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Sammanfattning 

Betydelsen av att ha ett starkt varumärke blir allt viktigare i dagens läge för att företag ska 

kunna uppnå den framgång som de strävar efter. I och med att dagens samhälle är så pass 

industrialiserat produceras mer varor och tjänster än någonsin tidigare. Detta leder till att 

produktskillnaderna på marknaden minskar medan kostnaderna för att marknadsföra sig och 

synas i så många medier som möjligt ökar. För att lyckas med detta måste företaget 

differentiera sig från andra varumärken samt positionera sig på marknaden. 

Syftet med studien är att ta reda på hur företag i teorin “ska” bygga upp ett varumärke samt att 

ta reda på om Nordic Choice Hotels arbetar med detta i teorin. För att kunna besvara 

frågeställningarna har författarna genomfört en rad intervjuer med olika marknadschefer från 

Nordic Choice Hotels underkedjor. 

Den vetenskapliga teorin som empirin är analyserad utifrån är Melins (1999), ”Den 

strategiska varumärkesplattformen”, Melins (1999) “Varumärkespyramiden”,  Kapferers 

(2004), ”Märkesidentitetsprisma”, Aaker (1996) “Aakers modell” samt Nilsons (2000), “ 

Nilsons teori om varumärken”. 

I analysen av Nordic Choice Hotels varumärkesuppbyggnad framkommer det att de till största 

del arbetar efter hur man ska bygga upp ett varumärke i teorin.  

Nyckelord: Varumärkesuppbyggnad, märkesidentitet, positionering, 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion .................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 
1.3 Problemformulering/Frågeställningar .............................................................................. 2 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 
1.5 Definitioner ...................................................................................................................... 2 

2. Metod och metodstöd ........................................................................................................... 3 
2.1 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 3 
2.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................... 3 

2.2.1 Reliabilitet ................................................................................................................. 3 
2.2.2 Validitet ..................................................................................................................... 4 

2.3 Intervjuer .......................................................................................................................... 4 

2.3.1 Intervju via mail ........................................................................................................ 4 

2.3.2 Personlig intervju ...................................................................................................... 5 

2.4 Facklitteratur .................................................................................................................... 5 
2.5 Etik ................................................................................................................................... 6 

3. Teori & Teoristöd ................................................................................................................. 7 
3.1 Varumärkespyramiden ..................................................................................................... 7 

3.2 Den strategiska varumärkesplattformen ........................................................................... 9 
3.3 Märkesidentitetsprismat ................................................................................................. 11 

3.4 Aakers Modell ................................................................................................................ 13 
3.5 Nilsons varumärkesteori ................................................................................................. 17 

4. Tidigare forskning .............................................................................................................. 20 
5. Empiri .................................................................................................................................. 22 

5.1 Hur bygger ett företag upp ett starkt varumärke i teorin? .............................................. 22 

5.2 Hur beskriver Nordic Choice Hotels representanter att de arbetar med uppbyggnaden av 

sitt varumärke? ..................................................................................................................... 23 

6. Analys .................................................................................................................................. 27 
7. Slutsatser ............................................................................................................................. 30 

8. Framtida forskning ............................................................................................................ 31 
 

Figurförteckning 
Figur 1. Varumärkespyramid ..................................................................................................... 7 

Figur 2. Varumärkesplattform .................................................................................................... 9 
Figur 3. Märkesidentitetsprismat  ............................................................................................. 12 

 



 

 

1 

 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

De senaste åren har begreppet varumärke fått en kraftig ökning och intresset för varumärken 

och vad de kan komma att representera ökar hela tiden. Ett varumärke kan beskrivas som en 

symbol som har väldigt stor potential. Det är denna symbol som ska representera varumärket 

på många olika sätt. Därför är det viktigt att företag jobbar mycket med sitt varumärke och 

vårdar det. Ett varumärke kan laddas med det företaget själva vill att det ska stå för. 
1 

 

Konkurrensen mellan företag i dagens samhälle är stark, det finns ett enormt utbud av 

produkter och tjänster och det är därför viktigt för företagen att skapa sig en identitet så att de 

kan särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Det är även i denna mening som varumärket får 

sin betydelse och roll. Vid uppbyggnaden av ett varumärke är det många olika faktorer som 

spelar in, en viktigt del är förtroende, som behövs för att varumärket ska kunna uppnå 

framgång. Ett varumärke är ofta sammankopplat med antingen positiva eller negativa 

associationer och det är därför viktigt för företaget att alltid förmedla ett positivt budskap för 

att få konsumenter och intressenter att vilja vara en del av varumärket. Att ha ett varumärke 

som de anställda kan känna sig stolta över samt känna samhörighet med kan leda till ett 

positivt inflytande på företagsmoralen. 
2
  

 
Dagens konsumenter och gäster vill hela tiden ha kvalitet till rätt pris. Ett varumärke kan då 

fungera som en garanti beroende på vad företaget har laddat sitt varumärke med. Varumärket 

ger viktig information om tjänsten/produkten. För att öka och maximera sitt varumärkesvärde 

utvecklar ofta hotell flera olika varumärken med olika inriktningar för att kunna positionera 

sig på så många platser som möjligt på marknaden. Ett varumärke bygger på medvetenheten 

som finns kring varumärket, samt vilken kvalitetsuppfattning och den kundnöjdhet det finns 

kring det.
3
  

 
För att produkten i fråga ska vara konkurrenskraftig och ge en hög kvalitet åt kunden krävs 

det att den erbjuder ett dominerande konsumentvärde. Det är därför viktigt att företagen 

skapar en djup förståelse för sina kunder och därigenom erbjuder kunden något som är värt 

mer än konkurrenternas.
4 

 
För konsumenterna är det också viktigt att skapa sin egen identitet genom att välja företagens 

olika produkter. Att bygga upp ett varumärke tar lång tid och det kostar mycket pengar, därav 

är det oerhört viktigt att företaget förvaltar detta på rätt sätt. Det är viktigt att företaget tar 

hand om sitt varumärke och är konsekventa i uppbyggandet av det då varumärket förväntas att 

leva i flera år, det ska också finnas en möjlighet för varumärket att kunna utvecklas. 
5 

 
Nordic Choice Hotels vision är att vara förstavalet för resande i Norden och Baltikum, de har 

delat in sina hotell i självständiga hotellkedjor för att ge gästen ett enkelt val och alltid veta 

vilken standard som finns beroende på vilken hotellkedja de väljer. 
6
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De olika kedjor som tillhör Nordic Choice Hotels, som författarna har valt att fokusera på är: 

Quality Hotels, Clarion collection, Clarion Hotels.  

Författarna har valt att skriva om detta ämne då det är aktuellt och vi som författare är nyfikna 

på att se hur ett varumärke ska byggas upp enligt teorin och om det skiljer sig från hur ett 

varumärke byggs upp i verkligheten. Med denna studie vill författarna ta reda på vilka 

komponenter som krävs för att bygga upp ett starkt varumärke.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur ett varumärke ska byggas upp enligt teorin, samt att ta 

reda på hur Nordic Choice Hotels arbetar med sina varumärken och vilka strategier de 

använder sig av för att bygga upp dessa.  

1.3 Problemformulering/Frågeställningar 
 Hur bygger ett företag upp ett starkt varumärke i teorin? 

 Hur beskriver Nordic Choice Hotels representanter att de arbetar med uppbyggnaden 

av sitt varumärke? 

1.4 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa sig till Nordic Choice Hotels och hur just de arbetar med sina 

varumärken. I ett tidigare stadium av studien fanns det tankar kring att ta in andra hotellkedjor 

för att se hur de arbetar med sina varumärken och hur de har byggt upp sitt varumärke men 

det hade blivit ett för stort och omfattande arbete med tanke på tidsbegränsningen. 

1.5 Definitioner 

Varumärkesuppbyggnad innebär i denna studie om hur företag bygger upp ett starkt 

varumärke och vad som krävs för att etablera sig inom sitt marknadsområde. 
 
Varumärke – ett kännetecken som näringsidkare använder sig av för att urskilja sina varor 

eller tjänster från andras. Varumärket har även en grundläggande betydelse för 

individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. 
7 

 
Dominerande konsumentvärde - Dominera innebär att till exempel ett företag har en klart 

större förekomst eller ett klart större inflytande än vad andra företag har. 
8
 Konsumentvärde 

innebär det värde som finns för själva konsumenten i och med konsumtionen. 
9
 Ett företag bör 

sträva efter att  ha ett dominerande konsumentvärde då det leder till att företaget blir mer 

konkurrenskraftigt.  
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2. Metod och metodstöd  

2.1 Tillvägagångssätt 

Författarna har valt att använda sig av kvalitativa metoder då författarna anser att de lämpar 

sig bäst för denna studie. De kvalitativa metoderna består av mailintervjuer, personliga 

intervjuer, samt användandet av elektroniska källor och facklitteratur. Ämnet 

varumärkesuppbyggnad valdes tidigt i arbetsgången då författarna båda finner detta intressant. 

Författarna har genomfört ett antal mailintervjuer med marknadscheferna för varje kedja inom 

Nordic Choice Hotels. De teorier som valts för denna studie är bland annat 

varumärkespyramiden och märkesidentitetsprismat som kommer att tillämpas på just denna 

forskning. Målet är att få en tydlig och klar bild om hur Nordic Choice Hotels arbetar med sitt 

varumärke samt hur de arbetar för att bibehålla sin position på marknaden.  

2.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsstrategi ska vara tolkande, induktiv och konstruktionistisk till sin art. 

Tonvikten vid insamling och analys av data ligger oftare på ord än på kvantifiering. I 

kvalitativa metoder baseras teorin på insamlad data.
10

 Tyngden ligger på att få en förståelse i 

hur deltagarna i en undersökning tolkar en viss miljö i den sociala verkligheten samt att få en 

förståelse av den sociala verkligheten, detta kallas ibland för naturalism. Det är inte helt 

enkelt att förklara och slå fast vid vad kvalitativ forskning är och inte är. 
11

 Det finns många 

forskare som ställer sig osäkra till att beskriva vad kvalitativ forskning egentligen är då det 

rymmer flertal olikartade metoder, som till exempel: Etnografi/deltagande observation, 

kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och analys av 

kvalitativa data samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. 
12 

 

Deduktivism är ett angreppssätt när tidigare teori inom ett visst ämne härleder hypoteser som 

ska komma att utsättas för en empirisk undersökning. När en forskare slutfört sin 

datainsamling och då antingen har bekräftat eller förkastat hypoteserna så sker eventuellt en 

omformulering av teorin.
 13

 

 

Induktivism är ett angreppssätt som innebär att när teorin är ett resultat av den empiriska 

undersökningen och forskaren kan dra generaliserbara slutsatser utifrån empirin 
14

 De olika 

angreppssätten behöver inte utesluta varandra. Det deduktiva angreppssättet kan bära inslag 

av induktion i slutfasen när resultatet ska jämföras med teorin som ligger till grund för den 

empiriska undersökningen. 
15

 Författarna har valt att använda sig av induktiva metoder då 

resultatet av empirin leder till att vi som författare kan få fram slutsatser av vår studie. 

2.2.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2005) handlar reliabilitet om hur resultatet från en undersökning blir 

detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Begreppet blir oftast aktuellt vid kvantitativa 

undersökningar då författarna vid kvalitativa undersökningar är mer intresserade av frågan om 
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huruvida ett mått är stabilt eller inte. 
16

 När reliabilitet förekommer inom den kvalitativa 

forskningen är det viktigt att samtliga forskare är överens om hur det empiriska materialet ska 

tolkas. 
17

 

 

2.2.2 Validitet  

Inom kvalitativ forskning handlar validitet om i hur stor utsträckning slutsatser kan 

generaliseras på den stora massan. 
18

 Validitet handlar om hur indikatorerna som valts för att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Med andra ord handlar validitet om 

datans relevans, hur bra datan representerar fenomenet samt om resultatet är pålitligt och 

överförbart. 
19

 Författarna anser att studiens resultat kan ses som trovärdigt då författarna har 

använt sig av likartad tidigare forskning samt att studien har en teoretisk ansatsgrund som kan 

kopplas ihop med det empiriska resultatet.  

2.3 Intervjuer 

Det finns flera olika typer av intervjuformer, några av dessa är: strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer, kvalitativ intervju och gruppintervju. En semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema där frågornas ordningsföljd varierar. Intervjuaren har även ett visst utrymme att 

ställa ytterligare frågor, så kallade uppföljningsfrågor. I den ostrukturerade intervjun har 

intervjuaren oftast olika teman eller mer allmänna frågeställningar om det som intervjun ska 

behandla. Denna intervjuform sker ofta på ett mer informellt sett jämfört med den 

semistrukturerade intervjuformen. 
20

  

 

Författarna har valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer då författarna anser att den 

lämpar sig bäst till den studie som kommer att genomföras. Författarna har valt att genomföra 

olika typer av intervjuer, både personliga intervjuer samt intervjuer via mail. De genomförda 

personliga intervjuerna har registrerats med anteckningar samt ljudupptagning för att 

säkerställa att ingen viktig information går förlorad. 

 

Författarna önskade att få en intervju med varje enskild marknadschef för de olika kedjorna 

som ingår i Nordic Choice Hotels. Dessvärre kunde inte alla valda respondenter medverka 

vilket författarna fick svar på väldigt sent i arbetsgången trots stor ansträngning för att få 

genomföra en intervju. Ingela Kristiansson var en av de respondenter som tyvärr inte kunde 

medverka, författarna fick istället en marknadsplan som hon har skrivit för Clarion Collection 

som författarna valt att använda utgå ifrån. Att författarna inte lyckats få respondenter från 

varje enskild kedja kan ses som en svaghet i detta arbete.  

