternas samt hur det 

skiljer sig från dem, behöver kunderna först bli informerade om produktens fördelar för 

att sedan också visa dess skillnader gentemot konkurrerande varumärken. 82

 

Positionering handlar om psykologi. Vilket varumärke tänker kunden i första hand på i en 

valsituation? Man söker en position i medvetandet hos en viss målgrupp. Arbetet, 

aktiviteten heter positionera. Den handlar uteslutande om att etablera effektiv 

kommunikation med en noga utvald målgrupp. Positionering handlar om att placera en 

uppfattning, en idé, om en ”sak” – en produkt, ett varumärke – på en viss plats i hjärnan 

hos en viss målgrupp. Man vill att denna uppfattning skall få en permanent plats i 

mottagarens hjärna för resten av dennes liv. Det är målsättningen. Drömmen är att ditt 

varumärke intar position nummer ett i sin kategori hos din målgrupp. Helst vill man äga 

ett ord som är förknippat med denna topp position. Hjärnan vill bara samla på sådan 

information som den är säker på att den har nytta av, vilket är precis vad positionering 

utgår ifrån. Hjärnan tycker att det räcker att känna till ett varumärke inom varje 

produktsegement, en sorts tandkräm, ett sorts tvättmedel och så vidare. Varje sådan 

produkt tillåts inta en position i hjärnan och blir i bästa fall som det heter på 

positioneringsspråk nummer ett på produktstegen. Det är här man vill sitta som Coca Cola 

bland alla världens Colasmakande drycker. Hur kommer man till denna åtråvärda första 

plats? Det är vad positioneringsarbetet handlar om.83

 

4.1.3 Varumärket skall överlägset leverera förmåner 

Bakom varje starkt varumärke finns en kraftfull idé; som fångar kundernas 

uppmärksamhet och lojalitet genom att tillfredsställa deras behov.84  

 

Nyckeln till att öka konsumenternas lojalitet är att leverera stor kundnytta. Michael 

Lanning tar upp i sin bok ”Delivering Profitable Value” hur viktigt det är att företagen 

designar konkurrenskraftiga kärnvärden för varumärket, som siktar in sig på ett specifikt 

                                                 
81 Keller, K.L. ”The Brand Report Card”
82 Keller, K.L. “Strategic Brand Management” 
83 Lagergren, H. ”Varumärkets inre värden”  
84 Brymer, C. “What Makes Brands Great”
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kundsegment. Samtidigt som den bygger på en överlägsen leveranskedja. Detta 

värdeförslag bygger på att företagen bör leverera det som man har lovat. Volvo har som 

exempel profilerat sitt varumärke inom ”säkerhet” men måste leverera mycket mer än en 

säker bil, såsom bra service och långa garantiperioder. Det är i slutändan helhets 

upplevelsen som bestämmer vilken relation konsumenten kommer att ha till företagets 

varumärke.85  

 

Konsumenter köper inte en produkt för att den har en uppsättning av attribut utan för att 

dessa attribut, tillsammans med varumärkesbilden, servicen och många andra materiella 

och immateriella faktorer, skapar en attraktiv helhet. I vissa fall kan inte ens kunden säga 

vad det är som gör produkten så attraktiv.86

 

För att förstå vad det är som gör produkten attraktiv så måste företaget rannsaka sig 

själva. De måste utvärdera sina styrkor och svagheter. Uppenbarligen behöver företaget 

inte rätta till sina svagheter ej heller ska den gotta sig i sina styrkor, dock bör resultatet 

prägla företagets vidare marknadsaktivitet. Antingen stannar man kvar på de områdena 

där man besitter styrka och stärker ens position. Eller så tar man möjligheten att utöka 

styrkorna och satsar på att bygga upp sina svagheter.87  

 

Texas Instrument hamnade i en situation där företagets beslutsfattare inte kom överens 

om huruvida man skulle satsa på den industriella elektroniken, vilket var deras styrka, 

eller om man skulle utvidga sin marknad och introducera produkter till kundmarknaden, 

där man saknade styrkan i marknadsförning. 88

 

Att leverera förmåner till konsumenten genom varumärket innebär att företaget kopplar 

de personliga värdena samt meningen med varumärket till konsumentmålgruppen på ett 

effektivt och klart sätt. Konsumenten bör associera dessa förmåner som erbjuds till 

varumärket. Med andra ord är det de förmånligaste associationerna, de associationer som 

är mest önskvärda av konsumenten, som bör levereras genom varumärket. På samma 

                                                 
85 Kotler, P; Keller, K.L. ”Marketing Management” 
86 Keller, K.L ”The Brand Report Card”
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gång skall det kunna stödjas av ett effektivt marknadsföringsprogram, för att på så vis 

skapa en klar bild över varumärkets förmåner. 89

 

