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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av rådande teoribildning gällande 
varumärkesuppbyggnad ur märkesinnehavarperspektiv. Uppsatsen uppkom ur 
tesen att det i dagens globaliserade ekonomi räcker det inte alltid med varor och 
tjänster i sig själv som effektiva konkurrensmedel och att det därför har blivit av 
allt större vikt att företagen aktivt arbetar med varumärken.   
 
Teoribildningen redovisas med hjälp av två mera ingående teoripresentationer. 
Därefter testas teorin på deduktiv väg genom en kvalitativ studie av varumärket 
”Hästens”.  Den teoretiska delen av arbetet är därför av beskrivande natur, medan 
den empiriska delen tolkas in i flera modeller och är av kontrollerande art. Den 
empiriska studien fungerar även som en katalysator för ett kreativt reflekterande 
över aktuell forskning. För att beskriva det rådande teoriläget inom området har 
två forskares teorier noggrannare analyserats och redovisats i uppsatsen. Dessa 
forskare är Frans Melin och David Aaker. De har båda utvecklat modeller riktade 
till företag och organisationer för varumärkesuppbyggande arbete. 
Varumärkesmixen är det analysverktyg som Melin tagit fram i syfte att kunna 
utgöra grund till för företags operativa varumärkesarbete. I Melins modell utgör 
produkten grunden i varumärkesbyggandet, även om det tydligt framgår att 
varumärket i sig utgör ett självständigt konkurrensmedel. Aaker har en modell 
som mera fokuserar på varumärkeskapitalet som noga struktureras upp och 
analyseras. Båda forskarna har många likheter i sina teorier men Melin har en 
tydligare koppling till den fysiska produkten medan Aaker snarare fokuserar på 
varumärkets personlighet.   
 
I uppsatsen finns även en empirisk del där Hästens AB har analyserats gällande 
deras arbete med sitt varumärke. Denna analys bygger till största delen på 
intervjuer gjorda på Hästens AB. Hästens har ingen renodlad Brand Management 
tjänst utan det närmaste man kommer detta är Tommy Gullbo, marknadsansvarig. 
Men även Magnus Pettersson, försäljningsansvarig på Hästens, arbetar till viss del 
med varumärkesfrågor. I empiristudien framkom att Hästens arbetar mycket 
medvetet med varumärkesfrågor och vikten av att sköta om och vårda varumärket.  
 
Utifrån teori och empiriavsnitten har sedan jämförelser gjorts för att hitta likheter 
och olikheter. Analysen har gjorts med hjälp av ett antal faktorer och relationer 
som stödpunkter.. De relationer och faktorer som analyseras är Produkt – 

Varumärke, Varumärke – Kärnvärde, Varumärke – Försäljning, Kommunikation, 

Utövande av kontroll över varumärkets olika aspekter, Varumärkets identitet – 

Företagets identitet och Pris. När empirin testades på teorin kunde inga avvikande 
faktorer identifieras. Några intressanta faktorer som framkommit är dock vikten 
av att hålla en stark kontroll över varumärket och att varumärkesarbetet är en 
ständigt pågående och levande process som företaget kontinuerligt måste arbeta 
med, internt såväl som externt.  Vidare framkom det av studien att priskonkurrens 
inte bör användas som ingrediens i den varumärkesbyggande processen. 
 
Författarna vill framhålla den mycket goda överensstämmelsen mellan empiri och 
teori och att den deduktiva metoden här har varit ändamålsenlig trots den 
begränsade empirin. Vidare forskning inom detta område är dock önskvärd. 
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Inledning 
 
 
 
 
 
”Alla varumärken innehåller produkter men alla produkter är inte varumärken” 
 
”Varumärket är en relation som ständigt måste bekräftas” 
 
”När någon inte kan förklara rationellt varför ett märke är bättre en det andra, då 
har man verkligen lyckats” 
 
”I dag har du sex månader på dig innan konkurrenterna kopierar din nya produkt. 
Därför kan du inte äga produktskillnader. Varumärket är det enda som går att äga” 
 
Citaten ovan är uttalade av Shelly Lazarus, VD och koncernchef för 
kommunikationsföretaget Ogivily & Mathers.1 Dessa har gett inspiration och 
bidragit till ett intresse hos författarna för varumärkesteori och har lett fram till 
denna uppsats. 
 

Bakgrund - ämnesvalet 

 
I dagens globaliserade ekonomi räcker det inte med varor och tjänster i sig själv 
som effektiva konkurrensmedel (ex. tillgänglighet, pris, kvalitet).2 Detta fenomen 
gäller särskilt konsumentvaror.  Därför blir det av allt större vikt att företagen 
aktivt arbetar med varumärket. Även om företeelsen som sådan sedan längre tid är 
känd så har, som antytts ovan, uppmärksamheten blivit betydligt större det senaste 
årtiondet. En ytterligare orsak till det ökade intresset av etablerade varumärken är 
att det har blivit allt svårare för nya varumärken att slå sig in på marknaden, dvs. 
allt högre marknadsbarriärer. 
 
Det har blivit allt viktigare för företag med marknadskommunikation och då i 
synnerhet varumärkets roll och värde i denna process.3 Flera företag lever till 
mycket stor del på sitt varumärke och de associationer som omsättningskretsen 
kopplar till detta.4 Det blev uppenbart under slutet av 1980-talet att företagen 
började se ett betydande värde i välkända och välrenommerade varumärken. Till 
stöd för detta kan framhållas att flertalet företag med sådana varumärken, blev 
uppköpta till en kostnad långt över det bokförda värdet.5 En viktig faktor för priset 

                                                 
1 Citatet är uttalat av Shelly Lazarus som är VD och koncernchef för kommunikationsföretaget 
Ogivily & Mathers. Svenska Dagbladet 2001-07 20, Näringslivsdelen. 
2 Jfr sid. 19 ff. Aperia, Tony, Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande 
processen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm 2001-06-21 
3 Jfr sid. 15 ff. 45 ff.  Melin, Frans, Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka 
varumärken, Liber Ekonomi 1999 Uppl. 1:1 samt Melin, Frans, Varumärket som strategiskt 
konkurrensmedel- Om konsten att bygga upp starka varumärken, Lund University Press, 1997 
4 Se Aaker, David A, Building Strong Brands, The Free Press, New York 1996 
5 Jfr sid. 16 ff.  Melin, Frans, Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken, 
Liber Ekonomi 1999 Uppl. 1:1 samt sid 11 ff. Urde, Mats, Märkesorientering- Utveckling av 
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torde vara varumärkets värde för köparen. Företagen jämförde inköpssumman 
med vad det skulle kostat att bygga upp egna varumärken till samma position.6 I 
en del fall så blir tydligen kalkylen en sådan att den givna inköpssumman 
beräknas vara lägre än den summa som kalkyleras till varumärkesbyggande, vilket 
i sin tur fick återverkningar i andra discipliner än marknadsföringen inom 
ekonomin. Exempelvis började processen med att synliggöra dessa tillgångar i 
företagens balansräkningar. En process som är långt ifrån klar.  
 