2.3.1 Intervju via mail 

Författarna har genomfört ett antal intervjuer via mail med de valda respondenterna som 

ansvarar för marknadsföringen inom varje kedja. Författarna har valt att genomföra intervjuer 

via mail för att säkerställa att de olika intervjuerna har samma förutsättningar/grund och 

därmed ger ett jämnare resultat. Om författarna skulle välja att göra en personlig intervju med 

en av de valda respondenterna finns risken att intervjun blir av en annan karaktär då 

intervjuaren kan påverka respondenten och därmed kan intervjun bli “djupare” än övriga 
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intervjuer vilket kan ge ett ojämnt resultat i vår undersökning. 
21

Ytterliggare en anledning till 

att intervjuer via mail genomförts beror på avståndet till respondenten, de respondenter 

författarna valt att intervjua via mail befinner sig i Oslo och därför lämpar sig intervjuer via 

mail bäst. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av intervju via mail, de 

positiva är att det sparar både tid och resurser då intervjuaren inte behöver åka till 

respondenten för att genomföra en intervju, det är även positivt då respondenten kan besvara 

frågorna när denne anser att det passar. Nackdelar med en intervju via mail är att tilliten kan 

anses svag, då intervjuaren inte med säkerhet kan veta vem det är som har besvarat frågorna. 
22

 I intervjuer som genomförts via mail har författarna valt att utgå från en mall med frågor, se 

bilaga 1, 
23

 respondenten har haft möjlighet att bestämma hur ingående svar denne vill ge och 

kan därför även bestämma vilken riktning intervjun ska ta. 
 
Författarna har genomfört en intervju via mail med Anne Kvaerner som är marknadschef för 

Quality Hotel samt Quality Resort. Anne har de senaste två åren arbetat inom Qualtiy Hotel 

och dess ledningsgrupp. Tidigare har hon arbetat fem år inom Nordic Choice Hotels. 
 
Författarna har genomfört en intervju via mail med Jessica Castegren som är marknadschef 

för Clarion Hotels. Jessica har arbetat inom Clarion Hotels de senaste två åren, tidigare har 

hon arbetat som ansvarig för leverantörsavtal samt som marknadsansvarig för samtilga 

leverantörers exponering (flygbolag, hotell, biluthyrare, charter m.fl) på Travellink Nordic. 

Hon har diverse sälj- och marknadsföringsutbildningar.  
 
Författarna har genomfört en intervju via mail med Liv Kindem som är marknadschef över 

Nordic Choice Hotels.  

2.3.2 Personlig intervju 

Den personliga intervjun har genomförts med Peter Sackemark som är VD på Drivkraften 

kommunikation, som är ett företag som arbetar med att hjälpa olika företag med bland annat 

varumärkesuppbyggnad. Intervjun genomfördes då författarna är intresserade av att se hur ett 

företag ska bygga upp ett varumärke enligt teorin samt för att se om den litterära fakta 

stämmer överens med hur det fungerar i praktiken. Fördelen med en personlig intervju är att 

intervjuaren kan läsa av respondenten på dennes kroppsspråk samt se hur denne agerar i sin 

naturliga miljö. Nackdelen med personliga intervjuer jämfört med intervjuer via mail är att det 

krävs mer förberedelser och resurser för att genomföra en personlig intervju. 
24

   

2.4 Facklitteratur 

Författarna använder sig av många tryckta referenser, en stor del av studien baseras på Frans 

Melin, författare till ”Varumärkesstrategi”. Frans Melin är en av Nordens ledande forskare 

och konsulter inom varumärkesstrategi. Han har skrivit en rad prisbelönta böcker och han är 

idag ansvarig för forskningen kring Strategic Brand Management vid Ekonomihögskolan, 

Lunds universitet. Författarna anser att Melin besitter stor kunskap inom ämnet och har på 

grund av detta fått ta så pass stor plats i författarnas fallstudie om varumärken.  
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2.5 Etik 

Vid kvalitativa metoder är det viktigt att ha etik i åtanke. Har författarna (intervjuarna) och 

respondenten inte kommit överens om någonting så måste respondenten få bli anonym. Det 

handlar om integritetsskydd. 
25

 Under undersökningens gång har författarna förhållit sig etiska 

då respondenterna har fått möjligheten att läsa och återkoppla det resultat som framkom 

genom intervjun. Respondenterna har då haft möjlighet att lämna synpunkter på resultatet för 

att se att författarna tolkat de rätt och respekterar deras integritet.
26
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3. Teori & Teoristöd  

3.1 Varumärkespyramiden  

 

 
Figur 1. Varumärkespyramid 

 

Varumärkespyramiden, som ses i figur 1, är en teori/modell som beskriver uppbyggnaden 

utav ett varumärke. Produkt, varumärke och positionering är tre grundläggande begrepp för 

ett varumärke som Melin (1999) kommit fram till.  

Produkten 

Produkten är grunden till att ett varumärkesbyggande ska bli lyckat. Produkten måste ha en 

lång livscykel och samtidigt vara utvecklingsbar. Produkten har i uppgift att tillfredsställa 

kundens behov, det krävs då att produkten eller tjänsten är differentierad från mängden samt 

att produkten har en hög kvalitet och standard. Varumärkets logotyp och utseende har en 

avgörande betydelse vid val av produkt/tjänst för att kunna särskilja de olika produkterna och 

tjänsterna från varandra. 
27

 

Varumärket 

Varumärket är vad produkten eller tjänsten ska stå för och vilket budskap det ska ge, enligt 

märkesinnehavaren. Namnet och personligheten är två viktiga faktorer i detta avseende. För 

att lyckas med att ha en konkurrenskraftig märkesidentitet krävs det att identitetsutvecklingen 

består av uthållighet och fasthet.  För att kunna bygga upp en långvarig relation till 

konsumenten kan företaget personifiera sitt varumärke, detta kan göras på flera olika sätt. 
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Melin anser att genom att ge en bild av användaren, framträda i specifika sammanhang samt 

använda kända personer och symboler är faktorer som kan hjälpa i detta anseende. 
28

 

Positionering 

Positionering innebär att ta fram produkten eller tjänstens olika konkurrensfördelar. Det kan 

även beskrivas som vägen för hur produkten/tjänsten samt varumärket får sin plats i 

konsumentens medvetande. De skapar tillsammans en enhet och utifrån det uppstår en 

märkesprodukt/tjänst som ska positioneras, det kan göras med hjälp av 

marknadskommunikation. Nyckeln till en framgångsrik positionering enligt Melin är att vara 

först på marknaden för  att ta en viss position, samt att denna position endast kan förknippas 

med ett begrepp. 
29

 

 

Dessa tre begrepp är grunden för varumärkespyramiden och de kontrolleras utav det egna 

företaget. Denna grund kan svetsas ihop till ”en stark sammanlänkad enhet” eftersom att 

varumärket skapas med produkten i åtanke och man tar sin position med både produkten och 

varumärket i åtanke. 

 

Positionering görs för att försöka skapa ”en effektiv marknadskommunikation av 

märkesproduktens mervärde till konsumenterna i målgruppen”. 
30

 Om målgruppen ska kunna 

acceptera det måste mervärdet vara attraktivt och relevant. Kommunikationens uppgift är att 

få konsumenterna att finna ett intresse för produkten samt att ska skapa märkeskännedom som 

i sin tur kan bidra till märkeslojalitet. 
31

  

 
Märkeslojalitet brukar beskrivas som en process som består av tre steg. Först måste företaget 

skapa ett intresse hos konsumenterna för att uppmärksamma kunden på produkten för att 

produkten i fråga ska kunna kategoriseras. Sedan gäller det att stärka kopplingen som finns 

mellan produkten och varumärket genom till exempel reklam. Ju mer företaget arbetar med 

detta så kommer kunden successivt sammankoppla produkten med varumärket direkt, då har 

bindningen mellan varumärket och konsumenterna i målgruppen stärkts. I och med detta 

arbete skapas en märkeskännedom vilket är viktigt för att i framtiden kunna bygga upp en 

märkeslojalitet. 
32 

 
Modellens styrka är att den anses vara enkel och lättillgänglig, vilket även kan ses som dess 

svaghet. I och med att denna modell ger en övergripande bild av märkesuppbyggnad ger den 

inte någon stark vägledning i hur varumärket fungerar som ett strategiskt konkurrensmedel. 

Melin anser att modellen kan användas som en utgångspunkt för fördjupade diskussioner. 
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3.2 Den strategiska varumärkesplattformen  

 

 
Figur 2. Varumärkesplattform 

Den strategiska varumärkesplattformen, som ses i figur 2, är en teori som består av sex olika 

delar som är sammankopplade med varandra. Dessa delar är produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation samt intern märkesidentitet. Alla dessa 

begrepp representerar var för sig en aktivitet som är ett viktigt steg i processen för 

varumärkesuppbyggnad. Varumärkesplattformen visar genom dessa steg hur ett starkt 

varumärke kan byggas upp. 
33

  
 
Produktattribut 
Med produktattribut menas det som konkret präglar en produkt och förmedlar mervärde till 

konsumenterna. Ett av de viktigaste attributen för att en produkt ska bli framgångsrik är en 

bestående produktkvalitet. Andra attribut som spelar in vid en produkts utveckling är valet av 

logotyp, förpackningsdesign samt vilka färgsignaler produkten ger. Det är dessa attribut som 

påverkar hur produkten ses av olika individer samt hur produkten visusalieras ur olika 

perspektiv.
34
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Märkesidentitet 
Melin (1999) anser att märkesidentitet kan beskrivas som ”vad ett varumärke står för, vad 

som ger det mening och vad som gör det unikt”.  Det grundläggande syftet när det gäller att 

utveckla en stark identitet är att försöka förmedla ett känslomässigt mervärde till 

konsumenterna. I och med detta finns det ett par faktorer som har stor betydelse i 

utvecklingen av identiteten, som bör finnas i åtanke under hela processens gång. Dessa 

faktorer är märkesproduktens namn, personlighet, ursprung och distribution. 
35 

 

Kärnvärde 
Vad kärnvärde egentligen innebär kan vara svårt att urskilja då det finns många meningar om 

vad det innebär. Melin (1999) anser att kärnvärde representerar en märkesprodukts primära 

konkurrensfördel. Han anser därför att företagen bör lägga ner stor noggranhet vid 

identifieringen av ett unikt kärnvärde eftersom det ska kunna fungera som en grund för 

positioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke. 
36

  
 

Positionering 
Med positionering anser Melin ofta den process där ett företag försöker ställa sig i en viss 

position i konsumenternas medvetenhet. Positionen för en produkt ska bidra till att 

konsumenten får kännedom om märket/produkten, samt ökad märkeslojalitet och att 

konsumenten kan associera till märket/produkten. Melin menar att produktpositionering är en 

viktig del i utvecklingen för att kunna konkurrera på marknaden. 
37 

 
Marknadskommunikation 
Till marknadskommunikation tillhör reklam, PR, personlig försäljning samt andra 

säljfrämjande åtgärder. Melin (1999) anser att marknadskommunikationens betydelse för en 

framgångsrik varumärkesuppbyggnad inte kan överskattas, framförallt reklamens inverkan. 
Reklamen har i uppgift att informera konsumenten om en produkts konkurrensfördelar, 

samtidigt som den även ska övertyga och påminna konsumenten om detta. Reklamen är även 

viktig i det avseendet då avsaknaden av reklam kan medföra att konsumentens kännedom om 

produkten/märket kan avta, och därmed minskar även märkeslojaliteten. Viktigt är även att 

alltid försöka förnya sin reklam genom att till exempel använda innovativa sätt för att sticka ut 

så mycket som möjligt på marknaden i och med att dagens reklamutbud är stort. 
38 

  
Intern märkeslojalitet 
Melin anser att den interna märkeslojaliteten ”kan ses som ett uttryck för de åtaganden en 

märkesinnehavare har gentemot ett enskilt varumärke”. Han anser även att detta begrepp i 

dagens läge är relativt nytt och därmed finns ingen exakt definition på vad det egentligen 

innebär, men han anser att det handlar om att skapa lojala konsumenter inom en specifik 

målgrupp. För att ett företag ska kunna göra detta krävs det att märkesinnehavaren är lojal och 

därmed visar tecken på intern märkeslojalitet, som i sin tur innefattar att upprätthålla ett 

varumärkes juridiska och kommersiella status. 
39 
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3.3 Märkesidentitetsprismat  

 “In order to become, or stay, strong, brands must be true to their identity. The notion of 

brand image is both volatile and changing: it focuses too much on brand appearance and not 

enough on brand essence.” 
40 

Jean Noël Kapferer forskade tidigt kring märkesidentitet och han var den första som 

utvecklade en modell över märkesidentitetbyggande. Hans forskning tar upp vikten av att 

företag arbetar mycket med att skapa en tydlig märkesidentitet. Detta bör göras för att lyckas 

med att bygga upp ett starkt varumärke. 
41

 Modellen märkesidentitetprismat ger en tydlig 

förklaring till vad ett varumärke innebär och vad det består av. Kapferer lägger mycket tyngd 

vid att förstå vad varumärket har för faktisk mening och det ligger i att ta reda på varumärkets 

innersta och verkliga innehåll samt se hur de olika dimensionerna bildar dess identitet. 
42 

Utan sitt varumärket så är inte en produkt någonting, den saknar syfte och mening. 