4.1.4 Varumärket bör tillgodogöra sig av kompletterande kännetecknen 

Kännetecken har som syfte att identifiera och differentiera varumärket på marknaden. De 

flesta starka varumärken använder sig av ett flertal kännetecken. För att få med de mindre 

konkreta förmåner som ett varumärke kan leverera så kan det behövas kompletterande 

kännetecken som fångar upp just dessa immateriella karaktärsdrag.90 Då räcker det inte 

med ett varumärkes namn, utan man utvecklar och kompletterar kännetecken genom till 

exempel en fras eller en ”jingel” som tar fram en viss kompletterande känsla hos 

varumärket. Man kan också ta fram en bild som säger mer än tusen ord. Då företagen 

skapar ett varumärke kan de använda sig av ett flertal olika kännetecken som identifierar 

deras produkter. Det kan vara allt från en viss logotyp till en färg som urskiljer dem från 

andra varumärken. Dessa kännetecken går sedan under lagligt skydd och på så vis kan 

företaget differentiera sig gentemot konkurrerande varumärken och på samma gång skapa 

starkare relationer till konsumenterna. 

 

Ofta är framtagandet av ett kännetecken en sådan komplicerad procedur att de använder 

sig av specialiserade marknadsundersökningsbolag. Denna procedur inkluderar 

associationstester, minnestester, och preferenstester.91

 

Ett kännetecken har ingen gräns i vad det kan göra för brand equity - varumärkeskapitalet. 

Ett kännetecken bör ha egenskaper som är beskrivande och övertygande. Ett minnesvärt 

kännetecken ökar kännedomen och länkar flera associationer till varumärket. Dessa 

associationer som uppstår har en kritisk roll i uppbyggandet av varumärkeskapitalet.92  

 

4.1.5 Varumärket omfattar integrerad marknadsföringskommunikation 

I Håkan Lagergrens bok ”varumärkets inre värde” behandlas kommunikation bland annat 

som ”göra en sak gemensam” det vill säga ett utbyte av kunskaper, idéer och erfarenheter 

som skapar samförstånd.  Det avgörande värdet skapas av människor som samlar sina 

gemensamma kunskaper, krafter och visioner bakom ett varumärke. Men detta kräver 
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också att alla medarbetare inom hela organisationen har samma syn på vilka faktorer som 

påverkar utvecklingen i ”varumärkesbygget”. Det handlar bland annat om långsiktigt 

strategiskt tänkande, uthållighet, kontinuitet och mod i kombination med 

kvalitetsmedvetenhet och varsamhet.93

 

Styrkan och attraktionskraften i en organisations gemensamma varumärke är beroende av 

kvaliteten och effektiviteten i den totala kommunikationen kring varumärket.94  

Det räcker inte med att bara kaptenen känner till företagets destination. För att skapa 

motivation och god samarbetsanda måste alla i besättningen känna till resans mål och 

genom tillgång till ständig information om den aktuella positionen också veta om allting 

går enligt planerna.95  

 

Företag börjar lära sig att deras varumärken står och faller med sin relation till sina egna 

anställda. Så att alliera sin organisation och företagskultur med detta varumärkesattribut 

kommer att skapa konkurrensfördelar.96  

 

Starka varumärken kännetecknas av att de går sin egen väg utan att snegla på andra. De 

driver sin linje med uthållighet och konsekvens och levererar det som de har lovat sina 

kunder.97 De behåller sin kontinuitet i marknadsförningskommunikationen och skickar 

inte ut budskap som hamnar i konflikt med varandra. Genom att hålla en balans mellan 

kontinuitet och de ändringar, som måste göras för att varumärket ska förbli relevant så 

kommer varumärket hålla sig starkt.98

 

En integrerad marknadsföringskommunikation utvecklas runt ett varumärke, först när 

marknadsföraren förstår vikten av en ”korrekt och matchande blandning” av olika 

marknadsföringskommunikationer. Detta görs genom att man gör ett urval av olika 

kommunikationsmedel som delar en gemensam innebörd, men som också erbjuder 

kompletterande fördelar på andra sätt.99

                                                 
93 Lagergren, H. ”Varumärkets inre värden” 
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För att etablera en kännedom om varumärket och skapa en positiv varumärkesimage i 

kundernas medvetande, behöver kommunikationen baseras på alla möjliga 

kommunikationsalternativ som för företagets varumärken är relevant.100  

 