De ovan sagda har föranlett en rad teoretiska framsteg, speciellt har det skett en 
utveckling under de senaste decennierna. Detta har i sin tur inneburit att det 
numera finns en teoretisk grund att stå på vid studiet av dessa frågor. Med andra 
ord har en grundforskning växt fram som gör det möjligt att även i mindre studier 
gå på djupet och undersöka en liten del av problematiken.  
 
Ett första steg i processen att få förståelse för ämnesområdet är att identifiera 
begreppsapparaten. En rad olika termer kan ibland ses användas synonymt. Därför 
anser författarna att det finns ett behov av att redan i inledningskapitlet definiera 
några av de vanligaste begreppen som vidare kommer att användas inom ramen 
för detta arbete. Framförallt kommer begreppet ”varumärke” (engelskans "brand") 
att användas och kommer därför att relativt ingående studeras och redovisas.  
 
Kärnan i ett varumärkesbyggande (eng. ”brand building”) utifrån 
märkesinnehavarens perspektiv är på vilket sätt ett varumärke kan stärkas till ett 
väsentligt konkurrensmedel.7 Detta är viktigt i detta arbete.  Den teoretiska ramen 
kommer att redovisas för att skapa en grund för den senare fallstudien. 
Studieobjektet är Hästens Sängar AB, vilket uppfyllde de uppställda 
urvalskriterierna, representerar ett intressant studieobjekt, inte minst med tanke på 
den kommersiella framgången som företaget haft under senare tid. Är denna 
framgång ett resultat av ett lyckat varumärkesbyggande? 
 
Sammanfattningsvis har författarna funnit att en uppsats i denna fråga är såväl 
aktuell som angelägen. 
 

Problemformulering  

 
Denna uppsats är tänkt att belysa hur ett företag eller organisation kan bygga 
”brand equity” utifrån ett märkesinnehavarperspektiv, här i betydelsen hur ett 
lyckat varumärkesbyggande ser ut. Finns det några bakomomliggande teorier av 
generell art och vidare överensstämmer detta på ett verklighetsbaserat företag? 
Finns det olika inriktningar i den rådande teoribildningen?  Hur går dessa 
processer till i praktiken?      

                                                                                                                                      
varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund University 
Press, Malmö 1997  
6 Se Urde aa sid. 12 och vad som uttalas där av Camillo Pagano, 
7 Tanken är tagen ifrån Melin, Frans, Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka 
varumärken, Liber Ekonomi 1999 Uppl. 1:1, samt Melin, Frans, Varumärket som strategiskt 
konkurrensmedel- Om konsten att bygga upp starka varumärken, Lund University Press, 1997 
 
 



 7 

Syfte  

 
Syftet med denna uppsats är att beskriva, jämföra och testa teorier kring 
varumärkesuppbyggnad. Den teoretiska genomgången syftar till att kunna 
konkretisera och tillgängliggöra den varumärkesbyggande processen. Utöver detta 
syftar uppsatsen till att utröna om det finns möjlighet att dela in denna process i 
olika stadier. Fallstudien i uppsatsen kommer såväl användas för teoritestning som 
för att konkretisera hur varumärkesarbete i praktiken kan bedrivas. 
 

Perspektiv 

 
Uppsatsens studerar ovan angivna problemformulering utifrån ett 
märkesinnehavarperspektiv. Detta innebär att uppsatsen utgår från 
företagets/organisationens synvinkel. Detta perspektiv kallas även brand 
management-perspektivet med anledning av att det är märkesinnehavaren står i 
fokus. Mer koncist uttryckt; den eller de individer inom en organisation som skall 
verkställa den varumärkesbyggande processen. Man kan även kalla synsättet för 
ett internt perspektiv.8 
 

Begrepp/definition 

 
För att på ett konkret och effektivt sätt kunna beskriva och resonera kring den 
aktuella teorin och empirin krävs en väl definierad begreppsapparat. Dessa 
redogörs för nedan. 
 

Brand / trademark - varumärke 

 
Med ”brand” menas i denna uppsats de symboler som fungerar som verktyg 
genom vilka varor och tjänster kan finna väg in i individernas 
associationsförnimmelse. Det vill säga ett kännetecknens innehåll eller laddning. 
En språklig skillnad finns mellan begreppen ”brand” och ”trade mark”. Det 
förstnämnda använts företrädesvis inom ekonomin, medan det senare i juridiska 
sammanhang. Därför kommer författarna att använda det svenska begreppet 
"varumärke" synonymt med engelskans ”brand”. 
 

Brand equity - varumärkeskapital  

 
Ett annat begrepp som även det kommer att förekomma i denna uppsats är ”brand 

equity”. Begreppet innefattar olika delar som i sig bildar en helhet. Nedan 
kommer dessa olika komponenter redovisas kort. Dessa kommer att utvecklas mer 
i själva avhandlingen. David A Aaker, som är en ledande forskare på området, 
definierar ”brand equity” såsom;  

                                                 
8 Jfr 44.  Melin, Frans, Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
Ekonomi 1999 Uppl. 1:1. 
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”a set of assets (and liabilities) linked to a brands name and 
symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by 
a product or service to a firm and/or that firm’s customers”.9  

 
Frans Melin har gjort en adekvat översättning av detta viktiga begrepp till svenska 
och benämnt det varumärkeskapital.10 Ett typexempel på detta värde, som Melin 
återger, är Nestlés köp av Perrier för 2,5 miljarder dollar. Detta är ett bra exempel 
då produktdifferentieringsmöjligheter i det aktuella fallet är små. Därför blir ett 
kvalificerat antagande att det överpris som betalades i en jämförelse med 
konkurrenter blir varumärkeskapitalet. 
 

Brand identity – varumärkesidentitet    

 
Märkesidentitet och image används ofta, något felaktigt, som synonymer till 
varandra. Det är egentligen olika perspektiv på samma fenomen, märkesidentitet 
är vad märkesinnehavaren vill att produkten skall representera medan image är 
konsumenternas reaktion på de signaler som märkesinnehavaren skickar. Med 
andra ord är det olika sidor av samma mynt. Märkesidentiteten är något som går 
att bygga upp och förändra. Enligt Melin är de viktigaste komponenterna i 
uppbyggnaden av märkesidentitet namn och personlighet.11 
 

 
 
Bild1. Sambandet mellan varumärkets identitet och image Källa: Melin, Frans, 
Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber Ekonomi 
1999 Uppl. 1:1, sid. 86. 
 

Avgränsning 

 
Konsumentperspektivet kommer att utelämnas, då det ej inom ramen för detta 
arbete varit möjligt att på ett adekvat sätt analysera perspektivet i fråga. 
Komplexiteten har därtill varit allt för stor eftersom perspektivet kräver ett 
tvärvetenskapligt angreppssätt, exempelvis gentemot psykologin.12 
 

                                                 
9 Se Aaker aa sid. 7 ff. 
10 Jfr Melin aa sid. 45. 
11 Se Melin aa sid. 86. 
12 Därför är uppsatsen koncentrerad på märkesinnehavarens perspektiv, vilket internationellt 
brukar benämnas ”brand management” perspektivet. 

