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Sammanfattning  
 

 

Titel:  Varumärket som konkurrensverktyg 

   – Varumärkets finansiella inverkan på det globala företaget 

 

Författare:  Emilio Nilsson 

 

Handledare:  Curt Scheutz, Jurek Millak och Maria Smolander  

  

Institution:  Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola 

 

Kurs:   Magisteruppsatts i företagsekonomi 

 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att jämföra, undersöka, identifiera och urskilja 

de eventuella korrelationsmönster som uppkommer när brand value för 

ett antal globala företag står som beroende variabel i förhållande till en 

uppsättning utvalda nyckeltal. 

   

Metod:   Arbetet kommer att utgå från en kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats. Genom multipla och enkla linjära regressionsanalyser kommer 

korrelationen för de undersökta företagens X-variabler EBIDTA, EBIT, 

marknadsföringskostnad, nettoresultat, aktievärde och EPS att mätas 

gentemot den valda Y-variabeln brand value.  

 

Slutsats:   Resultatet visar på att de variabler som överlag haft högst korrelation 

gentemot brand value är de som på olika sätt visar på företagens 

intjäningskapacitet. Verksamheter inom data- och internetbranschen har 

haft högst korrelationsvärden i studien. Främst visade dock 

regressionsanalyserna skillnader på individuell nivå. Hög- och 

lågkorrelerande företag gick att finna i samtliga branscher. Vidare 

visade studien på att de företag som haft högst procentuell värdeökning 

av brand value för perioden även överlag hade högst korrelationsvärden 

i förhållande till X-variablerna. För företag där den procentuella 

värdeutvecklingen för brand value var lägre var generellt så även 

korrelationsvärdena. De multipla analyserna genererade därtill betydligt 

högre korrelationsvärden överlag än de enkla linjära analyserna.  
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Abstract 
 

 

Title:  The brand as a competitive tool  

– The brand’s financial impact on the global company 

 

Author:  Emilio Nilsson   

 

Supervisors:  Curt Scheutz, Jurek Millak och Maria Smolander  

   

Institution:   School of Business Studies, Södertörn University College  

 

Course: Master thesis in International Business  

 

Purpose: The purpose of this study is to compare, investigate, identify and 

distinguish the possible correlation patterns generated by the global 

company's brand value as the dependent variable in relation to a number 

of selected key performance indicators.  

 

Method:  The thesis will be based on a quantitative method with a deductive    

approach. By simple linear and multiple regression analyses the 

correlation of 15 companies against the X-variables EBITDA, EBIT, 

net income, advertising costs, stock price and EPS for a 5-year period 

will be measured against the Y-variable brand value. 

 

Conclusion:  The results shows that the variables that most often have had the 

highest correlation towards the company’s brand value where variables 

that in different ways indicated the earning capacity of the company. 

The companies within the computer and internet industry were the ones 

who generally had the highest correlation. Primarily the results of the 

regression analyses showed on differences at an individual level. High 

and low correlated companies could be found in all industries. The 

results also showed that companies with a brand value whose value 

percentage had been risen the most for the period also were the 

companies that generally had the highest correlation values. The 

correlation was generally lower for companies where the percentage 

growth was not as high. The results of the multiple regression analyses 

showed significantly higher correlation values than the results of the 

simple linear analyses.  
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Definitioner 

 

Varumärke: Ett varumärke är ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller en kombination av 

detta som har till avsikt att identifiera produkten och/eller servicen från en eller flera försäljare och 

avskilja den från konkurrenterna.
1
  

 

Brand value: Det extra finansiella värde som varumärket förväntas generera till verksamhen under 

dess återstående brukstid.
2
   

 

Brand equity: Det extra finansiella värde företaget kan ta för en produkt, tjänst eller service med 

produktens varumärke i jämförelse med avsaknad av varumärket.
3
 

 

Globalt företag: Ett globalt företag upprätthåller tillgångar och/eller operationer i mer än ett land. 

Företaget har ofta en lång distributionskedja där exempelvis anskaffning av råvaror görs i ett land, 

tillverkning av produkter sker i ett annat land och försäljning av dessa görs i ett tredje land. 

Verksamheten styrs vanligtvis från ett huvudkontor i hemlandet.
4
  

 

Korrelation: Ett begrepp inom statistik som anger styrkan på det matematiska sambandet mellan 

en eller flera oberoende variabler gentemot en beroende variabel.
5
  

 

För övriga uttryck som förekommer uppsatsen igenom har en förklaring för innebörden av ordet 

beskrivits löpande i texten. Anledningen till varför de inte översatts grundar sig i att uttrycken är 

internationellt vedertagna samt ofta svåröversatta.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 275.  
2 Millward Brown Report, 2008, p. 4.  
3 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd, p. 

172. 
4 http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Global+company (2011-07-19) 
5 The Inaugural Coase Lecture. An Introduction to Regression Analysis, Alan Sykes, the University of Chicago, 1992, 

p. 1. 
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1. Inledning 
 

Uppsatsen påbörjas med en introduktion till ämnets bakgrund. I problemdiskussionen diskuteras 

företagets inverkan på varumärket samt tillvägagångssätt för värdering av brand value. Kapitlet 

kommer slutligen att utmynna i ett syfte, en frågeställning och en avgränsning.  

1.1 Bakgrund   
 

Trots att den moderna disciplinen för varumärkning är förhållandevis ung har märkning av varor 

existerat under lång tid. Arkeologer har hittat bevis på att babylonierna använde sig av 

varumärkning redan på 3000-talet f.Kr. Lergods med hantverkarsigill från 1300-talet f.Kr. har 

vidare påträffats i länder som Kina och Indien.
6
 I Europa krävde därtill medeltida skrån på 1200-

talet att hantverkarna signerade sina alster då kunden genom denna märkning fick information om 

produktens ursprung och tillverkare. Signaturen angav också vilken standard som kunde förväntas 

av produkten.
7
  

Även om varumärkets grundläggande syften i princip är detsamma idag har användningsområdet 

blivit alltmer omfattande på senare år. Dagens varumärkning initierades i samband med den 

amerikanska industrialiseringen i mitten av 1800-talet då den lokala produktionen av flera 

dagligvaror flyttades till centraliserade fabriker. Fabrikernas omfattande produktion krävde att 

varorna såldes på en större marknad. Det stod snart klart att masstillverkade generiska produkter, 

det vill säga produkter som säljs med avsaknad av varumärke, hade svårt att konkurrera mot mer 

familjära lokaltillverkade produkter.
8
 Tillverkarna kunde dock snart med individuell paketering 

och varumärkning av produkten ge konsumenterna samma känsla av familjaritet som tidigare 

endast de lokala producenterna kunnat förmedla.
9
 Genom marknadsföring kopplade tillverkarna 

ihop produktens varumärke med föreställningar om ungdom, lyx och kvalité, vilket banade väg för 

den moderna varumärkningen där varumärket ses som ett attribut som har till uppgift att 

differentiera och tillföra ett mervärde som särskiljer produkten från konkurrenter på marknaden.
10

  

De faktorer som idag varumärket aktualiserar rör de immateriella, funktionella, rationella, 

symboliska samt emotionella aspekter vars primära uppgift är att väcka kundens intresse.
11

  

                                                
6 http://www.logomojo.com/branding/history-of-branding (2011-06-21) 
7 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 275. 
8 http://www.brandinghistory.com/2011/02/the-history-of-branding (2011-06-21) 
9 Ibid. 
10 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 274. 
11 Ibid. 
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Varumärket ger följaktligen företaget möjlighet att i stor utsträckning framhålla en anpassad avbild 

gentemot målmarknaden. Företaget gynnas av att optimera varumärkets inverkan på varan då en 

produkt som innehar ett starkt varumärke kommer att mottas mer positivt än en identisk produkt 

med ett svagare varumärke. Responsen präglas bland annat av tidigare erfarenheter och 

reklamintryck där kunden internaliserats kännedom om varumärket, dess kvalité och 

produktsortiment. Preferenser formas därefter utifrån produkter och varumärken som tidigare 

tillfredställt kundens behov. Omvänt kommer således varumärken som genererat missnöje för 

kunden i högre utsträckning att undvikas vid framtida inköp.
12

  

Utifrån ett konsumentperspektiv påskyndar även varumärket kundens beslutsprocess. De produkter 

kunden tidigare varit nöjd med, eller där ett intresse väckts, kan snabbt identifieras. Lojaliteten 

ligger ofta högt bland dagligvaror som kaffe, cigaretter, tvål och tandkräm, för vilka kunden 

generellt är hängiven ett mindre antal varumärken.
13

 Lojaliteten möjliggör tillsammans med en rad 

andra faktorer för att ett prispålägg, som vanligtvis pendlar mellan 20-25 %, kan tas för produkten. 

Detta mervärde identifieras som brand equity och reflekterar marknadens finansiella inställning till 

varumärket. Brand equity är positivt när konsumentens produktrespons är mer positiv efter det att 

dess varumärke identifierats medan det omvända gäller för ett negativt värde, där konsumentens 

inställning till produkten är mer negativ efter identifiering.
14

  

 

Enligt en studie genomförd av marknadsföringsprofessorn Kevin Lane karaktäriseras de 

varumärken som innehar starkt brand equity och brand value bland annat av att:  

 

 Varumärket lyckas leverera det som dess image representerar 

 Varumärket håller sig relevant marknaden 

 Företaget koordinerar och använder en repertoar av marknadsaktiviteter för att underbygga 

verksamhetens brand value 

 Prissättningsstrategin baseras på kundernas prisföreställningar av produkten 

 Varumärket är rätt positionerat 

 Det håller sig konsistent, sänder inte ut olika budskap
15

 

 

                                                
12 Essentials of Marketing, Lamb Charles, Hair Joseph, McDaniel Carl, Thomson South-Western, 2006, p. 307.  
13 Ibid., p. 308. 
14 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 277. 
15 “The Brand Report Card”, Kevin Lane, Harvard Business Review, januari 2000, p. 147-157. 
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Han menar vidare på att kunden kopplar ihop starka varumärken med personliga erfarenheter, 

tankar, övertygelser samt känslor och att i de fall varumärket inte spelar in på kunderna respons 

kan produkten klassificeras som en handelsvara. Dess konkurrensmöjligheter baseras då främst på 

lågprissättning.
16

  

 

Ett varumärke som länge lovordats för sin styrka är Coca-Cola. Varumärket har i över 120 år varit 

något av en ikon inom amerikansk marknadsföringskultur. Deras påkostade reklamkampanjer har 

under årens lopp reflekterat och format samtidens populärkultur. Reklamen, som spelat på attribut 

som lycka, ungdomlighet och gemenskap, har hjälpt förtaget behålla sin position som 

marknadsledande läsktillverkare.
17

 Coca-Cola kontrollerar i dagsläget mer än hälften av den 

globala läskmarknaden och innehar en produktportfölj som innefattar över 3500 drycker. Utöver 

läsk har företaget även skapat samt genom uppköp ackumulerat varumärken inom bland annat 

juice, vatten och iste.
18

  

 

Ett relativt aktuellt uppköp som varit omtalat i media har gällt Coca-Colas förvärv av Glacéau, 

tillverkare av vitaminförstärkta vattendrycker och innehavare till det framgångsrika varumärket 

VitaminWater. Grunden till förvärvet kan förklaras genom Coca-Colas tidigare misslyckade 

försökt till etablering på marknaden för vitamin- och hälsodrycker. Företaget hade problem med att 

överkomma de ingångsbarriärer som redan etablerade aktörer skapat. Coca-cola ändrade därför sin 

marknadsstrategi och bestämde sig efter en längre tids förhandlingar för att köpa tillverkaren 

Glacéau i slutet av maj 2007 för 4,1 miljarder dollar. Uppköpet var Coca-Colas dyraste någonsin 

och summan ansågs av experter vara väl högt trots att Glacéau för det då föregående 

räkenskapsåret haft en omsättning på 350 miljoner dollar. Coca-Cola betraktade dock priset som 

rimligt och räknade med att de med sina resurser och kunskaper inom marknadsföring kunde 

generera en avsevärt snabbare tillväxt för varumärket samt ge Coca-Cola en effektiv öppning på 

den tidigare så otillgängliga marknaden.
19

  

Scenariot påminner om livsmedelskoncernen Nestlés uppköp av företaget Rowntree på 1990-talet. 

Summan som Nestlé betalade var fem gånger högre än Rowntrees marknadsmässiga värde och den 

bakomliggande orsaken till det höga inköpspriset grundade sig även där på det uppköpta företagets 

starka varumärkesportfölj. Rowntree stod bland annat innehavare till varumärket After-Eight och 

                                                
16 “The Brand Report Card”, Kevin Lane, Harvard Business Review, januari 2000, p. 147-157. 
17 http://www.digitaldeliftp.com/LookAround/advertspot_cocacola.htm (2011-06-21) 
18 http://www.thecoca-colacompany.com/brands/brandlist.html (2011-06-21) 
19 http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/pdfs/glaceau.pdf  (2011-01-04) 
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Nestlé uppfattade liksom Coca-Cola priset som rimligt i och med de konkurrensfördelar samt 

marknadsöppningar det inköpta företagets varumärkesportfölj genererade.
20

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Att varumärket fungerar som ett redskap till marknadsetablering är bara en av anledningarna till att 

globala företag investerar stora resurser på att ackumulera, positionera, bibehålla och förstärka 

varumärken i organisationen. Även om den uppbyggande processen är tids- och resurskrävande 

räcker det med ett strategiskt felsteg för att skada ett varumärke allvarligt. Det finns otaliga 

exempel där det korporativa varumärkets värde raserats på kort tid och grunden till nedskrivningen 

kan orsakas både av interna och externa faktorer. I värsta fall leder dessa scenarier till att 

verksamheten helt upphör, i andra fall krävs stora omställningar för att få tillbaka delar av 

marknadens förtroende.
21

 Ett exempel på det senare demonstreras här med hjälp av det brittiska 

oljebolaget British Petroleum.  

I början av 2000-talet hyrde British Petroleum, även känt som BP, in PR-byrån Ogilvy & Mather 

för att hjälpa dem genomföra en global varumärkestransformation efter det att företaget köpt upp 

konkurrenten Amaco och ett antal mindre företag. BP positionerades med PR-byråns hjälp till att 

framstå som ett innovativt, progressivt, miljömedvetet och resultatdrivet företag som överskrider 

oljesektorn.
22

 Företaget utgav sig även för att på ett ypperligt sätt arbeta med en kontinuerlig 

säkerhetsutveckling.
23

 Detta trots att företagets säkerhetsarbete flera gånger tidigare kritiserats hårt 

av U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board.
24

  

På BrandFinance Global 500, där världens 500 mest värdefulla varumärken rankas, värderades 

BP:s brand value innan oljekatastrofen den 20:e april 2010 till 12,2 miljarder dollar. Efter 

oljekatastrofen två månader senare hade värdet sjunkit med över 60 % till 4,7 miljarder dollar.
25

 

Det varumärkesstrategiska huvudsakliga felet som uppdagades var att BP:s varumärkesmässiga 

framtoning legat alltför långt ifrån verkligheten. Mellan 2004 till 2009 hade företaget prickats för 

inte mindre än 760 säkerhetsbrister. I jämförelse så hade konkurrenten Exxon för perioden blivit 

prickad en gång. BP hade under samma tid investerat fyra miljarder dollar i alternativ energi, vilket 

                                                
20 International Marketing, Fifth edition, Czinkota Michael, Ronkainen Ilkka, The Dryden Press, 1998, p. 556. 
21 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 276. 
22 http://tenayagroup.com/blog/2010/06/23/brand-lessons-from-the-bp-oil-disaster (2011-01-04) 
23 BP Sustainability Reporting, BP 2009 Safety, p. 2-3. 
24http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/SP/STAGING/local_assets/assets/pdfs/Bak

er_panel_report.pdf (2011-03-14) 
25 http://www.brandfinance.com/news/in_the_news/bps-brand-value-sinks-dramatically (2011-03-14) 
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i sammanhanget ansågs vara marginellt då företaget bara under 2010 års räkenskapsår nått ett 

slutresultat på över 14 miljarder dollar.
26

 Dessutom kom fortfarande över 98 procent av företagets 

inkomster från gas och olja, vilket knappast kunde anses överskida oljesektorn.
27

 Företagets 

representerade avbild låg långt ifrån dess handlingar.  

I detta fall var det naturligtvis inte den marknadsföringsmässiga strategin som låg grund till den 

kraftiga nedskrivningen av varumärkets brand value. Orsaken låg istället hos företagets ledning 

som inte gjort några större ansträngningar till att faktiskt följa varumärkets positionering och 

prioriterat organisationens säkerhetsarbete.
28

 Frågan är då om BP:s varumärkesmässiga strategi 

under perioden gynnat företaget? Utifrån en finansiell synvinkel är svaret ja. Det mervärde som 

varumärket genererat under perioden efter varumärkestransformationen främjade självfallet BP 

ekonomiskt och även om varumärkets positionering varit missvisande skulle företaget skadas 

kraftigt oavsett image i ett sådant scenario. Scenariot belyser ändå en intressant frågeställning: 

Gynnas företaget av att backa upp den avbild som varumärket avspeglar gentemot marknaden? 

Marknadsföringsassessorn Brian Phipps menar att varumärket måste göra mer än att bara fiktivt 

representera företaget. Företaget ska även efterfölja dess representerade avbild. En uppgift 

varumärket tillskrivs är att pådriva företagets innovationer, dagliga operationer och affärsmetoder 

för att skapa konkurrensfördelar. Att då efterfölja den resonabla ansvarstagande avbild BP 

framhållit ter sig naturligt och kan även argumenteras vara än mer viktigt för BP än för flera andra 

verksamheter.
29

 I många fall är den avbild som ett företag framhåller gentemot marknaden till stor 

del ”ofarlig” då de attribut varumärket, beroende på marknad, ofta tillskrivs i praktiken inte 

innebär någonting för verksamheten. För ett oljebolag som BP är dock situationen annorlunda 

eftersom eventuella olyckor i större utsträckning inte nödvändigtvis begränsas till den egna 

organisationen. I detta fall påverkades andra verksamheter, människor, natur och djurliv negativt 

på grund av att BP:s säkerhetsarbete underminerats.
30

 Om säkerheten prioriterats högre hade 

olyckan med största sannolikt kunnat undvikas. Till vilken utsträckning företaget kommer att 

lyckas återvinna marknadens förtroende återstår dock fortfarande att se. 

                                                
26http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/SP/STAGING/local_assets/assets/pdfs/Bak

er_panel_report.pdf (2011-03-14) 
27Ibid. 
28 http://tenayagroup.com/blog/2010/06/23/brand-lessons-from-the-bp-oil-disaster (2011-01-04) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Är BP ett exempel på hur ett företag inte bör arbeta med det korporativa varumärket demonstrerar 

företagen Google och Apple det motsatta. Båda företagen har under det senaste decenniet lyckats 

skapa otroligt starka varumärken. Google har under sin relativt korta verksamhetstid lyckats 

generera ett av världens högst värderade varumärken. Detta trots att de i jämförelse med andra 

globala företag årligen i sammanhanget spenderar blygsamma summor på marknadsföring och 

främst förlitar sig på mun-till-mun metoden för att stärka varumärket.
31

 Företaget har gått från att 

tillhandahålla en sökmotor till att framgångsrikt arbeta inom ett stort antal områden. I deras 

produktsortiment ingår idag bland annat e-post, operativsystem, ordbehandlare och webbläsare. 

Sökmotorn hade 2008 uppskattningsvis 235 miljoner förfrågningar per dag. En kraftig ökning från 

de 10 000 sökningar företaget dagligen hade i genomsnitt under sökmotorns lanseringsår 1998. 

Med hjälp av Adwords, som visar sponsrade länkar vid gjord sökning, erbjuder de även ett 

effektivt marknadsföringsverktyg till andra företag.
32

 Parallellt har Apple lyckats vända 

verksamheten från att nästan ha varit konkursmässigt i mitten på 1990-talet till att bli ett av 

världens största dataföretag genom effektiv marknadsföring, hög kundlojalitet och innovativitet. 

Idag innehåller deras portfölj framstående varumärken som Ipod, Iphone, Ipad, Imac och Itunes.
33

  

Exemplen visar på hur varumärket kan påverkas av företagets handlingar. Men hur mäts då 

varumärkets värde? Då inget exakt värde går att härleda till varumärket måste dess brand value 

värderas utifrån omfattande beräkningar där bland annat faktorer som marknad och risk 

medräknas.   

1.2.1 Värdering av brand value  
 

Således är värdering av brand value en komplicerad process och på grund av områdets komplexitet 

har mycket kritik framförts gentemot både metoder och värderare. Att det slutgiltiga värde som 

tillskrivs varumärkets brand value kan variera stort beroende på värderare påvisade en studie från 

2004 initierad av PricewaterhouseCoopers och den tyska fackliga tidskriften Absatzwirtschaft. 

Variationen kan delvis förklaras med hjälp av använd värdegrund och med den på många sätt 

godtyckliga potentiella vinstuppskattning som görs för olika marknader beroende på värderare. Att 

i princip samtliga mätningar enbart grundas på extern tillgänglig data framhöll studien också 

begränsa validiteten.
 34

 
 
Flera av de allmänt accepterade metoderna visade även tendenser på olika 

typer av utjämningsåtgärder.
 