Varumärket laddar produkten med ett innehåll och detta talar om för konsumenten hur 

produkten kan tolkas. Kapferer (2004) förklarar varumärket och dess uppbyggnad som ett 

prisma där produkter kan avkodas och belysa dess egenskaper. Det han menar är att det är 

varumärket som skapar den uppfattning som konsumenterna har av produkten, detta samtidigt 

som produkten ger ut information som varumärket utnyttjar för att stärka sin identitet. På detta 

sätt uttrycks varumärkets betydelse för produkten och produktens betydelse för själva 

varumärket. 
43 

Ett varumärke definierar hur mycket och vad konsumenten kan förvänta sig av produkter från 

ett visst varumärke. När ett företag har lyckats bygga upp sitt varumärke och etablerat 

relationer med konsumenterna så byggs det upp förväntningar på produkterna från detta 

varumärke. 
44 På dagens marknad är det viktigt att företaget känner till sitt varumärkes inre 

kärna, märkesidentiteten, för att kunna konkurrera. Kapferer målar upp märkesidentiteten som 

ett prisma. Prismat som visas i figur 3 nedan består av fyra dimensioner; Externt, Internt, 

Sändare och Mottagare. Fasetterna det vill säga, sidorna i prismat utgörs av: Fysik, 

Personlighet, Relation, Kultur, Avspegling, och Självbild. 
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Figur 3. Märkesidentitetsprismat 
45

 

Ett varumärke måste hela tiden kommuniceras för att existera. Därav kan det ses som en 

liknelse med en kommunikation mellan en sändare och en mottagare. Här finns dock inte 

någon fysisk sändare men konsumenten skapar sig en egen bild av sändaren genom att de 

personifierar varumärket. Utifrån fasetterna fysik och personlighet i prismat, beskrivs 

konsumentens egen bild av sändaren. Varumärkets mottagare beskrivs på liknande sätt av 

fasetternas avspegling och självbild. Fasetterna relation och kultur är länken mellan sändare 

och mottagare. 
46 

Märkesidentitetsprismat består också av en vertikal del. Sidorna till vänster i prismat är fysik, 

relation och avspegling och de utgör den sociala delen. De tre sidorna är alla synliga och ger 

ett externt uttryck för varumärket. 
47

 Sidorna till höger i prismat är personlighet, kultur och 

självbild. Dessa sidor står för varumärkets interna egenskaper. 
48

  

Fysik 
I den här sidan av prismat tar företaget sig an varumärkets fysiska och funktionella 

egenskaper. Företaget måste ha koll på varumärkets övergripande syfte. För att ett företag ska 

kunna bygga upp ett starkt och framgångsrikt varumärke måste företaget identifiera vad 

varumärket är, hur det ska se ut, vad det står för och vad det gör. 
49

 

 

Personlighet 
Konsumenter kan se på ett varumärke på samma sätt som de ser på människor, det får en 

personlighet. Det kan till exempel vara trendigt, tillförlitligt, trovärdigt etcetera. Varumärket 

får sin ”personlighet” utifrån hur företaget kommunicerar sina produkter eller tjänster till 

konsumenterna. För att så lätt som möjligt uppnå detta kan ett företag personifiera sitt 
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varumärke genom att använda sig av en ambassadör som fungerar som ansiktet utåt. En 

ambassadör kan till exempel vara en känd person, en verklig person eller en påhittad person. 
50

 Personifieringen av varumärken ökar mer och mer ju fler kändisar som sätter sitt ansikte på 

produkter. När ett företag använder sig av kända människor och dess personligheter hjälper de 

företaget att marknadsföra sig samt att positionera sig på marknaden då företaget attraherar 

konsumenterna genom att använda dessa kändisar. Konsumenter kan komma att få en 

koppling mellan sig själv och kändisen i fråga och dessa faktorer bygger upp en attraktion 

tillsammans gentemot varumärket. 
51

 

 
Kultur 
En betydelsefull del av varumärkets kärna är kulturen och den brukar beskrivas som en 

mängd värderingar som varumärket arbetar efter. Kulturen är den del av identiteten som 

kopplar ihop företaget med varumärket och varumärket med företaget. Många olika 

varumärken har produkter/tjänster som liknar varandra och då är det viktigt att det finns en 

kultur som förklarar för konsumenterna hur de kan skilja dessa varumärken åt. Därför är det 

viktigt för ett företag att inte enbart arbeta med varumärkets personlighet utan även med 

kulturen. 
52

 

 
Relation 
Inom de flesta marknader så konsumerar konsumenten produkten/tjänsten relativt ofta. Det är 

här konsumenten får en relation till varumärket. Varumärket är startpunkten för 

relationsbyggandet och befinner sig mellan produkt och konsument. På grund av detta är det 

viktigt att företag väljer vilken typ av relation som företaget vill att konsumenterna ska ha till 

varumärket och arbeta utifrån det. 
53

 

 
Avspegling 
Ett varumärke kan avspegla en livsstil eller en egenskap som konsumenterna vill ha och kan 

identifiera sig med. Utifrån detta skapas ofta företagens olika målgrupper. Människor 

använder ofta varumärken för att beskriva personer som de anser är identifierade med 

varumärket. De konsumenter som identifierar sig själva med varumärket behöver dock inte 

alltid tillhöra målgruppen som företaget anser sig ha. Denna sida av prismat är kopplat till 

konsumenternas strävan och längtan. 
54

 

Självbild 
Självbilden ligger i samma dimension i prismat som avspeglingen, alltså mottagarens. 

Skillnaden är att avspeglingen är konsumenternas bild utåt och självbilden är konsumenternas 

tankar om sig själv, alltså inåt. Ett varumärke ska tala till konsumenternas självbild och det 

ligger till grunden för vilka varumärken som konsumenterna väljer att konsumera/inte 

konsumera. Grundförutsättning för varumärkets överlevnad är att det har möjligheten att 

kommunicera med omvärlden. 
55

 

3.4 Aakers Modell 

Det finns tio riktlinjer att hålla sig till vid uppbyggandet av starka varumärken enligt Aaker 

(1996). 
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Den första riktlinjen är riktning, syfte och mening åt varumärket. 
 
“Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organization members”
56 

 
Enligt Aaker (1996) bör det finnas en identitet för varje varumärke och det gäller att vara 

medveten om vad denna identitet är och står för, då märkesidentiteten ger syfte, riktning och 

mening åt varumärket. Många ser varumärket som en produkt men det ska även kunna ses ur 

olika perspektiv som till exempel varumärke som organisation, varumärke som symbol samt 

varumärke som en person. 
57 

 
En varumärkesidentitet som är baserad på en person anses ofta vara mer intressant och 

”rikare” än en varumärkesidentitet som är baserad på produktattribut. Ett varumärke kan ses 

ur samma perspektiv som en person kan ses, det vill säga trovärdig, imponerande och 

kompetent. Det bidrar även till konsumentens emotionella sida då de kan uttrycka sin 

personlighet genom vilket varumärke de väljer. Denna personlighet kan också vara grunden 

till varför konsumenten väljer det varumärke som den gör. 
58 

 
Om varumärket ses som en som organisation lägger företaget fokus på de attribut 

organisationen bakom varumärket istället för produktattribut, som till exempel kvalitetstänk 

och innovation. Det finns fördelar med att lägga fokus på organisationens attribut då det är 

svårare att kopiera en organisation än vad det är att kopiera en produkt. Organisationens 

attribut kan även stå för flera olika produkter. 
59 

 
m varumärket ses som en symbol handlar det om att symbolen kan ge struktur åt en identitet 

och det kan vara allt som representerar varumärket. Den kan vara allt som behövs och allt som 

ska behövas för att det ska gå att koppla ihop att det är just det varumärket det handlar om. 

Det finns olika typer av symboler. En är visuell bildsättning och det är den som nämns ovan. 

En annan typ av symbol är metaforer, det innebär en symbol som står för en emotionell, 

funktionell eller själv uttryckande nytta. Det finns också en tredje typ av symbol som krasst 

sagt är en slogan.
60

 

 

Om varumärket ses som en produkt syftar det till de attribut som hänförs till själva produkten 

som till exempel kvalitet, ursprung, användningsområden och som en väldigt viktig del i 

märkesidentiteten. Det är även viktigt att identifiera sitt varumärke och kärnan i varumärket så 

att det kan behållas även om det vore aktuellt att byta marknad eller bryta sig in på någon ny 

marknad. 
61

 

 
Den andra riktlinjen är Value propositions (varumärkets fördelar) 
Här menar Aaker (1996) att det är viktigt att veta vilka fördelar som finns med sitt varumärke. 
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Dessa fördelar är emotionella, funktionella, självuttryckande fördelar. De emotionella 

fördelarna innebär att konsumenten får en positiv känsla när de konsumerar eller köper ett 

varumärke. De funktionella fördelarna innebär att som konsument få dra nytta av ett 

produktattribut. De flesta funktionella fördelarna leder oftast till emotionella fördelar. Det kan 

också ses som konsumentens sätt att uttrycka sig själv och sin personlighet genom de val som 

görs gällande varumärken. Om varumärket lyckas göra så att en konsument kan uttrycka sin 

personlighet och den roll som denne har i livet på ett bra sätt stärks oftast banden mellan 

konsument och varumärke, vilket leder till att konsumenten blir lojal. 
62 

 
Priset är för de flesta konsumenter en stor del i valet av vilket varumärke konsumenten 

använder sig av, och detta kan företagen dra nytta av. Priset måste ligga i samma våglängd 

som fördelarna för den aktuella produkten/tjänsten. Om priset är alldeles för högt i 

förhållande till fördelarna så får inte dessa fördelar samma effekt som de annars hade haft. 

Vissa konsumenter ser dock produkten/priset efter priset, att högt pris betyder hög kvalitet 

och att lågt pris betyder låg kvalitet. Detta är ofta inte fallet. 
63

  
 
Den tredje riktlinjen är varumärkespositionering. I det här steget av Aakers modell handlar 

det om att bygga upp ett starkt varumärke som är själva implementeringen av varumärket. Att 

positionera sitt varumärke är en stor och viktigt del av identiteten som varumärket har. En 

annan viktig del av identiten är att kontinuerligt kommunicera sina varumärkesfördelar med 

målgrupperna för att markera att det finns ett övertag gentemot konkurenterna. Varje 

varumärke bör ha en varumärkespositionering som ger en klar vägledning till de som 

implementerar ett kommunikationsprogram. Enligt Aaker (1996) består denna av fyra delar: 
 
1) Märkesidentiteten och varumärkets fördelar 
2) Målgruppen 
3) Aktiv kommunikation 
4) Demonstrerat övertag 
 

Den första delen är  märkesidentitet och varumärkets fördelar är när ens varumärke har 

positionerats, då kan märkesidentiteten och varumärkets fördelar utvecklas. Här behöver det 

inte vara de som ska kommuniceras utåt sett utan det gör varumärkespositioneringen. 

Positioneringen kan komma att ändras men det betyder inte att identiteten eller att 

varumärkets fördelar nödvändigtvis behöver ändras. 
64

(Aaker 1996, 183) 

 

Den andra delen handlar om målgruppen och där ska positioneringen av varumärket kunna 

visa vilken målgrupp man inriktar sig till. Det kan innehålla både primära och sekundära 

målgrupper. 
65

  

 

Den tredje delen som är aktiv kommunikation i samband med varumärkespositionering menas 

att det kommer finnas specifika kommunikationsmål som lägger sitt fokus helt på att stärka 

varumärkesbilden eller förändra den. 
66

(Aaker 1996, 183) 
 
Den fjärde delen demonstrerar övertag innebär att via varumärkespositionering ska visa att det 

finns ett övertag gentemot konkurrenter. Här är det viktigt att visa att företaget är 
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differentierande, samt visa varför företaget är bättre än konkurrenterna och trycka mycket på 

den punkten. 
67

  
 
Den fjärde riktlinjen handlar om genomförande. Företag ska enligt Aaker (1996) inte bara 

rikta in sig på att identifiera och positionera sig utan måste också rikta in sig på uthållighet. 
Har ett företag ett bra kommunikationsprogram så sticker det ut ur mängden. Ett exempel är 

att chocka sin målgrupp samtidigt som arbetet med positionering fortgår. Chanserna om att bli 

ett riktigt bra och starkt varumärke ökar genom att skapa alternativa genomföranden. Att testa 

oväntade medel att nå ut till sin målgrupp kan ofta leda till bra resultat. 
68 

 
Den femte riktlinjen handlar om konsekvenser. Det är viktigt att ha som mål att varumärkets 
positionering, genomförande och identitet är konsekvent. Ibland är det bra att göra 
förändringar inom sitt varumärke men det är viktigt att hela tiden ha ett mål som tillhör ens 
identitet och som kommer hålla i framtiden. Lyckas ett företag med detta så kan det skapas 
ett ägande över en viss typ av positionering samt symboler och  det kan även leda till att 

företaget få en kostnadseffektivitet. Vissa anser att förändringar är oundvikliga vilket inte alls 

stämmer. Självklart får ett företag hålla sitt varumärke i schack med tiden men de kan 
fortfarande arbeta mot samma mål. 

69
  

 
Har ett företag lyckats få äganderätt över en viss position på marknaden är det väldigt svårt 

för konkurrenterna att bryta sig in och komma till samma position. Med lite tur så kan detta 

till och med bidra till gratisreklam till företaget. Har företaget uppnått en bra 

kostnadseffektivitet och en bra symbol så kan det räcka att nå ut med detta för att varumärket 

ska få uppmärksamhet. 
70

  
 
Den sjätte riktlinjen handlar om varumärkesportföljen. Med detta så menar Aaker (1996) att 

det är viktigt att vara säker på att varumärken i portföljen är samverkande och konsistenta, att 

de inte försvagar varandra. Det gäller också att lära sig varumärkenas olika roller. Har 

varumärket en drivande roll så innebär det att det är själva varumärket som driver köpbeslutet 

hos konsumenten. Konsumenten vill ha det varumärket står för och dess fördelar är en viktig 

del i köpbeslutet. 
71

 Har varumärket å andra sidan en stödjande roll så hjälper det till att ge 

trovärdighet och stöd till det drivande varumärket. Konsumenten måste kunna lita på att 

produkten/tjänsten kommer att leverera de tänkta funktionella fördelarna. Om ett företag har 

en ny produkt/tjänst på marknaden är detta extra viktigt. 
72

  
 

Den sjunde riktlinjen handlar om märkesinflytande. En viktig del är att försöka ge 
varumärket större inflytande. Det kan göras genom att till exempel utvidga en produktlinje, 

höja eller sänka varumärket, varumärket kan utvidgas genom att byta segment genom att 

samarbeta med ett annat varumärke. Om ett företag så lätt som möjligt vill ge sitt varumärke 

ett större inflytande så bör de utvidga en produktlinje. Till exempel en ny storlek, förpackning 

eller smak. 
73 

 
När Aaker (1996) pratar om att sänka ett varumärke så menar han att företaget kan erbjuda 
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produkter som inte är lika lyxa utan lite mer lågprisinriktade. Det kan dock vara svårt att 

genomföra detta utan att försvaga varumärket, men inte omöjligt. 
74

 När Aaker (1996) pratar 

om att höja varumärket så kan det till exempel ske om varumärket är marknadsledare, kanske 

att de har fått något pris eller liknande. Det kan då skapas ett nytt segment. Det kan även höjas 

genom att ge sig in på en ny marknad. 
75 

 
Den åttonde riktlinjen handlar om mätningar. Det är viktigt att följa och mäta märkesvärdet 

över tid, inkluderande märkeskännedom, upplevda kvalitet, märkeslojalitet, och 

märkesassociationer. 
76 

 
Den nionde riktlinjen handlar om varumärkesansvar. En viktig del är att det ska finnas 
någon som ansvarar för varumärket som skapar identiteten och positionen och samordnar 
genomförandet genom organisationen. 