Varumärkets identitet 

Övriga inspirationskällor: 
• imitation 
• opportunism 
• idealism 

Skickade signaler Varumärkets image 

Konkurrens och störning 
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Uppsatsen kommer inte att behandla möjligheterna för företag att genom köp eller 
lån av varumärken tillägna sig varumärkeskapital.  
 
Vidare kommer inte någon historisk återblick att göras utan endast den rådande 
teoribildningen kommer att redovisas. Ej heller kommer de juridiska aspekterna 
av den immateriella tillgång som varumärket utgör att behandlas. Självklart måste 
dessa aspekter dock beaktas i den varumärkesbyggande processen, särskilt vad 
gäller ett varumärkes särskiljningsförmåga. Ett varumärke får bland annat inte 
vara deskriptivt eller avse en ursprungsbeteckning. En grundlig genomgång av 
dessa frågor faller in under juridikens domäner och faller inte under den 
företagsekonomiska sfären.  
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Metod 
 
 
 
 
 
I detta kapitel beskrivs den kunskapsinhämtande process som har använts för 
denna uppsats. Utöver detta redovisas de metodlogiska överväganden som gjorts. 
Teoribildningen inom det aktuella problemområdet kommer att redovisas med 
hjälp av två mera ingående teoripresentationer. Därefter kommer teorin att testas 
på deduktiv väg genom en kvalitativ studie av varumärket ”Hästens”.  Häri ligger 
ett beroendesamband mellan teori och empiri. Tanken är således att i teorin finna 
och identifiera generella regler i den varumärkesbyggande processen och sedan 
testa dessa empiriskt i en fallstudie.13 Den teoretiska delen av arbetet blir därför av 
beskrivande natur, medan den empiriska delen kan tolkas in i flera modeller, men 
i denna uppsats kommer vara av kontrollerande art. Med andra ord kommer den 
empiriska studien testa de teoretiska antagandena. Naturligtvis kommer det att 
finnas även induktiva element i analysen, där enskilda data i fallstudien kommer 
att ge upphov till ifrågasättanden och generaliseringar (se nedan figur 2).  En 
begränsning i denna deduktiva ansats är att den redovisade grundforskningen i det 
teoretiska kapitlet blir svår att kritisera.14 Syftet med denna uppsats är dock inte 
att kritisera grundforskningen, utan endast att sammanfatta forskningsläget på ett 
tillgängligt sätt och testa denna mot den redovisade fallstudien.  
 

          
Bild 2.  Grafisk beskrivning av uppsatsens kunskapsinhämtande process. Källa; 
Att skriva uppsats, Lindgren Ann, Lindgren Christer, Företagsekonomiska 
institutionen Stockholms Universitet, It och media, Stockholm 2000, sid. 21. 
                                                 
13 Jfr sid 41, Alvesson, Mats, Sköldberg, Tolkning och reflektion- Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 1994 
14 Jfr sid 45, Uggla, Henrik, Managing the brand association base, Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm 2000-05-26  
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Undersökningen har således såväl ett teoretisk som kvalitativ angreppssätt. Den 
information som kommer att genereras i fallstudien kommer att vara företrädesvis 
av kvalitativ karaktär, exempelvis referat av personer med god insyn i den 
varumärkesbyggande processen. Informationen som insamlats kommer senare att 
redovisas under empiriavsnittet.  
 

Urvalskriterier  

 
Vid valet av studieobjekt ställdes vissa krav på studieobjektet. Det första kriteriet 
var tillgänglighet till information, det andra att objektet skulle ha påvisad 
kompetens i varumärkesbyggande. Det tredje var att företaget uttalat har gett 
varumärket central roll i verksamheten.  
 

Datainsamling 

 
Huvudsakligen kommer en datainsamlingsmetod att användas, intervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod kommer i viss mån kompletteras av dokumentstudier.15 
Nämnas bör att användandet av en fallstudie i detta arbete inte ska ses endast som 
en metod för att pröva hypotesen (om att kunna ta fram en generell teori angående 
varumärkesuppbyggnad). Det är i stor utsträckning en metod för att skapa en 
större förståelse för hela den process som existerar kring och som påverkar 
uppbyggnaden av varumärket. Att på detta sätt skaffa sig ett holistiskt perspektiv 
kan enligt förespråkare för denna metod ge en klarare och mera förstående bild av 
de skeenden som ska observeras. Att skaffa sig ett holistiskt perspektiv kan vara 
ytterst tids och resurskrävande. Men även en begränsad användning av ett 
holistiskt perspektiv bör kunna ge insikt och ytterligare förståelse av rådande 
teorier såväl som ifrågasättanden av dessa.16 Intervjuerna är genomförda enligt en 
riktad öppen modell genom att ifrån ett antal utvalda frågeställningar fritt 
diskutera kring frågeområdet. Diskussionen kan dock styras genom användning av 
vida, öppna frågor. Denna metod syftar till att ge en sammanhangsbestämd 
kunskap och kunna ge den intervjuade möjlighet att själv kunna ge information 
som han eller hon finner betydelsefull. 17 
 

Val av metod 

 
Valet av en begränsad kvalitativ studie som denna leder till att det inte blir möjligt 
att göra några statistiska generaliseringar av den framtagna informationen. Trots 
detta finner författarna att detta begränsade forskningsprojekt får tillräckligt hög 

                                                 
15 Jfr sid. 80, Yin, Robert K, Case study research- Design and methods, Sage, USA 1994. I denna 
framhålls sex olika huvudkategorier av källor som kan användas vid datainsamlingen i kvalitativa 
studier. Gummesson har en annan indelning och kallar dito kvalitativa intervjuer och existerande 
material, se vidare Aperia aa sid. 35. 
16 Jfr sid. 76 ff. Gummesson, Evert, Qualitative Methods in Management Reasearch, Sage 
publications, USA 1991, som refererar till Valdelin, Jan. Produktutveckling och marknadsföring. 
Stockholm: EFI, 1974, sid. 47. 
17 Se sid. 100 ff. Lindgren, Ann, Lindgren, Christer, Att skriva uppsats, Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms Universitet, It och media 2000. 
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validitet eftersom den kvalitativa studien endast skall användas som ett 
komplement till den grundliga teoretiska genomgången. 18  Den skall fungera som 
en katalysator för ett kreativt reflekterande över aktuell forskning. I detta arbete 
kommer därför fallstudien, förutom att fungera som ett testobjekt för den 
eventuellt framkomna teorin gällande varumärkesuppbyggnad, även att bidra som 
en liten motpol mot den reduktionism som den teoretiska delen av arbetet kan 
sägas stå för. Reduktionismen söker här bryta ned helheten till mindre avgränsade 
delar, vars egenskaper tillsammans bildar helheten.19 Gummesson uttrycker det 
som ”breaking down the object of study into small, well defined parts”.20 Det 
innebär med andra ord att fokus läggs på en viss begränsad kunskapsinhämtande 
process. En ytterligare svaghet med en begränsad kvalitativ studie är att 
generaliseringar i allmänhet är svåra att göra. Detta må förvisso vara sant, men det 
aktuella forskningsprojektet, som ovan antytts, syftar till att använda den 
kvalitativa studien som bollplank. Överensstämmer de redogjorda teorierna med 
den aktuella fallstudien? Om så skulle vara fallet, kan man skönja ytterligare 
någon nyans i detta? Om det skulle vara så att den kvalitativa studien 
överensstämmer dåligt med de teoretiska antagandena, är det inom ramen för detta 
forskningsprojekt, fullt tillräckligt med att komma med ett antagande eller hypotes 
om att det finns flera vägar att gå. En tredje kritisk synpunkt emot fallstudier är att 
man endast kan skapa hypoteser men inte testa dessa. I denna forskningsrapport 
faller dock denna kritiska ståndpunkt, då uppsatsen redan i den teoretiska 
genomgången kommer att producera en eller flera teoretiska hypoteser som 
appliceras på fallet ifråga.21  
 