Den huvudsakliga slutsatsen som framförts i studien är att området 

                                                
31 2009 Annual Report Google, p. 15. 
32 http://www.forbes.com/2008/09/04/google-tenth-anniversary-tech-enterprise-cx_wt_0905google.html (2011-01-04) 
33 http://www.apple-history.com (2011-01-04) 
34 Ten Principles of monetary brand valuation, Brand Valuation Forum, 2008, p. 6-7.  
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för varumärkesvärdering är ostrukturerat och i stort behov av generella riktlinjer. Utifrån denna 

bakgrund har experter från Brand Valuation Forum skapat en arbetsgrupp vars mål är att utveckla 

enhetliga principer för marknadens värderingsmetoder för att möjliggöra undersökning och 

jämförelser av olika metoder.
35

 Att skapa en typ av utjämningsstandardisering har inte varit 

önskvärt då olika tillvägagångssätt kan vara att föredra beroende på aktuell situation.
36

 Istället har 

följande 10 principer identifierats som de menar alla seriösa värderingsprocesser måste uppnå: 

1: Beaktande av vilken typ av situation värderingen appliceras till. Värderingar görs med olika 

syften. Det är viktigt att metoden som används är anpassad syftet beroende på om det exempelvis 

handlar om skattemässiga tillfällen, brand management eller rättshandlingar.
37

    

2: Beaktande av vilken typ av varumärke det handlar om. Är det företagets korporativa varumärke 

eller ett varumärke i företagets organisation?  Vilken är dess funktion? Används varumärket 

regionalt, nationellt eller internationellt?
38

  

3: Till vilken utsträckning är varumärket skyddat? Då varumärken är immateriella tillgångar är det 

viktigt att de är väl skyddade för att en rättvisande värdering ska kunna göras. Har varumärkets 

ägare ensamrätt gentemot tredjeparter? Skyddas varumärkets namn, licens och 

användningssituation även i dessa fall?
39

  

4: Beaktande av varumärkets relevans till dess målgrupp. Alla varumärkesvärderingar måste utgå 

från olika typer av jämförelser på marknaden. Hur stor relevans har varumärket gentemot 

marknaden? Med relevans menas i sammanhanget varumärkets inverkan till köpgrund på 

målmarknaden.
40

  

5: Beaktande av varumärkets nuvarande status på målmarknaden. Hur attraktivt är varumärket för 

konsumenterna? Faktorer som mäts här kan bland annat röra målmarknadens inköpsbredd av 

sortiment under varumärket, inköpsfrekvens, marknadsandel och prisnivå.
41

    

6: Hur lång potentiell ekonomisk livslängd uppskattas varumärket ha? För varje mätning måste nya 

analyser göras på marknaden. Finns det omständigheter som gör att utsikterna för den potentiella 

ekonomiska livslängden förändras?
42

  

                                                
35 Ten Principles of monetary brand valuation, Brand Valuation Forum, 2008, p. 6-7. 
36 Ibid. 
37 Ibid., p. 15-16. 
38 Ibid., p. 16-17. 
39 Ibid., p. 18. 
40 Ibid., p. 19. 
41 Ibid., p. 20-23. 
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7: Hur mycket utav omsättningen genererar endast varumärket? Att subtrahera övriga faktorer som 

bidrar till omsättningen för att isolera varumärkets intjäningskapacitet är en komplicerad process 

som måste göras på ett effektivt sätt för att ge en rättvisande bild av varumärkets brand value.
43

  

8: Värdet av varumärket bestäms genom diskontering av de framtida finansiella överskotten som 

satts till valideringsdatumet. Att bestämma en passande diskonteringsränta är därför en viktig 

faktor i värderingsprocessen. Den valda diskonteringsräntan måste involvera en premie som 

återspeglar företagets riskfaktor.
44

  

9: Vilka varumärkesspecifika risker finns det på marknaden? Starka varumärken genererar en 

större kundlojalitet och en i högre grad säkrad efterfrågan än ett svagt varumärke. Svagare 

varumärken är således mer riskbenägna. Denna förhöjda risk måste också tas med i beräkningen.
45

  

10: Den avslutande principen behandlar reproducerbarhet och öppenhet av själva mätningen. 

Mätningens tillförlitlighet måste kunna valideras. Öppenheten uppnås när mätmetoden av 

oberoende experter kan anses vara logisk och presenteras tillsammans med ett utlåtande om 

mätningens syfte. Därtill måste alla källor som används vid mätningen kunna specificeras.
46

 

Dessa principer är inte på något sätt officiella riktlinjer utan kan snarare ses som en del av 

processen till en standardisering inom varumärkesvärdering. Tidigare försök till reglering har 

bland annat gjorts av IFRS (International Financial Reporting Standards) och OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development). Anledningen till att dessa inte har lett till någon 

markant förändring har sannolikt berott på att förslagen främst varit avskärmade till finansiella 

transaktioner och ekonomiska rapporter. Aspekter som brand equity och varumärkets 

internationella styrka har helt åsidosatts.
47

  

De senaste trettio årens breda utbud av tillvägagångssätt har genererat en stort mått av skepsis för 

området. Experter har börjat ifrågasätta om en optimal värderingsmetod överhuvudtaget existerar 

och om en sådan ens skulle vara av nytta. Det omfattande utbudet av metoder har resulterat i en 

desorientering för området. För att få bukt på problemet presenterades i december 2010 standarden 

ISO 10668. Standarden specificerar ett omfattande ramverk för varumärkesvärdering med krav på 

procedurer och metoder. Den tillhandahåller även värderingsgrunder, tillvägagångssätt för 

                                                                                                                                                          
42 Ten Principles of monetary brand valuation, Brand Valuation Forum, 2008, p. 23-24. 
43 Ibid., p. 24-26. 
44 Ibid., p. 26-27. 
45 Ibid., p. 27-29. 
46 Ibid., p. 30. 
47 Ibid. 
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värdering, förhållning till antaganden och rapporteringsmetoder.
48

 Eftersom standarden fortfarande 

är relativt ny återstår det dock fortfarande att se hur omfattande dess inflytande på området 

kommer att bli. 

1.2.2 Varumärkesvärderare  
 

Av dagens värderingsmodeller har ungefär 70 % tillkommit inom de senaste 15 åren. De 

huvudsakliga utövarna inom området omfattas idag av: 

 

 Marknadsföringsverksamheter som har breddat verksamheten till att inkludera 

varumärkesvärdering.  

 Marknadsundersökande företag som utövar värderingsmetoder grundat på egen kvantitativ 

research. 

 Företag som specialiserat sig på ekonomisk värdering. 

 Ombud och agenter inom immaterialrätt samt akademiker med egenutvecklade modeller. 

 Revisionsfirmor som KPMG, Ernst & Young och PricewaterhouseCoopers.
49

  

Majoriteten av utövarna använder flera metoder under värderingsprocessen. De anpassningar som 

görs beror på vilken typ av mätning det rör sig om. Värderingen baseras främst på följande tre 

generella värderingsgrunder:
50

 

 

 Kostnadsgrund: Varumärket värderas med grund till den kostnad som varumärket under 

dess livstid orsakat företaget. Ett alternativ till detta är att beräkna hur mycket det skulle 

kosta att ersätta det nuvarande varumärket med ett nytt som innehar likartade 

karakteriseringar. 

 Marknadsgrund: För denna värderingsgrund uppskattas varumärkets värde i förhållande till 

marknadspriser på tidigare sålda snarlika varumärken. Både Marknads- och kostnadsgrund 

är främst lämpade att använda när tillräckligt många likartade varumärken på marknaden 

finns att jämföra med.  

                                                
48 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46032 (2011-01-04) 
49 “Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?”, World Trademark Review, 

februari/mars 2011, Gabriela Salinas, p. 33.  
50 Ibid., p. 34. 
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 Framtida inkomst: Den framtida inkomst som kan tillskrivas endast varumärket bestämmer 

värdet. De av varumärket genererade framtida inkomsterna ska hänföras och diskonteras till 

varumärkets återstående förväntade nyttjandeperiod.  

Framtida inkomst är den mest brukade värdegrunden och förespråkas i Brand Valuation Forums 

studie. Den används också utav några av de mest ansedda marknadsundersökande företagen idag.
51

 

En exemplifiering för de avvikande resultaten illustreras i figuren nedan där värdering av brand 

value för företagen Toyota, Samsung och Apple görs med kostnadsgrund som värdegrund av 

värderarna Interbrand, Millward Brown och Vivaldi för 2005:  

 

Figur1: Tagen från” Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?” Gabriela Salinas, World 

Trademark Review, februari/mars 2011, p. 35 

 

Företag som är återkommande på topplistorna är vitt diversifierade och inkluderar bland annat 

dataföretag, teleoperatörer, biltillverkare, transportverksamheter, livsmedelsproducenter och 

banker. Till vilken utsträckning varumärket inverkar på försäljningen varierar stort.
52

 Det 

verksamheterna har gemensamt är att varumärket spelar en viktig roll för företagets totala 

omsättning. För några av de största globala företagen i respektive bransch genererar varumärket 

enorma pengar och ett bevis för varumärkets likvida mervärde går att finna i det globala företagets 

marknadsvärde. På den amerikanska börsen representerar idag de största företagens brand value 

ungefär en tredjedel av det totala aktievärdet.
53

 Beroende på faktorer som framtidsutsikter samt 

marknadernas för- och nackdelar bör därför korrelation utifrån finansiella nyckeltal gentemot 

brand value variera för olika branscher. Målet med uppsatsen är att kartlägga för några av dessa 

skillnader.  

                                                
51 “Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?”, World Trademark Review, 

februari/mars 2011, Gabriela Salinas, p. 34. 
52 http://images.businessweek.com/ss/06/07/top_brands/index_01.htm (2011-01-04) 
53 BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2010, p. 3. 
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1.3 Frågeställning 
 

Med ovanstående problemdiskussion som underlag har följande frågeställning tagits fram till 

undersökningen: 

”Har branschtillhörigheten för brand value en inverkan på korrelationen gentemot utvalda 

nyckeltal?” 

 

Arbetets delfråga utgörs av: 

”Vilken varumärkesstrategi kan för de globala företagen generellt antas vara effektivast för att 

generera högt brand value?”  

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att jämföra, undersöka, identifiera och urskilja de eventuella 

korrelationsmönster som uppkommer när brand value för ett antal globala företag står som 

beroende variabel i förhållande till en uppsättning utvalda nyckeltal. 

1.5 Avgränsning 
 

Studien har valts att avgränsas till det globala företagets korporativa varumärke. Finansiella värden 

för varumärken i företagets organisation som Iphone, XBOX, Android, eller Kindle har således 

exkluderats. Då studien är inriktad mot globala företag bör inte en generalisering av resultaten 

göras till mindre företag då andra premisser råder. Brand value har i studien identifierats som den 

framtida inkomst som företaget kan förväntas tjäna på varumärket under dess återstående brukstid. 

Inga mätningar eller jämförelser kommer att göras med övriga värdegrunder.  

1.6 Nyckelord 
 

Brand value, brand equity, marknadsföring, globalt företag, regressionsanalyser, korrelation, 

segmentering, brand personality, brand lojalty, varumärkesstrategi  
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1.7 Tidigare forskning 
 

Mycket av den tidigare forskning som genomgåtts för studien har berört psykologin kring 

varumärket samt att ifrågasätta och försöka motbevisa tidigare generellt vedertagna teorier. Den 

tidigare forskning som här presenteras berör bland annat faktorer kring varumärket som inverkar 

på allmänhetens uppfattning samt hur varumärket ses utifrån ett etiskt perspektiv.  

1.7.1 När är bredare varumärken starkare varumärken?  
 

Smalare varumärken anses vanligtvis vara starkare än breda varumärken eftersom dessa uppfattas 

som mer kompetenta då de är mer specialiserade. För att bredda målmarknaden och den potentiella 

vinsten är det ändå vanligt att varumärken utvidgas till att innefatta flera produktkategorier. Ett 

grundläggande mål för den tidigare forskning som gjorts inom området har varit att försöka 

bedöma den potentiella extra attraktivitet som i vissa fall uppkommer vid en breddning av 

varumärket. Experter inom området, som Keller och Aaker samt Loken och John, menar på att en 

större breddning av varumärkets produktsortiment resulterar i mer diffusa associationer och att den 

ursprungliga varumärkesmässiga imagen försvagas. Ändå kan en breddning av varumärket 

innebära ett ökat positivt mottagandet för framtida expansioner.
54

  

 

I detta fall tillförs varumärket positiva och neutrala associationer. Positionering och kvalité är 

exempel på positiva associationer. Produktkategori är ett exempel på en mer neutral association 

som inte har någon direkt inverkan på kundens uppfattning av varumärket. Ett varumärke kan vara 

känt för hög hållbarhet, en fördelaktig association, i produktkategorin hushållsprodukter, en neutral 

association.
55

 Smalare varumärken har starkare och mer konsistenta associationer än bredare 

varumärken där svagare och mer diffusa associationer går att finna.  

 

Tidigare studier gjorda av Boush och Loken har visat att konsistenta associationer är lättare att 

återkalla än diffusa. Smalare varumärken har därmed större potential att framkalla fördelaktiga 

associationer. Ett företag som tillverkar högkvalitativa mixers, matberedare och skärmaskiner 

skapar fördelaktiga associationer i och med produkternas kvalité. Den neutrala associationen i 

sammanhanget görs till produktkategorin hushållsapparater. Detta innebär att samtliga 

ihopkopplingar som görs, både positiva och neutrala, i detta fall är konsistenta vilket gynnar 

                                                
54

 “When Are Broader Brands Stronger Brands? An Accessibility Perspective on the Success of Brand Extensions”, 

Tom Meyvis och Chris Janiszewski, The Journal of Consumer Research, Vol. 31, No. 2 (september 2004), p. 346-347. 
55 Ibid., p. 348. 
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varumärkets styrka. För ett företag som istället tillverkar lika hållbara mixers, handhållna 

dammsugare och stolar kommer kategoriassociationen att vara mer diffus då produktkategorierna 

ligger längre ifrån varandra vilket kommer att överskugga den positiva kvalitetsassociationen. Den 

neutrala associationen orsakar i detta fall en negativ påverkan på kundens uppfattning av 

varumärket. Det ska dock nämnas att bedömningen av vilka produkter som står varandra närmast 

är subjektiv och inte alltid enkel att avgöra.
56

  

 

I den berörda studien, genomförd 2004 av marknadsföringsprofessorn Chris Janiszewski och 

universitetslektorn Tom Meyvis, genomfördes tre experiment där associationsförmågan gentemot 

fiktiva varumärken undersöktes. För ett hundratal studenter presenterades information om 

varumärket, dess styrkor och produktbredd. Därefter rangordnades dessa i förhållande till olika 

situationer. Resultaten visade på att studenterna föredrog breddade varumärken framför 

specificerade i de fall där varumärket hade en ursprunglig positionering som var åtråvärd i den 

utökade produktkategorin. Specificerade varumärken föredrogs framför breda varumärken i de fall 

de utökade kategorierna för de breda varumärkena inte låg nära det ursprungliga sortimentet.
57

  

 

Då samtliga företag i uppsatsen är globala ter det sig naturligt att dessa arbetar inom flera 

marknader. Högt specificerade företag utgör bara en liten del av de mest framgångsrika 

varumärkena. Restaurangkedjor som McDonald’s och Wendy’s har av förståeliga skäl varumärken 

som kan argumenteras vara mer specificerade än varumärken som Microsoft eller Apple. Ändå kan 

i princip samtliga utav uppsatsens studieobjekt i första hand tillskrivas en större marknad. Att anta 

att bredare varumärken är starkare sett till värdering av brand value är också felaktigt då de mer 

specificerade varumärkena ofta är mindre. Exklusiva klock- eller klädtillverkare kan ha väldigt 

starka varumärken men eftersom dessa inte omsätter närmelsevis lika mycket som de större 

globala företagen, bland annat på grund av en kraftigt begränsad målmarknad, kommer värdet på 

brand value att vara mindre.       

 

 

 

 

                                                
56 “When Are Broader Brands Stronger Brands? An Accessibility Perspective on the Success of Brand Extensions”, 

Tom Meyvis och Chris Janiszewski The Journal of Consumer Research, Vol. 31, No. 2 (september 2004), p. 348. 
57 Ibid., p. 349-353. 
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1.7.2 Varumärkesunderbyggande aktiviteters inverkan på aktievärdet  
 

Hur påverkar då varumärket värdet på företagets aktie? Trots att varumärket representerar företaget 

på ett antal olika plan har dess direkta inverkan på aktievärdet länge varit outforskat.
58

 

Aktievärdets variation beror på faktorer såsom konkurrenter, innovationer och marknadens 

framtidsutsikter. Förändringen i värde kan därför betraktas som marknadens förhållning till 

företaget.
59

  

 

I en studie genomförd 2002 av marknadsföringsprofessorn Thomas J. Madden, universitetslektorn 

Susan Fournier samt dr. Frank Fehle, undersöktes hur varumärkesunderbyggande aktiviteter 

påverkar aktievärdet. I studien jämfördes för perioden 1994-2000 en referensportfölj med aktier för 

100 starka varumärken som under perioden förekommit på Interbrands lista i förhållande till 

13,409 ej medverkande företag. De företag som återfanns på Interbrands lista gav en genomsnittlig 

månatlig avkastning på 1,98 %.  Standardportföljen hade i jämförelse en avkastning på 1,34 %. 

Med en skillnad på 67,7 % överträffade Interbrands företag med god marginal övriga marknaden. 

Empiriska bevis för att ett starkt varumärke har en positiv inverkan för aktiekursen i ett företag 

gick därmed att finna. Studien visade dessutom att företag med starkare varumärken generellt har 

en högre avkastning än svagare varumärken på samma marknad och att de företag som mest aktivt 

arbetar för att stärka och upprätthålla varumärkets värde vanligtvis innehar ett högre värderat 

varumärke.
60

  

 

De effekter som undersökningen påvisat bör för uppsatsen innebära att för verksamheter där en 

högre utveckling av brand value för perioden skett har även en förhållandevis kraftig utveckling av 

företagets aktiekurs inträffat i jämförelse med företag som haft en mer återhållsam utveckling av 

brand value. Sannolikt påverkas både aktievärdet och brand value i stor utsträckning av liknande 

faktorer. Till vilken utsträckning de påverkar varandra eller om de båda uteslutande påverkas av 

externa omständigheter kan dock vara svårt att fastställa.  

 

 

 

 

                                                
58 http://www.articlesbase.com/online-business-articles/logo-design-the-face-of-the-brand-and-the-company-

4478277.html (2011-01-04) 
59 http://stocks.about.com/od/tradingbasics/a/Stockprices.htm (2011-01-04) 
60 “Brands matter: An Empirical Investigation of brandbuilding activities and the creation of shareholder value”, 

Thomas J. Madden, Frank Fehle och Susan M. Fournier, working paper, 2002, p. 1-27. 
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1.7.3 Globala dimensioner av varumärkets image 
 

Med dimensioner för varumärkets image menas de symboliska, sensoriska, utilitaristiska och 

ekonomiska delar som utgör varumärkets image. Varumärkets image är utifrån ett psykologiskt 

perspektiv viktigt för både brand equity och brand value. För att upprätthålla den finansiella 

intjäningskapaciteten som starka globala varumärken innehar gäller det även att på ett effektivt sätt 

upprätthålla en global företagsidentitet. Oavsett nationell marknad ska varumärkets image vara 

internationellt överensstämmande. Företagets mål bör, utifrån ett konsumentperspektiv, vara att 

skapa en trovärdighet och auktoritet för varumärket. Då den globala marknaden blir allt mer 

assimilerad krävs ett internationellt fokus för att utveckla hållbara varumärkeskonstruktioner att 

tillämpa vid globalisering.
61

 Att de dimensioner som tillskrivs varumärkets image ska attrahera 

målmarknaden kan ses vara självklart. Men hur överensstämmande är dessa dimensioner på olika 

nationella marknader?   

 

Faktorer som påverkar marknadens syn på hur konsistent varumärket upplevs vara på ett 

internationellt plan har undersökts i en studie från 2002 av marknadsföraren Ming H. Hsieh. 

Underlaget till studien utgörs av 4320 bilägare från 20 länder. I undersökningen evaluerades 52 

bilmärken och Hsieh fann 12 attribut som var återkommande på de olika marknaderna. Attributen 

hade påverkan på varumärkets internationella attraktion och bestod i detta fall bland annat av 

spänning, acceleration, prestige, utseende och säkerhet. Attributen som hittades karaktäriserade de 

internationella varumärkena och spelade en avgörande roll för hur varumärket uppfattades utifrån 

ett globalt perspektiv. I studien hittades även ett betydande positivt förhållande mellan kundernas 

samstämmighet och deras kännedom av varumärket.
62

 Upptäckterna stöder tanken på att 

konsumenternas brand awareness återspeglas positivt i förhållande till varumärkets image. Då 

brand awareness, det vill säga styrkan av varumärkets närvaro i konsumentens minne, är en del av 

brand value innebär detta att en internationellt konsistent uppfattning av ett varumärke överlag 

stärker brand value. Varumärkets image har en stor inverkan på dess brand value.
63

 De 

internationella attribut som finns skiljer sig dock beroende på vilken marknad varumärket 

tillskrivs. Studien visar på att ett starkt varumärke ska vara konsistent och inte sända ut blandade 

budskap. 

                                                
61 “Identifying Brand Image Dimensionality and Measuring the Degree of Brand Globalization: A Cross-National 

Study”, Journal of International Marketing, Ming H. Hsieh, Vol. 10, Special Issue on Global Branding, 2002, p. 46-49. 
62 Ibid., p. 60-63. 
63 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd., p 

175. 
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1.7.4 Varumärket utifrån ett etiskt perspektiv  
 

Den överhängande majoriteten studier som genomgåtts har främst handlat om varumärkets positiva 

inverkan på företaget. Men varumärket har även en negativ sida som ibland avspeglas i media när 

exempelvis framstående företag som Wal-Mart, som flera gånger placerats högt på Fortunes lista 

över världens mest beundrade företag, blir hårt kritiserade. Wal-Mart har prisats för sina låga 

priser, höga produktivitet, effektiva distributionssystem och starka varumärke. Samtidigt ligger 

företaget tillsammans med andra globala företag högt på motståndsrörelsernas listor. Den negativa 

kritik som framförs till företag som Wal-Mart, Carrefour, Microsoft, Coca-Cola och McDonald’s 

berör bland annat företagens negativa miljöpåverkan, deras monopolställningar och de villkor som 

ges till tredjepartsleverantörer. Anställda i fattiga delar av världen tvingas ofta arbeta med 

marginella löner under inhumana villkor. Dessa negativa effekter uppmärksammas i en allt mer 

accelererande takt vilket har lett till en ökad motaktivism.
64

 Motaktivismens negativa inverkan på 

de globala företagens varumärken har undersökts i en studie från 2007 av Gudio Palazzo, professor 

i affärsetik och Kunal Baso, professor i marknadsföring.    