77 
 
Den tionde riktlinjen handlar om varumärkesinvesteringar. Om företaget vill behålla sin 

lojalitet och kännedom måste de fortsätta att investera i varumärket även när de finansiella 

målen inte möts.
78

 

3.5 Nilsons varumärkesteori 

Många företag är bara ett “namn” med en logga istället för att ha ett starkt, bra uppbyggt 

varumärke. Att gå från att bara vara ett “namn” till att faktiskt ha ett starkt varumärke är en 

process. 
79 

 
Ett varumärke måste uppfylla vissa kriterier för att klassas som ett “riktigt” varumärke. Ett 

riktigt varumärke måste ha distinkta värden, vara differentierande, vara attraktivt samt ha en 

klar identitet. Detta innebär att varumärket måste ha en klar profil i kundernas ögon samt 

representera distinkta värden. Det är enkelt för ett företag att undersöka hur ens varumärke 

uppfattas av konsumenterna, det som företaget behöver göra är att nämna varumärket i olika 

sammanhang till olika personer för att se vilken reaktion de får och vad de förknippar 

varumärket med. 
80

 Om personen i fråga kan förklara vad varumärket står för så har företaget 

lyckats bygga upp det, om de inte får någon reaktion tillbaka så har de inte uppnått detta ännu 

utan de är fortfarande bara ett “namn” på marknaden. 
81

 

 
Att ett varumärke måste vara differentierande innebär att ett företag måste göra så att ens egen 

produkt/tjänst skiljer sig från de andra produkterna/tjänsterna inom samma marknad. Det blir 

hela tiden viktigare att differentiera sig på marknaden eftersom att produkten/tjänsten i dagens 

läge blir mer och mer likvärdiga. Lyckas de då sticka ut så ger det en stor fördel då det i 

nuläget är väldigt svårt att vara unik på marknaden. Ofta uppfattas en produkt/tjänst som 

någonting unikt när den kommer ut på marknaden, konkurrenter inom samma marknad 

uppfattar ofta detta och inte långt därefter finns det många liknande produkter/tjänster. 
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Företag kan försöka att tänka utanför boxen och nå ut till nya målgrupper som de kanske inte 

hade tänkt inrikta sig på från början för att etablera ett starkt varumärke. 
82

 

 

Varumärket måste även vara attraktivt och det är oerhört viktigt oavsett vilken bransch det 

handlar om. Det finns oftast känslomässiga skäl till varför en kund väljer ett visst varumärke 

framför ett annat inom alla branscher och det är lätt att spela på det. Varumärket ska för att 

fungera vara attraktivt och inge en positiv upplevelse. 
83

  

 

Ett varumärke måste ha en klar och tydlig identitet, denna del tar oftast produktchefen hand 

om och den är ofta lätt att hantera. Det som är viktigt gällande identiteten av varumärket är att 

det ska vara lätt att känna igen, att kunden direkt ska kunna relatera till vilket varumärke det 

handlar om. Om ett företag inte lyckats identifiera varumärket så att kunden förstår vilket 

varumärke det handlar om blir det svårt att bygga upp lojalitet till företaget. 
84

 Lyckas företag 

med detta så ska varumärket inte bara vara lätt att identifiera utan konsument ska det vara lätt 

att komma ihåg. 
85

 

 

Många tror att varumärken och varumärkesuppbyggnad är någonting som enbart berör 

snabbrörliga konsumentvaror och marknadsavdelningar, vilket inte inte alls stämmer. 

Varumärken och varumärkesuppbyggnad berör alla typer av företag. Det är viktigt för ett 

företag att bygga upp ett starkt varumärke då det hjälper till att positionera sitt företag på 

marknaden. 
86

 

 

Som företag är målet att inge ett förtroende både till sina kunder och sina leverantörer, det är 

en nödvändig del i ens varumärke. Att bygga sitt varumärke blir viktigare och viktigare, när 

ett företag arbetar med detta finns det några saker att tänka på:  

 

  Kommersiella budskap -  i genomsnitt utsätts människor för cirka 1000-2000 

kommersiella budskap varje dag. Därför är det viktigt för ett företag att hela tiden 

synas på ett sätt som företaget vill att konsumenterna ska förknippa med ens 

varumärke. 
87

 

 

 Produkt- och varumärkesprofilering – den genomsnittliga konsumenten har i dagsläget 

fyra till åtta gånger så många erbjudanden jämfört med för tjugo år sedan. Därav är det 

viktigt att identifiera sitt varumärke samt att positionera det på marknaden. 
88

 

 

 Ökande produktdifferentiering – det är viktigt för ett företag att differentiera sin 

produkt/tjänst med ett starkt varumärke då det i dagens läge inte är lika stor skillnad på 

en ”dålig” produkt/tjänst och en ”bra” produkt/tjänst som det var för tjugo år sedan. 

Eftersom att produkterna/tjänsterna har blivit mer likvärdiga i dagens läge så ökar 

betydelsen av vad varumärket står för. 
89
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Det krävs i princip lika mycket arbete oavsett om varumärket byggs för ett litet företag som 

för ett stort.
90

 Att aktivt arbeta med sitt varumärke ger företaget två fördelar, den ena är att 

företaget ges finansiella fördelar och den andra är att personalen har lättare att förstå företaget, 

att kunna identifiera sig med det och den produkt/tjänst som arbetas med. 
91

 

 

Lyckas ett företag bygga upp ett varumärke som personalen känner sig nöjda och stolta att 

arbeta med leder det till en ökad arbetsmoral samt att personalen kan känna en större 

samhörighet. Detta är också viktigt då företaget vill att personalen ska arbeta åt samma håll 

med samma mål och riktningar som resterande delar av företaget.
92

  

 

Att bygga upp ett varumärke är någonting som berör alla företag och alla branscher. Det är 

viktigt att se över vad sitt varumärke ska laddas med med då det är en slags 

överlevnadsstrategi i sin bransch för att klara alla konkurrenter. 
93

 

  

                                                 
90

 ibid 
91

 Nilson, 2000:21 
92

 ibid 
93

 Nilson, 2000:20 



 

 

20 

 

4. Tidigare forskning 

Som tidigare forskare även nämnt kan ett varumärke definieras som de totala intrycken av ett 

företag. Varumärket i sig är mer än bara produkterna/tjänsterna, paketeringen och reklamen. 

Dessa tre är mycket viktiga men de är inte bara de som spelar in på vad varumärket är. 

Varumärket handlar om känslan som kunderna har inför ett företag och dess 

produkter/tjänster som företaget står för. 
94

 

 

Det finns faktorer som bestämmer ett varumärke och som är viktiga för konsumenter. Det 

skall finnas funktionella fördelar, utöver de handlar det om förväntningar och känslor som 

konsumenterna har inför de varumärken som de kan relatera till. Det som påverkar dessa 

känslor är viktigt,  har konsumenten fått en känsla inför ett varumärke är den ofta svår att 

ändra. Den känslan kopplas oftast till allt som har med företaget att göra.
95

  

 

Det svåraste men viktigaste vid uppbyggandet av ett varumärke är att det ska kännas/vara 

unikt, meningsfullt, positivt och det ska få konsumenten att ha en bra känsla. Målet är att 

varumärket ska kopplas ihop med något bra redan i tanken hos konsumenterna.
96

 Starka 

varumärken blir till symboler som kan kopplas ihop med konsumentens identitet.  

 

Något ett företag bör ha i åtanke när de skapar varumärkeskännedom är prissättning, reklam 

och andra sätt att marknadsföra sig på. Om ett företag deltar i olika aktiviteter som leder till 

att de syns, till exempel sponsra någonting i rätt målgrupp, registreras det ofta i 

konsumenternas minne. Detta leder till en medvetenhet hos konsumenterna, ju fler aktiviteter 

som företaget engagerar sig i ju större chans är det att de blir ihågkommet och att 

tankebanorna leder till det varumärket. Varumärkesuppbyggande aktiviteter brukar leda till en 

positiv attityd till varumärket. 
97

 

 

Att fysisk kvalitet, personalens beteende och inställning samt identifieringen av varumärket är 

viktigt för varumärkets värde är ett faktum. Det har även påvisats att om konsumenten kan 

identifiera sig själv och sin livsstil med varumärket så bidrar det till en positiv 

varumärkeslojalitet, vilken i sin tur leder till att chansen ökar att konsumenten kommer att 

rekommendera produkten/tjänsten vidare till personer i sin närhet. 
98

 

 

Forskning har påvisat att ett företag måste ha konsumenterna i fokus då de blir mer och mer 

lojala till varumärken inom olika marknader när det gäller hur de konsumerar. De tre 

viktigaste punkterna när det gäller att bygga upp ett varumärke är att alla inom företaget 

arbetar mot samma mål, att de som arbetar följer de ”traditioner” som finns inom företaget för 

att bilda ett enhetligt varumärke och att ha ett moraliskt ansvar. Medvetenheten till 

varumärket kan stärkas genom att de som redan känner en stark koppling till varumärket får 

en samhörighet till andra som känner detsamma vilket ofta leder till att det sprids vidare vi 

mouth-to-mouth metoden. 
99

  

 

I dagens tekniska samhälle i och med alla sociala medier med mera så blir kunderna bättre 

och bättre på att kunna se igenom ”tomma” löften som olika företag ger. Det räcker inte att 

bara att skaffa en ny modern logga för att göra företaget mer modernt. Den nya loggan måste 
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då stämma överens med resten av vad som försiggår inom företaget för att det ska vara 

trovärdigt. 
100

 

 

Det är viktigt att ha en stark och kraftfull strategi för att bygga upp sitt varumärke och som 

påverkar alla områden inom företaget. Områden som till exempel kundservice, vilken syn det 

finns på försäljning, marknadsföring, paketering, reklam etc. Ett starkt uppbyggt varumärke 

håller samma standard och sänder ut samma meddelande i alla kanaler för att det ska uppfattas 

som så trovärdigt som möjligt. 
101

 

 

Det är väldigt viktigt att få alla inom företaget att arbeta mot samma mål. För att underlätta 

detta kan företaget arbeta med mycket information, att det kontinuerligt kommer nyhetsbrev 

och att personalen blir uppmuntrade. 
102

   

 

Tre steg som ett företag kan gå efter när de vill bygga upp sitt varumärke är: 

1. Identifiera varumärkets position i dagsläget 

2. Bli det varumärket står för 

3. Marknadsför ditt varumärke 
103

 

 

Varumärket bör vara det starkaste som finns i ett företag och det är viktigt att positionera sig 

där företaget vill befinna sig på marknaden. 
104

 Att ha en effektiv marknadsföring av sitt 

varumärke och positionera sig på marknaden så att andra vill förknippas med företaget är 

viktigt. Genom detta kan företaget nå ut till kommande konsumenter, varumärket  

sprids och höjer företaget.
105

 

 

En annan stor del i varumärkesuppbyggandet är personalen, leverantörer, distributörer och 

andra som kan ha en idé eller tanke kring ditt företag och varumärke. Dessa aktörer kan ha en 

stor påverkan om hur ditt företag och ditt varumärke blir presenterat och marknadsfört. En av 

de viktigaste delarna är att få alla att arbeta mot samma mål. 
106
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5. Empiri 

5.1 Hur bygger ett företag upp ett starkt varumärke i teorin? 

I grunden finns det olika sätt att bygga ett varumärke på.  Det spelar in hur ens marknad ser ut 

samt vilken typ av produkter eller tjänster företaget har samt hur företaget ser på sig själva.
107

 

Ett varumärke är en byggsten och ett viktigt verktyg för företag att uppnå sina mål. Om 

företaget inte vet vilka mål eller vilken vision de har så är det svårt att bygga ett varumärke. 

Varumärket är till nytta för att nå mål och delmål, företaget måste ha en affärsplan baserad på 

mål och visioner. Har inte företaget ett tydligt mål med sitt varumärke så blir det oftast bara 

en symbol utan betydelse. Varumärket ska stå för någonting, det ska vara som ett slags löfte 

till sin målgrupp. Ett känt exempel på det är Volvo som står för säkerhet. 
108

 

Innan ett företag påbörjar sin marknadsföring måste de veta vad de vill säga med sitt 

varumärke, vad det ska stå för samt vilka deras målgrupper är. Företaget bör dessutom 

anpassa marknadsföringen efter kundmålgruppernas behov av olika tjänster och produkter. 