Som det diskuterades i stycke 4.1.1 handlar varumärkeskännedom om konsumentens 

förmåga att dels ge varumärket ett erkännande samt konsumentens förmåga att återkalla 

varumärket från minnet vid en tidigare exponering. För att få ett erkännande kan varje 

kommunikationsalternativ som fångar konsumentens uppmärksamhet och får 

konsumenten att lägga märke till företagets varumärke vara av stort betydelse. För att få 

konsumenten att återkalla varumärket från minnet behöver kommunikationsbudskapen 

vara relevanta för produktens lämpliga kategori.101

 

4.1.6 Prisstrategi anpassas efter konsumentens perception av värde 

Ur ett varumärkeskapitalperspektiv så är det väldigt viktigt att konsumenterna tycker att 

priset på varumärket stämmer överens med de förmåner som tillfaller dem vid ett köp. För 

att uppnå denna balans så finns det alltid ett orosmoment vid prissättning kontra den 

kvalité som konsumenten upplever. En pris sänkning kan öka konsumentens perception 

av varumärkets värde men på samma gång sänka perception av produktens kvalité. Man 

bör också ha i åtanke att även om en sänkning av priset höjer värdet så är det ofta dyrare 

än att lägga till värde genom olika marknadsaktiviteter. Största anledningen är att man 

sänker priset per enhet istället för att dra ut kostnaderna över samtliga enheter.102

 

En lyckad prissättning kräver skickliga beslut i ett antal områden. För att bygga upp 

varumärkeskapital måste företag fastställa strategier för prissättning och justera dem med 

jämna mellanrum. Förmånerna som levereras med produkten och de relativa övertag man 

har mot konkurrenterna kommer att fastställa vad konsumenterna tycker är ett ansenligt 

pris.103   
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4.1.7 Varumärket har trovärdiga budskap 

Ledande varumärken har ett bestämt kärnsyfte och värden som stöds av organisationen. 

Dessa hålls kvar även då strategierna och taktikerna ändras för att ta vara på de skiften 

som sker i omvärlden.104  

 

Varumärket BMW som profilerar sig som ”the ultimate driving machine”, har fler 

bilmodeller som differentierar sig mot varandra. Men kärnsyftet står kvar; att leverera en 

enastående upplevelse med överlägsen prestanda. Bilmodellen Mini som ingår BMW:s 

produktportfölj representerar en möjlighet att nå nya marknadssegment och introducera 

de koncept som BMW byggt upp. I det här fallet når man ut till den yngre mer 

trendmedvetna kundgruppen vilket avspeglar sig i BMW:s marknadsaktiviteter. 

Bildframställningen och tonen på det som kommuniceras ut illustrerar den person som är 

avsedd för Mini. Denna strategi visar på hur möjligheter fångas utan att man går emot sitt 

kärnsyfte.105

 

För att ge ut ett trovärdigt budskap krävs det att Brand Equity – varumärkeskapitalet har 

byggts upp med omsorgsfull planering. Kunderna ska ha en djup och bred kännedom 

samt unika associationer till varumärket.106  

 

4.1.8 Varumärket förblir relevant 
Ledande varumärken förknippas ofta med att de har lyckats träffa den aktuella trend som 

finns på marknaden. Med andra ord så har man investerat i det som är relevant för ens 

kundsegment. De företag som lyckas med detta behåller sin trovärdighet på marknaden 

och på så sätt ökar konsumenternas förtroende och lojalitet.107

 

För att behålla relevansen i ett varumärke krävs det att företaget driver fram ett antal 

marknadsföringsaktiviteter som är värdeökande för varumärket. En traditionell skildring 

av dessa aktiviteter är att dela upp dessa i fyra grupper; pris, positionering, plats och 

promotion. Detta är ett instrument som brukar refereras som de fyra P:na och som 

behandlar företagets förfarande till att nå målsättningen med sin marknadsföringen.108  
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På kort sikt kan man ändra på pris och promotion och på lång sikt position och plats. Det 

innebär att man bör ha en bra inblick i hur framtiden kommer att yttra sig, för att träffa 

rätt trend. Dock bör man också ha en bra insikt i hur samtiden ter sig, för att kunna sätta 

rätt pris och förmedla rätt budskap. Företag som möter kundernas behov med sin produkt 

och lyckats sätta rätt pris under rådande situation, kommer om de lyckas infinna sig på 

rätt plats och bibehålla sitt varumärkesvärde. Har man också kommunicerat med sin 

kundgrupp i de rätta kommunikationskanalerna så har man skapat ett starkt varumärke.109

 

För att lyckas med ovanstående antagande så gäller det att man således inte investerar på 

kvantitativa lösningar utan att man har en mer kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

betyder att företaget bör satsa på färre marknadsföringsaktiviteter som anses ge det högsta 

möjliga resultatet. För att åstadkomma detta bör varumärkets budskap vara relevant i 

förhållande till marknadens behov och konsumenternas preferenser.110

 

Ett företag som har lyckats med att behålla varumärket relevant är Gillette, som satsar 

stora summor på forskning och utveckling för att försäkra att deras rakblad är de mest 

avancerade på marknaden. Det visar deras framsteg genom att förnya sitt kännetecken 

från exempelvis Sensor till SensorExcel. Något som har visat sig vara rätt aktion med 

ökade försäljningssiffror111.  