 

Den framstående antropologen Arjun Appadurai har tidigare föreslagit att den globala kulturella 

omgivning som idag finns ska ses som en komplex, överlappande disjunktiv ordning. En ordning 

som inte kan förstås i distinkta konceptuella enheter som underskott/överskott eller 

konsumenter/producenter. Istället föreslås ett förhållandesätt som härleds till olika typer av 

landskap. Dessa fungerar som byggstenar där individuella uppfattningar kopplas ihop till sociala 

formationer och där suffixet -skap visar på olika kulturella mått. Den berörda studiens analys av de 

sociala trender som förklarar varumärkets framgång och motaktivism grundas i tre av dessa: 

identitetsskap, konsumtionsskap och värdeskap.
65

 

 

Identitetsskapen under 1900-talet har i det industriella samhället till stor del präglats av en kulturell 

homogenitet. De post-industriella västerländska samhällena har gått mot allt mer fragmenterade 

och pluralistiska kulturer där kritiska reflektioner används för att kartlägga individens beteenden.
66

 

Individens identitet har skiftat från att tillhöra olika grupper till att i högre utsträckning baseras på 

dennes självständighet och egna val. Samhälliga normer utbyts i en allt större utsträckning i en 

reflexiv process. Övergångarna till det post-industriella samhället har vidare karaktäriserats av 

                                                
64

 “The Ethical Backlash of Corporate Branding”, Guido Palazzo and Kunal Basu. Journal of Business Ethics, Vol. 

73, juli, 2007, p. 333. 
65 Ibid., p. 334. 
66 Ibid., p. 335. 
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splittringar, instabilitet, oförutsägbarhet och paradoxer. Konsumtionsskapens påverkan av 

identitetsformationen har under årtionden i första hand uppfattats som en negativ influens. Ett 

substitut för en äkta identitet. Detta gäller särskilt vid konsumtion av direkt skadliga varor såsom 

tobak och alkohol. Konsumtionen i de post-industriella västerländska samhällena har dessutom fått 

en betydligt mer centrerad roll. Därtill innefattar den ett nyckelelement gentemot befolkningens 

identitetsformationsprocess. Värdeskapets roll är att tillförse hållpunkter för utvecklandet och 

innehavandet av en intern moralisk kompass. En kompass som hjälper individen att strukturera och 

tolka externa händelser i samhället.
67

  

 

Med dessa samhälliga förändringar har omständigheterna för potentiellt motstånd till varumärket 

ändrats. Människor ifrågasätter i allt större omfattning företagens handlingar. Ändå menar artikelns 

författare på att den motaktivism som i nuläget existerar ligger på en så pass låg nivå att den oftast 

inte genererar några större olägenheter för företagen. Trots det är det viktigt att företagen 

observerar hur utvecklingen ter sig. Även om intresset för denna typ av aktivism än så länge har 

varit relativt begränsad i det post-industriella samhället så finns det flera scenarier som visar på 

motaktivismens förmåga att allvarligt kunna skada ett varumärke genom att negativt influera 

företagets kunder. Den negativa influensen kan exempelvis generera en omfattande bojkott av 

varumärket.
68

   

 

För att hålla aktivismen på en låg nivå gynnas företagen således av att ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar. De företag som uppmärksammar dessa aspekter får ett positivare gensvar från 

både intressenter och konsumenter. Att aktivt försöka framhålla och verka för företagets positiva 

samhälliga aspekter stärker därtill varumärket.
69

 Dras en parallell till BP:s nuvarande situation så 

kommer det sannolikt att krävas enorma resurser och aktivism från företagets sida för att reparera 

varumärket i en större omfattning.  
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2. Metod 
 

Kapitlet innehåller en redogörelse och förklaring för vald metod och ansats. En beskrivning för 

hur regressionsanalyser fungerar presenteras tillsammans med tillhörande metod- och källkritik. 

Avsnittet innefattar därtill en argumentation och förklaring till valda X-variabler.  

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Arbetet kommer att utgå från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Den kvantitativa 

metoden grundas på numerisk data och är ofta att föredra vid studier som präglas av exempelvis 

mätningar, feluppskattningar, jämförelser av uppfattningar samt hypotesprövningar.
70

 Underlaget 

till studien grundas på olika typer av data från globala företag. Medan värdena för de oberoende 

variablerna är faktiska är värdena för brand value framräknade uppskattningar. För dessa kommer 

data med ursprung i ett allmänt accepterat tillvägagångssätt för värdeberäkning att användas. 

Vid värdering av brand value finns som tidigare nämnt tre allmänt accepterade värdegrunder att 

tillgå: kostnadsgrund, marknadsgrund och framtida inkomst. Metoden för kostnadsgrund, där 

varumärket värderas med grund till den kostnad som varumärket orsakat företaget under dess 

brukstid, har i sammanhanget bedömts som opassande då kostnaden för att skapa ett starkt 

varumärke kommer att variera beroende på faktorer som marknad och storlek.
71

 För ett 

internetbaserat företag som Google, där många utav de tjänster som företaget tillhandahåller till 

största delen sprids med hjälp av mun-till-mun metoden samt genom den lättillgängliga plattform 

företaget skapat, kommer kostnaden för marknadsföring att vara förhållandevis låg.
72

 I jämförelse 

kommer marknadsföringskostnaden för en stormarknadskedja som Wal-Mart att ligga avsevärt 

högre då företaget med hjälp av olika medier i högre utsträckning måste nå ut till de potentiella 

kunderna för att generera intresse.
73

 För marknadsgrund, där värdet uppskattas i förhållande till 

liknande sålda varumärken på marknaden, är en studie svår att genomföra eftersom det finns få 

direkta jämförelser att göra då studien är inriktad mot globala företag.
74

  

                                                
70 Studera smart, så lyckas du med uppsatser och rapporter, Kathleen McMillan, Jonathan Weyers, Pearson 2010, p. 

111. 
71 “Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?”, World Trademark Review, 

februari/mars 2011, Gabriela Salinas, p. 34. 
72 2009 Annual Report Google, p. 15. 
73 Wal-Mart 2010 Annual Report, p. 2. 
74 “Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?”, World Trademark Review, 

februari/mars 2011, Gabriela Salinas, p. 34. 
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Till värdegrund för brand value kommer istället framtida inkomst att användas. För värdegrunden 

beräknas det framtida värde som varumärket förväntas generera till företaget under dess 

återstående brukstid vilket bedömts passande då faktorer som varumärkets ålder och direkta 

kostnader inte värdesätts vilket gör metoden lämplig vid jämförelser av olika branscher.
75 

Metoden 

är också den vanligaste förekommande på marknaden idag.
76

  

Det finns ett antal värderingar där framtida inkomst ligger till värdegrund som ett flertal aktade 

institutioner publicerar och hänvisar till. Procedurerna har genomgåtts för några utav de mest 

kända värderarna då värdeberäkningen, som bland annat görs av Forbes, Corebrand och Predictive, 

skiljer sig åt på olika sätt. Den värdering som valts ligga till grund för studien tillhör Millward 

Brown Optimor BrandZ Top 100. Värderingsprocessen är en utav de mest välkända och 

respekterade på marknaden idag. Därtill har all data som behövts för att genomföra studien varit 

tillgänglig. Framgångsrika institutioner som använder sig av värderingen inkluderar bland annat 

Financial Times och brasilianska IBOPE. Tillsammans med Interbrand utgör Millward Browns 

värderingsprocess även den mest komplexa på marknaden idag. Värderingen är den enda som 

inberäknar konsumenters föreställningar av det undersökta varumärket med hjälp av den egna 

databasen BrandZ.
77

  

Deras metod består kortfattat av tre steg: I det första steget isoleras företagets immateriella resultat. 

Det framräknade immateriella resultatet baseras på uppskattande beräkningar samt rapporter från 

analytiker och industristudier. Dataunderlaget i detta skede kommer från Bloomberg och 

Datamonitor.
78 

Det påföljande steget består av att räkna ut hur stor del av det immateriella 

resultatet som enbart varumärket står för. Detta genom att få bort faktorer som exempelvis pris och 

placering. Här hämtas all data från den egna konsumentdatabasen BrandZ, där 

varumärkesuppfattningar från mer än en miljon kunder resumerats.
79

 För det avslutande steget 

beräknas varumärkesmultipeln, som baseras på varumärkets riskprofil, marknadsvärdering och 

tillväxtspotential. Även här används databasen BrandZ tillsammans med Bloomberg som källor.   

                                                
75 “Brand Valuation Post ISO-10668: From the jungle to the Garden of Eden?”, World Trademark Review, 

februari/mars 2011, Gabriela Salinas, p. 33. 
76 Ibid., p. 34. 
77 http://www.millwardbrown.com/ (2011-01-04) 
78 Millward Brown 2008 BrandZ Top 100, p. 4-6.  
79 Ibid., p. 3. 
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Figur 2: Tagen från Millward Brown 2008 BrandZ Top 100, p. 4 

Resultatet justeras till varumärkets kategori samt de länder företaget arbetar inom. De tre stegen 

multipliceras därefter med varandra för att få fram det slutgiltiga värdet.
80 

Samtliga år som 

mätningen varit i bruk har Millward Browns varumärkesportfölj slagit aktieindex för 500 av de 

största företagen i USA, S & P 500.
81

 För 2010 års mätning låg skillnaden på 30 %. 

2.2 Källkritik 
 

Utöver brand value består studiens primära källor av värden för nyckeltalen EBIT, EBIDTA, 

marknadsföringskostnad, aktiepris, nettoresultat och EPS. Data har inhämtats från företagens 

årsrapporter samt de finansiella internetsidorna moneycentral.msn.com och finance.yahoo.com. Då 

det handlar om en kvantitativ studie där undersökningen grundar sig på faktiska data minskar 

risken för subjektivitet vilket möjliggör för jämförelse med andra uppgifter. För detta gäller dock 

att insamlandet av data sker på ett opartiskt tillvägagångssätt.
82

 Detta har eftersträvats i studien och 

är anledningen till varför val av värdegrund och värderare för brand value argumenteras för då 

värderingsprocessen inte kan anses vara objektiv. Även teori som använts i uppsatsen har kritiskt 

granskats för att bedöma tillförlitligheten.  
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2.3 Argument till nyckeltal  
 

I litteraturen har författare som Meschin, Birkin, Sullivan och Simon tidigare föreslagit att ett mått 

på företagets brand value bör korrespondera med företagets årliga finansiella resultat.
83

 Med detta 

som utgångsläge har majoriteten av uppsatsens nyckeltal valts ut. 

2.3.1 EBIT 
 

Står för ”Earnings Before Interest and Taxes” och är ett mått på företagets intjäningsförmåga under 

den löpande verksamheten. När ränte- och skattekostnader är borttagna visar måttet en indikation 

på verksamhetens möjlighet till vinst. Anledningen till att nyckeltalet är med i studien är att den 

nollställer effekterna från olika företagsstrukturer och skattesatser vilket gör den till en lämplig 

måttenhet vid jämförelse av företag inom olika branscher, oberoende företagens tillgångar. 

Metoden är också föregångaren till EBIDTA.
84

  

2.3.2 EBIDTA 
 

Står för ”Earings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization” och mäter rörelseresultat 

före ränta, skatt, avskrivning och amortering. Nyckeltalet ger ett ungefärligt mått på företagets 

operativa kassaflöde. Den primära anledningen till att måttet har valts ut som nyckeltal grundas på 

att det är särskilt intressant att se till i de fall då företagen har stora tillgångar som är föremål för 

avskrivningar, vilket vanligtvis stämmer överrens för tillverkande företag och i de fall företaget har 

stora immateriella tillgångar. Tillgångar som kan härledas till exempelvis varumärken och patent. 

Mätningen undgår liksom EBIT en distorderad redovisningseffekt vilket gör nyckeltalet lämpligt 

vid jämförelse av olika branscher.
85

  

2.3.3 Marknadsföringskostnad 
 

Marknadsföringskostnad är den totala kostnad företaget lagt på den kommersiella process som 

involverar att främja, sälja och distribuera produkter och/eller service.
86

 Således är 

marknadsföringskostnaden en viktig faktor för att utveckla och upprätthålla brand value.   

                                                
83

 “An Approach to the Measurement, Analysis, and Prediction of Brand Equity and Its Sources”, V. Srinivasan, Chan 

Su Park, Dae Ryun Chang, Management Science, Vol. 51, No. 9 (september 2005), p. 1434. 
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2.3.4 Aktiepris 
 

En aktie är en typ av säkerhet som representerar en ägarandel i ett aktiebolag. Aktievärdet är priset 

på en aktie och utgör en fordran på en del av bolagets vinst samt tillgångar.
87

 Ju större antal aktier 

en ägare innehar, desto större del av företaget är denne ägare till.
88

 Skälet till att variabeln valts ut 

grundar sig i att aktiens pris varierar beroende på en mängd faktorer. Element som konkurrenter, 

nya innovationer och framtida möjligheter påverkar marknaden.
89

 Aktiepriset kan därför sägas 

spegla marknadens syn på företaget.   

2.3.5 Nettoresultat 
 

Genom att ta företagets inkomster och justera dessa gentemot samtliga kostnader för att driva 

verksamheten visas företagets totala vinst. Nettoresultatet är ett mått på hur lönsamt faktiskt är för 

perioden. Nyckeltalet utgörs av företagets totala intäkter minus samtliga kostnader som företaget 

haft för perioden. Nettoresultatet kan dock på olika sätt manipuleras genom olika 

redovisningsåtgärder vilket gör att korrelationen mellan nettoresultat och brand value direkt kan 

påverkas.
90

   

2.3.6 EPS 
 

EPS står för ”Earnings per Share” och beräknas genom formeln (nettoresultat – utdelning på 

preferensaktier) / antal genomsnittligt utestående aktier. EPS är en viktig faktor vid 

aktiebedömning. Ett företag kan generera ett likartat EPS samtidigt som priset på respektive aktie 

kan variera kraftigt. För allt annat lika kommer det företag där EPS utgör högst procentsats av 

aktievärdet vara att föredra vid investering. Trots det behöver investerare vara uppmärksamma på 

att EPS liksom nettoresultat på olika sätt kan manipuleras.
91
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2.4 Regressionsanalys  
 

Som metod för att analysera insamlad data kommer regressionsanalyser att genomföras. Företagets 

brand value representerar i analysen Y-variabeln och kommer i studien att ställas mot X-

variablerna EBIT, EBIDTA, marknadsföringskostnad, aktiepris, nettoresultat och EPS. Inom 

ekonometrin har regressionsanalyser under en längre tid varit en central metod för att undersöka 

samband mellan olika variabler. Genom analysen fastställs den kausala effekten. Det vill säga till 

vilken utsträckning variablernas förändring matematiskt korrelerar gentemot varandra, mellan två 

eller flera variabler.
92

 För den beroende variabeln Y mäts inverkan för en eller flera oberoende X-

variabler. I de fall Y-variabeln ställs emot en X-variabel är detta en enkel regressionsanalys. I de 

fall då Y-variabeln ställs emot flera X-variabler är detta en multipel regressionsanalys.
93

 Resultat 

av båda analyserna kommer att redogöras för i arbetet.     

 

Formeln för den enkla linjära regressionsanalysen skrivs som:  

 

För den multipla regressionen gäller: 

                              

Där Y är den beroende variabeln, X är de oberoende variablerna, βj är parametrar för uppskattning 

av värden och ε är termen för slumpmässiga ej observerbara felvärden.
94

 Metoden kräver därefter 

att uppskattning av parametrarna β0 samt β1 sätts på ett sådant sätt att distansen mellan Yi och (β0 

+ β1* Xi) blir minimalt. För detta finns följande tillvägagångssätt finns att tillgå: 

 

 
 

Där den tredje formeln, generellt känd som minsta kvadratmetoden, är den vanligast 

förekommande.
95

 

                                                
92 The Inaugural Coase Lecture. An Introduction to Regression Analysis, Alan Sykes, the University of Chicago, 1992, 

p. 1. 
93 The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer, 2008. p. 449. 
94 Ibid., p. 95. 
95 Ibid., p. 489. 
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Uppskattningen för parametrarna av minsta kvadratmetoden ger följande uppskattningar för β0 och 

β1:
96

 

 

Vilket innebär att: 

 

Där ^Yi är det uppskattade värdet för Yi av en given Xi där värdena för ^β0 och ˆ β1 är beräknade 

enligt förutsättningarna. Nu kan en linje skapas där samtliga villkor för att säkerställa 

regressionsanalyserna uppfylls. Det sammanlagda värdet av deviationerna för linjen måste vara 0 

och värdet för summan för deviationerna måste vara så minimalt som möjligt.
97

  

 

Med minsta kvadratmetoden har nu en uppskattning för ^Y räknats fram baserat på kalkyleringen 

av den linjära modell som relaterar Y till X. Genom att genomföra en variationsanalys går det att 

fastställa om parametrarna β0 och β1 i regressionslinjen överrensstämmer med verkligheten. 

Följande antaganden måste dock göras: För varje värde av X och Y är en slumpmässig variabel 

distribuerad genom normal distribution. Variationen gäller för alla X och Y med samma värde som 

σ2. Värden på observationer av Y är självständiga gentemot varandra men påverkas av värdet för 

X.
98

 Tabellen för variationsanalysen kommer att se ut på följande sätt: 

 

Figur 3: Tagen från The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer 2008, p. 492 

 

                                                
96 The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer, 2008, p. 450. 
97 Ibid., p. 451. 
98 Ibid., p. 490. 
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Genom den kan vi därefter testa nollhypotesen H0 : β1 = 0 gentemot den alternativa hypotesen H1 

: β1  0, med formeln: 

 

Där EMSE är medelvärdet för kvadraterna och RMSE är medelvärdet för residualerna.
99

 

Accepteras nollhypotesen förkastas samband mellan testade variabler. Vid ett konfidensintervall på 

exempelvis 95 % innebär det att p-värde för F måste understiga 0,05 för att nollhypotesen ska 

förkastas. F jämförs med värdet Fα, 1,n−2 i en Fischer tabell i förhållande till α. 

Om F ≤ Fα, 1,n−2, accepteras H0. Är F > Fα, 1,n−2 avslås H0 för H1.
100

 

 

Den koefficient som beräknar sambandet kalkyleras genom  

 

Där TSS är den totala summan av kvadraterna och RSS summan av kvadraterna i regressionen.
101

 

Genom att plotta observationerna för Y och X i diagrammet ges en indikation på om sambandet 

mellan variablerna är linjärt eller ej. I följande illustration visar figur A att sambandet mellan 

variablerna är relativt linjärt medan figur B visar på ett parabelt samband. För figur C saknas 

samband.
102

 

 

Figur 4: Tagen från Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, 

p. 413 

                                                
99 The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer, 2008, p. 366. 
100 Ibid., p. 491.  
101 Ibid., p. 490. 
102 Ibid., p. 413. 
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För att mäta kvaliteten på regressionsanalysen med hjälp av residualer används formeln: 

 

Residualerna ˆei kommer att var nära variabeln ε för slumpmässiga ej observerbara felvärden med 

ett medelvärde på 0. Residualerna ska optimalt inte ha ett igenkänningsbart mönster i förhållande 

till de oberoende variablerna. Om residualerna plottas i en graf ska mönstret ideellt framstå som ett 

horisontell oskarp linje. Är fallet inte så och ett mönster går att utröna visar residualerna på ett 

dåligt förhållande för de oberoende variablerna i förhållande till den beroende variabeln. Samband 

saknas eller är svagt.  

 

Figur 5: Tagen från Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, 

p. 421-422   

 

Koefficienterna för determineraren, R2, ger ett numeriskt värde på sambandet. Värdet kommer att 

variera mellan 1 och 0. Ju närmare 1 desto högre är korrelationen. Är värdet av R2 över 0,9 anses 

regressionen generellt vara hög.
103

 ANOVA, som står för Analysis of Variance, är den tabell som 

visar data för analys av variansen för regressionen. Ekvationen för ANOVA skrivs som:  

 

,  

där 

 

SST, total sum of squares, mäts för medeltalet . Variationen för yi, SSE, error sum of squares, är 

den residuella felsumman av kvadratvärdet. SSR mäter den variation för variablerna som kan 

förklaras av regressionsmodellen.
104

 Test av H0 : β1 = 0 gentemot Ha : β1 = 0 accepteras om 

                                                
103 Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, p. 

421. 
104 Ibid., p. 434. 
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MSR/MSE < F(1, n-2) och förkastas om MSR/MSE ≥ Fα(1, n – 2). ANOVA tabellen för 

regressionen kommer att se ut på följande sätt.
105

  

 

 

Figur 6: Tagen från Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, 

p. 435 

 

Skillnaden för den multipla ANOVA tabellen skiljer sig i att (MSR)/(MSE) har en F(k, n − k − 1) 

distribuering. Vid F-test visas inte vilken eller vilka utav parametrarna som har ett värde där βj = 

0.
106

  

   

Figur 7: Tagen från Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, 

p. 449 

 

De beräkningar som görs för linjära regressionsanalyser utgår från att variansen för insatt data är 

självständig och konstant, det vill säga, den förutsätts vara homoskedastisk. Gäller det motsatta, 

heteroskedasitet, kommer variansen för residualerna inte att vara konstant med X-axeln. På så sätt 

kommer t-test och standardfel att bli vilseledande, vilket visas i följande illustration.
107

 Då 

mängden data som undersökningen baseras på varit begränsad har denna anpassats för att 

möjliggöra studien. Detta har gjort det svårt att bedöma om heteroskedasitet i något fall 

uppkommit. 

                                                
105 Ibid., p. 449. 
106 Mathematical Statistics with Applications. K.M Ramachandran, Chris Tsokos. Elseiver Academic Press, 2009, p. 

421. 
107 Ibid., p. 419. 
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Figur 8: Tagen från American Journal of Political Scienece, Vol 23, No 4. (november, 1979). George Downs, David Rocke p. 818 

 

Undersökningen grundas på 5 mätningar per variabel med undantag för variabeln aktievärde där all 

data för perioden funnits att tillgå. Linjära samplingar har uträknats mellan variablernas faktiska 

värden för att få fram fler värden. Detta för att kunna genomföra regressionsanalyserna utan att 

sätta ett avsevärt högre konfidensintervall för nollhypotesen samt möjliggöra för multipla 

regressionsanalyser. Konfidensintervallet i analyserna har satts till 95 %. Ett värde över 0,05 för P-

värde för F kommer därmed att acceptera nollhypotesen och förkasta samband.  