Det skiljer sig åt beroende på om företaget vänder sig till privatkunder eller mot business to 

business – företag. 
109

 

Ett företag ska ta en position på marknaden inom sin bransch. Sen måste företaget ständigt 

arbeta med sitt varumärke och fortsätta att marknadsföra det för att bibehålla sin position på 

marknaden. Det kan göras genom att utgå från timing, kvalitet och kundkännedom. När ett 

företag börjar bygga upp sitt varumärke utgår de ofta från noll och ingen känner till företagets 

varumärke då det inte är lanserat, eller positivit laddat med något begrepp som hos många av 

de större företagens varumärken. För att nå ut med detta finns det en rad olika sätt att arbeta 

med marknadsföring. I dagens läge finns det många olika mediekanaler som ett företag kan nå 

ut genom. Företaget måste se över vilken/vilka målgrupper de har för att veta vilka kanaler 

som de ska använda sig av. 
110

 

När det har gått ett år från att man började bygga upp sitt varumärke och företaget har arbetat 

med marknadsföring så kan olika mätningar genomföras för att se vilken utveckling företaget 

haft, samt vilken utveckling som är möjlig. 
111

 

 

Att differentiera sitt erbjudande av tjänster och produkter mot de olika målgrupperna är viktig 

för att bibehålla sin position på marknaden. Det vill säga rätt erbjudande till rätt 

kundmålgrupp 
112

  

Ett företag ska ha ett långsiktigt mål, då är en tidsplan viktig för utan den så vet inte företaget 

vart de ska, eller när de ska vara där. Tidsplanen måste följas för att företaget ska kunna fylla 

varumärket med värde och därigenom uppfylla förväntningar. Fyller man varumärket med 

värde så kan det spridas vidare från en person till en annan. Fylls varumärket med ett värde 
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kan nöjda kunder berätta att det verkligen fungerar och att man uppfyller sina löften. Det 

brukar leda till att fler får upp ögonen för varumärket. 
113

 

 Om en privatperson använder sig av en produkt, som till exempel en BMW så avspeglas de 

värden som bilens varumärke står för på privatpersonen, det vill säga på personens privata 

varumärke. 
114  

5.2 Hur beskriver Nordic Choice Hotels representanter att de arbetar med 

uppbyggnaden av sitt varumärke?  

Nordic Choice Hotels International har tolv olika hotellkedjor, varav Nordic Choice Hotels 

står för sex utav dessa. Anledningen till att Nordic Choice Hotels är uppdelat i olika 

hotellkedjor som alla har olika innebörd är för att de vill att gästen ska kunna välja mellan de 

olika kedjorna utifrån sitt eget behov. Gästen har inte heller alltid samma behov vid alla sina 

resor. 
115

 

  

Nordic Choice Hotels mål är att framstå som en hotellkoncern som har förstått att deras gäster 

har olika behov, beroende på syftet med resan. I och med detta har Nordic Choice Hotels valt 

att dela upp sin hotellkedja i flera underkedjor med olika inriktningar för att försöka 

tillfredställa de behov resenärerna har samt för att ta fler positioner på marknaden. 
116

 

  

Av de resurser Nordic Choice Hotels har lägger de stor vikt vid att försöka bygga upp en 

kunskap kring deras kedjor, vilket de till störst del försöker göra via deras hemsida samt 

genom kundklubben Nordic Choice Club. Utöver det så använder de sig av få resurser till att 

bygga upp ett varumärke. 
117

 

 

En stor ändring som har skett gällande varumärkensuppbyggandet är att i början byggde de 

upp märket ”Choice Hotels” som en multimärkeskedja. I dagsläget arbetar varje enskild 

hotellkedja med att sätta upp en strategi om hur de vill bygga upp sitt varumärke och vad den 

står för. Delvis på grund av att det ska bli tydligt vad som skiljer de olika hotellkedjorna ifrån 

varandra. Nordic Choice Hotels har ingen övergripande strategi för 

varumärkesuppbyggandet.
118

 

  

Ett externt problem som har uppstått är att få gästerna att förstå skillnaden som ska finnas 

mellan de olika hotellkedjorna. Ett problem som de har stött på internt är att få alla 

hotellkedjor att både i drift och franchise genomföra och impletera konceptet som Nordic 

Choice Hotels ska stå för. Först när gästen upplever samma koncept och kvalitet på alla 

hotellen så bidrar det till att kunna bygga upp ett starkare varumärke. 
119

 

  

Nordic Choice Hotels sprider sina resurser mellan de olika varumärkena medan konkurrenter 

ofta lägger alla resurser på enbart ett varumärke. Det starkaste konkurrensmedel som Nordic 

Choice Hotels har är multimarknadsföring och det är även detta som ger konsumenterna ett 

mervärde. 
120
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Quality Hotels 
Quality Hotels vision är att vara bäst på möten genom att leverera kunskap, logi och 

kompetens. En del av deras strategi för att uppnå detta är att hotellen är belagda i utkanten av 

stora städer, i centrum av medelstora städer samt vid flygplatser. Quality Hotels är stora 

konferenshotell med stor kapacitet och tillgänglighet.
121

 

  

Alla elemet ska leva upp till det produktlöfte som Quality Hotels utger via sitt varumärke. 

Konsumenterna ska veta vad de får om de väljer Quality Hotels, detta gäller alla led som 

service, produkt och mat. För att genomföra detta är personalen en stor del, de måste alltid 

leverera det lilla extra. Service ligger i fokus inom denna bransch och på grund av det så 

måste personalen hela tiden leverera samt att upplevelsen måste kvalitetssäkras. Detta anser 

Anne Kvaerner är viktigt för varumärkesuppbyggnaden samt att företaget väljer ett spår som 

alla tror på, så att det är övertygande både hos de anställda och hos kunden. 
122

 

  

Kärnvärdet i Quality Hotels varumärke är kunskap, logistik och omtanke, de arbetar med 

varumärkesutveckling genom innovation och kunskapsutveckling. Quality Hotels lägger 

mycket resurser på nya hotell inom kedjan som till exempel Quality Hotel Friends, vilket 

leder till mycket PR-arbete. Anne Kvaerner anser att de behöver arbeta mer med att skilja sig 

från andra varumärken inom samma bransch. I dagsläget arbetar inte Quality Hotels med 

något speciellt nätverk för att kunna stärka sitt varumärke. 
123

 

 

De investerar kontinuerligt i sitt varumärke och de marknadsför sig via webkampanjer, 

partnererbjudande, Nordic Choice Club, aktivt PR-arbete och några lokala 

sponsringsarbeten.
124

  

Clarion Hotels 

Clarion Hotels vision är att alltid kunna leverera det lilla extra med en twist, de vill uppfattas 

som mer än bara ett hotell. Oavsett typ av möte vill de vara den naturliga mötesplatsen. 
125

 

Varumärket Clarion Hotels står för ”Service with passion” och de värdeord som de arbetar 

med är personligt, passionerat och kreativt. Målet är att personalen ska få gästerna att känna 

att detta genomsyrar allt de gör och står för. I deras vision ingår det att kunna erbjuda både 

gästerna och medarbetarna en förbättrad livskvalitet. Clarion Hotels vill uppnå en positiv 

atmosfär som inte bara hotellgästerna ska lockas av, de arbetar mot att locka till sig 

lokalbefolkningen. 
126

 

 

Clarion Hotels arbetar dagligen med varumärkesuppbyggnad. De är medvetna att alla 

aktiviteter och val påverkar varumärket, vilket gör det till ett pågående arbete för att förstärka 

och förbättra det. Det är viktigt att kontinuerligt kvalitetssäkra för att leva upp till gästernas 

förväntingar. Clarion Hotels lägger stora delar av sina resurser på sin personal då dessa är 

Clarion Hotels varumärke.
127
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Clarion Hotels marknadsför sig i olika kanaler för att nå olika målgrupper. Under 

veckodagarna sträver de mot att fylla hotellen med affärsresernärer, medan de under helger 

och lov fokuserar på att fylla hotellen med privatresenärer. 
128

 

  

Clarion Hotels strävar efter att konsumenterna förknippar varumärket med ett modernt och 

nytänkande hotell som gärna sticker ut. För att stärka sitt varumärke arbetar Clarion Hotels på 

ett nytt restaurangkoncept tillsammans med en ambassadör, Marcus Samuelsson. En del av 

visionen med detta är att få in fler gäster från lokalbefolkningen och inte enbart 

hotelgäster. 
129

 

Varumärkessamarbeten mellan hotell och restauranger är någonting som förekommer relativt 

ofta.
130

 Idéen med att använda sig utav ett samarbete är för att konsumenter har ofta lättare att 

välja en restaurang eller ett hotell som de redan känner till sedan innan. Denna metod kan  

hjälpa olika varumärken att stärka varandra.
131

  

Clarion Collection  

Clarion Collection har som mål att under 2013 öka kännedomen och kunskapen om sitt 

varumärke. För att uppnå målet har Clarion Collection fokuserat på att nå ut till konsumenter 

via sin egen hemsida samt höja antalet bokningar som sker via hemsidan. 
132

 

För att öka kännedomen och kunskapen om Clarion Collection samt fortsätta att bygga 

varumärket kommer Clarion Collection under 2013 fokusera på sex olika områden, dessa är: 

 

 55+. Syftet är att förmedla till målgruppen att Clarion Collection erbjuder 

bekvämlighet, närhet till allt, förmedla känslan av att det är hemtrevligt genom att det 

alltid ingår måltider.  

 

 De som reser mycket. Via ett event kommer Clarion Collection visa potentiella kunder 

som reser mycket vad de har att erbjuda. 

 

 Konceptutveckling. Fyra nya koncept kommer att lanseras hos Clarion Collection. 

Målet är att de ska finnas  på samtliga hotell innan årets slut, dessa koncept är: 

Vinservering, Mat & prat, VIP incheck för Guld och Platinumgäster, Compact gym.  

 

 Ship in shape. En viktigt del i varumärkesarbetet är att den grafiska profilen följs och 

att hotellen erbjuder de koncept som utlovats, därför kommer samtliga hotell besökas 

av ett stylingteam som kommer att ge hotellen ett lyft. 

 

 WeCare – en viktig del i varumärkesarbetet, ska under 2013 i större utsträckning än 

tidigare berätta om allt som Clarion Collection gör för att bidra till en bättre värld. 

Innefattar till exempel fadderfamiljsprojektet med ”Hope for Children” samt 

miljöarbete. Kommunikationen kommer att göras mot Clarion Collections gäster samt 

genom att bearbeta lokal media. 
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 Sociala medier – Clarion Collection ska arbeta mer aktivt med olika kanaler så som 

Facebook, Instagram, Twitter och bloggar för att etablera nya relationer samt för att 

lyssna och dela kunskaper och erfarenheter. Detta kommer att ske både från centralt 

håll, samt på hotellnivå. 
133

 

 

Marknadsföring av kampanjer kommer att ske via Clarion Collections samarbetspartners, 

Nordic Choice Club samt via deras egen hemsida. För att målen för hemsidan ska uppnås 

krävs det att innehållet på hotellsidorna förbättras ytterliggare. Det gäller så väl texter, bilder 

samt erbjudanden. Under 2013 kommer samtliga hotell besökas av webbansvarige Kristine 

Volpe tillsammans med en fotograf, för att få hemsidan så attraktiv som möjligt. En person 

från varje hotell kommer att få en utbildning i att uppdatera sin hemsida.
134
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6. Analys 

Varumärkespyramiden beskriver uppbyggnaden av ett varumärke där de tre grundläggande 

begreppen är produkt, positionering samt varumärke, dessa kontrolleras av företaget. Med 

hjälp av denna grund kan företaget svetsas ihop till ”en stark sammanlänkad enhet” vilket 

också Aaker nämner i sin sjätte riktlinje, om man ser varje hotellkedja som ett eget varumärke 

bör de stärka varandra istället för att försvaga varandra. Detta är ett av Nordic Choice Hotels 

mål, även fast de arbetar med olika hotellkedjor under sig så vill de ha samma koncept och 

kvalitet på alla sina hotellkedjor. Samtidigt vill de att alla ska arbeta mot samma mål inom 

hela koncernen. Den femte riktlinjen i Aakers modell handlar om konsekvenser, att företaget 

ska vara konsekvent i sitt arbete. Författarna anser att Nordic Choice Hotels talar emot sig 

själva i denna fråga, då de har som mål att ha samma standard genom hela kedjan samtidigt 

som de har olika strategier för varje enskild kedja, vilket gör att det inte känns som att målet 

uppnås eftersom de inte är konsekventa i sitt arbete. För att uppnå detta mål tror författarna att 

Nordic Choice Hotels bör ha en grundläggande strategi för hela kedjan, utöver denna strategi 

bör varje hotellkedja arbeta med sin egen image.  

 

I dagsläget arbetar varje enskild hotellkedja med sin egen strategi för att finnas till för alla 

typer av resenärer. I och med detta så kan Nordic Choice Hotels differentiera sig mot andra 

företag på marknaden, vilket är det andra kriteriumet från Nilsons teori. Genom detta har 

Nordic Choice Hotels kunnat positionera sig på många olika platser på marknaden inom 

denna bransch. Med hjälp av positionering så försöker företaget skapa ”en effektiv 

marknadskommunikation av märkesproduktens mervärde till konsumenterna i målgruppen”, 

vilket ofta leder till en marknadskännedom som i sin tur ofta leder till märkeslojalitet. Detta 

stöds även av den första riktlinjen i Aakers modell som handlar om att hitta sin position på 

marknaden. Författarna tror att Nordic Choice Hotels skulle kunna uppnå samma effekt 

genom att arbeta med en grundläggande strategi för alla hotellkedjor istället för att varje kedja 

arbetar med en egen strategi. Vi som författare anser att detta kan kopplas ihop med den 

nionde riktlinjen ur Aakers modell, varumärkesansvar. Det ska finnas en person som ansvarar 

för varumärket som skapar identiteten och positionen samt samordnar genomförandet. Nordic 

Choice Hotels har en marknadschef inom varje hotellkedja som arbetar kontinuerligt med 

detta. Att ha olika inriktningar för varje hotellkedja anser vi som författare är positivt då de 

når ut till en bredare kundkrets.  