 

4.1.9 Varumärkesportföljen är hierarkiskt strukturerad 

Ett varumärke kan bara tänjas ut till en viss gräns, så en mångfald av varumärken är ofta 

nödvändigt för att nå ut till alla marknadssegment. Designen och marknadsföringen görs 

annorlunda för att attrahera olika marknadssegment. Det ökar den egna närvaron på 

marknaden och man fångar fler kundsegment. På samma gång tjänar företaget genom 

stordriftsfördelar på marknadsföringskostnaderna. Med det menas att företaget bland 

annat kan tillämpa samma reklam och fysisk distribution av varumärken.112

 

Dock måste en varumärkesportfölj bedömas utefter dennes förmåga att maximera ens 

Brand Equity – varumärkeskapital. En optimal varumärkesportfölj är där varje varumärke 
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har ett högt varumärkeskapital i kombination till de andra varumärken som befinner sig i 

samma portfölj. Om man kan öka sin vinst genom att ta bort något av varumärkena är 

portföljen för stor. Om man kan öka sin vinst genom att tillsätta ett varumärke är 

portföljen för liten. Generellt kan man säga att en varumärkesportfölj ska maximera ens 

marknadstäckning så inget kundsegment blir negligerat. Men man ska också minimera 

varumärkenas förmåga att överlappa varandra så att ens egna varumärken inte 

konkurrerar över samma kunder.113  

  

En varumärkesportfölj behöver övervakas över tiden, där man identifierar svaga 

varumärken och tar bort de som har negativ avkastning.114 Utöver det kan varumärken 

spela specifika roller i en varumärkesportfölj. Vissa varumärken fungera som ”fighters” 

som uppehåller konkurrenter att gå in på en marknad där företaget vill skydda sin 

position. Dock får inte en ”fighter” bli så attraktiv att de tar marknadsandelar från det 

starkare varumärket. Andra varumärken kan ha en roll som ”Cash cows”, dessa backas 

inte upp av någon marknadsföring men säljs då de fortfarande har ett positivt 

varumärkeskapital. Denna varumärkeskategori befinner sig oftast i slutet av sin livscykel 

och nyare teknologi har tagit över. Dock läggs inte dessa ner då deras konsumenter 

nödvändigtvis inte byter till ett varumärke som företaget besitter. Sen finns det 

varumärkeskategorin “Low-end Entry-level” där man tar ut ett relativt lågt pris. De har 

som uppgift att attrahera nya kunder till ens varumärkes franchise.  Den fjärde och sista 

kategorin är ”High-end Prestige” där varumärken får rollen att öka prestigen och 

trovärdigheten till hela varumärkesportföljen.115    
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer en modell att presenteras som åskådliggör varumärkets inre värden och de attribut som 

skapar och påverkar värdet av varumärket. Detta görs för att visa läsaren hur ett starkt varumärke skapas. 

Vidare kommer det att diskuteras huruvida varumärkets värde kan uppfattas genom olika perspektiv.  

 

5.1 Modell 

Att använda sig av en bra modell ger en bättre förståelse över hur varumärkesbygget bör 

gå till. Denna modell utgår från den analys som gjorts och visar attributenas 

sammanhang. Modellen ger en överblick och ett sammanhang i materialet, detta gör det 

lättare att se vilka tillstånd som skapar varumärkets värde. (Se figur: 5.1). 
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Figur 5.1 Strategiskt varumärkesbyggande.  

En egen konstruerad modell som visar var drivkraften vid förändring av varumärkets värde sker. 
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Ett starkt varumärke består av olika komponenter som kan ses på figuren ovan. Modellen 

tar dock bara upp skapelseprocessen av ett starkt varumärk då undersökningen har haft till 

syfte att beskriva varumärket, för att ge förståelse om vad som skapar dess värde. Därför 

har påverkan på företagets värde, lönsamhet och dess långsiktiga överlevnad avgränsats i 

modell ovan.  