 

Med brand value som Y-variabel och övriga variabler som X-variabler kommer det för varje 

företag i arbetets bilagsdel presenteras sex linjära regressionsanalyser för utvalda variabler samt en 

multipel regressionsanalys för variablerna marknadsföring, EBIDTA och aktievärde. Anledningen 

till att endast EBIDTA av variablerna för intjäningskapacitet tagits med i den multipla analysen 

grundas på att alla de variabler som på olika sätt mäter företagets intjäningskapacitet i flera fall 

genererat snarlika resultat för de enkla analyserna. En beräkning med samtliga variabler skulle 

medföra att vissa av dessa kommer att förkastas bort i de fall där de genererade resultaten är alltför 

lika.
108

   

 

Ett annat problem som kan uppkomma är multikollinearitet. En effekt som kan uppstå i de fall där 

korrelationen för variablerna är likartade. Vid en multipel regressionsanalys kan resultatet 

gentemot Y-variabeln ge felvisande värden för standarfel och justerad R-kvadrat. Enklare är då att 

istället endast använda en av variablerna för intjäningskapacitet då resultaten för dessa i flera fall 

varit snarlika. Vid implementering av den valda variabeln EBIDTA för intjäningskapacitet i den 

multipla analysen kommer värden för standardfel och justerad R-kvadrat vara mer rättvisande.
109

  

 

 

                                                
108 http://www.graphpad.com/articles/Multicollinearity.htm (2011-02-07) 
109 Ibid. 
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2.4.1 Regressionsexempel 
 

För att få en mer inblick för hur resultaten av regressionsanalyserna tolkats kommer analysen för 

McDonald’s X-variabel marknadsföringskostnad samt företagets multipla analys här demonstreras.   

 

 

 

Korrelationen för marknadsföringskostnad gentemot McDonald’s brand value har ett värde för R-

kvadrat på 47,03 %, vilket i sammanhanget är en förhållandevis svag korrelation. Justerad R-

kvadrat används främst i multipel regression och tolkas normalt inte i en enkel linjär 

regressionsanalys. T-kvot för marknadskostnad är desamma som F^2 och används även den som 

metod till att förkasta/acceptera nollhypotesen. Standardfel visar det sammanlagda värdet för 

skillnaden i alla de punkter som befinner sig utanför den linjära regressionslinjen. Ju högre värde 

desto större spridning och högre osäkerhet för regressionslinjen.
110

  

 

Då variablernas värden ofta skiljer sig markant mellan de undersökta företagen är metoden inte att 

lämplig att använda för att på ett effektivt sätt göra en jämförelse med standardfel som 

utgångspunkt. Omfattande beräkningar måste då göras för varje regressionsanalys. Analyserna i 

arbetet kommer istället att utgå från p-värde för F. För marknadsföringskostnad ligger p-värdet på 

0,084 %. Ett värde under konfidensintervallet på 5 % innebär att nollhypotesen kan förkastas.
111

 Vi 

kan därför konstatera att det för McDonald’s finns ett visst matematiskt samband variablerna 

emellan. 

                                                
110 http://www.aktiesite.se/Statistik/Regression/standardfel_regression.htm (2011-01-04) 
111 The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer, 2008. p. 529. 
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För koefficienterna ser vi hur en linjär ekvation för att förutsäga framtida värden för korrelationen 

mellan variablerna ser ut.
112

 I det här fallet y = 239,93x – 113,56. Ju högre värde som genererats 

för R-kvadrat desto mer tillförlitlig är ekvationen. Vid den multipla analysen genererade 

McDonald’s data följande värden: 

 

 
 

För variablerna aktie, EBIDTA och marknadskostnad visar resultatet här på ett mycket högt 

samband. Värdet på justerad R-kvadrat för variablernas inverkan gentemot brand value ligger på 

98,13 %. Nollhypotesen avvisas med ett värde på 1,25E-14. Värdena på koefficienterna visar om 

sambandet mellan variablerna är positivt eller negativt.
113

 Till skillnad mot den enkla linjära 

analysen går det inte att räkna fram linjära ekvationer för uppskattning av variablerna. Variabeln 

aktie har i detta fall ett värde på 0,05, vilket innebär att vi kan tolka detta som ett svagt positivt 

samband. Variabeln EBIDTA har ett värde på 17,06. Ett betydligt starkare positivt samband. 

Marknadsföringskostnaden har ett negativt samband på -42,65. Variablerna som drar upp värdet 

för det totala värdet är i detta fall EBIDTA och marknadsföringskostnad. 

 

Koefficienternas värden kommer att representera olika stor inverkan beroende på företag. Detta 

eftersom värdena på inhämtad källdata varierar. Den totala effekten går dock att tolkas genom 

justerad R-kvadrat.    

 

                                                
112 The Concise Encyclopedia of Statistics, Yadolah Dodge. Springer, 2008. p. 529. 
113 http://www.statsoft.com/textbook/multiple-regression/ (2011-01-04) 
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2.5 Metodkritik 
 

Det övergripande målet med en regressionsanalys är att undersöka hur starkt sambandet för X-

variabeln eller -variablerna är gentemot Y-variabeln. Det är viktigt att vara medveten om att 

analysen endast genererar korrelationsvärdet variablerna emellan, några underliggande 

mekanismer för hur eller på vilket sätt variablerna påverkar varandra går inte att utröna. Analysen 

visar inte heller om variablerna faktiskt har ett samband, utan bara till vilken matematisk 

utsträckning variablernas utfall relaterar till varandra. En hög korrelation behöver därför inte bero 

på ett antaget samband.
114

  

 

Det är således viktigt att ha en alternativ förklaring i åtanke som kan klargöra för utfallet. En 

regressionsanalys skulle exempelvis visa på ett starkt samband mellan antal brandmän som 

bekämpar en eldsvåda och hur stor skada eldsvådan genererar. Betyder det att flera brandmän 

orsakar en större eld? Nej, den mest logiska förklaringen är istället att en extern variabel som inte 

inkluderats i studien spelar in. I detta fall medför en större eldsvåda att mer brandmän kallas in för 

att släcka branden. De samband regressionsanalyserna pekar på behöver således inte gälla.
115

 

Variablerna har valts ut med detta i åtanke och är avsedda för att vara nära nog relaterade till Y-

variabeln för att utgöra en stabil grund för arbetet.  

 

Regressionsanalysen är lämplig att använda i flera sammanhang. En mäklare kan exempelvis 

samla in data från tidigare försäljningar och ta med faktorer som byggnadsår, husstorlek och 

medelinkomst i kvarteret för att göra en subjektiv bedömning för hur attraktivt det nya 

försäljningsobjektet är på marknaden. Så snart informationen är sammanställd går det att fastställa 

hur dessa mått relaterar till exempelvis pris. De resultat som framkommer kan visa på att antal 

sovrum är en bättre prediktor för priset än medelinkomst i kvarteret eller husets storlek. Trots detta 

är analysens funktion begränsad. I större studier, som denna, finns det flera typer av 

kompletterande information som kommer att ge en bättre grund att tolka resultaten på. Resultaten 

kommer därför att analyseras med externa förklaringar i åtanke. Förklarningarna härleds till både 

företagens marknadsstrategier samt för teori inom området. Data för variablernas procentuella 

utveckling kommer därtill att presenteras i uppsatsens analysdel för att stödja 

regressionsanalyserna då dessa inte går att utläsa för R-kvadrat och i många fall kan ge ett stort 

mervärde vid tolkningen av resultaten.  

                                                
114 http://www.statsoft.com/textbook/multiple-regression/ (2011-01-04) 
115 Ibid. 
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3. Teorikapitel 
 

I uppsatsens teorikapitel kommer de teorier och modeller som kommer att ligga till underlag för 

uppsatsens analysdel att skildras. Kapitlet avslutas med ett av författaren utvecklat flödesschema 

vars uppgift är att binda samman teorierna.   

3.1 Brand equity  
 

Företaget Lever, tillverkaren av deodoranten Axe, har under de senaste 17 åren genom effektiv 

marknadsföring lyckats göra en enkel deodorant i mellanklassegmentet till den mest populära 

deodoranten i Europa. Deodorantens succé tillskrivs främst företagets benägenhet att med effektiv 

marknadsföring lyckas nå ut till målmarknaden yngre män. Den marknadsmässiga strategin har 

främst spelat på mäns attraktion till kvinnor och företagets föreställning av kvinnors attraktion till 

deodoranten. Utöver den framgångsrika marknadsföringsstrategin har produktinnovation hjälpt 

Lever bibehålla sin position som marknadsledare tillverkare i Europa.
116

 Produktsortimentet består 

av sex kontinuerligt uppdaterade deodoranter. Varje år plockas den minst säljande deodoranten 

bort för att ersättas av en ny version. Med denna konstanta uppdatering av produktsortimentet ges 

återkommande kunder en anledning till att fortsätta utforska deodoranten. Sedan introduktionen 

1985 har företagets marknadsföring reflekterat maskulinitetens övervinning av det samtida 

samhället där männen i reklamen ofta avspeglas som alternativa hjältar. Även om det flera gånger 

har höjts ett varningens finger för att den valda marknadsföringsstrategin lätt kan ses som förlegad 

har företaget bakom Axe alltid varit noga med att inte hamna på efterkälken och fortlöpande 

uppdaterat produktens marknadsstrategi. Exemplet demonstrerar det strategiska och likvida 

mervärdet av att bygga samt bibelhålla starkt brand equity.
117

  

 

För ett varumärke där en framgångsrik strategi används för att skapa starkt brand equity finns ofta 

mycket pengar att generera. Samtidigt kan en strategi som slår slint i värsta fall innebära slutet för 

varumärket. Men vilka delar består då brand equity mer konkret av? Den mest allmänt vedertagna 

teorin, skapad av David Aaker, attribuerar brand equity delarna brand loyalty, brand awareness, 

percieved quality och brand associations.
118

 

  

                                                
116 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd. p. 

172. 
117 Ibid., p. 173. 
118 Ibid. 
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3.1.1 Brand Loyalty 
 

Brand Loyalty, eller varumärkeslojalitet, är ett mått på kunders hängivenhet till varumärket. 

Varumärken som McDonald’s och Wal-Mart har en hög kundlojalitet vilket medför flera 

konkurrensfördelar. Den befintliga kundkretsen underlättar för lansering av nya produkter och
 

företag som innehar högt brand loyalty kan lättare utdela garantier för lageromsättning vilket gör 

återförsäljare desto mer angelägna till att köpa in varorna. Att kunderna i hög utsträckning är 

återkommande skapar dessutom ingångsbarriärer för potentiella konkurrenter.
119

  

 

Företag som innehar starkt brand loyalty kommer även i stor utsträckning generera nya kunder 

genom befintliga kunders förmåga att attrahera nya med hjälp av mun-till-mun metoden. Utifrån 

företagets perspektiv är det därför av värde att göra undersökningar och mäta hur villiga kunderna 

är att rekommendera företagets produkter till vänner och bekanta då det finns stora pengar att både 

generera och spara.
120

 En väns inrådan väger betydligt tyngre för en potentiell kund än vad 

reklamen för produkten gör. I vanliga fall är den genomsnittliga kostnaden för att locka till sig en 

ny kund genom traditionell marknadsföring cirka sex gånger så hög som den för att bibehålla en 

kund.
121

  

3.1.2 Brand Awareness 
 

Brand Awareness refererar till den igenkännande styrkan varumärket har i konsumentens minne. 

Med starkt brand awareness kan en solid bas till kundrelation skapas och tester för 

livsmedelsprodukter har visat att ett igenkänt varumärke influerar konsumenten positivt även i de 

fall då varumärket inte testats av denne tidigare. Starkt brand awareness sänder ut signaler som 

reflekterar närvaro och engagemang utifrån företagens sida och den potentiella kundens 

undermedvetna logik säger att om varumärket känns igen så måste det finnas en underliggande 

positiv anledning till det.
122

  

 

Brand awareness delas upp i uppmanad och ouppmanad kännedom.
123

 Med uppmanad kännedom 

menas konsumentens förmåga att känna igen varumärket utifrån ett urval av varumärken, 

ouppmanad kännedom refererar i sin tur till kundens förmåga att vid uppmaning kunna identifiera 

                                                
119 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd. p. 

172. 
120 Ibid.  
121 Ibid., p. 177. 
122 Ibid., p. 175. 
123 Ibid. 
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specifika varumärken inom olika branscher. Majoriteten konsumenter har ett antal varumärken 

som de kan ouppmanat återkalla mentalt vilket påskyndar urvalsprocessen och utan betydande 

extern inblandning kommer vanligtvis det varumärke som slutligen köps att vara ett sådant 

varumärke. Varumärken med hög brand awareness blir därför mer frekvent inhandlade.
124

 

 

Under 1900-talet har brand awareness byggts med hjälpt av marknadsföring genom radio, press 

och TV. Utbredningen av internet har gett nya redskap och tillvägagångssätt för att marknadsföra 

produkter. Med ett ökande utbud av tillgängliga kanaler är det är en utmaning att vidmakthålla 

synlighet även för stora företag med brett utbud och flera försäljningskanaler. Det är också viktigt 

att företagen arbetar utanför de traditionella medierna genom att exempelvis sätta upp events där 

kunderna ges möjlighet att få en djupare uppfattning om företaget, dess produkter och 

varumärken.
125

  

3.1.3 Percieved Quality  
 

Med percieved quality menas den av kunderna uppfattade kvalitén till varumärkets produkter. 

Percieved quality är inom många områden en subjektiv bedömning. Den uppfattade kvalitén 

behöver inte alltid reflektera den faktiska. Ändå utgör den upplevda kvalitén för många ett starkt 

incitament till inköp. De flesta människor upplever champagne från Dom Perignon, whisky från 

Macallan och cigarrer från Padron som några utav de mest högkvalitativa varorna för respektive 

kategori, vilket också avspeglas i den höga prissättningen. Om ett företag är känt för hög kvalité 

underlättar detta ofta vid expansion av produktsortimentet då företaget upplevs som mer seriöst.
126

 

  

Att produktens uppfattade kvalité är hög är viktigt även för företag med produkter avsedda för 

massmarknaden. Toyota tillverkar bilar för mellanklassegmentet och har under årtionden ansetts 

tillverka några de mest högkvalitativa och tillförlitliga bilarna för priskategorin. Bilarnas kvalité 

har varit en betydande anledning till företagets marknadsledande position. Många framgångsrika 

varumärken använder i första hand produktkvalité som grund för positionering och 

differentiering.
127

 Musikanläggningstillverkaren Bose har framgångsrikt använt sig av konceptet 

och har kommit att bli en av de stora aktörerna inom marknaden med hjälp av djupgående 

research, dedikation och forskning. Just jakten på kvalité har lett till att ett stort antal 

                                                
124 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd., 
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125 Ibid. 
126 Ibid. 
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intressegrupper formats vilket medfört att privatpersoner, via exempelvis internet, ges möjlighet att 

lägga ut omdömen för produkterna i fråga.
128

 

3.1.4 Brand Associations  
 

De associationer som görs till varumärket är viktiga eftersom dessa präglar kundens uppfattning av 

varumärket. Associationer kan bland annat komma från varumärkets slagord, dess design eller 

produktens attribut. Ett misstag som ofta görs är att varumärket överbetonar de funktionella 

fördelarna i förhållande till utbudet vilket medför att det blir svårare för företaget att distansera sig 

från dessa utifall att produktsortimentet expanderar. Ett bra varumärke skapar, genom företagets 

marknadsmix, både positiva funktionella och emotionella associationer.
129

 

 

De fyra delar som brand equity tillskrivs utgör viktiga immateriella tillgångar till företaget och de 

pengar som spenderas på att utveckla dessa ska ses som investeringar i målmarknadens 

föreställningar gentemot varumärket. Den kritiska faktorn är kvalitén på investeringen, inte 

kvantiteten. Detta innebär att det är möjligt att ”spendera för mycket” i marknadsföringsprocessen i 

de fall då pengarna inte investeras på ett effektivt sätt. Ett tecken på detta kan vara en nedgång i 

försäljningen trots att stora resurser investerats på marknadsföring. Till syvende och sist är det 

konsumenterna som genom feedback bestämmer vilken marknadsföringsmässig riktning som ska 

tas för att varumärket ska fortsätta vara framgångsrikt på marknaden. Att företaget har en god 

förståelse för de aspekter som påverkar marknadens föreställningar gentemot varumärket är 

därmed avgörande för framgångsrikhet på denna samt grundläggande för utveckling av starkt 

brand equity.
130

      

3.2 Varumärkesstrategi 
 

En effektiv varumärkesstrategi är således en viktig faktor i processen för att skapa starkt brand 

equity och brand value. De tre mest välkända varumärkesstrategierna idag består av corporate 

branding, umbrella branding och mixed branding.
131

 Med corporate branding använder företaget 

främst sig av verksamhetens korporativa varumärke för att sälja produkten. Kända företag som 

använder sig av strategin består bland annat av Disney, IKEA, Nike och McDonald’s. Företagets 

                                                
128 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd., 

p. 175. 
129 Ibid., p. 176. 
130 Marketing Management 12:th edition, Kotler Philip, Lane Kevin. Pearson Education, 2006, p. 275. 
131 “How Is Manifest Branding Related to the Intangible Value of a Corporation?” Rao Vithala, Manoj Agarwal, 

Dahlhoff Denise. The Journal of Marketing, Vol 68, No 4, 2004, p. 127-128. 
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varumärke är här dominerande vid produktmärkningen även om denna vanligtvis kompletteras 

med ett produktnamn. Idén med strategin är att skapa en attraktion för produkten genom repetition. 

Strategin kräver dock att företaget har en relativt likartad produktkatalog för att inte förvirra 

kunderna. Även om majoriteten av de allra mest värdefulla varumärkena tillskrivs corporate 

branding så är det också dessa som kan generera mest negativ uppmärksamhet på grund av att 

varumärket blir måltavla för företagens ibland destruktiva inverkan på samhället. Detta innefattar 

bland annat företag som Coca-Cola och Microsoft, både beundrade och ogillade för sin 

framgång.
132

 

Vid umbrella branding har företaget flera varumärken inom organisationen. De använder inte 

företagsnamnet eller namn på dotterbolag vid märkning av produkter. Istället tas unika varumärken 

fram för produktlinjen. Metoden används med fördel när produktkatalogen är väldigt diversifierad.  

Verksamheter som använder strategin inkluderar bland annat Procter & Gamble och Unilever. 

Företagen står ägare till varumärken som Lipton, Dove, Pampers och Crest. För mixed branding 

används utöver företagets varumärke även dotterbolagens varumärke på de produkter som 

tillverkats under dessa. Läsktillverkaren Pepsi brukar med framgång denna strategi. Bolag med 

tillhörande varumärken inom Pepsis organisation inkluderar Montain Dew och Aquafina samt 

deras dotterbolag Tropicana och Frito-Lay.
 133

  

Varumärkesstrategierna utesluter heller inte varandra. I princip alla globala företag använder sig i 

olika utsträckning av samtliga strategier. Ändå kan en huvudstrategi normalt tillskrivas. Vilken 

strategi som bäst passar företaget beror på verksamhetens unika förutsättningar.
134

 Fördelen med 

corporate branding är att strategin kräver mindre kapital övriga strategier. Budgeten kan hållas 

lägre då reklamen för en produkt påverkar hela sortimentet eftersom det hela tiden är varumärket 

som står i centrum. Faran med strategin är att det finns risk för att urvattna varumärket om 

företaget arbetar inom alltför avskilda produktkategorier. Företaget kan också få svårigheter att 

effektivt utöka produktsortimentet till andra marknader. Med umbrella branding ges möjligheten 

att skapa ett märke som är specifikt positionerat för produkten. Strategin kan generera en värdefull 

produktkatalog i de fall företagets produktsortiment är diversifierat. Mixed marketing tillskrivs vid 
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inköp av bolag som står som ägare till redan inarbetade varumärken. På så sätt öppnas nya 

marknader som huvudbolaget kan ha haft svårt att nå tidigare.
135

  

Med Tobins q mäts ration mellan företagets marknadsvärde och ersättningskostnaden för dess 

fysiska tillgångar med formeln Q = ”marknadsvärde”/”ersättningskostnad för fysiska tillgångar”.
136

 

När värdet på Q är högt innebär det att företaget har stora immateriella tillgångar. Tillgångar som 

bland annat inkluderar patent, kunskap och varumärken. För ett lågt värde på Q gäller det 

omvända, företaget har ett lågt finansiellt värde för de immateriella tillgångarna. Företag med 

starka varumärken har således ett högt värde på Q. Varumärkesstrategin corporate branding 

genererar, enligt en studie genomförd av ekonomiprofessorn Morck Randall, vanligtvis ett högre 

värde för Q än företag som använder sig av mixed branding och umbrella branding.
137

 Detta bör 

innebära att företag med högst värde för brand value i studien i första hand använder sig av 

corporate branding.  

3.3 Segmentering och positionering  
 

Oberoende vilken varumärkesstrategi företaget använder går det inte att attraherar samtliga 

potentiella kunder på en marknad. Flera faktorer spelar in när kunden väljer ut en produkt som ska 

inhandlas. Attraherar inte reklamen för produkten den potentiella kunden minskas sannolikheten 

till inköp. Är sedan priset för högt, kvaliteten för låg eller designen för oattraktiv är detta ofta 

incitament nog till att avstå införskaffning. Genom att segmentera marknaden kan företaget, ofta 

med fördel, skapa en plattform för att profilera sig i ett eller flera segment.
138

 

 

Många flygbolag erbjuder exempelvis biljetter både i business och i ekonomi klass. Detta eftersom 

de är medvetna om att kundernas priskänslighet varierar och att många betalningsstarka kunder är 

villiga att betala mer för en bekvämare resa. De flesta schweiziska klocktillverkare positionerar sig 

i höga prissegment. Personer som köper Patek Philippe klockor tillhör generellt inte samma 

segment som de som köper Casio klockor. Anledningen till inköpet varierar. Medan en Casio 

klocka sannolikt primärt köps för den praktiska funktionen köps en Patek Philippe klocka utöver 

den praktiska funktionen även för status, kvalité och intresse.
139
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Även produktens ursprung har en inverkan på kundens uppfattning av produkten. I de fall 

kännedom om denna saknas kopplas varumärket undermedvetet ihop med ett land eller område. 