 

                                                 
18 Se Gummesson aa sid. 81 ff. 
19 Psykologiskt Lexikon, Natur och Kultur, Stockholm 1997. 
20 Se Gummesson aa sid. 76.  
21 Se Gummesson aa sid. 77 angående de tre olika kritiska synpunkterna på fallstudier. 
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Avhandling 
 
 
 
 

Teori 

 

Inledning 

 
Inledningsvis kommer den varumärkesbyggande processens utveckling att 
redovisas. Efter den korta inledningen kommer fokus att läggas på den 
teoribildning som avser varumärkesbyggandet och bevarandet av ett uppbyggt 
varumärke. Varumärkesbyggande är, som kommer redovisas nedan, en ständigt 
pågående process som ej kan anses avslutad i och med att man vid en viss angiven 
tidpunkt uppnått de mål man satt upp. Här kommer således den dynamiska 
aspekten av varumärket tas upp. I teorigenomgången kommer två ledande 
forskares teorier på området att redovisas och analyseras.  
 
Efter denna genomgång kommer sammanfattande slutsatser att göras och de 
gemensamma nämnarna analyseras. En kort presentation av vederbörande 
forskare kommer först att göras. Detta syftar till att förklara varför just dessa valts 
för närmare studier.  
 

Den varumärkesbyggande processens utveckling 

 
Det är en skillnad mellan klassisk och modern ”brand management-forskning”. I 
den klassiska doktrinen som härskade fram till 1990-talet sågs varumärket som en 
differentieringsmöjlighet bland andra i den taktiska marknadsföringen. 
Varumärket var med andra ord starkt kopplad till produkten och varumärkets 
taktiska fördelar. I denna uppsats ligger dock fokus på den moderna forskningen 
som ser varumärket som ett strategiskt konkurrensmedel. Med andra ord har 
varumärket utvecklats till en högre nivå som, enligt detta synsätt, är av större 
betydelse för märkesinnehavaren.22  Till en början intresserade sig forskare 
inriktade på redovisning för dessa frågor. Det var dock helt enkelt en 
redovisningsproblematik som var anledningen till detta intresse för varumärken.23   
 
Produktdifferentieringssynsättet är, som angivits ovan, det klassiska sättet att se 
på varumärket. Att göra sin produkt unik på något sätt har ofta varit många 
företags strävan. Detta är i sin tur starkt kopplat till substituerbarheten och 
priskänsligheten. Det har dock visat sig fullt möjligt att differentiera även 
generiska produkter, såsom exempelvis frukter. Brandmanagementforskare ställer 
sig kritiska till Kotlers klassiska modell om produktdifferentieringskonceptet. De 

                                                 
22 Se Melin aa sid. 69- 70. 
23 Se Melin aa sid. 64 ff. 
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finner nämligen att modellen inte underlättar förståelsen kring brand management 
och avfärdar därmed detta synsätt.24 
 

Kritik mot traditionell varumärkessyn  

 
I dagens bradmanagementforskning framhålls några huvudsakliga begränsningar i 
den traditionella varumärkesforskningen. En fara är att främst se frågan ur ett 
konsumentperspektiv vid varumärkesbyggande. Det leder lätt till att det är 
konsumenternas uppfattningar som kommer att styra varumärkesbyggandet och 
inte företagets idéer och visioner. Medan varumärkesbyggande till största delen 
bygger på historia och är taktisk till sin karaktär, så är identiteten något som byggs 
för framtiden, något strategiskt. Fokus är att få till en förändring.  
 
Både Frans Melin och David Aaker pekar på faror med att se varumärket endast 
som något externt. Det är viktigt att medarbetarna känner med den identitet som 
ett företags varumärke har. 
 

Forskarpresentation 

 
Inom ramen för denna uppsats har det inte varit möjligt att presentera all 
teoribildning som finns tillgänglig i ämnet, såsom exempelvis Kapferer, Keller, 
Ossiansson, Blom, Uggla och Aperia. Valet av Melin baserade sig på att han 
tydligast fokuserat på just den varumärkesbyggande processen. Ovan nämnda 
svenska forskare har nämligen endast avhandlat delmoment av denna process, 
varför Melins metod just i denna uppsats bedömdes som mer adekvat. Vidare är 
Aaker den forskare som internationellt har det största genomslaget i den rådande 
teoribildningen.  Mot denna bakgrund har vi valt att välja ut Melin och Aaker i 
teoriavsnittet. För att ge läsaren en bild av dessa forskare samt för att förklara 
orsakerna till valet av dessa följer nedan en kort presentation. 
 
Frans Melin är ekonomie doktor. Han disputerade på Lunds Universitet. Han har 
skrivit ett antal böcker inom området varumärkesbyggande. Frans Melin är idag 
en av nordens ledande forskare inom det aktuella området och är en ofta anlitad 
extern föreläsare.  I dagsläget leder han forskningen kring ”Strategic brand 
management” vid ekonomihögskolan, Lunds universitet. 
 
David A. Aaker innehar en professorstitel inom marknadsföringsstrategi (”E.T. 
Grether Professor of Marketing Strategy”) vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien 
USA. Han har skrivit över tio böcker inom området rörande varumärken, 
marknadsföring och affärsstrategier. Han är en av de mest citerade författarna 
inom dessa områden och ger föreläsningar runt hela världen kring frågeställningar 
rörande varumärkesstrategier mm. Aaker syn på den varumärkesuppbyggande 
processen har i denna uppsats valts ut på grund av att han av många rankas som 
den ledande forskaren inom detta område och därför att mycket av hans forskning 
ligger till grund för en stor del av den teoribildning som idag finns beträffande 
varumärkesuppbyggnad. 