 

Varumärkets attribut binds samman, tillsammans med varumärkets komponenter och 

funktioner och skapar ett varumärke med högt värde. Varje del i processen bör vara 

integrerad för att processen överhuvudtaget ska fungera. Därför bör denna process 

övervakas, utvärderas och hela tiden få in ny drivkraft och energi. Processen är löpande 

och varumärket är starkt först när den börja agera. För att göra det kan företag med hjälp 

av ”the brand report card” ställa sig ett antal frågor om den egna verksamheten och 

branschen med varumärket i fokus; Vad är kundernas uppfattning av värde? Har vi 

lyckats leverera varumärkets budskap? Vilka kännetecken kan öka varumärkets 

kännedom? Hur ska vår varumärkesportfölj se ut? Företaget använder sig utav dessa 

frågor för att lokalisera varumärkets starka och svaga sidor. När detta sker kan man 

påverka de attribut som är relevanta för varumärket. Vilket definieras som varumärkets 

värdeskapande attribut i modellen och kan ses i modellens vänstra del ”The brand report 

card” fungerar som ett analytiskt fönster där företaget kan se vilka möjligheter och 

svagheter som varumärket besitter. Först då kan varumärkesbygget bedrivas på ett 

strategisk och effektiv sätt vilket kommer att höja det så kallade ”the brand equity” som 

är varumärkets värde. Denna del ses som kärnan i ett starkt varumärke. Skapas det en 

kraftfull ”brand equity” kommer företagets varumärke att vara starkt. Detta leder i sin tur 

till att varumärket tar en plats i konsumenternas val vid köpbeslut.  

 

Kan man stärka just de attribut som bidrar till värdeökning kan företag använda sig av 

varumärket för att differentiera sig gentemot konkurrenterna, samt skapa ett emotionellt 

mervärde för att öka associationerna till konsumenterna. Detta leder till att man får en 

ökad lojalitet och bättre relationer med sina konsumenter. Vilket på så sätt ökar företagets 

värde, lönsamhet och dess långsiktiga överlevnad. 

 

Dock kräver olika varumärken och situationer olika satsningar på varumärkets olika 

attribut, vilket man måste ha i åtanke när man utvärderar sitt varumärke.  
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Ett starkt varumärke behöver inte alltid betyda att företaget är lönsamt då det finns många 

andra faktorer som spelar roll för ett företags försäljningssiffror. Varumärkets värde och 

betydelse kan ses ur olika perspektiv, så vid en värdeökning kan varumärkets betydelse 

innebära olika utifrån dessa perspektiv vilket kommer att diskuteras nedan.  

 

5.2 Varumärkets värde utifrån fyra perspektiv 

Eftersom det reala värdet på varumärket har visat sig vara väldigt svårt att mäta så har vi, 

för att göra undersökningen mer hanterlig tagit ut tre nyckelord som sammanfattar 

varumärkets ökade värde. De tre nyckelord har redan behandlats i kapitlet innan och där 

påvisat den koppling som dessa ord har med den integrerade process som man måste ha 

för att öka värdet. De tre nyckelord är differentiering, emotionellt mervärde samt lojalitet 

och relationer. Dessa kommer att behandlats genom de perspektiv som vi tagit upp i vår 

teoretiska referensram. Vi kommer att se hur de ökade värdet skiftar beroende på hur man 

ser på varumärket.   

 

5.2.1 Varumärkets värde utifrån ekonomisk teori 

Genom vår behandling av ekonomisk teori och varumärkets ökade värde kan man urskilja 

hur en ökad lojalitet påverkar samhällsaktörerna. Ägaren av varumärket kan ta ut ett 

högre pris, på konsumenternas bekostnad, och på så sätt få ett producentöverskott. Men i 

takt med ett stegrande pris så uppstår växande välfärdsförluster då flera konsumenter 

känner att de inte har råd.  

 

På liknande sätt kan man se hur ett ökat emotionellt mervärde påverkar samhället. Skapar 

ägarna en stark åtrå till sitt varumärke och ökar det emotionella mervärdet så kan man 

agera mer monopolistiskt på sin marknad. De kan få oerhörda marginaler på sina 

produkter genom att köpa billiga varor från utvecklingsländer och sälja dem dyrt genom 

att endast tillföra sitt varumärke på produkten.  

 

Genom att differentiera sig gentemot andra företag i världen och sälja en produkt som är 

mer åtrådd får man ett starkare konkurrensfördel i form av monopol. 

 

Varumärkets ökade värde har bidragit med att företag med starka varumärken kan genom 

monopol liknande makt få större marknadsandelar. Det leder till färre aktörer på 
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marknaden som det behöver konkurrera emot och på samma gång få konsumenterna att 

betala ett högre pris än vad produkten i sig är värd. 

 

5.2.2 Varumärkets värde utifrån managementperspektiv  

Att inneha ett varumärke innebär ett ägaransvar gentemot ens medarbetare och 

organisation. Ett varumärke med ökad emotionellt mervärde och differentiering gör det 

svårare för konkurrenter att slå sig in på ens markand samt ger produkten en längre 

livscykel.  