Konsumentens kunskap om varumärkets härkomst grundas i social klass, kön, språkkunskaper och 

hur berest konsumenten i fråga är. Landet varumärket härleds till beror, i de fall kunskap saknas, 

primärt på varumärkets namn. Har varumärket exempelvis ett engelskt namn ligger det nära till 

hands att koppla dess ursprung till England eller USA.
140

   

 

Även företag som tillhandahåller produkter som köps av en bred marknad kan ofta gynnas av 

segmentering. McDonald’s reklam riktas in till barn, tonåringar och vuxna. Istället för att skapa en 

marknadsmix som har till uppgift att attrahera ett så brett segment som möjligt drar företagen ofta 

nytta av att bryta ner marknaden i segment för att lättare nå utvalda grupper. Genom en kreativ 

approach för segmentering möjliggörs även identifiering av nya målgrupper. Därutöver kan 

förändringar i produktutbudet attrahera nya kunder. Många snabbmatkedjor har till exempel 

lanserat mer nyttiga (mindre onyttiga) alternativ till de vanliga menyerna. Denna typ av förändring 

attraherar ofta både nya som befintliga kunder.
 141

  

 

Telefonkedjan Carphone Warehouse, känt som The phone house i Sverige, profilerade sig tidigt 

genom att inrikta sig till småföretagare. Ett segment grundarna till företaget upplevde andra aktörer 

missat. Genom att tidigt utbilda företagets anställda till att hjälpa nyckelkunderna samt utforma 

erbjudanden anpassat till segmentet har Carphone Warehouse en marknadsledande position på den 

europeiska marknaden idag.
142

Även grundarna för en av världens största klädkedjor, Next, 

identifierade tidigt ett missat segment i form av modeintresserade kvinnliga arbetare med 

begränsade tillgångar. Scenarierna visar på hur viktigt det är att försöka finna grupper som andra 

företag har missat då stora pengar kan finnas att tjäna.
143

 

 

Företag kan anpassa erbjudanden till de valda segmenten genom att utveckla unika 

marknadsstrategier. Beroende på faktorer som segmentets köpstyrka, ålder, intressen och kön kan 

en anpassad marknadsplan skapas. Genom att ge kunden i ett specifikt segment en unik anledning 

till att införskaffa produkten skapas differentiella fördelar. Detta innebär att den marknadsförda 

produktens attribut inte går att finna på den övriga marknaden. På en föränderlig marknad kan 
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företag genom
 
segmentering hitta nya hot och möjligheter. Faktorer som nya innovationer och 

hårdare konkurrens pressar företagen till ständig förnyelse. Kunderna söker kontinuerligt nya 

upplevelser och när nya värderingar uppkommer gör segment likaså.
144

 Med hjälp 

marknadsunderökningar skapas ny förståelse och kunskap om segmenten. Eftersom marknaderna 

går att segmentera med olika variabler som utgångspunkt innebär detta att potentiella köpare kan 

delas upp i flera målgrupper. Genom att utforma en tydlig strategi som skiljer sig gentemot 

konkurrensen kommer företaget att stå ut på marknaden vilket medför att målmarknaden lättare 

märker av företaget.
145

 De variabler som påverkar segmenteringen delas vidare upp i 

beteendemässig, profilmässig och psykografisk bedömningsgrund. 

3.3.1 Beteendemässig segmentering 
 

Med den beteendemässiga bedömningsgrunden kartläggs kundernas köpmönster i förhållande till 

de fördelar de söker få av produkten. Den psykografiska beteendegrunden används när 

köpbeteendet sammankopplas med kundens livsstil och/eller personlighet. Den marknadsmix som 

slutligen används har som mål att utifrån ett psykografiskt perspektiv attrahera segmentet.
146

 När 

segmentet är beskrivet kartlägger företaget de variabler det är som kan anses mest värdefulla. 

Variabler kan exempelvis inkludera social klass, livsstil, köptillfälle och köpbeteende. Är kunden 

stressad eller gör ett impulsköp så kommer faktorer som pris och läge att ha en mindre påverkan. 

Veckorna innan julafton köps många produkter till familj, vänner och bekanta vilket innebär att 

priskänsligheten tenderar att minska. För att maximera försäljningen ökar generellt företagen 

budgeten för marknadsföring vid de tider på året då handeln ökar som mest.
147

 

  

Med den beteendemässiga segmenteringen kan företagen genom att kartlägga köpmönster 

undersöka vilka segment som tillhör de första köparna (innovatörerna), de tidiga adapterarna, den 

tidiga majoriteten, den sena majoriteten och eftersläntrarna. Det är också i den beteendemässiga 

segmenteringen som kundernas varumärkeslojalitet undersöks. Det finns konsumenter som är 

ytterligt lojala och endast köper ett specifikt varumärke för en typ av produkt. Andra köper ett par 

olika märken utan någon större lojalitet. Slutligen finns konsumenter som köper produkter utan 

någon som helst tyngdpunkt på varumärket. De varumärken som köps in skiljer sig från gång till 
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gång. Valkriterier kan då grunda sig i reapriser och specialerbjudanden. Kunden kan också ha ett 

intresse av att kontinuerligt prova på nya varumärken.
148

 

3.3.2 Psykografisk segmentering  
 

Med psykografisk segmentering grupperas marknaden utifrån konsumenternas livsstil och 

personlighet. Kriterier som spelar in vid val av varumärke grundar sig i personlig dragkraft till 

varumärket. Vissa föredrar mer eleganta varumärken, andra mer sportinriktade. Detta varierar 

självfallet också på vilken typ av produkt det handlar om och i vilket sammanhang som kunden 

tänkt använda produkten. De gånger som segmentering av livsstil och personlighet har störst 

möjlighet att fungera är när valet av varumärke reflekterar kundens personlighet. Kunden kan 

genom varumärket försöka säga något om sin personlighet med produkter inom exempelvis 

kosmetika, kläder, klockor, bilar eller alkohol.
149

  

3.3.3 Profilmässig segmentering 
 

För att kunna nå de framtagna segmenten måste dessa klassas på ett sätt som möjliggör för detta. 

Resurserna som läggs på marknadsföringen av produkterna och varumärket ska i första hand nå de 

valda grupperna. Genom reklam i ett visst forum som en tidning, en internetsida eller ett tv-

program, maximerar företagen sina chanser att träffa rätt. I de fall då företagen genomfört både den 

beteendemässiga och psykografiska segmenteringen kan det finnas ett behov av att utvärdera 

resultaten utifrån segmentets genomsnittsålder eller finansiella styrka.  

I den demografiska faktorn placeras bland annat variabler som kön, livscykel och ålder.
150

 Just 

ålder är en av de mest frekvent använda variablerna vid segmentering. Baksidan på cornflakes 

paket, godis och serietidningar innehåller vanligtvis reklam som är inriktad till barn. Vidare 

inriktar sig resebolag ofta till specifika segment. Reklamen i fråga kan vara avsedd till 

barnfamiljer, ungdomar eller pensionärer. Alla segment med olika behov och krav. Den sannolikt 

största grupperingen som görs baseras dock på könet. Kosmetiktillverkare, tidningsbolag och 

klädföretag riktar sig vanligtvis uteslutande in sig på en av dessa. Många produktlinjer är i första 

hand inriktade till ett kön.
151
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3.4 Dimensioner av Brand Personality 
 

Utöver en framgångsrik segmentering är det vanligtvis viktigt att varumärket uppfattas som 

förtroendeingivande och genuint av målmarknaden. Relevansen beror på vilken typ av marknad 

varumärket härleds till. För de verksamheter som jobbar med enklare produkter kommer en ny 

närliggande produktintroduktion inte ha någon större inverkan på varumärket. För en 

fruktdistributör kommer inte en ny produktintroduktion som till exempel juice att ifrågasättas. Dels 

för att juice räknas till enkla produkter, dels för att den nya produkten ligger nära den ursprungliga 

produkten. Hade företaget istället börjat arbeta på en ny marknad så hade emellertid företagets 

varumärke lättare kunnat ifrågasättas. Effektivare hade i så fall varit att introducera ett nytt 

varumärke.
152

 

Eftersom den tillgängliga varumärkesinformationen marknaden har tillgång till kan beskrivas som 

asymmetrisk eller imperfekt, använder sig konsumenterna av de signaler som varumärket utsänder 

för att bilda sig en uppfattning om produkten.
153

 Dessa signaler kan förändras av företaget 

beroende på hur de väljer att utforma marknadsmixen och det förtroende som varumärket inger 

kunden påverkas bland annat av priset samt den hälsorisk kunden påtar sig vid konsumtion av 

produkten. Kundens tillit till företaget kommer till främst att bero på dennes attraktion till 

varumärket snarare än dennes uppfattning om företagets förmåga att leva upp till vad de lovar. 

Med effektiv reklam kan företaget, som tidigare nämnts, på så sätt skapa ett kundmässigt 

förtroende för varumärket utan att nödvändigtvis kunna backa upp det som representeras.
154

 

Med brand personality menas den uppsättning mänskliga och företagsmässiga egenskaper kunden 

kopplar ihop varumärket med. Företagets varumärke ger kunden möjlighet att genom inköp 

uttrycka sig med hjälp varumärkets ideala jag eller specifika dimensioner av jaget vilket ger 

företagen möjlighet att differentiera sig inom olika produktkategorier och attrahera olika 

segment.
155

 Ett varumärke som Absolut vodka tenderar att beskrivas som ”häftigt” medan en 

vodka som Stoli istället beskrivs som ”intellektuellt”, ”konservativt” och ”sofistikerat”. 

Konsumenter relaterar till varumärket på samma sätt som om de var personliga drag för vänner, 
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historiska eller välkända personer. Detta beror huvudsakligen på att företag genom marknadsföring 

till stor del kan avspegla en anpassad avbild.
156

 

Personliga egenskaper definieras här som ”den uppsättning mänskliga egenskaper som kopplas 

ihop med den typiska användaren av varumärket” och trots att karaktäriseringen av de mänskliga 

samt varumärkesmässiga personliga egenskaperna delar drag, skiljer de sig åt på vilka sätt de 

formas. En person bedöms genom sitt beteende, sina värderingar, samt fysiska och demografiska 

egenskaper. De personliga egenskaper som kunden associerar till varumärket formas genom 

faktorer som namn, layout, pris, reklamstil och distributionskanaler. Konsumentens uppfattning om 

varumärket kan förändras genom direkt kontakt med dessa och personliga drag kommer till stor del 

att associeras till varumärket beroende på företagets valda strategi.
157

 

 

Konsumenter tillskriver ofta undermedvetet varumärket demografiska egenskaper som ålder, 

samhällsklass och kön utifrån dess image. Egenskaper som ofta attribueras i förhållande till den 

bild varumärket försöker avspegla. Cigaretten Virginia Slims inriktades från starten till kvinnor 

och designades för att upplevas som mer feminina än Marlboro, vilket var en väl inplanerad 

strategi planerad av tillverkaren Philip Morris. IBM speglar ett äldre dataföretag än Apple eller 

Microsoft.
 
Rolex uppfattas som en betydligt exklusivare klocka än en mellanklassklocka som 

Swatch. 

 

Marknadsföringsprofessorn Jennifer Aaker har i en studie från 1997 undersökt brand personality 

och härlett fem dimensioner för vilket varumärket bedöms utifrån. Dimensionerna består utav 

entusiastiskhet, sofistikation, uppriktighet, stryktålighet och kompetens.
158

 

 

            

Figur 9: Tagen från Dimensions of Brand Personality, Jennifer L. Aaker, Journal of Marketing Research, Vol. 34, No. 3 (augusti 

1997), p. 352 
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Även om relevansen för dimensionerna skiljer sig åt från kund till kund väger vissa dimensioner 

tyngre än andra beroende på marknad. Något som kan förklara de likheter i brand personality som 

varumärken inom samma marknad ofta delar. Varumärkena sänder ut attribut som överlag 

uppfattas som positivt av marknaden. Varumärkesattributen uppriktighet, entusiastiskhet och 

kompetens är därutöver attribut som även präglar människor. Attributen stryktålighet och 

sofistikation är egenskaper som kunden inte nödvändigtvis har men ändå attraheras av.
159

 

 

Vid marknadsföring skapad för mer exklusiva varumärken som Mercedes och Monet försöks ofta 

en föreställning av en högre klass förmedlas. För varumärken som förmedlar stryktålighet, till 

exempel Marlboro, Levi’s och Harley-Davidson, förmedlas generellt en bild manlighet och 

styrka.
160

 Effekterna av brand personality har också en stor inverkan på företagets strategi till 

marknadsföring i förhållande till nationell marknad. Ett företag som porträtteras på ett visst sätt i 

ett land porträtteras ofta annorlunda i ett annat beroende på exempelvis kulturella skillnader och 

demografi. På vilket sätt företaget vill framställa sitt unika jag beror således även, utöver den 

aktuella marknaden, på vilket land företaget opererar i.
161
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3.5 Avslutande diskussion  
 

Hur hör då dessa teorier samman? Användandet av varumärken i företagets organisation kan 

präglas av olika typer av varumärkesstrategier. Några av de mest framstående strategierna 

inkluderar corporate branding, umbrella branding och mixed branding. Vald strategi kan grundas 

på faktorer som produktbredd, typ av verksamhet eller antal bolag i organisationen. Företaget bör 

avväga hur försäljningen kommer att påverkas i förhållande till vald strategi. Presterar produkten 

bättre under ett unikt varumärke än under företagets varumärke? Strategin kan vid behov ändras i 

ett senare skede.
162

 Ett flödesschema skulle för den varumärkesbyggande processen kunna se ut på 

följande sätt: 

 

 

Figur 10: Av författaren skapat flödesschema  

 

Med segmentering och positionering anpassas produktens marknadsföring och image till valda 

grupper. För att skapa starkt brand value måste företaget genom effektiv marknadsföring nå ut till 
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de valda segmenten. En effektiv marknadsföring medför att brand equity, brand loyalty, percieved 

quality och brand associations, stärks.
163

 Utöver det faktum att företagen måste ta fram och 

leverera produkter som tillfredställer marknaden har företagen genom marknadsföring och PR stor 

inverkan på hur varumärket framställts. Beroende på vilken typ av företag det berör så kommer 

resultatet av investerat kapital till marknadsföring att variera från fall till fall. Att ett företag som 

Google, där merparten av inkomsten kommer från reklamintäkter, skulle arbeta på samma sätt med 

segmentering gentemot sin målmarknad som Nike eller Adidas känns otänkbart av flera skäl: 

Google har en extremt stark ställning på marknaden med annonseringstjänsten Adwords.
164

 Som 

världens största sökmotor kommer Googles varumärke dagligen därtill ses av hundratals miljoner 

dagliga användare varav många är potentiella kunder för andra tjänster företaget erbjuder. 

 

I jämförelse har klädmarknaden flera stora aktörer, därtill är målmarknaden bredare. Det kan 

därför argumenteras att internetbaserade företag som Google, eBay eller liknande företag sannolikt 

inte behöver bejaka flödesschemats alla delar i samma utsträckning som exempelvis ett klädföretag 

eller ett återförsäljande företag. De internetbaserade företagen behöver, tack vare deras 

tillgänglighet, inte lägga lika mycket resurser på att marknadsföra verksamheten eftersom denna i 

större utsträckning ”sköter sig självt”. Genom en marknadseffektiv användning av brand 

personality kan företaget vidare accentuera delar som värdesätts på denna.
165

 Till vilken 

utsträckning delarna i flödesschemat kommer att inverka på företagets slutgiltiga brand value 

kommer därför att skilja sig från företag till företag.  
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4. Beskrivning av studieobjekt 
 

I denna del kommer en kort redogörelse för de undersökta företagen att beskrivas tillsammans med 

hur företagen enligt egen utsago i årsrapporter arbetar med marknadsföring av varumärket. 

Studieobjekten kommer därutöver av författaren härledas till en marknadsstrategi. 

Urvalsprocessen för undersökta företag har till stor del grundats på tillgänglig data. För flera 

undersökta verksamheter som till en början skulle ha implementerats i arbetet har data som krävts 

för den tänkta granskningen varit otillgänglig vilket medfört att dessa företag fallit bort i 

urvalsprocessen. De branscher och företag som slutligen funnits lämpliga uppsatsen samt där all 

data kunnat insamlas gäller för: 

 

 Internetbaserade företag: Google, eBay och Amazon.com 

 Klädtillverkning: Adidas, Nike och Puma 

 Dataföretag: IBM, Apple och Microsoft 

 Restaurangkedjor: McDonald’s, Wendy’s och Starbucks 

 Återförsäljning: Wal-Mart, Tesco och Target 

4.1 Internetföretag 

4.1.1 Google 
 

Internetföretagens utbud och tjänster integreras i våra liv i en allt ökande takt. Ett av de största 

företagen inom området, Google, grundades 1996 av Sergey Brin och Lawrence Page. Företaget 

tillhandahåller en mängd internetbaserade produkter och under den femåriga period som 

mätningen för studien ägt rum har företagets brand value nästintill tredubblats. Företaget står som 

innehavare till världens största sökmotor och innehar även framstående produkter som Gmail, 

Adwords, Google Earth och det mobila operativsystemet Android.
166

 Företagets filosofi vad gäller 

marknadsföring är att ett starkt varumärke i Googles fall inte primärt skapas av att investera kapital 

för att nå ändamålet. Istället ska Google genom att erbjuda så pass högkvalitativa och användbara 

produkter att marknadsföringen sköter sig självt genom mun-till-mun metoden.
167

  

 

                                                
166 Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands. Millward Brown, Optimor, p. 65. 
167 2009 Annual Report Google, p. 15. 
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Från starten har fokus legat på att med hjälp av PR-insatser marknadsföra varumärket genom mun-

till-mun metoden. En strategi som varit lyckad för företaget. Den allt ökade användningen av 

Googles produkter har gjort att företaget lyckats bygga upp varumärket med väldigt låga 

marknadsföringskostnader i förhållande till dess brand value. Mun-till-mun metoden är fortfarande 

företagets huvudstrategi till marknadsföring. Utöver detta använder de sig idag dessutom utav 

målinriktad marknadsföring inom både B2B, B2C och sponsring.
168

 Google har köpt upp flera 

företag men i princip allt samlas under det gemensamma varumärket. Företaget har i studien 

tillskrivits corporate branding.  

4.1.2 eBay 
 

EBay tillhandahåller den största auktionssidan på internet idag och företaget har sedan slutet av 

1990-talet förvärvat en stor mängd företag. Några av de mest uppmärksammade uppköpen 

inkluderar Skype, ett VoIP-program, samt PayPal, en internetbaserad betalningstjänst som idag är 

integrerad i företagets kärnverksamhet. Andra uppköp karaktäriseras av eBay-liknande sidor, 

däribland uppköpet av svenska auktionssidan Tradera. Cirka 10 procent av företagets intäkter 

kommer från internetannonsering.  

 

Företaget investerar enligt egen utsago stort kapital på att förstärka, bibehålla och expandera 

kundkretsen för de varumärken de äger. Både genom traditionell och internetbaserad 

marknadsföring. En större investeringsökning i företagets marknadsföring planeras därtill inom de 

närmaste åren.
169

 Företaget säger sig att inom den nära framtiden inte kunna matcha de priser som 

större konkurrenter erbjuder. De är heller inte övertygade om att de på ett ekonomiskt vinnande 

sätt kan konkurrera med dessa aktörer. Företaget satsar främst pengar på att marknadsföra sina 

tjänster via internet. TV- och radioreklam görs inte i samma omfattning.
170

 Företaget har i studien 

tillskrivits mixed branding. 

4.1.3 Amazon.com  
 

Amazon introducerades i juli 1995. Som återförsäljare på internet idag innehar de världens 

bredaste produktsortiment. Sidan är uppbyggd runt konsumenten. Förslag och tips på vad denne 

kan tänkas gilla baseras på tidigare köp samt sökhistorik på sidan. Utöver intäkter från 

försäljningen genereras även intäkter från bland annat kreditkortsavtal och 

                                                
168 2009 Annual Report Google, p. 15. 
169 eBay, Annual Report 2009, p. 12, 16. 
170 eBay, Annual Report 2009, p. 92, 112. 
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marknadsföringstjänster. De erbjuder också kunder att använda deras infrastruktur för att 

genomföra C2C-affärer till fasta kostnader. Amazon har liksom eBay sedan introduktionen köpt 

upp ett stort antal företag inom flera områden på den internetbaserade marknaden. Något de menar 

är en viktig del i deras expansionsstrategi. Uppköpta företag inkluderar bland annat imdb.com, 

CD-now och mobipocket.com. De är inte i samma utsträckning intresserade av att investera stora 

pengar i marknadsföring som eBay, utan försöker istället dra ner marknadsföringskostnaderna för 

att istället kunna konkurrera med lågprissättning.
 171

   

 

Företaget utger sig vara medvetna om att det finns en stor möjlighet att de kommer misslyckas på 

flera områden då det finns andra aktörer med betydligt starkare varumärke och större klientel vilket 

också är anledningen till att de väljer att inte investera några stora summor till marknadsföring.  

De förlitar sig liksom Google främst till mun-till-mun metoden för att attrahera nya kunder.
172

  

Företaget har i studien tillskrivits mixed branding.     