                                                 
24 Se Melin aa sid. 73. 



 15 

Melin och den varumärkesbyggande processen 

 
I Melins modell utgör produkten25 grunden i varumärkesbyggandet, även om det 
tydligt framgår att varumärket i sig utgör ett självständigt konkurrensmedel. I den 
kommande redogörelsen för Melins modell för varumärkesbyggande så kommer 
inte produktdifferentieringssynsättet att stå i förgrunden. Melins syn på 
varumärkesuppbyggnad är sådan att kopplingen mellan produkten som säljs till 
konsumenten och varumärket utgör en viktig del i analysarbetet mot skapandet av 
en märkesprodukt. Av Melins modell framgår att det likväl är produkten som 
utgör en yttre ram för vilka mervärden som märkesinnehavaren genom ett 
varumärke kan koppla till sin produkt (märkesprodukt).26  Samtidigt skall det i 
detta sammanhang påpekas att även om produkten utgör grunden för 
varumärkesbyggandet, framhåller Melin att ett funktionellt mervärde i en produkt 
inte kan ligga till grund för en uthållig konkurrensfördel, då den lätt kan 
imiteras.27 I undantagsfall kan ett funktionellt mervärde patenteras, med en viss 
tidsbegränsad ensamrätt som följd.  I detta sammanhang blir således det 
emotionella mervärdet som skapas av varumärket av minskad betydelse. Här skall 
man dock beakta patenträttens tidsbegränsade karaktär mot bakgrund av 
varumärkets i tid obegränsade karaktär. Detta emotionella mervärde kan, enligt 
Melin, endast skapas i den varumärkesbyggande processen. Därmed har Melin 
även implicit angivit varumärkets betydelse som strategiskt konkurrensmedel.  
 
Varumärkets självständiga karaktär och produktens del i den varumärkesbyggande 
processen är särskilt tydligt i Melins varumärkespyramid (se bild 3.1) som är en 
konceptuell modell som Melin tar avstamp från när han presenterar sin 
varumärkesmix.  
 
Varumärkespyramiden är det analysverktyg som han tagit fram i syfte att kunna 
utgöra grund till för företags operativa arbete med att skapa ett strategiskt 
konkurrensmedel genom att ta fram märkesprodukter för en viss marknad. Med 
anledning av detta har författarna valt att ta med även varumärkespyramiden i 
denna genomgång, som även i sig själv kommer att kunna utgöra en teoretisk 
referensram varifrån den kommande analysen kan ta sin utgångspunkt. En relativt 
utförlig beskrivning av varumärkespyramidens och varumärkesmixens delmoment 
har av författarna ansetts nödvändig då delprocesserna har en självständig 
betydelse i det samlade koncept som Melins varumärkesmix kan anses utgöra.   
 

                                                 
25 Dvs. i meningen ”produktattribut”. Detta måste inte vara ett fysiskt ting utan det är fullt möjligt 
att applicera dessa teorier på exempelvis en tjänsteprodukt. 
26 Jfr Melin aa sid. 120 med 129, 280. 
27 Se Melin aa sid. 282, Jfr även s 302 figur 9.7. Häri framgår att produkten kan anses utgöra den 
första alternativt det första och andra steget på trappan och där det tredje och högsta steget kan 
anses vara målet med varumärkesbyggandet. Här skall man ha i åtanke att den strategiska 
konkurrensfördelen med hjälp av ett varumärke inte endast behöver vara ”svårimiterat” ur ett 
marknadsföringsperspektiv utan skyddbart ur ett rättsligt perspektiv. På detta sätt kan alltså 
marknadsprodukten som består av enheten varumärke plus produkt till sin helhet vara skyddbar 
trots att vissa värdefulla och kommunicerbara element i märkesprodukten (t.ex. en säng av en viss 
kvalitet) är lätt att imitera för en konkurrent.  
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Positionering 

Varumärke Produkt 

Målgrupp 

                
 
Bild 3. Varumärkesmixen Källa: Melin Frans, Mats Urde, Varumärket – en hotad 
tillgång, Liber Ekonomi, Malmö 1991, sid.23. 
 
 
Varumärkespyramiden  
 
Modellen är tänkt att fungera som ett analysverktyg för en märkesprodukts 
uppbyggnad. Modellen som utgår från märkesinnehavarens perspektiv syftar till 
att beskriva en produkts olika komponenter och inbördes relationer. Modellen 
består av tre huvudsakliga hörnstenar vilka är produkten, varumärket och till sist 
produktens positionering. Dessa är intimt förknippade och kan därför i en tänkt 
situation styras av märkesinnehavaren. Genom sammanlänkning av 
märkesproduktens olika element påvisar modellen nödvändigheten i balans mellan 
dessa olika beståndsdelar.  Ett företags arbete med en produkts 
märkesuppbyggnad tar ganska naturligt sin utgångspunkt i någon produkt. Först i 
detta skede, när produkten är identifierad, kan arbetet med att utveckla en 
märkesprodukt börja, dvs. att ta fram ett visst varumärke som kopplas till 
produkten. Från detta fundament skall sedan ett visst mervärde positioneras.  
Positionering syftar till att lägga grunden för en effektiv marknadskommunikation 
av de mervärden som identifierats i produkten och varumärket. 
Marknadskommunikationen har här till ändamål att skapa intresse för produkten 
vilket i sin tur kan leda till ökad märkeslojalitet.28 Här förutsätts att det som 
positioneras är relevant och efterfrågat hos målgruppen och kan uppfyllas av 
märkesprodukten (produkten och varumärket). Genom marknadskommunikation 
på basis av det positionerade skapas således en länk mellan målgruppen och de 
två komponenterna varumärket och själva produkten, som bör utgöra en enhet.  
Melin utgår ifrån denna modell när han beskriver hur märkeslojalitet kan byggas 
upp till en viss märkesprodukt.  
 
I modellen delas uppbygganden av märkeslojalitet upp i tre steg.29  Det första 
steget i denna process är kopplingen mellan målgruppen och själva produkten.  
Detta utgör själva fundamentet, utan denna bas kan naturligtvis inte 
märkesinnehavaren skapa en koppling till varumärket och de önskade innehållet i 

                                                 
28 Se Melin aa sid. 74-75. 
29 Se Melin aa sid. 125 ff. 
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”positioneringen”. Melin framhåller att reklam och säljfrämjande åtgärder är 
särskilt viktiga i det andra steget i denna process, vilket är uppbyggnaden av 
relationen mellan varumärket och produkten visavi målgruppen.  Det tredje och 
sista steget innebär att avnämaren till slut kopplar sitt köpbeteende till varumärket 
och inte produkten som sådan. 
 
Först efter det att ett varumärke har uppnått marknadskännedom kan 
marknadskommunikationen med effekt fyllas med positioneringsbudskap som i 
sin förlängning kan leda till märkeslojalitet. Denna process är det första steget i 
uppbyggnaden av ett starkt varumärke, vars övergripande slutmål är att nå högsta 
möjliga grad av märkeslojalitet.30 I detta skede kan således det ske en 
återkoppling till målgruppen med ett innehåll som nu kan förmedlas genom 
varumärket som i dessa fall utgör en integrerad del av produkten.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att modellen har sin styrka i att den på ett 
schematiskt sätt visar hur målgrupp och varumärke direkt kan kopplas samman 
utan att gå igenom någon produkt. Melin anger dock att modellens svaghet är att 
den ej på ett tydligt sätt anger varumärkets roll som strategiskt konkurrensmedel. 
Styrkan är emellertid att den synliggör fyra variabler som märkesinnehavaren 
förfogar över ur ett varumärkesbyggande perspektiv.   
 