 

En ökad lojalitet till ett varumärke ger möjlighet för företaget som besitter det att skapa 

långvariga relationer med sina konsumenter. De kan expandera och växa under en längre 

tid, vilket skapar en stabilitet i företaget och dess omgivning. Detta bidrar till att man får 

en trygghet och vågar investera i nya innovationer, vilket i sin tur bidrar till en tillväxt. 

Företagsledaren ser varumärket som den del som skapar mervärde och relationer till 

företagets produkter. 

 

Företagets alla aktiviteter grundar sig i varumärket, så en ökning av värdet ger i helhet ett 

ökat värde för företagets. Det påvisar att företagsledaren nu lyckats bättre med att 

kommunicera fram företagets kvalitéer. 

 

5.2.3 Varumärkets värde utifrån konsumentperspektiv 

Ett företag som har lyckats med att öka det emotionella mervärdet har utifrån ett 

konsumentperspektiv lyckats leverera en kvalité som förväntats. Med andra ord de 

associationer som är starkast önskvärda av konsumenten har uppfyllts. Har man ökat 

differentieringen så har företaget lyckats identifiera konkurrenterna och på samma gång 

hittat en optimal plats för varumärket i kundernas medvetande. Det underlättar 

konsumenterna i deras val av varor som skapar en tid- och kostnadsbesparing för kunden.  

 

Varumärkets ökade värde har bidragit med en närmare relation mellan företaget och 

konsumenterna. Man har reducerat den upplevda osäkerheten som kan uppstå vid ett köp. 

 

5.2.4 Varumärkets värde utifrån företagsperspektiv 

Varumärkets ökade värde innebär att företaget lyckats definiera sin grundkompetens, det 

vill säga man har skapat ett varumärke som har koppling till företagets kompetens och 
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förmåga. Med en ökad differentiering så kan inte andra företag göra exakt likadant 

eftersom differentieringen har uppkommit genom de förmågor som finns inom företaget. 

 

Vid ökning av det emotionella mervärdet så har man laddat varumärket med olika värden 

och associationer. Till skillnad från pris och produkt så är detta svårare att imitera vilket 

gör att företagets relationer till kunderna stärks. 

 

Varumärkets ökade värde har bidragit till att företaget kan skydda sig gentemot sina 

konkurrenter genom att skapa inträdesbarriärer för nyetablerare samt konkurrera ut de 

företag som inte lyckats med de associationer som konsumenterna kräver. 
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6 SLUTSATSER & REFLEKTIONER 
I detta kapitel avser vi att med hjälp av referensramen samt den analys som gjorts presentera våra slutsatser. Vi 

kommer att svara på frågan som ställs i vår problemformulering. Vi kommer förutom att presentera våra 

slutsatser även reflektera över ämnet. 

 

6.1 Slutsats 

Hur skapas ett starkt varumärke? 

 

För att skapa ett starkt varumärke är förutsättningen att ha en förståelse över vad som 

påverkar dess värde, det görs genom att förstå varumärkets värdeskapande attribut. För att 

sedan sätta dessa attribut i ett sammanhang genom ett dynamiskt arbete där varumärket 

aldrig släpps ur fokus. För att göra denna integrerade process möjlig måste företaget 

kartlägga vart drivkraften uppkommer till varumärkets värdeskapande.  

 

En bra struktur och kommunikation skapar villkoren till ett starkt varumärke. Utan en 

integrerad struktur och kommunikation så kommer företaget att ge olika budskap, och 

man kommer inte att lyckas förmedla den sociala bild som man arbetat fram. Alla inom 

företaget skall uppnå samma förståelse av varumärket, det vill säga; vad man gör, för vem 

och hur.  

 

När man väl skapar ett starkt varumärke som präglas av en stark Brand Equity, har 

företaget blivit så duktigt på att kombinera deras kunskaper, så att all aktivitet kring 

varumärket blir enhetligt. Plötsligt kan alla på företaget svara på frågor som; Hur skiljer 

sig vårt varumärke från andras? Vad står vårt varumärke för? Vilka är våra riktlinjer? 

Substansen i varumärkets handlingsmönster är dess attribut som bestämmer hur och på 

vilket sätt man vill skapa ett starkt varumärke. Attributen ger varumärket incitament för 

att bete sig rätt, genom att det differentierar sig gentemot konkurrenter, förmedlar 

emotionell mervärde för att på så sätt skapa relationer och lojalitet.  
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6.2 Varumärkets värde ur en kritisk diskussion 

I denna uppsats har fokus riktats åt att ge läsaren en förståelse av de olika faktorer som 

skapar ett starkt varumärke. Det vill säga de faktorer som spelar roll vid den teoretiska 

vägen till att skapa ett starkt varumärke. Att mäta det reala värdet på varumärken anser vi 

är ytterst svårt att göra, då det finns för många kvalitativa faktorer som spelar roll. Vid en 

mätning skulle slutresultatet kunna skifta oerhört beroende på vilket perspektiv och 

preferenser man haft. Ett varumärkes ökade värde skiftar beroende på vilken perspektiv 

som betraktaren har. 