4.2 Klädföretag 

4.2.1 Adidas  
       

Företaget Adidas grundades 1949 i Tyskland av Adolf Dassler och är idag en av världens största 

klädtillverkare. Deras sortiment är i första hand tillverkat för sportbruk.  Företagets fokus mot 

marknadsföring initierades i början på 1990-talet när den dåvarande VD:n Robert Louis-Dreyfus 

ändrade Adidas position från att i första hand varit ett tillverkande företag till att primärt bli ett 

marknadsförande företag. Strategin fungerade bra och företaget lyckades snart öka försäljningen 

kraftigt. Idag står Adidas som ägare till en lång rad framgångsrika varumärken, varav den största är 

den före detta konkurrenten Reebok som köptes in 2006.
173

  

 

Företaget försöker kontinuerligt förstärka koncernens varumärken och produkter för att skapa 

bättre konkurrensfördelar. De strävar efter att bli marknadsledare inom tillverkning av 

sportkläder.
174

 Som marknadsförande företag ligger deras tyngdpunkt, inte helt oväntat, på 

marknadsföring och de använder varumärken i organisationen som främsta verktyg för att ta 

marknadsandelar. De har som mål att bygga och underhålla välkända varumärken genom att bland 

annat investera i TV-reklam, tidningsreklam och sponsring av sportevent. År 2009 valde företaget 

                                                
171 2009 Amazon.com Annual report, p. 6, 11, 12, 18, 31. 
172 Ibid. 
173 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/history/history.aspx (2010-01-04) 
174 Adidas Annual Report 2009, p. 48.  
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att omorganisera varumärkesstrukturen och gick från att ha varit en vertikal struktur till att bli en 

multi-brand struktur för Adidas och Reeboks varumärken. Varumärken med andra affärsmodeller i 

organisationen, som TaylorMade-adidas Golf, Rockport och Reebok-CCM Hockey, har dock inte 

följt med de nya omställningarna eftersom affärsplanen för dessa skiljer sig gentemot Adidas 

övriga varumärken. Företagets förhoppning är att den nya multi-brand strukturen hjälper företaget 

att utveckla och skapa långvariga förhållanden mellan kunderna och organisationens varumärken. 

En intention som företaget tror har större möjlighet att realiseras med hjälp av en multi-brand 

strategi. Företaget har i studien tillskrivits mixed branding.   

4.2.2 Puma       
  

Rudolf Dassler, broder till Adolf Dassler, grundade Puma efter en uppdelning av företaget 

Gebrüder Dassler Shuhfabrik 1948. Puma blev snabbt kända för sina fotbollsskor som var de första 

försedda med dubbar och positionerades tidigt som lågprismärke. I början av 1990-talet brottades 

Puma med finansiella problem på grund av positioneringen. Men med den nye VD:n Jochen Zeitz, 

tillsatt 1993 endast 30 år gammal, vände snart företagets finansiella situation. Zeitz lyckades 

snabbt positionera Puma till att bli ett premiummärke. En strategi som snabbt visade sig fungera 

betydligt bättre.
175

  

Liksom Adidas och Nike är Puma ett företag som investerar kraftigt i varumärket. De har som mål 

att bli det ”mest åtråvärda sportlivsstilsföretaget” i världen och arbetar intensivt med varumärket 

för att uppnå målet.
176

 De arbetar via flera olika kanaler och använder sig mycket utav sponsring. 

Just sponsringen av event och sportstjärnor har haft enorm inverkan på företagets omsättning på 

1990- och 2000-talet. På senare år har Puma även satt som långtgående mål att i allt högre 

utsträckning satsa på att diversifiera och expandera produktkatalogen. Målet är att bredda 

existerande produktkategorier samt penetrera nya marknader för att slutligen täcka samtliga 

marknader inom sport, mode och livsstil. Företaget vill också öka antalet varumärken i företagets 

portfölj.
177

 Företaget har i studien tillskrivits corporate branding. 

 
 

 

                                                
175 http://about.puma.com/?cat=7 (2010-01-04) 
176 Puma Annual Report 2009, internet publikation, sektion ”Strategy”.  
177 Puma Annual Report 2008, p. 16. 
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4.2.3 Nike        
 

Nike grundades 1968 I Oregon av Bill Bowerman samt Philip Knight och är idag världens största 

tillverkare av sportkläder och skor.
178

 Deras produkter säljs främst via återförsäljare, internet och 

egna affärer i över 170 länder. Nästintill samtliga av Nikes produkter tillverkas utav självständiga 

leverantörer och i princip alla skor tillverkas utanför USA medan sportutrustning tillverkas både i 

USA och i andra länder.
179

 Även om företaget till viss utsträckning tillverkar vardagliga kläder 

designas majoriteten av deras sortiment främst för sportbruk. För skor är företaget i första hand 

känt för produktserier inom bland annat träning, löpning, fotboll och basket.  

Förutom att vara det största klädföretaget i studien är Nike också det företag som tillsammans med 

Wal-Mart investerat mest i marknadsföring för den undersökta perioden. Handhållandet av 

varumärket sker på regional nivå. Populariteten av företagets produkter förändras i förhållande till 

nya trender vilket innebär att företaget, liksom de övriga klädföretagen, fortlöpande måste justera 

produktsortimentet, utveckla nya produkter och kategorier samt influera preferenser genom 

offensiv marknadsföring.
180

 Varje indelad organisation sköter marknadsföring, design, produktion 

och försäljning individuellt. De geografiska områdena för dessa består idag av USA, Europa, 

Afrika, Mellanöstern, Asien-Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika. Utöver de vanliga 

marknadsföringsmedierna, som TV, tidningar och internet, använder även Nike i stor utsträckning 

sig av sponsring av atleter, coacher, sportligor och event.
181

 Företaget har i studien tillskrivits 

corporate branding.  

4.3 Dataföretag 

4.3.1 IBM 
 

International Business Machines, även känt som IBM, är ett av världens äldsta och största 

dataföretag. Företaget CTR grundades 1911 efter fusion av företagen the Computing Scale 

Company of America, the Tabulating Machine Company och the International Time Recording 

Company. Organisationen ändrade namn till IBM först 1914.
 182

 Företaget är ett av de mest 

innovationsdrivna företagen i USA och har registrerat mängder med patent som starkt bidragit till 

det datoriserade samhället vi lever i. De investerar stort i varumärket och har 

                                                
178 http://www.nikebiz.com/company_overview/history/1960s.html (2010-01-04) 
179 Annual Report 2009 Nike, p. 1. 
180 Ibid., p. 6. 
181 Ibid. 
182 Think, Our History of Process, IBM, p. 2-10. 
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marknadsföringsmässigt de senaste åren riktat in mer resurser på utvecklingsländer med högre 

tillväxt än det globala genomsnittet. Investeringar har bland annat koncentrerats till länder inom 

sydöstra Asien, Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika. Förutom B2C så kommer en stor del 

av intäkterna från B2B. De arbetar främst med målinriktad marknadsföring och majoriteten av de 

varumärken de har relaterar till de program och innovationer företaget tillhandahåller.
183

 Företaget 

har i studien tillskrivits corporate branding.   

4.3.2 Microsoft  
 

Microsoft är, liksom IBM och Apple, ett företag som bidragit starkt till datorns utveckling. Med 

program som MS-dos, Officepaketet och Windows operativsystem har företaget skapat en 

grundstomme för majoriteten av persondatorer på marknaden idag. Största delen av företagets 

omsättning kommer från etablerade produkter som Officepaketet, Windows operativsystem och 

spelkonsolen Xbox. Framtidsutsikterna för bolaget är enligt många analytiker förhållandevis 

osäkra då det under 2000-talet har kommit upp fler och fler potentiella hot utifrån aktörer som 

Google och Apple, det vill säga företag vars tjänster och program alltmer träder in i Microsoft 

områden.
184

 Trots enträgna försök har de heller inte några nya riktigt framgångsrika innovationer 

som kan konkurrera med Apples eller Googles innovativa utbud. De har exempelvis investerat 

enorma resurser i projekt som musikspelaren Zune och sökmotorn Bing utan att riktigt lyckats. 

Inkomsterna kommer istället primärt från deras mest etablerade produkter.
185

  

 

Liksom Google menar företaget att bra innovationer är den bästa reklamen och att företagets 

viktigaste resurs är kompetenta medarbetare. Trots detta skiljer deras strategi till marknadsföring 

gentemot Google markant.
186

 Med stora investeringar för ändamålet och genom segmentering av 

marknaden marknadsförs företagets produkter genom diverse medier. Avskilda divisioner i 

organisationen har, liksom Nike, hand om olika delar av marknadsföringen för produkterna. 

Företaget har i studien tillskrivits corporate branding. 

4.3.3 Apple  
 

Apple grundades 1976 av Steven Jobs och Steven Wozniak. Wozniak hade 1976 tillverkat en dator 

vid namn Apple 1. Jobs såg marknadspotential i produkten och startade tillsammans med Wozniak 

                                                
183 IBM 2009 Annual Report, p. 24, 46, 54.   
184 http://bits.blogs.nytimes.com/2009/12/10/microsoft-is-losing-fight-for-consumers-analyst-says/ (2010-01-04) 
185 http://www.lehsys.com/2010/05/microsoft-losing-their-market-influence/ (2010-01-04) 
186 Microsoft Annual Report, p. 12, 26, 27.  
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samma år företaget Apple. Efterföljande produkter inkluderade bland annat datorn Lisa och 

företagets långtgående flaggskepp Macintosh. Medan 1980-talet hade varit en formidabel succé var 

företaget efter en rad misslyckanden på 1990-talet dock en skugga av sitt forna jag. Företagets 

produkter och tjänster hade inte samma dragkraft som förr och många räknade ut Apple. Ingen 

kunde förutspå vilken utveckling företagets skulle generera efter ledningen beslutat att återanställa 

Steve Jobs som VD i slutet av 1990-talet.
187

 

  

Med Jobs som återinsatt VD har 2000-talet kommit att bli Apples mest succéfyllda årtionde hittills. 

Produkter som Imac, Ipod, Itunes och inte minst Iphone har medfört till att Apples totala 

marknadsvärde idag står högre än Microsofts. För att bygga på varumärket satsar Apple mycket, 

utöver nya funktioner och innovationer, på att maximera kundtillströmningen i de egna butikerna 

genom att placera dem på attraktiva platser samt att utbilda personalen till att sälja produkterna till 

kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt. För att kunna konkurrera på marknaden räknar 

företaget det som nödvändigt att satsa stora resurser på marknadsföring. Företaget använder sig 

internationellt av marknadsföringsprogram och målinriktad reklam för att lansera nya produkter.
188

 

Företaget har i studien tillskrivits corporate branding. 

4.4 Restaurangkedjor 

4.4.1 McDonald’s  
 

Företaget utger sig primärt för att vara ett franchisingföretag och anser att franchisingkonceptet är 

en viktig del för att leverera bra samt lokalt anpassade kundupplevelser. Företaget driver också 

egna restauranger. Detta för att vara trovärdigt som franchiseföretag men också för att kunna 

utbilda kompetent personal till övriga restauranger. Med hjälp de egendrivna restaurangerna 

utvecklas även marknadsföringskoncept, driftstandarder, produkt- och prisstrategier. I slutet av 

2009 hade företaget 32,478 restauranger varav 26,216 drevs av franchisers.
189

 Den lokala 

marknadsföringen investerar främst ägaren av restaurangen för medan koncernen står för den 

nationella marknadsföringen. 

 

Företaget använder i första hand medier som TV och radio för att sprida varumärket. Eftersom 

marknaden i sig potentiellt omfattar samtliga kundgrupper riktas marknadsföringen genom 

                                                
187 www.apple-history.com (2010-01-04) 
188 Annual Report Apple 2010, p. 2. 
189 McDonald’s Annual Report 2009, p. 32.  
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segmentering ut på ett nationellt plan till barn, ungdomar och vuxna. Internationellt styrs 

marknadsföringen utifrån geografiska segment. Dessa innefattar USA, Europa, Asien, 

mellanöstern och Afrika.
190

 Företaget har i studien tillskrivits corporate branding. 

4.4.2 Starbucks  
 

Starbucks är en av världens största försäljare av kaffe. Företaget startades 1985 och erbjuder olika 

varianter av färdigbryggt kaffe tillsammans med ett kompletterande tillbehör. Utöver caféerna, där 

majoriteten av företagets inkomster genereras, säljs även verksamhetens produkter via licensiering 

till utomstående återförsäljare. Företaget hade i slutet av räkenskapsåret 2009 totalt 16,335 öppna 

caféer.
191

 Starbucks vision är att skapa ett av världens mest igenkända varumärken för marknaden 

genom att introducera nya produkter samt nyttja och utveckla fler kanaler för distribuering.
192

  

 

I början av 1990-talet var den allmänt accepterade affärsmodellen för denna typ av företag att inom 

ett geografiskt område inte ha butiker för nära varandra då det antogs att dessa skulle konkurrera 

om kunderna och därigenom minska butikernas vinster. Vanligtvis placerade företag ut butiker 

baserat på demografi, konkurrenters butiker, egna butiker samt trafikmönster. Starbucks 

banbrytande koncept bestod av att täcka dessa områden med flera butiker. Förutom att kunderna 

inte behövde vänta lika länge i kö så hjälpte detta även att öka kundtillströmningen. Dessutom 

minskade kostnaden för butikernas leveranser.
193

 I dagsläget investerar företaget i reklam via alla 

tillgängliga kanaler och satsar även på att lägga till nya designelement i butikerna för att locka 

kunder.
194

 Företaget har i studien tillskrivits corporate branding. 

4.4.3 Wendy’s  
 

Wendy’s/Arby’s Group är den tredje största snabbmatsrestaurangkedjan i USA. Wendy’s köpte 

upp Arby’s i mitten av 2008 och namnbytet till Wendy’s/Arbys var en del av avtalet för uppköpet. 

Företaget är liksom McDonald’s främst ett franchisingföretag där majoriteten av koncernens 

restauranger drivs av franchisers. I slutet av räkenskapsåret 2009 var totalt 2,554 restauranger 

företagsdrivna och 10,259 franchisedrivna. Koncernens affärsstrategi fokuserar på att öka 

                                                
190 McDonald’s Annual Report 2009, p. 9. 
191 Starbucks Corporation Fiscal 2009 Annual Report, p. 2.  
192 Ibid. p. 1. 
193 http://www.evancarmichael.com/Other/612/Starbucks-Strategy.html (2010-01-04) 
194 Starbucks Corporation Fiscal 2009 Annual Report, p. 3. 
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försäljningen och marginalerna för restaurangerna samt rörelseintäkterna. Detta genom förbättring 

av företagets marknadsföringsstrategi, meny och service.  

Det är kvalitén på restaurangens mat som de själva menar är en av företagets främsta 

konkurrensfördelar tillsammans med det låga priset i förhållande till det höga uppfattade värdet för 

kunden.
195

 De använder sig exempelvis aldrig av fruset kött i USA och i Kanada. Pengar satsade på 

marknadsföring de senaste 5 åren har varit marginellt i sammanhanget, men de ska enligt egen 

utsago börja avsätta avsevärt större kapital på detta för att bli konkurrenskraftigare.
196

 De kommer 

även i större utsträckning erbjuda tillfälliga rabatter.
197

 Företagets priser är anpassade från marknad 

till marknad beroende på konkurrenternas prissättning och den lokala kostnadsstrukturen. 

Företaget har i studien tillskrivits corporate branding, 

4.5 Återförsäljningskedjor 

4.5.1 Wal-Mart 

                            

Wal-Mart är, sett till omsättning, världens största företag och betjänar varje vecka över 200 

miljoner kunder med 8,692 butiksanläggningar i totalt 15 länder. Företaget, som grundades i Ark 

1962, har idag över 2,1 miljoner anställda. Grundaren Sam Waltons ledord att ”spara människor 

pengar för att de ska kunna leva bättre” är den vision som företaget strategimässigt fortfarande 

upprättar sig efter med sloganen ”Save money, live better”.
198

  

Wal-Mart är ett av de företag som lyckats öka lönsamheten under lågkonjunkturen. Företagets 

strategi till expansion inkluderar för närvarande att starta fler varuhus, bryta sig in på nya 

marknader och att i större utsträckning integrera internetlösningar för att underlätta människors 

möjligheter till att nyttja företagets tjänster.
199

 Företaget använder sig av EDLP-strategi till 

prissättning (every day, low prices), vilket innebär att priset som erbjuds är alltid det lägsta möjliga 

priset. Kuponger och liknande typer av erbjudanden där kunderna själva aktivt måste medverka för 

att ta del av används inte. Prissättningen är fortfarande företagets huvudverktyg till konkurrens på 

marknaden. Företaget har även de senaste tre åren har investerat stora summor till inredning och 

ombyggnad av varuhus för att höja köpupplevelsen.
200

 Wal-Mart har investerat mest i 

marknadsföring utav de undersökta företagen för perioden. Summan har ökat kontinuerligt för 

                                                
195 2009 Annual Report, Wendy’s/Arby’s Group p. 3. 
196 Ibid., p. 8. 
197 Ibid., p. 5. 
198 http://walmartstores.com/AboutUs/ (2010-01-04) 
199 Wal-Mart 2010 Annual Report, p. 2. 
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perioden från cirka 1,4 till 2,3 miljarder per år. Huvuddelen av investeringen läggs på TV-och 

direktreklam.
201

 Företaget har i studien tillskrivits umbrella branding.  

4.5.2 Tesco        
 

Jack Cohen startade 1919 med att sälja överskottsvaror från ett bås i East End, London. Den första 

egenmärkta produkten, Tesco Tea, började säljas 1924. Ett namn som så småningom kom att 

anammas av företaget.
202

 Mycket har förändrats sen dess och idag är Tesco en av världens största 

återförsäljare tillsammans med bland annat Wal-Mart och Target. Tesco vill bredda verksamhetens 

omfattning genom att utöka dess sortiment och företagets vision är att ”skapa ett värde för kunden 

som underlättar för att vinna en livstids lojalitet.”  

 

Eftersom förutsättningar för både företag och kunder förändras under recessionen har Tesco 

anpassat sig till situationen genom att pressa priserna på befintliga produkter, introducera nya 

lågprisprodukter och att i större utsträckning använda sig av reklamkampanjer. Anpassningar som 

gjorts menar de medfört att Tesco på ett effektivt sätt lyckats övervinna lågkonjunkturen.
203

 

Marknadsstrategierna differentieras också beroende på vilken marknad de arbetar på. De är heller 

inte främmande för djupare samarbete med andra företag och många av Tescos mest 

framgångsrika operationer har kommit just från detta. Dit tillskrivs bland annat Tescos samarbete 

med Samsung i Sydkorea där hypermarketkedjan Samsung-Tesco Company med stor framgång 

drivs.
204

 Företaget har i studien tillskrivits umbrella branding.   

4.5.3 Target                         
 

George D. Dayton, fastighetsinvesterare och bankman, gick in som delägare i Goodfellow’s Dry 

Goods Company 1902. Påföljande år köpte han in sig som ensam ägare för hela bolaget och bytte 

samtidigt företagets namn till Dayton Dry Goods Company. Det kom därefter att dröja nästa 60 år 

innan den första Target-varuhuset öppnas 1962 i Roseville. Target lanserades som en ny typ av 

lågprisvaruhus som hade för avsikt att blanda ”mode, kvalité och service till lågt pris”.
205

  

Företaget har idag över 351 000 arbetare och använder sig främst utav målinriktad marknadsföring, 

direktreklam, tidningsreklam och affischtavlor för att attrahera kunder. År 2009 byggde de även 

                                                
 
201 Wal-Mart 2010 Annual Report, p. 34. 
202 http://www.tescoplc.com/plc/about_us/tesco_story/ (2010-01-04) 
203 Tesco Annual Report 2009, p. 5. 
204 Ibid., p. 7. 
205 http://sites.target.com/site/en/company/page.jsp?contentId=WCMP04-031697 (2010-01-04) 



63 

 

 

 

om flera butiksanläggningar för att skapa en attraktivare layout. Utöver det ordinära 

produktsortimentet skiljer sig Target från andra stora aktörer genom att kontinuerligt tillhandahålla 

färskvaror.
206

  

Företagets marknad präglas utav hård konkurrens och Target menar att de har lyckats hålla uppe 

med andra aktörer tack vare deras förmåga att differentiera shoppingupplevelsen genom en 

kombination av bekvämlighet, prissättning, produktsortiment, marknadsföringsaktiviteter och 

kundservice. Ingen enskild faktor dominerar företagets konkurrensfördelar. De försöker 

kontinuerligt att anpassa sig till kundernas preferenser och menar att i de fall de misslyckas med 

detta kommer sannolikt företagets lönsamhet att minska.
207

 Företaget har i studien tillskrivits 

umbrella branding. 

4.6 Sammanfattning för studieobjekt 
 

Inte helt oväntat är flera av de undersökta företagens strategier i stora drag återkommande både för 

företag och inom branscher. De branscher som mest sticker ut är de internetbaserade företagen 

som, sannolikt tack vare tillgängligheten, präglas starkt utav mun-till-mun metoden samt de 

klädtillverkande företagen, där alla undersökta företag i hög utsträckning använder sig utav 

sponsring. De återförsäljande företagen försöker alla huvudsakligen att konkurrera med 

lågprissättning. Samtliga genomgångna företags strategier har till stor del unika element även om 

grundstrategin i hög utsträckning är densamma. Investerat kapital i marknadsföring varierar 

kraftigt beroende på bland annat organisationens storlek och marknad. Någon djupare inblick i 

företagens strategier till framtida marknadsföring har av förståeliga skäl heller inte framkommit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
206 Target Annual Report 2009, p. 6. 
207 Ibid. 
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5. Analys  
 

I denna del kommer de data regressionsanalyserna genererat analyseras med hjälp av den 

teoretiska referensramen, företagens uttalade strategier till marknadsföring samt genom att se till 

den faktiska utvecklingen för perioden. För varje variabelanalys kommer ett diagram presenteras 

för att ge en grafisk överblick av företagens korrelationsvärden.  

5.1 Sammanställning av värden 
 

Nedan följer en sammanställning X-variablernas matematiska inverkan på Y-variabeln brand value 

i form av genererade R-kvadratvärden. Värdena kommer att ligga till grund för analysen. Värden 

som avvisats av nollhypotesen, det vill säga för de fall där ett matematiskt samband påvisats, 

presenteras i svart. För de värden nollhypotesen accepterats och ett matematiskt samband inte 

kunnat påvisas, presenteras i rött. För de enkla linjära analyserna accepterades av nollhypotesen 20 

utav totalt 90 testade värden.  En acceptans för vilka Puma stod för fem, Microsoft två och eBay 

två. Företagen Wendy’s, Target, Adidas, IBM och Starbucks stod för vardera en acceptans. För 

McDonald’s, Nike, Tesco, Google, Amazon och Apple accepterades samband för samtliga 

variabler. För de multipla regressionsanalyserna påvisades ett samband för samtliga företag 

förutom Wal-Mart och eBay.   