Vilka är följande: 

1. Produkten (produktattribut) 
2. Varumärket (märkesidentitet) 
3. Positioneringen 
4. Marknadskommunikationen 

 
Melin delar upp mervärdet i två delar; det materiella respektive det immateriella 
mervärdet, som i modellen utgör det konsumentperspektivet medan dess 
motsvarighet i märkesinnehavarperspektivet är produktattribut respektive 
märkesidentitet. Mervärdet, dvs. fundamentet i det som skall positioneras ut till 
målgruppen, utgörs således av de två första variablerna, medan de två sista 
variablerna utgörs av det som kommer komma målgruppen till del. 
 

Produktattribut 
En grundläggande förutsättning för att märkesprodukt skall växa fram är, enligt 
Melin, att själva produkten uppfyller avnämarens basbehov. Utöver detta krävs 
det att produkten i något avseende uppfattas som värdefull.  För att skapa detta 
mervärde krävs det att produkten i något avseende är differentierad. Ett 
exempel på när ett så kallat basbehov kan skapa ett mervärde är om produkten i 
fråga är patenterad. I detta fall torde tyngdpunkten i varumärkespyramiden 
under skyddstiden ligga på produkten i sig.  
 
Melin framhåller att produktattributet har en viktig roll i den 
varumärkesbyggande processen, då den attraktiva produkten enligt Melin utgör 
basen för ett lyckat varumärkesbyggande.31 Han framhåller i detta 
sammanhang särskilt att varumärkets beständiga karaktär över tid, inte innebär 
att produkten som sådan behöver vara statisk. Tvärtom förutsätter ett starkt 

                                                 
30 Se Melin aa sid. 123 ff. 
31 Se Melin aa sid. 129. 
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varumärke att produkter hela tiden utvecklas. Varumärket korrelerar således 
inte till en viss produkts livscykel. Varumärket kan således överleva ett stort 
antal produkter även fast produkten och varumärket skall utgöra 
kommunicerande kärl. Märkesproduktens beståndsdelar är således i ständig 
rörelse. En viss produktutveckling kan även innebära att varumärkets innehåll, 
eller associationsbas måste ändras, vilket i sin tur naturligtvis bör påverka 
positioneringsnyckeln.  Melin pekar på märkesinnehavarens märkesprodukts 
kvalitetsrenommé, ansetts som en av de viktigaste ingredienserna i arbetet med 
en framgångsrik produkt. Melin pekar på att produktens faktiska kvalitet inte 
alltid behöver vara densamma som konsumentens upplevda kvalitet. En av de 
viktigaste faktorerna för märkesvarors upplevda kvalité är priset. Forskning har 
nämligen visat att ett högt pris påverkar konsumentens upplevda kvalité i 
positiv riktning, vilket i sin tur stärker produktens lönsamhet då 
priskänsligheten i dessa fall blir lägre.32 
 
Den visuella identiteten i samband med saluförandet av en produkt är enligt 
Melin av mycket stor betydelse, då den hjälper till att individualisera och 
visualisera märkesprodukten. Ur ett märkesinnehavarperspektiv har den också 
den mycket viktiga funktionen av att vara en grundläggande förutsättningen för 
det rättsliga skyddet. Melin anger att logotypen utgör en central del av 
produktattributen. Den visuella identiteten kan manifesteras genom alltifrån en 
säregen färgkombination till ett visst attribut.  Melin framhåller att en stor 
svaghet med att använda produktattribut som konkurrensmedel är att 
produktattribut kan vara lätta att imitera. Här utgör dock det rättsliga 
skyddsomfånget en motkraft som i många lägen är central.  
 
Märkesidentitet 
Märkesidentitet är vad varumärkesinnehavaren vill att märkesprodukten skall 
stå för.33 Melin framhåller att märkesidentiteten är något konstruerat, som 
därför är möjligt att ändra.  Melin anser att märkesproduktens namn samt 
personlighet är de viktigaste faktorerna i märkesidentiteten. Han arbetar utifrån 
två parallella perspektiv dels det rättsliga, dels det marknadskommunikativa. 
Melin framhåller att de rättsliga övervägandena ofta står i strid med de 
marknadskommunikativa, och att det därför ofta blir en kompromiss mellan de 
båda motpolerna.  Melin anser att ett varumärkes personlighet är en av de 
viktigaste faktorerna i uppbyggandet av en stark märkesidentitet. Genom att 
fylla varumärket med personlighet vill man förmänskliga märkesprodukten och 
på detta sätt bygga upp en långvarig relation med konsumenten. På detta sätt 
kan även denna relation växa.34 Enligt Melin finns det olika sätt att arbeta fram 
ett varumärkes personlighet, men Melin framhåller ett antal punkter som även 
Aaker har listat.35 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Se Melin aa sid. 82 med vidare referenser till Aaker.  
33 Se Melin aa sid. 134. 
34 Se Melin aa sid. 143. 
35 Se Melin aa sid. 144, se även Aaker aa sid. 176 ff.  



 19 

• Att ge en bild av användaren 
• Att framträda i specifika sammanhang 
• Att utforma särpräglad reklam 
• Att använda kända personer 
• Att använda symboler 

 
Melin framhåller särskilt att det är av stor vikt att produktattributen och 
märkesidentiteten skapar en enhet, slutdestinationen i detta sammanhang kallas 
gestalt. När detta väl är gjort har det uppkommit en märkesprodukt som skall 
positioneras i konsumenternas medvetande med hjälp 
marknadskommunikation. 
 
Positionering 
Det tredje benet som varumärket står på enligt varumärkespyramiden är 
”Positionering”. Positioneringsbegreppet har växt fram och en vanlig definition 
av begreppet är att man ”utifrån en given målgrupp skall försöka identifiera en 
i något avseende attraktiv position i konsumenternas medvetande”.36 Melin 
framhåller att det är av avgörande betydelse att positioneringsobjektet i något 
hänseende är adekvat för konsumenten. Melin anger att det inte är tillräckligt 
att göra en positioneringsanalys. Det är nödvändigt i denna analys att sätta in 
den märkesprodukts speciella konkurrensfördelar. Melin framhåller särskilt att 
positioneringen måste korrelera med märkesproduktens konkurrensfördelar. De 
differentieringsfördelar som utkristalliseras skall inte alltid positioneras. Melin 
anser nämligen att endast en begränsad mängd differentieringsfördelar skall 
positioneras och att det är viktigt att märkesproduktens kärnvärde återfinns 
bland det som positioneras. 
 
Marknadskommunikation 
Denna del av varumärkespyramiden är den del där det sker en återkoppling till 
målgruppen med ett visst budskap som märkesprodukten skall fyllas med.  
Målgruppen kan här redan identifiera produkten/varumärket genom att en 
produktkännedom redan skapats. Målgruppen kopplar varumärket redan till en 
viss produkt som i detta skede även kommer att positioneras på något sätt. 
 