  

Varumärket tillhör de begrepp inom företagsekonomin där värdet är svårt att mäta. För att 

få en lyckad mätning bör man först tolka varumärket för att få en förståelse över vad som 

skapar dess värde. Området är stort och kräver en stor koncentration och kraft från de 

involverade vid skapandet. 

  

Som det har presenterats finns det många olika faktorer som bidrar till hur varumärkets 

värde påverkas, men att mäta dessa enskilda faktorer precist är inte det enklaste för 

företagsledaren. Företag kan med hjälp av ”the brand report card” ställa sig frågor som 

stöder företaget i vidare utveckling av sitt varumärke. Men att företag kan titta på hur just 

deras varumärke uppfyller ”the brand report cards” olika riktlinjer behöver inte betyda att 

företaget kan mäta varje attribut och på så vis operationalisera dessa. Däremot kan 

företagsledarna med hjälp av ”the brand report card” få en kontroll över alla de aspekter 

som påverkar varumärkets värde. 

 

Men räcker det att ha ett starkt varumärke? Svaret är naturligtvis nej, ett starkt varumärke 

ökar företagets värde, ökar lönsamhet och skapar långsiktig överlevnad. Men det finns 

många andra faktorer som spelar roll för ett företags försäljningssiffror så behöver inte ett 

företag med ett starkt varumärke vara lönsamt.  

 

Ett varumärke berättar vad som står bakom produkten, man kan se det som en 

kvalitetsgaranti eller som ett mervärde som varumärket för med sig. Varumärken berättar 

inte bara en sak, utan står för det genuina engagemanget i hela kedjan i 

utvecklingsprocessen av en produkt eller tjänst. Det är en process som berör alla inom 

företaget. 
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6.3 Egna Reflektioner 

Nedan har vi till syfte att reflektera över ämnet varumärket ur ett annorlunda synsätt för 

att ge en klarare bild över varumärkets egenskaper och funktion i samhället.    

 

6.3.1 Varumärket som människa  

För att skapa en förståelse har vi valt att dra vissa paralleller mellan varumärket och 

människan. När varumärket skapas eller föds, får det ett legitimt skydd och registreras, 

det vill säga namn och personnummer. Sedan skyddas varumärket löpande av lagen och 

får rättsliga privilegier. Varumärket kommer att utgöra en funktion i samhället, dels så vill 

den förmedla sin existens genom att kommunicera samt självförverkliga sig själv precis 

som människan. För andra i samhället betyder dess existens en identitet som man kan ta 

till sig och känna samhörighet genom att man skapar en vänskap.  

 

Varumärket förmedlar dess ”yttre” genom dess kännetecken; till exempel, hur det ser ut, 

hur den låter, doftar och vilket utseende det har. Med andra ord så har varumärket fått en 

yttre gestalt som förmedlar ett budskap.  

 

Hur varumärket sedan tänker kommer att påverka dess beteende som grundar sig i hur det 

vill bli uppfattat. Detta beteende präglas av varumärkets attribut som förmedlar 

handlingar, tankar och tillstånd. För att anpassa sitt beteende till den yttre omvärlden och 

bli social behöver det veta hur det ska bete sig. Det vill säga att genom ”the brand report 

card” lokalisera de beteende och handlingar som kommer att göra varumärket 

tilldragande. 

 

Varumärkets hjärna och hjärta utgörs av de personer som är involverade och brinner för 

dess existens. Dessa personer ger ett innehåll till hela tankeprocessen. Helheten av denna 

process gör att varumärket kan förmedla en uppfattning om sig själv.  

 

Hur denna sedan uppfattas och har ett värde för vissa grundar sig på helheten av 

varumärkets karaktär. Det vill säga hur den ser ut, hur den tänker, vad den gör och hur det 

förmedlas. Denna karaktär påverkar det som kallas Brand Equity – varumärkeskapitalet. 

Har varumärkets helhet förmedlats på rätt sätt till dem som den är menad för skapar den 

sig ett högt värde. På så vis skapar den sig relationer som förhoppningsvis kan vara för 

evigt. 
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8 Bilaga  
Här nedan presenteras de tio faktorer som ett företag bör ta hänsyn till vid varumärkesbygget enligt Keller. För 

att på så vis operationalisera ens varumärkesbygge genom att lokalisera varumärkets svaga och starka sidor.   