 
 

Analysen kommer att delas upp i analys av X-variabler för de enkla linjära regressionsanalyserna, 

analys av multipel regression och en generell analys. I följande tabell presenteras även den 

procentuella utvecklingen för variablerna. Värden som har varit extrema har i vissa fall resulterat i 

en mycket hög procentuell sänkning/höjning för perioden.   
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För de företag där värdet för Y-variabeln utvecklats kraftigt under perioden karaktäriseras i de 

flesta fall av höga korrelationsvärden för de testade X-variablerna. För de företag där ökningen 

varit mer återhållsam har så även variablernas korrelation gentemot brand value varit det. 

5.2 Marknadsföring 
 

 
 

Kostnad för marknadsföring är en av de lägst korrelerade variablerna för perioden med ett 

medelvärde på 45,87 %. Nollhypotesen accepteras av företagen Wendy’s, Puma, Wal-Mart, IBM 

och Microsoft. För övriga har korrelationen varierat kraftigt. Företagen Target, Google, Amazon 

och Apple hade alla förhållandevis höga värden.  
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Det företag som investerat störst kapital i marknadsföring är Wal-Mart. Företaget har ett R-

kvadratvärde som accepterar nollhypotesen. Trots att företaget nästan har fördubblat sin 

investering i marknadsföring för perioden, från 1,25 till 2,3 miljarder dollar, har inte brand value 

ändrats i någon större utsträckning. Värdet i investeringen har ökat med 3,52 %, från 38,1 

miljarder till 39,42 miljarder dollar.  Marknadsföringen har främst fokuserats på att sprida 

företagets slogan och prissättningsstrategi ”Save Money, Live Better” och ”Every day, low prices” 

via radio, direktreklam och TV.
208

  

 

Sett till nettoresultatet tycks ändå lågprissättningsstrategin fungerat bra för återförsäljarna i studien 

då nettoresultatet för perioden ökat för samtliga. Ett argument som till stor del skulle kunna 

förklara detta grundar sig i att konsumenter, på grund av recessionen, under de senaste åren i allt 

större utsträckning handlat på stormarknader för att spara pengar. Detta har medfört att en större 

procentuell andel av de månatliga inköpen kommer från lågpriskedjor vilket medfört gjort att ett 

högre resultat genererats.
209

  

 

Anledningen till varför inte brand value då har ökat mer kan ha olika förklaringar. En ökad 

investering kan ha varit nödvändig för att bibehålla värdet på grund av externa faktorer. Den 

procentuella ökningen kan dessutom tidigare ha förutspåtts vara större vilket medfört en stagnering 

och tillbakagång för varumärkets värdeutveckling. I jämförelse med den utveckling som gjorts av 

företag inom databranschen och de internetbaserade företagen bleknar ändå återförsäljarnas 

resultatsökning. Företag som exempelvis Apple och Google har haft en avsevärt större 

vinstutveckling för perioden. 

  

Vid genomgång av verksamheternas strategier till marknadsföring tyder dessa på att de 

internetbaserade och de återförsäljande företagen generellt har en enklare strategi till 

marknadsföring än övriga. Wal-Marts, Tescos och Targets huvudstrategi för konkurrens består 

utav lågprissättning. Därutöver differentierar de sig även på olika sätt gentemot varandra. Wal-

Mart framhåller exempelvis sin EDLP-prissättning på samtliga marknader, Target erbjuder 

kontinuerligt ett färskt produktsortiment och Tesco använder sig av olika typer av djupare 

företagssamarbeten. Utifrån vad som framgått av företagens egna strategier använder de överlag 

samma medium för att nå ut till marknaden. Vid jämförelse med de återförsäljande företagen i 

studien har de internetbaserade företagen investerat avsevärt mindre summor på marknadsföring. 

                                                
208 Wal-Mart 2010 Annual Report, p. 7. 
209 http://articles.moneycentral.msn.com/Investing/Extra/5-retailers-thriving-in-the-recession-extra.aspx (2010-01-04) 
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Google tillhör ett av de företag som spenderat minst kapital på företeelsen i studien. Förra året 

investerade de ett i sammanhanget lågt belopp på 354 miljoner dollar. Kapitalet som investeras går 

främst till sponsring och målinriktad marknadsföring inom B2B och B2C. Företaget har en 

marginell aktiv marknadsföring och förlitar sig i stor utsträckning på att deras produkter är så pass 

bra att marknadsföringen sköter sig självt genom mun-till-mun metoden.
210

 EBay och Amazon 

brukar snarlika strategier. Företagen spenderar förhållandevis låga belopp på marknadsföring då i 

första hand mun-till-mun metoden förväntas generera kunder. Kontrasten är stor i jämförelse med 

en klädtillverkare som exempelvis Nike, vars marknad är uppdelad i olika geografiska avdelningar 

som oberoende av varandra genomför olika typer av anpassade marknadsföringsaktiviteter för att 

maximera lönsamheten.
211

 Nike, som efter Wal-Mart haft högst investering i marknadsföring för 

perioden, har ett värde för R-kvadrat på 67,31 %. Även här har de årliga investeringarna för 

perioden kontinuerligt ökat. Investeringen i marknadsföring har gått från 1,5 till 2,35 miljarder 

dollar för perioden.  

 

Beroende på vilken typ av företag det rör sig som kan verksamheten genom segmentering och 

positionering, i förhållande till kostanden, ofta effektivare lyckas attrahera valda kundsegment än 

vid en mer generell marknadsföring. Segmenteringen, som delas i upp i beteendemässig, 

psykografisk samt profilmässig segmentering, innefattar olika utgångspunkter för segmentering av 

marknaden. Segmenteringen kan, beroende på faktorer som typ av produkt, kvalité, köpmönster, 

livsstil och konsumentens personlighet, hjälpa företaget locka till sig specifika kundsegment.
212

 

För att marknadsföringskostnaden ska bli lägre än vid en mer generell marknadsföring är strategin 

främst lämpad till företag som tillverkar produkter avsedda gentemot en mer avgränsad marknad 

eller tillhandahåller dyrare produkter. För företag med en bredare kundbas eller med 

lågprisprodukter är det istället ofta kostnadseffektivare med en strategi till marknadsföring som är 

mer övergripande och generell.
213

  

 

Även om McDonald’s marknadsföringsstrategi genomförs på lokal, nationell samt internationell 

nivå och Starbucks implementerat banbrytande marknadsmässiga strategier på 1990-talet genom 

tätare regionala utplaceringar av restauranger, upplevs restaurangkedjornas förhållning till 

marknadsföring, tillsammans med de återförsäljande företagen i studien, även vara enklare än för 

                                                
210 2009 Annual Report Google, p. 15. 
211 Annual Report 2009 Nike, p. 6. 
212 Principles & Practice of Marketing, third edition, Jobber, David, McGraw-Hill Publishing Company, 2001, p. 186. 
213 Ibid. 
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övriga branscher.
214

 Apple har länge använt sig skickligt av marknadsföring genom media och 

använder en strategisk utplacering av de egna butikerna, liksom Starbucks.
215

 Dataföretaget IBM 

har under en längre tid använt sig av målinriktad marknadsföring och segmentering inom B2B och 

B2C. I dagsläget har IBM dessutom ett marknadsföringsmässigt fokus riktat gentemot 

utvecklingsländer vars tillväxt än starkare än det globala genomsnittet.
 216

   

 

Då segmentering är ett viktigt verktyg för att nå ut till potentiella kunder kommer en effektiv 

användning av metoden att ha en positiv inverkan på brand value. En ineffektiv segmentering av 

marknaden kommer att ha motsatt effekt. Utifrån företagens sagda strategi till marknadsföring 

upplevs segmentering av marknaden som mest framträdande hos data- och klädföretagen. Omvänt 

har segmentering upplevts användas i minst utsträckning av snabbmatsrestaurangerna och 

återförsäljarna, där en mer generell approach brukats. För premiummärken som Adidas, Puma och 

Nike krävs det inte bara att kvalité och design ligger på nivå i förhållande till priset, det är även 

viktigt att marknadsföringen attraherar målmarknaden.
217

 Något som medför att de i större 

utsträckning måste segmentera marknaden. I jämförelse säljer återförsäljarna i studien ett avsevärt 

mer varierat utbud vilket attraherar ett större antal människor och sannolikt är en del av 

förklaringen till att deras strategi till marknadsföring upplevts vara mindre segmenterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
214 http://www.evancarmichael.com/Other/612/Starbucks-Strategy.html (2010-01-04) 
215 Annual Report Apple 2010, p. 2. 
216 IBM 2009 Annual Report, p. 24.   
217 Principles & Practice of Marketing, third edition, Jobber, David, McGraw-Hill Publishing Company, 2001, p. 185. 
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5.3 EBIDTA och EBIT 
 

 

De två variabler som har haft högst korrelation i studien är EBIDTA, det vill säga resultat före 

avskrivningar, räntekostnader, avskrivningar och skattekostnader samt EBIT, resultat före ränte- 

och skattekostnader. För båda nyckeltalen har värden över 90 % för R-kvadrat genererats för 

företagen McDonald’s, Google, Amazon och Apple. Korrelationen för variabeln EBIDTA ligger 

för R-kvadrat högst i studien med en genomsnittlig korrelation på 64,62 %, EBIT ligger nära inpå 

med ett värde på 63,01 %. 

 

Nettoresultatet kan i större utsträckning manipuleras än nyckeltalen EBIDTA och EBIT med bland 

annat valda avskrivningar och skattesatser.
218

 Därför finns det skäl att argumentera för att 

företagets faktiska intjäningskapacitet i större utsträckning går hand i hand med företagets faktiska 

intjäningskapacitet snarare än det i högre utsträckning fabricerade nettoresultatet. Liksom övriga 

variabler skiljer sig ändå korrelationen för EBIDTA och EBIT på företagsnivå. Företagen 

Starbucks, Puma, Wal-Mart och eBay har alla haft en låg till obefintlig korrelation. Sätt till 

förändring i brand value ser vi att Starbucks utveckling för perioden stannar på 2,17 %. För Puma, 

eBay och Wal-Mart ligger dessa värden på 1,23 %, -30,33 % respektive 3,52 %.  

 

 

 

 

                                                
218 http://www.investorwords.com/1632/EBITDA.html (2011-01-04) 
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I jämförelse med övriga variabler ligger korrelationen för EBIT och EBIDTA högst av de 

undersökta företagen vilket kan tydas som att företagens faktiska intjäningskapacitet har för 

majoriteten av de undersökta företagen ett starkt samband med företagets brand value. För att 

reflektera tillbaka till variabeln marknadsföringskostnad ser vi att resultaten som 

regressionsanalyserna genererat mellan X-variablerna EBIDTA och marknadsföringskostnad 

skiljer sig avsevärt. Istället för fem accepterade nollhypoteser för marknadskostnad mot brand 

value genereras för marknadsföringskostnad mot EBIDTA endast två. Därtill är korrelationsvärdet 

höjt för majoriteten av företag, med undantag för McDonald’s, Target, Google och Apple.  

 

 

 

Puma och Wal-Mart har en avsevärt större korrelation för marknadskostnad mot EBIDTA. Även 

överlag har marknadsföringskostnaden en större korrelation mot intjänade pengar än vad den har 

mot brand value. Detta visar på att en höjt eller sänkt värde för brand value inte behöver generera 

likartade värden för intjäningskapaciteten. En aspekt som understryker att det är betydligt fler 

faktorer än förändringen i omsättning som bestämmer brand value för företaget.  
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5.4 Aktie  
 

 
 

X-variabeln aktiekurs har studiens lägsta medelvärde. Nollhypotesen accepteras av inte mindre än 

fem företag. För övriga företag ligger McDonald’s, Amazon och Apple högst med ett värde för R-

kvadrat på 85,8 %, 70,1 % respektive 70 %. Värt att nämna är att dessa företag tillhör några av de 

företag som visat på högst totalt medelvärde i undersökningen. Det är även intressant att se att 

korrelationen för Google, Nike och Tesco, som överlag haft höga värden, ligger korrelationen 

också lågt. 

 

Marknadsföringsprofessorn Thomas J. Maddens studie har påvisat empiriska bevis på att starka 

varumärken har en positiv inverkan på företagets aktievärde.
219

 Detta har inte resultatet i denna 

studie kunnat stärka i någon större utsträckning då variabelns korrelation är studiens lägsta. Dock 

har inte jämförelser med bolag som innehar lägre brand value gjorts i denna studie. Utöver det 

faktum att tidigare nämnda studie är avsevärt mer omfattande grundades den därtill på Interbrands 

framräkning av brand value. För Millward Browns metod visar resultatet för verksamheterna att 

sambandet i flera fall är lågt eller avslås helt. Då antal undersökta företag i denna studie är 

förhållandevis få är det emellertid svårt att dra en slutsats.  

 

Ett företag som utmärker sig i sammanhanget är Target. Värdet på R-kvadrat accepteras av 

nollhypotesen med ett P-värde för F under 1 %, ett värde som även andra företag genererat. 

                                                
219 “Brands matter: An Empirical Investigation of brandbuilding activities and the creation of shareholder value”, 

Thomas J. Madden, Frank Fehle, och Susan M. Fournier, working paper, 2002, p. 1-27. 
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Däremot har brand value nästintill sexfaldigats medan aktievärdet från perioden endast gått från 

50,02 till 48,37 dollar. Även Google utmärker sig då brand value mer än 7-faldigats för perioden, 

medan aktievärdet ”bara” trefaldigats. Skillnaden här är att Googles aktie är den som gjort den 

överlägset högsta likvida ökningen per aktie med mer än 400 dollar. Med en sådan kraftig ökning 

per aktie är det möjligt att ett eventuellt samband avtar vid en stor likvid utveckling. De företag 

som haft högst totalt medelvärde i studien, McDonald’s. Amazon och Apple, återfinns alla inom 

olika branscher. 

  

Finns det då något i analysen pekar på samband för dessa i förhållande till utfallet? Sett till den 

procentuella ökningen i brand value ser vi att McDonald’s, Amazon och Apple är tre utav de fem 

företag som haft högst procentuell utveckling för brand value med en utveckling på 166 %, 358 % 

och 783 %. Aktievärdet har för dem i stor utsträckning ökat parallellt med brand value. De 

verksamheter som istället accepterat nollhypotesen består av Adidas, Puma, Wal-Mart, Target, 

eBay och Microsoft. Samtliga företag för vilka majoriteten X-variabler haft låga 

korrelationsvärden.  

5.5 Nettoresultat och EPS 
 

 
 

Nettoresultat och vinst per aktie har en relativt likartad korrelation variablerna emellan med ett 

medelvärde på 58,24 % samt 61,74 %. Båda variablerna är mått på verksamhetens finansiella 

prestation och kan vid jämförelse med EBIT och EBIDTA i större utsträckning medföra en 

förvrängd redovisningseffekt då företagen själva kan påverka korrelationen beroende på 
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exempelvis val av avskrivningstakt. För EPS är det endast Puma som accepterat nollhypotesen, för 

nettoresultat inkluderar detta även Adidas. 

 

I de fall där det finns en stor skillnad i korrelation mellan EPS och EBIT/EBITDA beror detta 

sannolikt på mer eller mindre omfattande åtgärder utifrån företagens sida som exempelvis 

nyemission. En faktor som bidrar till den distorderade redovisningseffekten. Adidas är det företag i 

studien där den största skillnaden mellan nettoresultat och EPS går att finna. Värdet för 

nettoresultat uppgår för Adidas till 15,09 % medan värdet för EPS uppgår till 56,6 %. Resultatet 

tyder på att företaget genomfört omfattande förändringar som inverkat på R-kvadrat för perioden.  

 

Genomgående visar resultaten vidare på att företag med kraftigast utveckling för brand value också 

har högst korrelation för nettoresultat och EPS. Resultaten talar för att det främst är de individuella 

företagens utveckling för brand value som avgör i vilken utsträckning företagen kommer att 

korrelera med nettoresultat och EPS. Vid en hög procentuell utveckling för brand value kommer 

korrelationen att vara högre än vid en mer återhållsam utveckling. Även om resultaten främst pekar 

på individuella värden för R-kvadrat så har ändå data- och internetbaserade företag överlag haft en 

något högre korrelation än övriga.  

5.6 Multipel Analys  
 

 
 
Den multipla analysen, med variablerna marknadsföringskostnad, EBIDTA och aktievärde 

gentemot brand value, visar genomgående på en avsevärt högre korrelation för majoriteten av 

företag än vid de enkla analyserna. Generellt har de företag med högst resultat för enskilda 
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variabler även haft högst värden i den multipla analysen. För Puma har samtliga värden för de 

individuella variablerna accepterats av nollhypotesen. Trots det ger värdet för den multipla 

analysen ett högt värde för justerad R-kvadrat på 94,2 %. I Microsoft fall har värdena för både 

marknadsföring och aktievärde accepterats av nollhypotesen. Ändå ligger korrelationsvärdet på 97 

%. De enkla analyserna indikerade på låga samband variablerna emellan medan den multipla 

analysen visade på att de tre testade variablerna tillsammans genererar ett högt värde gentemot 

brand value. 

 

För företagen Wendy’s, Adidas, Wal-Mart, Starbucks och eBay har värden under 90 % genererats. 

Samtliga av dessa företag har värden som ligger under det totala medelvärdet för de enkla 

analyserna. De högsta värdena går att hitta för dataföretagen där samtliga multipla analyser gett 

resultat över 95 %. För den multipla analysen visar resultatet sammanfattningsvis på att det 

genomgående finns ett starkt samband till de testade X-variablerna. Resultaten visar dock inte på 

något direkt mönster i förhållande till bransch.    

5.7 Generell analys 
 

Viktigt i sammanhanget är att komma ihåg att den typ av brand value som uppsatsen utgår från 

grundas på det framtida värde som varumärket förväntas generera till företaget. En beräkning där 

faktorer som riskprofil, marknadsvärdering och tillväxtpotential spelar in medför att ett höjt 

resultat inte nödvändigtvis leder till högre brand value. Detta reflekteras exempelvis när man ser 

till Microsoft procentuella ökning i brand value för perioden på 13,35 %. En ökning som i 

jämförelse med företag inom andra branscher är relativt bra men, när man ser till datorföretagen 

Apples och IBM:s utveckling på 883 % respektive 228 %, ändå marginaliseras.  

 

Förklaringen till den hämmade utvecklingen beror sannolikt till stor del i Microsoft fall på 

innovationsbrist. Företaget har svårt att skapa nya framgångsrika produkter.
220

 Majoriteten av 

intäkterna kommer istället från företagets äldre produkter som Microsoft Office och Windows. En 

faktor som naturligtvis kraftigt påverkar företagets framtidsutsikter. Trots enträgna försök har 

majoriteten av företagets innovationer under en längre tid fallit platt. Men så länge företagets 

nyckelprodukter genererar stora vinster visar nettoresultatet på hög lönsamhet. Vad som händer när 

intresset för dessa eventuellt mattas ut på grund av ökad press från andra tillverkare återstår 

fortfarande att se.  

                                                
220 http://www.lehsys.com/2010/05/microsoft-losing-their-market-influence/ (2010-01-04) 
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I jämförelse har Apple istället lyckats vända en negativ trend till att producera succé efter succé 

med framgångsrika produkter som Imac, Itunes, Ipod, Iphone och nyligen Ipad. Apples hype har 

också självfallet en stor inverkan på företagets brand value, men förr eller senare kommer 

sannolikt även denna att avta. Frågan är då hur stort fallet med hänsyn till brand value kommer att 

bli. Det som periodens resultat för de undersökta företagen överlag visat är att en omfattande 

nedgång i brand value för de globala företagen inte är något som uppkommer frekvent. Trots att 

den globala ekonomin relativt nyligen genomgått en omfattande recession har brand value överlag 

ökat eller legat kvar på snarlika nivåer under perioden för de undersökta företagen.  

 

För restaurangkedjorna har den likvida ökningen varit överlägset störst hos McDonald’s, där brand 

value ökat från 25 till 66 miljarder dollar. Wendy’s brand value har parallellt ökat från 1,3 till 2,5 

miljarder dollar. Samtidigt har Starbucks brand value i princip stått still på 7 miljarder dollar. 

McDonald’s är därutöver det företag där korrelationen, i förhållande till X-variabeln 

marknadsföringskostnad, ligger högst med 68,57 %. Variabelns medelvärde uppgår till 46,87 %.  

 

För utvecklingen av brand value hos de återförsäljande företagen är det Target som har den 

överlägset högsta procentuella utvecklingen på nästan 600 %. Dess värde har gått från cirka 2 till 

12 miljarder dollar. Detta trots att företagets resultat endast ökat med ungefär 300 miljoner dollar. 

En utveckling som i detta fall ligger långt ifrån den likvida utveckling varumärket gjort. En faktor 

som spelat in resultatet kan varit företagets framtidsutsikter. Även om det inte syns i företagets 

resultat idag är det möjligt att Millward Brown har bedömt den framtida lönsamhetsutvecklingen, 

som kan tillskrivas endast varumärket, som stark.  

 

Puma är det enda företag på listan där regressionsanalyserna accepterat samtliga nollhypoteser för 

X-variablerna. Värdet på Pumas varumärke har för perioden gått från 1,73 till 1,75 miljarder 

dollar. Parallellt har företagets investering i marknadsföring ökat från 153 miljoner dollar till 700 

miljoner dollar, en ökning på 458 %, vilket utgör den procentuellt sätt högsta investeringsökningen 

i studien. I jämförelse med Nike och Adidas är Puma ett betydligt mindre företag. Dock har inte 

regressionsanalyserna överlag visat på något starkare samband mellan företagsstorlek och 

korrelation till marknadskostnad gentemot brand value.   