Melin anger att en grundläggande förutsättning i detta arbete är att positionen 
är kommunicerbar. Det är vidare viktigt att pedagogiskt koppla positionen till 
produktens differentieringsfördel.  Melin framhåller särskilt att det är av 
yttersta vikt att denna kommunikation är konsekvent och således omfattar all 
kommunikation.  Även om varumärkesbyggande reklam är viktigast i 
introduktionsfasen så är det viktigt att underhålla den, annars riskerar 
märkeslojaliteten avta. Melin anger att den varumärkesbyggande reklamen har 
fått stå tillbaka för de säljfrämjande åtgärderna under de senaste årtiondena. 
Melin anger två huvudsakliga nackdelar med att sätta allt för stor tilltro till de 
säljfrämjande åtgärderna, för det första riskerar märkeslojaliteten att försämras, 
för det andra så tenderar priskänsligheten att öka när märkeslojaliteten 
sjunker.37  Melin pekar på forskning som visar på att det är många gånger 
dyrare att rekrytera en ny kund än att behålla en redan befintlig. Melin ser 

                                                 
36 Se Melin aa sid. 148. 
37 Se Melin aa sid. 154. 
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därför att märkesbyggande reklam är en viktig del i promotionmixen. Melin 
betonar att reklamens kvalité är viktig inte bara kvantitet. 

 
 
Varumärkesmixen - den varumärkesbyggande processen 
 
Varje enskild aktivitet skall integreras i arbetet med att skapa en 
konkurrenskraftig varumärkesstrategi. Dessa olika moment skall, enligt Melin, ses 
som delprocesser i ett varumärkesarbete. Även om de i viss mån går i varandra är 
strukturen sådan att den är tänkt att avspegla den ordningsföljd som bör iakttas när 
ett starkt varumärke skall byggas. 
 
               

                                     
 
Bild 4. Varumärkesmixen.  Källa: Melin, Frans, Varumärkesstrategi- Om konsten 
att utveckla starka varumärken, Liber Ekonomi, Malmö 1999 Uppl. 1:1, sid. 174. 
 
 
1 Produktattribut - det funktionella mervärdet    
Melin framhåller att varumärket inte har ett egenvärde, utan dess värde alltid 
skapas i relation till den saluförda produkt företaget önskar omsätta med hjälp av 
varumärket. Således synes Melin anse att det varumärkesbyggande arbetet alltid 
måste ta sin början i produkten och dess attribut relaterat till ett visst varumärke 
vilka tillsammans kan resultera i ett konkurrensmedel.   
 
För att en viss produkt skall kunna leda till en konkurrensfördel krävs det att den 
är innovativ i något hänseende. Om innovationen är betydande eller formen 
särpräglad så kan ett rättsligt skydd spela in. Melin framhåller en hög och jämn 
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kvalitet som en grundförutsättning för ett lyckat varumärkesbyggande. Samtidigt 
menar Melin ett sådant funktionellt mervärde inte ligger till grund för någon i tid 
räknat längre konkurrensfördel, då dessa typer av funktioner ät lätta att identifiera 
och imitera för konkurrenten. I de fall där produkten i sig inte kan skyddas via ett 
patent-/mönsterskydd eller företagshemlighet utgör således produkten i sig inget 
effektivt konkurrensmedel. Likväl menar Melin att den höga kvalitén och fortsatta 
produktutvecklingen utgör en absolut förutsättning för det fortsatta 
varumärkesbyggandet. Med en metafor skulle man kunna säga att produkten utgör 
grunden för vilken huset skall stå på. 
 
Melin inbegriper även förpackningsdesign och en produkts visuella identitet i 
begreppet produktattribut. Ibland kan det dock vara så att förpackningsdesignen 
endast är skapad för märkesidentiteten och då hör den till nästa delprocess. 
Exempelvis kan en särpräglad förpackning anses vara en del i produkten och i sin 
tur skapa en skyddbar visuell identitet. En produkts attribut är viktiga delar i den 
varumärkesuppbyggande processen då ett varumärke oftast blir känt ifrån den 
produkt det representerar. Exempel på det senare kan vara förpackning, färg samt 
form. Då vissa av dessa attribut inte går att varumärkesregistrera finns det alltid en 
risk att konkurrenter utnyttjar detta genom att imitera. Därav är det viktigt för ett 
företag att finna attribut med särskiljningsförmåga. På detta vis kan företaget 
bygga upp en stark identitet och på så vis skapa ett immateriellt mervärde.38 
 
2 Märkesidentitet – det emotionella mervärdet 
”Vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det 
unikt”.39 Ett grundläggande syfte är att skapa ett emotionellt mervärde till 
konsumenterna. Melin menar att märkesidentiteten har ökat betydelse då företag 
idag inte kan konkurrera när det gäller produktkvalitet och inte vill konkurrera 
med pris. Melin använder sig av ett antal olika begrepp när han redogör 
märkesidentiteten – identitetsskydd, identitetsbärare, identitetsplattform, 
identitetsöverföring och identitetsstyrning. 
 
Melin framhåller att det är av vikt att varumärkesskyddets begränsningar och 
möjligheter måste beaktas vid varumärkesbyggandet. På detta sätt kan man få ett 
ur rättslig synvinkel hållbart identitetsskydd – i annat fall kan varumärket tappa 
sin roll som ett strategiskt konkurrensmedel. Den primära identitetsbäraren är 
vanligtvis varumärket i sig men även andra element kan fungera som 
identitetsbärare. Dessa betecknar Melin som sekundära (logotype, förpackning, 
symbol och marknadskommunikation). Melin anger vidare att de identitetsbärare 
som väljs måste vara individualiserbara, samt om de är flera, samspela med 
varandra.  
 
Identitetsplattformen är den från vilken ett varumärke kan fyllas med innehåll. 
Plattformen utgörs av den skepnad och sammanhang ett varumärke kommer i. 
Melin framhåller här namnet, dess ursprung, personligheten och användningen 
som de viktigaste faktorerna. Ett påhittat namn kan exempelvis i efterhand fyllas 
med ett visst ”emotionellt” innehåll och således utgöra en plattform i 
varumärkesbyggandet. När identitetsplattformen tas fram är det naturligtvis 

                                                 
38 Se Melin aa sid. 208 ff.  
39 De signaler om märkesidentitet som märkesinnehavaren skickar, är i en störningsfri miljö, 
detsamma som hur målgruppen uppfattar varumärket – image. 
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viktigt att analyser hur och till vem användningen skall ske. Faktorer i dessa 
sammanhang som ett företag som avser att ta fram ett varumärke är att beakta de 
identitetsbegränsande faktorer som enligt Melin finns. Melin finner att det är 
mycket viktigt att identitetsbäraren har särskiljningsförmåga och är 
kommunicerbart. Det är vidare viktigt att den identitetsbärare man väljer har en 
hög grad av trovärdighet. Melin tar även upp frågan om att det namn eller annan 
plattform man finner lämplig bör kunna utvidgas till andra produkter. Vidare bör 
man analysera identitetsbärarens möjlighet att fungera utomlands 
 
Enligt Melin är det adekvat att redan i inledningsskedet ha klart för sig vad 
identiteten skall förmedla och till vem den skall förmedla detta.  Skall företaget ha 
en specifik eller generell varumärkesidentitet. Melin framhåller här särskilt att 
beakta de utvidgningsmöjligheter som ett lyckat varumärke kan ge upphov till. 
Därför är det redan vid namngivandet adekvat att ställa sig frågan om 
gångbarheten i den identitetsskapande faktorn (tex. namn) till andra produkter. 
 