 

*** THE BRAND REPORT CARD *** 
 
 
 

1. Varumärkesnytta 

 
Varumärket överträffar att leverera förmåner på konsumentens begäran.   

Har företaget försökt tillgodose kundernas otillfredsställda behov? Vilka metoder har 

använts? Kartlägger företaget kundernas kommentarer om produkterna? Delegeras det till 

de i företaget som är ansvariga för att göra förändringar?116

 
 

2. Varumärkesrelevans 

 
Varumärket förblir relevant. 

Har företaget investerat i produkt förbättringar som ökar värdet för kunden? Är företaget 

uppdaterad om kundernas intressen, med rådande tillstånd på marknaden samt nya trender 

som kommer påverka företagets utbud? Är marknadsförings beslut baserade på 

ovanstående faktorer?117

 
3. Kundernas uppfattning av värde 

 
Varumärkets prisstrategi är baserad efter kundernas uppfattning av värde? 

Har företaget optimerat pris, kostnad och kvalité för att tillgodose eller överträffa 

kundernas förväntningar? Finns det ett system som iakttar kundernas uppfattningar av 

varumärkets värde? Har företaget beräknat hur mycket värde som kunderna anser 

varumärket tillföra företagets produkter?118

 
 
 
 

                                                 
116 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
117 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
118 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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4. Varumärkets positionering 

 
Varumärket är rätt positionerat. 

Har företaget upprättad nödvändiga och konkurrenskraftiga jämförelser med 

konkurrenterna? Är dessa eftertraktade samt levererbara skillnader?119

 

5. Tillvägagångssätt av varumärkets budskap 

 
Varumärket är konsekvent. 

Har företaget granskat om marknadsföringsprogrammet förmedlar sammanstötande eller 

motsägande budskap? Har den gjort det tidigare?120  

 

6. Varumärkets portfölj  

 
Varumärkesportföljen är hierarkiskt organiserat. 

Kan företagsidentiteten skapa ett fullkomligt skydd och rykte för alla produkter i 

företagets portfölj? Håller dessa olika varumärken i portföljen individualiserade 

marknadsnischer? I vilken utsträckning överlappar varumärkena varandra? I vilken 

omfattning maximerar varumärkena en täckning av marknaden? Är varumärkeshierarkin 

väl utredd och förstådd?121

 

7. Koordination av varumärkeskapital 

 
Varumärket använder sig av och koordinerar en fullständig repertoar av 

marknadsförings aktiviteter för att bygga varumärkeskapital. 

Har företagets varumärke fått ett namn, logo, slogan, symbol, förpackning och så vidare 

för att göra så stor som möjligt kännedom av varumärket? Har det implementerat och 

integrerats ”push” och ”pull” marknadsföringsaktiviteter som riktar sig till både kunderna 

samt distributörerna?  Är företaget medveten om alla marknadsföringsaktiviteter som 

berör varumärket? Har personer som arbetar med varumärket kännedom av varan?122   

 

 

                                                 
119 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
120 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
121 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
122 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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8. Varumärkesassociationer  

 
Företagsledaren bör förstå vad kunden associerar varumärket med. 

Vet företaget vad kunderna uppskattar och inte uppskattar hos varumärket? Vet företaget 

hur varumärket associeras av dess kunder, vare sig det är avsiktligt skapat av företaget 

eller inte? Har det skapats en detaljerad bild över konsumentmålgruppen?123   

 

9. Varumärkessupport  

 
Varumärket stöds omsorgsfullt, vilket också består under det långa loppet. 

Är misslyckanden och framgångarna av marknadsföringsprogrammen förstådda så 

företaget kan ta lärdom av dess innan förändringar sker? Får varumärket tillräckligt stöd 

av utveckling och forsknings programmet? Har det strävats efter att inte minska 

marknadsförings aktiviteter även om det förkommit minskad försäljning eller minskad 

efterfråga?124  

 
10. Varumärkesövervakning 

 
Företaget övervakar varumärkeskapitalets resurser.  

Har företaget skapat varumärket privilegier som ska definiera varumärkets mening och 

hur den ska behandlas? Sker det löpande utvärdering av varumärket, för att kartlägga 

varumärkets tillstånd och på så vis sätta nya strategiska riktlinjer? Sker det löpande 

utvärderingar av marknaden?  Sammanställs resultaten för att på så vis hjälpa 

marknadsförarna med deras fortsatta arbete? Är ansvaret över ovanstående tydligt 

framfört för att på så vis bevara och bevaka varumärkeskapitalet?125

                                                 
123 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
124 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
125 Keller, K.L .”The Brand Report Card”
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