  

Den strategiska varumärkesplattformen tar upp sex steg om hur företag ska gå till väga för att 

lyckas bygga upp ett starkt varumärke. Dessa delar är produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkesidentitet. Produktattribut 

innebär kort sagt att det viktigaste för att få en produkt framgångsrik är produktkvalitet. Detta 

är något som Nordic Choice Hotels vill uppnå, vi som författare anser dock att de inte har 

uppnått detta fullt ut. Om man jämför två olika hotell från kejdan ”Quality Hotels” uppnås 

detta mål, då de arbetar med samma strategi. Jämför du istället ”Quality Hotels” med ”Clarion 

Hotels” uppnås inte samma kvalitet, detta på grund av de olika strategier hotellkedjorna 

arbetar med. Om Nordic Choice Hotels istället skulle ha en och samma strategi som 

genomsyrar alla kedjor så anser författarna att det skulle uppnå en mer likvärdig kvalitet 

oavsett hotellkedja. 

 

Märkesidentitet innebär vad ett varumärke står för, detta bör företaget samt personalen alltid 

ha i åtanke när arbetet med varumärket pågår. Aaker nämner detta i den åttonde riktlinjen som 

till stor del handlar om att ett företag ska hålla statistik, mäta märkesvärdet över tid, inkludera 

märkeskännedom, upplevda kvalitet, märkeslojalitet och märkesassociationer. Författarna 
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anser att Nordic Choice Hotels arbetar med kundundersökningar för att kunna mäta sitt 

märkesvärde.  

 

Från kriterium ett ur Nilsons teori kan vi som författare utläsa att varumärket måste ha en klar 

profil i kundernas ögon för att klassas som ett ”riktigt varumärke”. Företaget måste själva 

ladda sitt varumärke med de värdeord som de vill kopplas ihop med av kunderna. Nordic 

Choice Hotels vill stå för att gästen ska ha ett val där gästen själv kan välja hotell utifrån sitt 

eget behov. Hotellkedjorna arbetar utifrån olika värdeord, till exempel Quality Hotels står för 

”bäst på möten”. Kärnvärde står enligt Melin för varumärkets primära konkurrensfördel. 

Nordic Choice Hotels primära konkurrensfördel är att de finns på många olika positioner på 

marknaden då de har sina olika hotellkedjor medan till exempel Scandic enbart har en 

position. Aakers tredje riktlinje handlar om att identifiera sitt varumärke för att hitta rätt 

position på marknaden och kan även kopplas till detta. Författarna anser att Nordic Choice 

Hotels arbetar med sin varumärkesuppbyggnad enligt denna teori, då de tagit många 

positioner på marknaden. Vi anser att detta leder till att Nordic Choice Hotels attraherar fler 

målgrupper jämfört med övriga hotellkedjor just på grund av att det finns så pass många olika 

inriktningar. Aakers fjärde riktlinje innebär att företaget måste arbeta för att behålla sin 

position på marknaden, att hela tiden utveckla företaget och testa nya sätt att nå ut till sina 

kunder hjälper företaget att behålla sin position. Vilket även kan kopplas ihop med den tionde 

riktlinjen ur Aakers modell. 

 

Marknadskommunikation handlar om reklam, PR, personligförsäljning samt andra 

säljfrämjande åtgärder. Enligt Nilsons tredje kriterium måste företaget hela tiden arbeta med 

sitt varumärke och marknadsföring för att hålla varumärket attratktivt och inge en positiv 

upplevelse. Författarna har tyvärr inte fått något specifikt svar om hur Nordic Choice Hotels 

arbetar med sin marknadskommunikation men utifrån intervjuerna så kan författarna utläsa att 

de arbetar mycket med sin hemsida och sin medlemsklubb Nordic Choice Club. Intern 

märkeslojalitet innebär att få lojala konsumenter inom en specifik målgrupp, vilket författarna 

anser att  Nordic Choice Hotels arbetar mycket med då de har sin medlemsklubb Nordic 

Choice Club, bland annat.  

 

Märkesidentitesprismat består av sex olika delar, fysik, relation, avspegling, personlighet, 

kultur och självbild. Fysiken innebär att företaget måste veta vad varumärket står för om 

företaget ska kunna bygga upp ett starkt och framgångsrikt varumärke. Nordic Choice Hotels 

står för ”Choice”, att gästen själv ska kunna välja och arbetar noggrant utifrån detta. Som vi 

tidigare nämnt har Nordic Choice Hotels många olika underkedjor med olika inriktningar, vi 

anser därför att gästerna har stora valmöjligheter när det gäller att välja hotell för olika 

tillfällen, även fast de vill hålla sig till en och samma hotellkedja.  

 

Det fjärde kriteriumet ur Nilsons teori består av att företaget måste ha en tydlig identitet. Det 

ska vara lätt för en kund att direkt förstå vilket varumärke det handlar om. Det anser 

författarna att Nordic Choice Hotels bör arbeta mer på då det inte är självklart i dagens läge 

att alla dessa hotellkedjor tillhör en och samma koncern.  

 

Ett varumärke får ofta en personlighet genom hur företaget kommunicerar sina produkter eller 

tjänster till konsumenterna. Företag använder sig ofta av en ambassadör här som fungerar som 

ansiktet utåt för att målgrupperna lättare ska kunna ge det en personlighet. Författarna anser 

att detta kan kopplas ihop med den sjunde riktlinjen från Aakers modell. Ett exempel på hur 

Nordic Choice Hotels arbetar med detta är att de har inlett ett samarbete med Marcus 

Samuelsson gällande hotellens restauranger för att locka fler gäster. Vi som författare tror att 
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detta samarbete kommer att generera i att fler får upp ögonen för Nordic Choice Hotels 

eftersom Marcus Samuelsson är en välkänd person vilket gör att folk blir nyfikna och vill vara 

med och uppleva det på plats.  

 

Kulturen är den del av identiteten som kopplar ihop företaget med varumärket och varumärket 

med företaget.  Det finns många varumärken som liknar varandra och på grund av detta är det 

viktigt att det finns en kultur som förklarar för konsumenterna hur de kan skilja dessa 

varumärken åt. För ett företag så är det väldigt viktigt att det skapas en relation till kunderna, 

att de får en relation till varumärket. Relationen som Nordic Choice Hotels skapar är att det 

alltid finns en valmöjlighet om vilken typ av hotell gästen behöver utifrån vilken typ av resa 

gästen gör, vilket kan skilja sig från gång till gång. Ett varumärke avspeglar sig ofta på en 

livsstil eller en egenskap som konsumenterna vill ha och kan identifiera sig med. Även här är 

det de olika hotellkedjorna som finns inom Nordic Choice Hotels som har stor betydelse, det 

finns något för alla. Självbilden har även den att göra med om konsumenten kan och vill 

identifiera sig med varumärket. De måste känna att de kan stå för det varumärket står för 

genom att konsumera produkten/tjänsten som företaget erbjuder vilket man också kan utläsa i  

den andra riktlinjen i Aakers modell, varumärkets fördelar. 
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7. Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på hur ett varumärke ska byggas upp enligt teorin samt ta 

reda på hur Nordic Choice Hotels arbetar med sina olika varumärken och vilka strategier de 

använder sig av för att bygga upp dessa. 

Slutsatsen med den genomförda studien visar på att Nordic Choice Hotels arbetar med att 

bygga upp sitt varumärke som ett företag ”ska” göra enligt studiens teori till en viss del. Ett 

exempel är att de verkligen har lyckats med sin positionering på marknaden då de har intagit 

många olika positioner på marknaden inom branschen och de har även lyckats bibehålla dessa 

positioner.  

 

Det Nordic Choice Hotels kan göra för att arbeta helt enligt hur ett företag rent teoretiskt ska 

gå tillväga är att fokusera på att diffirentiera sig mer från andra liknande företag inom samma 

bransch. I dagsläget är Nordic Choice Hotels inte tillräckligt tydliga med att de fem 

underliggande kedjorna tillhör koncernen Nordic Choice Hotels, enligt teorin bör företaget 

identifiera sig mer och inta dessa positioner på marknaden. En idé för att nå ut till allmänheten 

med att de faktiskt tillhör en och samma kedja är att göra en reklamkampanj där Nordic 

Choice Hotels trycker på att de är en stor kedja med olika typer av hotellkedjor för olika typer 

av resor. Att de finns där för alla resenärer, att de marknadsför sin kundklubb Nordic Choice 

Club ytterliggare.  

 

Vi som författare anser att det är här Nordic Choice Hotels brister i hur ett företag ”ska” 

arbeta med att bygga upp ett varumärke om de utgår från teorin. Å andra sidan kan detta vara 

ett medvetet val från Nordic Choice Hotels sida, men vad vi som författare har förstått utifrån 

de intervjuer vi genomfört så tror vi att det inte är ett medvetet val.  

 

Författarna anser att Nordic Choice Hotels arbetar kontinuerligt med sitt varumärke och de 

har laddat det med de värdeord som de vill att Nordic Choice Hotels ska stå för. De olika 

kedjorna har fått ladda sina egna varumärken med vad de vill att de ska stå för vilket gör det 

hela bra och tydligt. Vi anser att gästen har stor valmöjlighet i och med detta, det finns alltid 

något hotell som tilltalar en med de behov man har just för den valda resan.  

 

Att det finns så många olika inriktningar på hotellen anser vi är en fördel jämfört med övriga 

hotellkedjor, som många har en och samma grundidé. Vi anser att det är mer intressant för 

gästen att kunna hålla sig inom en och samma hotellkedja för att kunna samla bonuspoäng och 

liknande utan att behöva bo på samma slags hotell hela vistelsen. 



 

 

8. Framtida forskning  

Förslag till framtida forskning är att forskare kan fördjupa sig i hur specifika hotell arbetar 

med sitt varumärke och inte en hel kedja. Forskning kan även ske genom att jämföra andra 

hotellkedjor hur de arbetar med sitt varumärke och hur de kan ladda sitt varumärke samt 

positionera sig på marknaden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall mailintervju 
 

Respondenten 
Hur länge har du arbetat inom XXX? 
Vad arbetar du med på XXX? 
Vad har du för utbildning/kompetens? 
Vad arbetade du med innan du började arbeta inom XXX? 
 
Företagets varumärkesarbete 
Vad är det som kännetecknar XXX? 
Vad står varumärket XXX för? 
Hur ser ni på er varumärkesuppbyggnad? 
Vad anser ni är viktigt gällande varumärkesuppbyggnad? 
Vilket kärnvärde har ert varumärke? 
Hur arbetar ni med varumärkesutveckling? 
Vad är det som skiljer ert varumärke från andra varumärken i samma bransch? 
Arbetar XXX med något nätverk för att kunna stärka sitt varumärke? 
Använder XXX sitt varumärke som konkurrensmedel? I så fall, hur? 
Vad vill ni att konsumenterna ska förknippa ert varumärke med? 
Anser du att XXX ger konsumenterna ett mervärde? I så fall, hur? 
Investerar ni kontinuerligt i ert varumärke? 
Hur marknadsför ni er? 
Vilken image vill ni att XXX har? 
Hur försöker XXX positionera sig? 
Vad tror du om XXX framtid? 
Är det något mer som ni vill ta upp gällande varumärkesuppbyggnad? 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Intervju Anne Kvaerner 

Anne Kvaerner, Quality Hotels 

 
Respondenten 
Hur länge har du arbetat inom Quality kedjan? 
5 år innen Nordic Choice. 2 år inom QH og dens ledningsgrupp. 
 

Vad arbetar du med på Quality kedjan? 
Marketing/branding og strategi 
 
Vad har du för utbildning/kompetens? 
Sivilekonom från Sverige med fordjupning inom marketing och design 
 
Vad arbetade du med innan du började på Quality kedjan? 
Ikea (1 ½ år) 
Arrangementskomiteen for VM i sykkel i Norge 1993. PA for VD inom organisasjonen 
JOTUN (färgprodusent) – produktsjef, maretingsjef, innovasjonsleder og til sist 

markedsdirektør 
 
Företagets varumärkesarbete 
Vad är det som kännetecknar Quality hotels?  
Kurs og konferens hotel som ligger i utkanten av store steder og i sentum av middels store 

byer. Og ved flygplatser. 
Store konferansehoteller/god kapasitet 
God tilgjengelighet 
Sikker levering 
 
Vad står varumärket Quality hotels för? 
«Best på møter» er vår ambisjon. 
 
Pay of: It’s taken care of! 
Vi skal levere kunnskap, logistikk og kompetanse. 
Se profilmanual:h 

ttps://www.nordicchoicehotels.no/#View,standard/Filter,6733/LightBoxView,6733/AboutBra

nd,13947  
 

Hur ser ni på er varumärkesuppbyggnad? 
Kontinuitet. 
Forutsigbarhet i leveransen. 
Det gjelder i alle ledd. Service, produkt og mat. Alle elementer skal bygge oppunder vårt 

produktløftet. Personalet er ekstremt viktig! De må levere det ekstra. Vi jobber i en bransje 

der service ligger i kjernen av det vi skal levere. Og som er en differensiator. Men dette må 

kvalitetssikres 
 
Vad anser ni är viktigt gällande varumärkesuppbyggnad? 
Se punkt over. Kontinuitet. Velge et spor som alle tror på, og som skaper begeistring både hos 

de ansatte og hos kunden. 
 
Vilket kärnvärde har ert varumärke? 