 

Corporate branding har, enligt författarens uppfattning, varit den mest frekvent använda 

marknadsstrategin i studien. Strategin innebär att företagen i första hand använder varumärkets 



76 

 

 

 

namn på produkterna, antingen uteslutande eller som en del av produktnamnet.
221

 Strategins idé, 

att genom repetition få kunden att känna sig familjär med produkten, tycks i studien fungerat bra 

för studieobjekten då majoriteten av de varumärken som nyttjar strategin utgörs av några av 

världens mest värdefulla varumärken. Dessa inkluderar bland annat IBM, Google, McDonald’s och 

Microsoft. Självklart beror det också på vilken typ av företag det är som använder sig av metoden, 

men om man ser till regressionsanalyserna rent generellt så går det dock att utröna tendenser till att 

de företag som i störst utsträckning korrelerar med brand value främst använder sig av corporate 

branding.  

 

Dock ska det nämnas att en indelning av vilka företag som använder sig av corporate branding, 

umbrella branding eller mixed branding inte är helt enkel att göra och ofta subjektiv. Företagen 

använder i olika utsträckning en mix av dessa. Majoriteten av företag har köpt upp verksamheter 

som drivs under samma namn, något som tillskrivs mixed branding. För vissa företag är det lätt att 

tillskriva corporate branding, exempelvis Google, Nike och Adidas, medan det för andra är 

svårare. För återförsäljarna Wal-Mart, Tesco och Target, ligger det enligt författaren närmast att 

tillskriva umbrella branding då företagen handhar en stor mängd varumärken.  

 

Tidigare studier har visat på att en varumärkesstrategi som härrör från corporate har ett högre 

värde för Tobins Q. Det vill säga ett procentuellt högre marknadsvärde för företagets immateriella 

tillgångar i förhållande till dess totala tillgångar än de som använder alternativa strategier.
222

 Något 

även resultaten i studien styrker. Majoriteten av de undersöka företagen i studien har tillskrivits 

corporate branding. Strategin umbrella branding har samtidigt varit den minst förekommande 

varumärkesstrategin i studien.
223

  

 

Hur förhåller sig då företagens brand value gentemot dimensionerna av brand personality? Brand 

personality utgörs av den uppfattade sofistikation, entusiasm, uppriktighet, stryktålighet och 

kompetens varumärket reflekterar gentemot konsumenten.
224

 Att likhetsställa brand personality 

med brand value går inte att göra då även faktorer som företagets storlek och marknad avgör hur 

mycket pengar varumärket har möjlighet att generera. Ändå ligger det nära till hands att utgå från 

                                                
221 “The Ethical Backlash of Corporate Branding”, Guido Palazzo, Kunal BasuJournal. Business Ethics Vol. 73, No. 4 

, juli, 2007, p. 332. 
222 “Management ownership and market valuation, an Empirical Analysis”, Morck Randall, Journal of Financial 

Economics 20 (1988), p. 296. 
223 Ibid. 
224 “Dimensions of Brand Personality”, Jennifer L. Aaker, Journal of Marketing Research, Vol. 34, No. 3 (augusti, 

1997), p. 353. 
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samtliga företag i studien kan tillskrivas högt brand personality. Företagens varumärkesmässiga 

personlighet är anpassad till de marknader och segment som åtrås. Sett till den totala procentuella 

ökningen i brand value för perioden så ser vi att tre utav de fyra verksamheter som innehar högst 

värden också är de företag som innehar den högsta medelkorrelationen för X-variablerna. I studien 

är Target, Amazon, Google och Apple de företag där kraftigast utveckling för brand value skett 

med en ökning på 588 %, 458 %, 728 % respektive 833 %. Target är det enda företaget som inte 

ligger på samma höga totala medelkorrelation för X-variablerna som övriga. Sett till 

marknadsföringskostnad ligger dock Target tillsammans med Amazon, Google och Apple bland de 

företag som har haft högst korrelation. McDonald’s, som haft en ökning för brand value på 265 %, 

innehar det fjärde högsta medelvärdet för den totala korrelationen. 

 

Resultaten visar att de företag som har haft kraftigast ökning för Y-variabeln också är de företag 

där X-variablerna har haft högst korrelation. En hög procentuell ökning i brand value har i studien 

medfört en hög korrelerande ökning för samtliga testade X-variabler. Resultaten kan tolkas som att 

när brand value ökar kraftigt korrelerar detta i större utsträckning med källorna för brand equity, 

men att dessa vid en återhållsam utveckling inte längre innehar ett lika starkt samband. 

Förhållandet är föränderligt. Överlag har de företag som haft högst korrelation till brand value 

även haft den högsta procentuella ökningen för intjäningskapacitet. Varför korrelerar då inte brand 

value mer vid blygsam eller negativ utveckling för variablerna? Brand equity utgörs av brand 

loyalty, brand awareness, percieved quality samt brand associations och resultatet pekar på att 

dessa tycks vara förhållandevis stabila kontra negativ utveckling.
225

 Sker exempelvis en global 

lågkonjunktur, interna brydsamheter eller en nedgång i branschen beroende på externa faktorer 

innebär inte det att värdet på brand value/brand equity går ner utan endast att delar som 

intjäningskapaciteten eller nettoresultatet förmodat avtar tillfälligt. Kundernas uppfattning för 

källorna till brand equity behövs följaktligen inte förändras till det sämre i de fall externa 

omständigheter påverkar företaget negativt.  

 

Att även det omvända bör gälla, ett förhöjt resultat för perioden innebär inte nödvändigtvis att 

högre brand value genereras, speglas även det delvis i studien då eBay var det enda företaget vars 

brand value gått ner för perioden. Detta trots att nettoresultatet för perioden totalt ökade med över 

en miljard dollar. Företagen Starbucks, Adidas och Puma var å andra sidan de enda företagen vars 

nettoresultat minskat för perioden. Trots det ökade brand value för samtliga. 

                                                
225 Strategic Market Management, European Edition. Aaker David, McLoughlin Damien. John Wiley and Sons, Ltd, p. 

172. 
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6.  Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att jämföra, undersöka, identifiera och urskilja de eventuella 

korrelationsmönster som uppkommer när brand value för ett antal globala företag står som 

beroende variabel i förhållande till en uppsättning utvalda nyckeltal. Resultatet för de enkla linjära 

regressionsanalyserna visade på att korrelationen i förhållande till nyckeltalen skiljer sig åt främst 

på individuell nivå för de undersökta företagen. Företag med höga respektive låga värden gick att 

finna i alla branscher. De verksamheter som hade högst genomsnittlig korrelation bestod av 

McDonald’s, Google, Amazon och Apple. Verksamheter som i studien återfanns i tre separata 

branscher. De verksamheter som överlag genererade de lägsta korrelationsvärdena var Puma, Wal-

Mart, eBay och Microsoft. Även de verksamheter som tillskrivits olika branscher.  

De variabler som visade på intjäningskapacitet hade högst genomsnittlig korrelation i mätningen. 

Av dessa var EBIDTA och EBIT de variabler som genererat de överlag högsta resultaten med 

medelvärden på 64,6 % respektive 63 %. Dessa följdes av EPS och nettoresultat med värden på 

61,7 % och 58,2 %. För marknadsföringskostnad avslogs samband för Wendy’s, Puma, Wal-Mart, 

IBM och Microsoft. För aktievärde avslogs samband för Adidas, Puma, Wal-Mart, Target, eBay 

och Microsoft. Variablerna marknadsföringskostnad och aktievärde hade därmed lägst värden för 

R-kvadrat med 46,87 % respektive 37,43 %.  

De företag som visade på högst totala korrelationsvärden var Amazon, Google och Apple. Värdena 

för dessa uppgick till 87,3 %, 84,3 % och 89,5 %. För majoriteten av övriga företag låg 

korrelationsvärdet under 50 %. Endast fyra verksamheter hade värden över 80 %. Variationen för 

variabeln marknadsföringskostnad var dock stor vilket gör att det är svårt att dra slutsatser för till 

vilken utsträckning investerat kapital korrelerar gentemot brand value i förhållande till bransch. 

Det ligger betydligt närmare till hands att koppla ihop företagets unika omständigheter till värdet 

av brand value. De internetbaserade företagen hade exempelvis alla i sammanhanget en låg 

investeringskostnad i marknadsföring i jämförelse med återförsäljarna som samtliga investerade 

stort i marknadsföring. 

Korrelationen för variabeln nettoresultat var något lägre vilket sannolikt beror på den distorderade 

redovisningseffekten nettoresultatet ofta präglas av. Värdet för variabeln marknadsföringskostnad 

var överlag till synes låg. Vid den multipla analysen, där variablerna marknadsföringskostnad, 

EBIDTA och aktievärde räknats med, fanns sambandet vara avsevärt högre för samtliga företag, 
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med undantag för eBay och Wal-Mart. Två företag där även de individuella X-variablernas 

korrelation genomgående varit låg.  

Utsträckningen för hur hög korrelationen för den multipla analysen var avspeglade till stor del de 

testade X-variablernas resultat för de enkla linjära regressionsanalyserna. De företag som haft 

högst medelkorrelation för dessa hade överlag även högst korrelation för den multipla analysen. De 

värden som genererades för Puma stod ut gentemot övriga företag i analysen. För de linjära 

regressionsanalyserna förkastade Puma samband för samtliga variabler, men vid den multipla 

analysen genererades ett överraskande högt samband för justerad R-kvadrat på 94,2 %. Vid 

separata analyser gick alltså inget samband att finna, men när dessa kombinerades visade resultatet 

på ett högt matematiskt samband.  

Marknadskostnad var som tidigare nämnt en av de lägst korrelerade X-variablerna gentemot brand 

value och när regressionsanalyser för brand value gentemot EBIDTA gjordes visade dessa på en 

betydligt högre korrelation än för brand value gentemot marknadsföringskostnad. Medelvärdet för 

EBIDTA uppgick i detta fall till 66 %. I jämförelse hade marknadsföringskostnad gentemot brand 

value ett medelvärde på 46,9 %. Företagen Nike, Wal-Mart och Google hade alla värden för R-

kvadrat över 90 %. Resultaten för Wal-Mart, Apple, Puma och Microsoft utmärkte sig särskilt i 

sammanhanget. Företagen hade värden som accepterade nollhypotesen för brand value i 

förhållande till marknadsföringskostnad men förkastades gentemot brand value i förhållande till 

EBIDTA. Värdet för R-kvadrat ökade i detta fall för samtliga företag med undantag för 

McDonald’s, Target och Apple. För Apple var utvecklingen särskilt intressant. Korrelationen för 

marknadskostnad mot brand value låg värdet på 93,82 % men för marknadskostnad mot EBIDTA 

hamnade värdet på låga 14,04 %. Ett resultat som accepterade nollhypotesen och står i stark 

kontrast till övriga värden Apple genererat.  

Korrelationen för marknadsföring gentemot EBIDTA var högst för de internetbaserade företagen, 

med ett medelvärde på 88 %. De klädtillverkande företagen hade vidare den näst högsta 

korrelationen på 81,4 %. För verksamheterna inom databranschen låg variabeln på låga 37,3 %.  

Det totala resultatet visar dock på att det för flera verksamheter finns ett stort samband med 

investering i marknadsföring och intjänat kapital. Sambandet är däremot avsevärt svagare 

gentemot brand value. Resultatet kan delvis förklaras genom att den brand value definieras som det 

framtida värdet varumärket förväntas generera under den återstående brukstiden.  
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För studiens delfråga undersöktes vilken varumärkesstrategi som generellt kan antas vara 

effektivast för att generera högt brand value för de globala företagen. Resultaten, tillsammans med 

företagens egna uttalade strategier, indikerar på att corporate branding är den effektivaste 

varumärkesstrategin för detta. Majoriteten av de företag som innehar de mest värdefulla 

varumärkena i studien präglades alla starkt av corporate branding. Enligt tidigare studier genererar 

även strategin de starkaste varumärkena i förhållande till kostnaden. Nackdelen är att den kräver 

att företaget har ett förhållandevis likartat sortiment för att inte förbrylla kunderna. Ett varumärke 

som är alltför starkt sammankopplat med företagets verksamhet kan också i vissa fall bli måltavla 

för den ibland destruktiva inverkan företaget kan ha på samhället.
226

 Metoden ställer således 

omfattande krav på företaget för en effektiv användning. Företagets situation måste därför ligga till 

grund för val av strategi. Renodlade varumärkesstrategier som kan tillskrivas umbrella branding 

och mixed branding användes för de undersökta företagen inte i samma utsträckning.   

Studiens frågeställning lydde ”Har branschtillhörigheten för brand value en inverkan på 

korrelationen gentemot valda nyckeltal?”. Här indikerade resultatet på flera intressanta tendenser. 

Korrelationen skilde sig avsevärt både för studerade branscher och individuella företag. För 

samtliga branscher har resultat som stått ut genererats gentemot övriga företag. Eftersom samtliga 

branscher i studien endast representerats av tre företag ger ett resultat som står ut en stor inverkan 

på det totala resultatet för en bransch. Detta ger därutöver viss ovisshet för eventuella skillnader 

branscherna emellan. Det som går att konstatera är att företag inom internet- och databranschen i 

studien var de företag som överlag hade den högsta genomsnittliga korrelationen. Företagen Apple, 

Amazon och Google hade alla medelvärden på över 80 %, IBM:s medelvärde låg på 65 %. 

Resultaten visar på att branschtillhörigheten endast har en marginell inverkan på korrelationen 

gentemot X-variablerna.  

 

Ett mönster studien övertygande visar på är att för samtliga företag där intjäningskapaciteten för 

perioden ökat kraftigt har även korrelationen gentemot brand value varit hög för de testade 

variablerna. För övriga företag där intjäningskapaciteten inte ökat i samma utsträckning ligger 

värdet på korrelationen betydligt lägre. Variationen företagen emellan är dock förhållandevis hög 

vilket pekar på att utvecklingen främst sker på individuell nivå. 

 
 

                                                
226 “The Ethical Backlash of Corporate Branding”, Guido Palazzo and Kunal Basu. Journal of Business Ethics, Vol. 

73, juli, 2007, p. 342. 
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7. Slutdiskussion 
 

Vilka konklusioner kan då dras av studien? Ett starkt varumärke kan kraftigt influera 

konsumentens sannolikhet till köp av en produkt. Företaget skapar genom repetition en 

igenkänning och ett mervärde för produkten och/eller verksamheten. Arbetet med verksamhetens 

varumärke innebär för företaget ett kontinuerligt arbete som, med nya verktyg till marknadsföring, 

hela tiden står under utveckling. Det likvida mervärde som ett starkt varumärke kan generera är 

många gånger enormt för det globala företaget.  

 

Jag har lärt mig väldigt mycket under arbetsprocessens gång och tycker att studien har varit väldigt 

intressant och utmanande att genomföra. Intentionen var från början att göra en jämförelse med 

globala företag inom två olika branscher, men ju längre arbetet fortskred desto mer intressant 

ansåg jag att studien skulle bli vid jämförelser av flera branscher. Skulle liknande resultat 

genereras eller skulle studien i första hand alstra utpräglade individuella resultat för 

studieobjekten?  Efter resultaten framkommit ställde jag mig också frågan varför resultaten såg ut 

som de gjorde: Vilka faktorer kunde tänkas inverka? För att undersöka detta var jag tvungen att 

finna lämplig teori att använda mig av. Det finns oerhörda mängder av information inom området. 

Trots det har det varit många gånger varit utmanande att finna passande teori för studien. Då 

omständigheterna för området hela tiden förändrats medför detta att nya teorier och hypoteser 

tillkommer. Detta innebär att mycket utav de teorier och studier som finns tillgängligt på 

marknaden idag är lätt att ifrågasätta, speciellt vad gäller äldre teorier.  

 

I takt med att moderna medier skapar nya möjligheter och uppfattningar tror jag att kunskap för 

området även kommer ett vara ett objekt för fortlöpande förändring under en lång tid framöver. 

Utvecklingen går i dagsläget att se i den alltmer ökade användningen av mobila enheter och 

internetsidor som Google, Facebook, Myspace och Amazon. Marknadsföringen har genom dessa 

populära medier också blivit allt mer inriktad. Genom att potentiella kunder anger intressen eller 

sökord kan anpassad reklam presenteras. Med den nya tekniken ges företagen på så sätt allt fler 

effektiva redskap för att attrahera kunder, profilera sig och tillföra ett mervärde för varumärket. 

Samtidigt har den ökade öppenheten i informationssamhället ökat människors ifrågasättande. Jag 

tror därför att faktorer som företagsetik och miljötänkande kommer att spela en allt större roll för 

varumärkets framtida värde. Vad företaget verkligen stå för och inte bara vad de säger sig 

representera kommer de potentiella kunderna att fokusera på i allt större omfattning.  
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7.1 Förslag till vidare forskning  
 

Det finns mängder med infallsvinklar som skulle ge intressant kunskap för området. För 

uppsatsens del finner jag en fallstudie för hur de olika förklarade delarna för brand equity i 

praktiken påverkar brand value beroende på marknad vara intressant. En annan intressant vinkling 

hade varit att göra en jämförande studie för de olika metoder som använts för att beräkna brand 

value. I uppsatsen baserades arbetet på Millward Browns beräkning av brand value, men hur står 

denna studie i paritet med exempelvis Interbrands och Bloombergs metoder? Hur hade resultaten 

för värdegrunder som kostnads- och marknadsgrund stått sig emot framtida inkomst? 

Undersökningen skulle även i detta fall kunnat utgå från ett antal nyckeltal för vilken utveckling 

och värdering analyseras mellan metoderna för att se till vilken utsträckning korrelationen mellan 

de olika metoderna skulle skilja sig gentemot varandra. 

 

En annan närliggande undersökning jag skulle finna tänkvärd att genomföra är att kalkylera brand 

value för ett globalt företag på olika nationella marknader för se till vilken utsträckning värdet 

varierar mellan marknaderna. Hur kan resultatet förklaras utifrån demografiska eller 

socialekonomiska faktorer? Studien skulle kunna göras både utifrån ett marknadsmässigt och 

ekonomiskt perspektiv. En sådan studie skulle dock sannolikt bli väldigt omfattande då det 

mängder med aspekter att ta hänsyn till. Beroende på studiens omfattning skulle externa faktorer 

som lågkonjunkturer och marknadsförändringar exempelvis kunnas ta med i beräkningen. 

 

Att utifrån kundens perspektiv undersöka hur varumärket uppfattas efter en för varumärket kraftig 

negativ händelse inträffar hade också gett ett mervärde för området. Till vilken utsträckning skiljer 

sig känsligheten för varumärkets brand value inom olika företag och branscher? Undersökningen 

skulle förslagsvis kunna baseras på fallstudier. Om en omfattande negativ incident skulle inträffa 

för varumärke som Google, ett företag som i sammanhanget har ett väldigt gott rykte, hur skulle 

varumärkets återhämtning stå sig i förhållande till ett oljebolag som British Petroleum?  
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Bilagor 
 

Bilagorna kommer att utgöras av de regressionsanalyser vars R-kvadrat direkt refererats till i 

arbetets analysdel. Dessa kommer att beskrivas kort med information om nollhypotesen accepterats 

eller förkastats. Vid avslag av nollhypotesen kommer även en ekvation för uträkning av 

samplingsvärden att presenteras.  

 

McDonald’s för X-variabel Marknadsföringskostnad 

 

 
 

Korrelationen för marknadsföringskostnad gentemot McDonald’s brand value har ett värde för R-

kvadrat på 47,03 %. Nollhypotesen förkastas med ett p-värde för F under 0,05. Linjens ekvation 

blir 239,93x – 113,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

McDonald’s för X-variabel Aktievärde  

 

 
 

P-värde för F ligger under 5 %, nollhypotesen kan förkastas. R-kvadrat ligger på 85,8 % vilket 

visar på ett matematiskt samband för variablerna. Den linjära ekvationen för linjen kommer att bli 

1,25x – 14,24. 

 

Nike för X-variabel Marknadsföringskostnad 

 

 
 

Nikes värde för marknadsföringskostnad uppgår till 67,31 %. P-värde för F ligger under 5 % vilket 

medför att nollhypotesen kan förkastas, samband finns. Ekvationen för linjen kommer att bli 2,15x 

+ 7,41. 
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Adidas för X-variabel Nettoresultat  

 

 
 

Nettoresultatet har ett medelhögt R-kvadratvärde på 62,46 %. Nollhypotesen förkastas med ett p-

värde under 5 %. Ekvationen för linjen kommer att bli 7,81x – 0,1.  

 

Adidas för X-variabel EPS 

 

 
 

EPS har ett värde för R-kvadrat på 56,64 %. P-värde för F förkastar nollhypotesen, ett samband 

finns. Formeln för ekvationen kommer att bli 1,64 x – 0,35. 
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Puma Multipel 

 

 
 

Puma är det enda företaget där en betydande skillnad genererats mellan resultaten för de enkla 

regressionsanalyserna gentemot den multipla regressionsanalysen. Justerad R-kvadrat för de 

testade variablerna har ett högt värde på 94,2 %. Aktie har en negativ korrelation på – 0,0014. För 

variablerna EBIDTA och marknadsföringskostnad uppgår värdena till 20,78 respektive 2,67.  

 
Amazon för X-variabel Aktievärde 

 

 
 

X-variabeln aktievärde har ett förhållandevis lågt korrelationsvärde på 70,07 %. Nollhypotesen 

accepteras med ett p-värde för F på 4,19E-06. Linjen ekvation kommer att bli 0,23x – 2,16. 

 



91 

 

 

 

Microsoft Multipel 

 

 

Den multipla analysen uppgår till ett högt värde för justerad R-kvadrat på 97,05 % för Microsoft. 

Koefficienterna visar negativa värden för variablerna aktie och marknadsföringskostnad med – 0,3 

samt – 50,90. EBIDTA har ett positivt värde på 4,84. 

 

Apple för X-variabel Marknadsföringskostnad 

 

 
 

R-kvadrat för Apples marknadsföringskostnad har ett värde på höga 93,82 %. P-värde för F har ett 

värde 2,49E-12 vilket medför att nollhypotesen förkastas. Ekvationen för linjen kommer att bli 

276,63 x – 66,59.  
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Apple för X-variabel Aktievärde 

 

 

 

Även för X-variabeln aktievärde påvisas ett samband. R-kvadrat har ett värde på 70 %. P-värde för 

F ligger på 4,28E-06. Ekvationen för linjen kommer att bli 0,3 x + 9,4. 