 

 

 

Kunnskap, logistikko g omtanke. 
Hur arbetar ni med varumärkesutveckling? 
Innovasjon, konseptutvikling. Nye hoteller er spydspisser i markedet. Mye jobbing med PR 

arbeid. Eks.vis rundt vårt nye hotell Quality Hotel Friends. 
Vad är det som skiljer ert varumärke från andra varumärken i samma bransch? 
For lite i dag. Men dette jobber vi med. Vi sees på som noe mer fleksible. Vi trekker mer mot 

den emosjonelle dimensjonen i posisjoneringskartet i møtesmarkedet. 
Vi utbilder Quality Meeting Advisor – spesialister på møter som veileder kunder på hvordan 

de kan gjennomføre sine møter. Se link under. 
https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Kampanjer-og-tilbud/Quality-QMA/ 
Se også vedlegg på kampanje. 
 
Arbetar Quality hotels med något nätverk för att kunna stärka sitt varumärke? 
Vi jobber ikke med noe spesielt nettverk. Litt usikker på hva dere mener her. 
 
Använder Quality hotels sitt varumärke som konkurrensmedel? I så fall, hur? 
Vad vill ni att konsumenterna ska förknippa ert varumärke med? 
Best på møter. At vi er fleksible og at vi levere høy kvalitet, er profesjonelle og tilgjenglige. 
 
Anser du att Quality hotels ger konsumenterna ett mervärde? I så fall, hur?  
Ja. 5000 mennesker med høy kompetanse som arrangerer 1000 vis av møter varje år. 
 

Investerar ni kontinuerligt i ert varumärke? 
Ja 
 

Hur marknadsför ni er? 
Web kampanjer 
Partnertilbud 
Nordic Choice Club 
Aktiv PR arbeid 
Noe sponsorat lokalt 
 
Vilken image vill ni att Quality hotels har? 
At vi er de beste på å arrangere møter. At vi har kompetanse (QMA)og høy og fleksibel 

service. Bekymringsløse møter. 

 
Hur försöker Quality hotels positionera sig? 
Se punkter over. 
 
Vad tror du om Quality hotels framtid? 
Stor tro  
 
Är det något mer som ni vill ta upp gällande varumärkesuppbyggnad? 
Viktig at vi kar konsepter og utbildningsprogram som bygger brandet i riktig retning. 

Ansvarliggjøring av de ansatte. You are the boss. Alle må skjønne at de er en viktig brikke i 

varumerkeleveransen. Det hjelper ikke om vi har en dyktig QMA og servitøren gir elendig 

service. Alle tiltak skal bygge oppunder vår ønskede posisjon. Best på møter! 

https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Kampanjer-og-tilbud/Quality-QMA/


 

 

 

Bilaga 3. Jessica Castegren 

Respondenten 
Hur länge har du arbetat inom Clarion kedjan? 
2 år 
 
Vad arbetar du med på Clarion kedjan? 
Marknadschef, central marknadsföring för hela kedjan 
 
Vad har du för utbildning/kompetens? 
Diverse sälj och marknadsföringsutbildningar, bl.a IHM, IFL, Bergs m.fl 
 
Vad arbetade du med innan du började arbeta inom Clarion? 
Ansvarig för leverantörsavtal inkl marknadsansvarig för samtliga leverantörers exponering 

(flygbolag, hotell, biluthyrare, charter m.fl) på Travellink Nordic 
 
Företagets varumärkesarbete 
Vad är det som kännetecknar Clarion? 
Clarion erbjuder mer är mer än bara en hotellsäng, vi vågar sticka ut vara annorlunda och 

önskar levererar det ”lilla extra”, eller ”med en twist”. Vi är ortens naturliga mötesplats, 

oavsett typ av möte, vi ska passa för alla tillfällen och hela tiden vara ”top of mind”. 
 

Vad står varumärket Clarion för? 
”Service with passion” är vår payoff. Våra passionerade medarbetare ska vara en av de 

faktorer som gästerna kommer ihåg oss för. Våra värdeord personligt, passionerat och kreativt 

ska genomsyra det vi gör. Vår vision är att erbjuda våra gäster och medarbetare en förbättrad 

livskvalitet. Vi vill att gästerna upplever stadens puls när de besöker oss, en positiv atmosfär, 

att vi skapar en skön känsla och väcker ”mersmak”. 
 
Hur ser ni på er varumärkesuppbyggnad? 
Något som ständigt pågår, dagligen, varje minut. Alla aktiviteter och val påverkar, och 

förhoppningsvis i rätt riktning för att kontinuerligt förstärka och förbättra. 
 

Vad anser ni är viktigt gällande varumärkesuppbyggnad? 
Det är viktigt att ständigt kvalitetssäkra att vi lever upp till gästernas förväntningar, att vi 

håller det vi lovar och att vi arbetar med likasinnade professionella, partners 
 

Vilket kärnvärde har ert varumärke? 
Personligt, passionerat och kreativt 
 
Hur arbetar ni med varumärkesutveckling? 
Vad är det som skiljer ert varumärke från andra varumärken i samma bransch? 
Som tidigare nämnt, vi levererar något MER än bara en hotellvistelse och vi gör det med ”en 

twist”. Vi lockar också in lokalbefolkningen till vad vi kallar ”den levande mötesplatsen” 
 

Arbetar Clarion med något nätverk för att kunna stärka sitt varumärke? 
? 
 

Använder Clarion sitt varumärke som konkurrensmedel? I så fall, hur? 
? 



 

 

 

Vad vill ni att konsumenterna ska förknippa ert varumärke med? 
En annorlunda vistelse, ett varumärke som sticker ut, är lite modigare än andra, går sin egen 

väg men ändå lyssnar på sina gäster. 
 

Anser du att Clarion ger konsumenterna ett mervärde? I så fall, hur? 
Se ovan 
 

Investerar ni kontinuerligt i ert varumärke? 
Vi har årlig brandkontroll där varje hotell kvalitetssäkras genom kvalitativa besök: hur pass 

väl följer de vår brandmanual? Hur kommunicerar de med våra gäster? Håller de vår grafiska 

profil? Har personlen en JA-attityd? Har hotellet rätt man på rätt plats? Etc etc 
Vi investerar också ständigt i vär personal, låter dem vidareutveckla sig då DE ÄR VÅRT 

VARUMÄRKE. 
 

Hur marknadsför ni er? 
På flera olika sätt i flera olika kanaler. Kom ihåg att vi måste marknadsföra oss till olika 

målgrupper, till affärsresenären och konferensgästerna i veckan, till privatresenären på helgen 

och under loven och till lokalbefolkningen alla dagar i veckan. 
 
Vilken image vill ni att Clarion har? 
Modernt och nytänkande som gärna sticker ut 
 

Hur försöker Clarion positionera sig? 
- 
 

Vad tror du om Clarions framtid? 
Vi går en fantastik framtid till mötes! Vi öppnar ett nytt restaurangkoncept med Marcus 

Samuelsson på ALLA Clarion Hotels i Sverige och Norge. Detta kommer förstärka vårt 

varumärke i Sverige definitivt men också ge ordet hotellrestaurang en helt annan innebörd i 

Norge. I Norge hänger man aldrig på hotell om man inte bor eller konfererar och skulle än 

mindre få för sig att ÄTA på en hotellrestaurang. Detta kommer vi ändra på och samtidigt ta 

position som den naturliga mötesplatsen på orten. 
 

Är det något mer som ni vill ta upp gällande varumärkesuppbyggnad? 
- 
 

 



 

 

 

Bilaga 4. Liv Kindem, Marknadschef för Nordic Choice Hotels. 

 

Vad står varumärket Nordic Choice Hotels för?  Vad är det som ger det mening och gör 

det unikt?  

Nordic Choice Hotels er en del av Choice Hotels International. Selskapet er et 

mulitbrandselskap, med 12 ulike hotellkjeder internasjonalt. Vi har 6 ulike kjeder hos oss. Og 

meninigen ligger i navnet «choice» - valg. Du skal som gjest kunne velge mellom ulike kjeder 

ut fra ditt behov.  

 
Hur har ni byggt upp ert varumärke? Internt och externt. 

Vi bruker lite ressurser på å bygge opp varemerket Nordic Choice Hotels, men vi bruker store 

ressurser på å bygge kjennskap til kjedene våre. Vi bygger også kjennskap til vår webb side, 

www.choice.no og klubben vår Nordic Choice Club. 

 
Vilka faktorer anser du haft betydelse uppbyggnaden av ert varumärke? F.f  tänkte ni 

på några speciella faktorer vid uppbyggandet? 

Vi bygger primært merkevarene gjennom konseptutvikling og leveranse mot kundene. Altså 

ute på hotellene hvor vi møter gjestene.  

 
Använde ni er av någon speciell strategi eller modell vid uppbyggandet av ert 

varumärke? 
Vi har laget vår multibrandstrategi hvor vi har definert brandstamt og stratgei pr kjede. Dette 

for å bli tydlige nok for hver merkevare og skille disse fra hverandre.  

 

Har ni stött på några problem med uppbyggandet? Externt/Internt?  

Promblemene eksternt er å få kunder og gjester til å forstå forskjellen på våre kjeder. Internt 

har det vært å få alle hotellene, både drift og franchise til å gjennomføre og implementere alle 

konseptene vi innfører. Først når gjesten opplever de samme konseptene på alle hotellene, 

bidrar konseptene til å bygge merkevaren.  

 

Finns det några skillnader mot hur ni agerar nu jämfört med i starten av ert 

varumärkesuppbyggande? 

Vi har gått fra å bygge merkevaren ”choice hotels” som en multibrandkjede, til å bygge våre 

fem kjeder hver for seg. Det har vært en viktig endring. 

 
Vad tror ni skiljer ert varumärkesuppbyggande jämfört med andra företag inom 

samma bransch? 

Det at vi er den eneste med flere kjeder, gjør at vi må spre ressursene våre på fem kjeder mens 

konkurentene som Scandic kan bruke alle sine ressurser på en merkevare. De er en mye større 

utfordring for oss.  
 

Hur arbetar ni med varumärkesutveckling? 

Dette  arbeider vi med kontinuerlig i hver kjede, og markedssjefene for kjedene holder i dette.  

 

Vilken image försöker Nordic Choice Hotels ha? 

Vi ønsker å fremstå som det hotellkonsernet som har forstått at man har ulike hotellbehov ut 

fra formål  med reisen. Derfor tilbyr vi flere kjeder, og ikke det samme produktet for alle som 

våre konkurrenter gjør.  

 
Hur ska Nordic Choice Hotels lyckas bibehålla sin image vid eventuell expansion? 

http://www.choice.no/


 

 

 

Ekpensjonen kommer gjennom kjedene, og styrker disse.  

 
Hur ser era logotyper ut? F.f : Anser ni den som en viktig del i er marknadsföring? 

Logoen for Nordic Choice Hotels er komplisert fordi den inneholder tre av fem kjeder. Vi 

bruker ingen ressurser på å gjøre denne kjent, kun kjedenes logoer.  
 

Hur använder Nordic Choice Hotels sitt varumärke som konkurrensmedel? 

Igjen er mulitibrandingen vår vårt sterkeste konkurransemiddel. 

 
Vilket mervärde ger Nordic Choice Hotels varumärke konsumenterna?  

Mulitbranding 

 
Vilket kärnvärde anser ni att Nordic Choice Hotels består av? 

Energi, Mot og Begeisting 

 
Hur försöker Nordic Choice Hotels positionera sig? Hur ser 

marknadskommunikationen ut? 

Som nevnt gjør vi markedskommunikasjonen vår primært gjennoim kjedene. Men kan sende 

over sommerkampanjen vår for sommeren 2013 når den er klar, så kan dere se. 

 

Hur arbetar Nordic Choice Hotels med att skapa en intern lojalitet bland dem som 

arbetar inom organisationen? 

Dette gjør vi gjennom internkommunikasjon, samt en årlig klimaundersøkels og tiltak etter 

denne.  

 
Hur arbetar Nordic Choice Hotels med nätverk i sitt arbete med att bygga upp ett starkt 

varumärke? 

 
Hur högt är varumärket Nordic Choice Hotels värderat till?  

 

Investerar ni kontinuerligt i Ert varumärke?  

 

Vad har ni för vision med ert varumärke?  

 

Vad tror du om Nordic Choice Hotels framtid? 

Vi kommer fortsatt til å vokse gjennom nye store hoteller i kjedene.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 - Intervju Peter Sackemark 
Transkribering 
Linn: Jag tänkte först fråga om det är okej att vi nämner ditt namn i vår uppsats?   
Peter: Det beror alldeles på vad vi kommer fram till. 
Peter: Ja det här med teorin hur har ni fått reda på den, hur man bygger varumärken, är det 

skolböckerna eller? 
Linn: Ja vi har några böcker hittills som vi har läst om hur man enligt böckerna ska bygga upp 

ett varumärke och så. 
Peter: För det finns det ju säkert en tre fyra olika skolor va? 
Linn: Ja precis för det står ju väldigt mycket, ja det finns ju väldigt många olika sätt hur de 

kan göra det på. 
Peter: Alltså det man i grunden kan säga, alltså det finns olika sätt att göra det på, sen beror 

det också på hur ser ens marknad ut, hur ser ens produkt ut, hur ser man på sig själv, jobbar 

man med tjänster osv. Hur ser nodic choice på sig? De kanske anser att de är ett 

konsumentföretag, de hjälper ju konsumenterna med att sova, bo. Eller så som jag skulle vilja 

uttrucka det mer, tjänsteföretag, de levererar en tjänst. Men hur ser de på sig? Det är det som 

är intressant. Det är ur det perspektivet som dom bygger sitt varumärke, och det är det ni 

måste ta reda på. 
Linn: Ja precis, vi har fått svar från en på Qualitykedjan, hon säger att de ser sig som att de är 

bäst på möten, att det är det som är deras grund, att de vill ligga i utkanten av stora städer och 

sen i små städer mer i centrum för att ha möten. Därför vill vi se de andra, från clarion, 

collection osv hur de ser, om de jobbar på samma sätt eller om det skiljer sig åt. 
Peter: Har ni tittat något på internet hur Choice själva beskriver sig? 
Linn: Ja vi har ju kollat mycket på alltså hur deras hemsida, och Josefin jobbar på Quality 

hotel, så vi har fått lite från deras intranät och sådär. 
Peter: men vadå, Quality, ingår de i nordic choice? Nu är jag inte helt med där.. 
Linn: Nordic Choice hotels är ju en stor kedja, som har olika underkedjor, där Quality är en, 

collection är en, comfort är en osv. 
Peter: Så nordic choice är någon form av övergripande, men samtidigt finns det renodlade 

hotell under choice? 
Linn: Nordic choice är alla över de här. Så vi har pratat lite med hon som är marknadschef 

över choice. 
Linn: Vi tänkte kolla lite hur länge du har arbetat med det du gör idag? 
Peter: 30 år drygt. 
Hur anser du att man bygger upp ett varumärke? 
Peter: det beror alldeles på vad alltså, varumärke är en isolerad byggsten för ett företag, det är 

ett viktigt verktyg för att nå mål. Känner man inte till målen och visionerna och såna saker.. 

då är frågan hur ska man skapa sitt varumärke, är det bara för försäljning i allmänhet och tjäna 

pengar? Eller bygger man ett varumärke i syfte att infria visionerna? Det är det de handlar om. 

Det är fullständigt avgörande, vilka insatser ska vi göra, vad krävs av oss? Varumärket kan 

vara till nytta för att vi når mål, delmål. Den frågan måste man ställa sig först. Sen måste man 

också ha en affärsplan, för att få reda på vad man under året ska göra för att stötta mål, 

infriande och vision. Har ni det? 
Linn: Vi ska ju bara besrkvia hur man gör, hur nordic choice gör, vi ska ju inte bygga upp ett 

varumärke, vi ska bara redogöra för hur de har gått tillväga. 
Peter: nej nej, jag bara undrade om ni hade fått lite underlag att titta på och så. 
Linn: Nej vi håller på med det, vi har precis satt igång med arbetet. Vi är på ett så tidigt 

stadium, den ska ju vara klar först i juni så vi har precis satt igång. 
Peter: litegrann kan man säga såhär, ska man åka på semester så kan man ha en cykel, hur 

långt ska vi åka? Ja det beror på vart vi ska, vad vi vill ha för upplevelse, vad har vi för 



 

 

 

slutmål? Har man inte det blir varumärket bara en symbol, helt obetydlig. Man brukar tala om 

att ett varumärke står för någonting, ett löfte till sin målgrupp. Det mest kända exemplet är 

Volvo, vad står volvo för? Jo säkerhet, köper du en volvo får du en säker bil. Du kan fördas 

på ett säkert sätt. Vilket gör att många människor är berädda på att köpa en volvo, därför att 

säkerhet är viktigt i den branschen. Då är man beredd att betala det. Det har ju varit deras mål, 

hur länge som helst, de hade ju det som mål, vi ska bygga varumärke. Deras mål är att bidra 

till ett säkert samhälle. Det hänger ihop, sen kommer 500 andra bilmärken, som tex saab, vad 

står de för? Nästan ingen vet. De har hoppat mellan olika delar, hälsoinriktat, modern teknisk, 

men det blev lixom ingenting. BMW – körglädje, Audi – teknik, osv. Skoda – förnyade 

uppfinningar till ett bra pris. De tar alltså olika marknadssegment, marknadsandelar, där har vi 

våran målgrupp, det bygger på de kundfördelar vi har , där kan vi göra business. De 

businessen ska vi göra för att nå mål. Isolera inte varumärket som någon liten tegelsten i en 

stor mur för då gör den ingen nytta. Det är den viktigaste stjärnan, symbolen för vad företaget 

lovar sin målgrupp. Att bygga den, först måste man göra en jädra massa undersökningar, som 

marknadsanalyser, hur ser vår marknad ut? Vem köper, vem är intresserad av att köpa våra 

tjänster? Hur är deras beteende,  hur ser deras köpbeteende ut osv. alltid måste man känna till 

vad man har för konkurrenter på makrnaden, vi kan inte ta samma position som någon annan 

redan har. Man ska positioner ett varumärke, sätta det på kartan bland andra konkurrenter, det 

är då idiotiskt att gå ut och säga att man t.ex. ska ta ”säkerhet” det är ju redan upptaget. 
Man måste försöka hitta en egen nisch, och då är det frågan om hur många finns det lediga? 

Som är trovärdiga och tillför nytta för målgruppen.. 
Man måste hitta dessa bitar, noggranna analyser, undersökningar, okej..  vi har den här 

produkten, den tjänsten som vi ska sälja, den och den positionen finns lediga på vår marknad, 

hur gör vi nu? Det är inget klockrent svar, ska vi anpassa vår tjänst, ska vi bredda vår 

målgrupp, vårt erbjudande? Ska vi slå ihop oss med någon annan, ska vi lägga till några 

deltjänster? För att annars så blir det lite halvhjärtat, vi passar nästan in i den här målgruppen 

men inte riktigt, och vi har inget särskilt. Ett klassiskt exempel är peugeot, när de lanserades i 

sverige i början på 60-talet. Det fanns inget specifikt utmärkande med det bilföretaget, det var 

precis mitt emellan: grå, tråkig, inte särskilt snabb, inte särskilt snygg, över huvud taget inte 

kreativ för fem öre. Då gjorde man så att man vände på alltihop och sa; bilen lagom. Så blev 

det de. Det blev en jävla bra grej, passar bra på den här nordiska marknaden. I frankrike och 

andra ställen tonade man ner och försökte prata om andra saker, men då blev man också lätt 

en i mängden. Varumärkets uppgift är egentligen att signalera någonting, säg att du har 15 

olika bilmärken, 15 gula bollar, vilken ska du välja?  Vet du när du går och tittar på en bil att 

den ska se ut så och så, ha de egenskaperna, se ut så och så. Som regel går folk på känsla, oj 

det här var intressant, det gillar jag osv. Man bildar sig en uppfattning utefter vägen. Har man 

såkallade mogna varumärken så vet man BMW står för körglädje, och det är prestige och 

status, det är lite high-class, eller var i alla fall. Det gäller att veta, vad passar mig? Om en bil 

till exempel signalerar någonting, jag är en finansputte, då är BMW och audi givna val för 

mig. Inte för att jag kanske brukar gilla det, utan för att jag vet att det signalerar någonting. 

Det är en del av min personlighet, det gör ju varumärket. Sen kan du koppla det vidare till ditt 

privata varumärke. Vad har varumärket för uppgift? Vad ska det göra för nytta? 
Vilka problem kan man stöta på när det gäller varumärken? 
Peter: Allting handlar om att man måste börja med en affärside, och då är frågan, här bygger 

vi en affärside, vi ska driva ett hotell, finns det efterfrågan på det? Aa det gör det kanske, men 

hur ska vi göra för att de ska välja oss istället för andra hotell. Vi lägger in ett värde i det på 

något vis. 
Linn: Nordic choice har ju olika underkedjor som har lite olika inriktning. 
Peter: nordic choice för mig signalerar ingenting, jag bor på nordic choice ett par gånger i 

månaden på lite olika ställen, men jag vet fortfarande inte vad det står för. Jag har frågat de i 



 

 

 

receptionen, men de är lite oklart. Jag har aldrig vetat exakt så som ni sa vilka som är 

underkedjor osv. 
Det centrala är ju hur de själva ser på sig, säljer vi produkter eller tjänster? Det är olika sätt att 

bygga varumärken på, det är olika sätt att bygga värden, och det är väldigt viktigt. Alla 

bedriver någon form av affärsverksamhet, i en affärsverksamhet ligger begrepper lönsamhet, 

man gör det inte för att det är roligt, det är kommunalt, statligt och landstinget, i bästa fall ska 

det gå runt. 
Hur ska man bibehålla sitt varumärke när man väl har byggt upp det? 
Peter: Du menar att bibehålla sin position? 
Linn: Precis så att ingen annan kommer och nästlar sig in där. 
Petr: Ja det är en bra fråga du, att bibehålla ja. Har du något papper så ska jag rita upp hur jag 

brukar tänka. 
Linn: Ja 
Peter: Man ska utgå från tid, kvalite och kundmedvetande. Och börjar du då här idag så utgår 

du från noll, ingen känner till varumärket. Det är inte lanserat, det är inte positivt och du har 

inte fyllt det med nått begrepp som dom större målgrupperna har utan du börjar från noll. För 

att nå ut med det här så måste du börja marknadsföra dig. Och hur gör man det? Ja det finns 

många sätt. Det har ju blivit en övertro på det här med sociala medier. Det har fått alldels för 

stor genomslagskraft, det börjar backa – det plingar och plongar, det är små grejer, det är inte 

tillgängligt på samma sätt. Men det är jättebra som komplement till andra kanaler. Man måste 

hitta rätt nivå för olika insatser, då är en blandning det bästa, nå ut till många kanaler 

samtidigt, så att man syns på många olika ställen. När det har gått ett år och man har gjort lite 

marknadsföring, så kan du mäta då, förhoppningsvis så vill man ju att man får den här 

utvecklingskurvan. Här brukar man tala om ”moget varumärke”, en betydande del av ens 

målgrupp upplever kvalitet och är medvetna om vad varumärket står för och vart man finns på 

marknaden. Man måste fortsätta och marknadsföra och hela tiden bibehålla din position och 

det gör man genom marknadsföringsåtgärder. Det beror på vad du har för målgrupp, vilken 

kanal man ska använda, som sociala medier, mässor, det är helt beroende på hur målgruppen 

ser ut, hur produkten förpackas, hur beskriver nordic choice sin nytta för sina målgrupper? Jag 

vet ju att jag har fått nåt sånt där kort, som man kan samla poäng, går att använda privat även 

om man reser med jobbet, man kan ta med sig en respektiva till exempel, det är ett mervärde. 

Bibehåll, förstärk och var konsekvent. Håll inte på och hoppa mellan, det blir svårt för 

målgruppen att förstå, det tar lång lång tid, fler år att mata in ett begrepp. En klassiker på det 

här är till exempel McDonalds, de hade väl egentligen den bästa slogan som fanns, ”alltid 

nära”, men nu har de ändrat till ”im loving it” eller vad de är, med trudilitter och försöker vara 

lite moderna. De har förflyttat målgruppen från många, man säger stressade yrkesfolk till de 

som är lite yngre och då försöker man anpassa sina kanaler utifrån det. Kanske mer sociala 

medier och sådär. Sen kan man fråga sig, i många fall, om man tittat statisktiskt så är det en 

genering av ett varumärke, man minskar, släpper vissa delar för att hitta andra. Det är lite av 

ett chanstagande, konkurrenterna kan ta över. Det är här marknadsföringen spelar in, reklam 

betyder ropa, påminna, vidmarkhålla ställningen på marknaden. Det är det det hänger på. 
Nordic choice, vad vill de stå för? För mig är det fortfarande oklart. Frågan är vad de vill stå 

för? Vad finns det för ledig position på marknaden? Vilken kan de ta? Jag vet att det var nåt 

hotell som inriktade sig på design, då har de tagit den positionen och då är det ju ingen vits att 

nästa kommer och ska välja design, det funkar inte, för det har man redan tagit. Om man 

sköter det som man ska och jobbar med marknadsföring regelbundet, ja då tar man den 

positionen. Under förutsättning att de uppfyller det löftet de ingiver, att folk som kommer dit 

får intrycket, wow vilken design, man måste hänga med i utvecklingen och det gäller att hitta 

sin nisch. Det är ett strategiskt beslutm vilken position vill vi ha? Vad kan vi ta? Kommer vi 

att kunna uppfylla den positionen? Man måste ladda varumärket med något speciellt, annars 



 

 

 

blir det bara ett i mängden.  Ett varumärke måste vårdas, hela tiden utvecklas, vårdas, uppfylla 

det löftet som man utger. Volvo tillexempel – måste alltid uppfylla säkerhet, intrycket ska ge 

trygghet. De ska inte bara va trygga vid en krock, direkt när man sätter sig i en volvo ska man 

känna sig trygg. Människor vill ha trygghet i allting, speciellt här i norden. 
Varumärket i sig är ett verktyg att nå mål och vision! Måste finnas något specifikt, som 

sticker ut från andra hotell. Man måste ha ett mål, att om tex. 5 år ska nordic choice vara det 

mest populära/besökta hotellet. En tidsplan är viktig i denna fas, utan den vet man inte vart 

man ska vara eller när man ska vara där. Man måste använda tidsplanen, för att kunna fylla 

varumärket med värde och därigenom uppfylla någons förväntningar. Om man fyller 

varumärket med värde, kan det spridas vidare från en person till en annan. Om man ger 

refenser och fyller varumärket med värde kan andra berätta om att varumärket verkligen 

fungerar, att de uppfyller sina löften vilket gör att fler får upp ögonen för det. Allt i ett företag 

påverkar varumärket, även allt det man inte gör. Antingen bygger man ett varumärke eller så 

är man passiv och låter det utvecklas av sig själv. Ett varumärke kan skadas på ett par timmar, 

det kan braka helt – se på ICA till exempel, med hästköttsskandalen osv, de jobbar på att 

bygga uåå varumärket igen. Man måste hela tiden tänka på att allt man gör påverkar 

varumärket på ett eller annat sätt. 
Man måste veta hur trenderna går, och hitta en passande målgrupp. Ungdomar är en svår 

målgrupp, då de ofta tolkar saker väldigt olika. 
Vad vill man att kunden ska tänka när man hör Nordic Choice? Kort och koncist, det måste 

vara tydligt. När man kommer på vad man vill signalera mpste man upprepa det genom olika 

kanaler, bygga från grunden och göra noggranna analyser för att kunna sätta upp mål. Hur ska 

varumärket bidra till att nå målen? Vilken uppgift ska det ha? Varumärket är ett verktyg, det 

blir vad man gör det till. 
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