3 Kärnvärde 
Här skall de funktionella och emotionella mervärdena och därmed 
differentieringsmöjlighet som ger en uthållig och över tid beständig sovras ut.  
Detta/dessa utgör sedan märkesproduktens kärnvärde. 
 

Melin har utifrån sin forskning tagit fram vissa kriterier som kan användas som 
urvalskriterier vid framtagandet av ett varumärkes kärnvärde. Enligt Melin bör ett 
kärnvärde vara:  
 

• värdefullt och kommunicerbart ur ett konsumentperspektiv  
• unikt och svårimiterat ur ett konkurrentperspektiv 
 

Ett kärnvärde kan bestå av flera olika delar som till sin helhet uppfyller de krav 
som framgår ovan. Med andra ord menar Melin att det nödvändigtvis inte behöver 
vara så att varje delmoment i ett kärnvärde uppfyller de ovan nämnda kriterierna, 
utan det räcker med att helheten gör det. 
 

4 Positionering 
En process där märkesinnehavaren försöker få en specifik position i 
konsumenternas medvetande. Melin använder den så kallade 
positioneringstriangeln i denna del.  Vilken ytterst har till funktion att skapa en 
mental position i konsumenternas medvetande. 
 
Melin framhåller att en förutsättning att nå det han benämner som extern 
positionering, skapa en mental position i konsumenternas medvetande, är att 
organisationen genomsyras av detta, dvs. den interna positioneringen. Att låta den 
interna och externa positioneringen samspela gör produkten och trovärdigheten 
mycket större. Melin förespråkar att den interna positioneringen skall genomsyra 
hela produktionsprocessen och företagsorganisationen. En ompositionering bör 
således även kommuniceras ut i organisationen. 
 

Melin förespråkar vad han kallar kärnvärdespositionering, som är en variant av 
produktdifferentieringen, innebärande att företaget bör hitta positioneringsvärdena 
i de kärnvärden som analyserats fram.  
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5 Marknadskommunikation 
När väl märkesinnehavaren skapat sig en plattform av kommunikationsinnehåll är 
nästa steg att få ut kärnvärdespositioneringen genom kommunikation till 
avnämarna, dvs. konsumenterna. Melin framhåller att kommunikationen de 
senaste årtiondena blivit betydligt svårare då informationsmängden ökat 
väsentligt, dvs. antalet reklambudskap som konsumenten tar emot har ökat.  
 
I sin analys av hur denna svårighet kan övervinnas tar Melin 
kommunikationstriangeln till hjälp.40  Vilket är ett analysverktyg kring sambanden 
mellan tre begrepp ”Share of voice”, ”Share of mind” och ”Share of market”.  Det 
första begreppet är ett relativitetsbaserat begrepp, där den reklamkostnaden för en 
viss angiven marknad jämförs med ett företags investeringar i densamma.41 
Begreppet ”Share of mind” baseras på vilken märkeskännedom som uppnåtts 
bland konsumenterna. Melin påpekar i detta sammanhang att just kännedomen 
utgör grunden för uppkomsten av märkeslojalitet, som i sin tur kan leda till en hög 
marknadsandel (”Share of market”).   Melin kritiserar denna modell för att endast 
spegla kvantiteten i reklamen och inte kvalitetsaspekterna. Melin belyser sin kritik 
genom att ta sin utgångspunkt i två begrepp, ”Kommunikativ identitet” och 
”märkesuppbyggande reklam”.  
 
Melin betonar vikten av att det just är kärnvärdena utkristalliserade till USP:s som 
skall vara ledstjärnan i all märkesuppbyggande reklam. En förutsättning att lyckas 
i kommunikationen av dessa värden är att kommunikationen i sig får en identitet 
(Melin: Kommunikativ identitet).42 Melin betonar i detta sammanhang att alla 
kommunikationsåtgärder skall fungera som en integrerad helhet. Alla åtgärder 
skall således inrymmas i en konform helhet oavsett distributionskanal.43  Här bör 
betänkas att även säljfrämjandereklam kan ha kommunikativa element som bör 
samspela med den övergripande kommunikativa identiteten. Det vill säga att det 
även i dessa fall kan finnas element av varumärkesbyggande kommunikation. 
 
Melin anger att det inte går att ge någon generellt svar på vilken distributionsform 
som passar bäst för varumärkesbyggande reklam. Även om Melin inte förnekar 
kvantitetens betydelse i den märkesbyggande reklamen, så hänvisar han till 
forskning som visar på att kvaliteten kan göra reklamen mångdubbelt mer 
effektiv. 
 

6 Intern märkeslojalitet 
För att bibehålla en extern märkeslojalitet hävdar Melin att den ”interna 
märkeslojaliteten” måste upprätthållas. Ett återkommande begrepp i Melins 
forskning är vikten av en konstant och konsekvent upprätthållande av varumärket.  
Den ”interna märkeslojaliteten” i denna modell definierar Melin som ”de åtgärder 

                                                 
40 En modell som utgår från tre perspektiv av aktörer på en viss marknad, dvs. Märkesinnehavaren, 
Konkurrenten och konsumenten. 
41  Se Melin aa sid. 311. Melin framhåller att varumärkesuppbyggande reklam bör kunna ses som 
investeringar som på samma sätt som investeringar i byggnader bör kunna slås ut över tid. 
42 Melin delar upp den kommunikativa identiteten i fyra olika kategorier; Tematisk identitet, 
Visuell identitet, Verbal identitet, audiell identitet. För en längre redogörelse för detta hänvisas till 
Melin aa sid. 311 ff.   
43 Etermedia, tidningar etc. 
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en märkesinnehavare måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och 
kommersiella status”.44 
 
Detta är den sista fasen i Melins varumärkesmodell och fokuserar på 
upprätthållandet av ett redan uppbyggt varumärke. Den varumärkesbyggande 
processen avslutas nämligen aldrig utan måste hela tiden underhållas och 
utvecklas. Melin framhåller varumärkets dynamiska karaktär. Melin delar upp 
förvaltningen av ett uppbyggt varumärke i fyra olika delar: 
 

Trademark management 
Melin framhåller vikten att aktivt med hjälp av immaterialrätten skydda sitt 
varumärke.  Detta är en fråga som bör samordnas i hela företaget och ligga på 
ledningsnivå inom företaget. Melin menar att varumärkets rättsliga räckvidd utgör 
kärnan i varumärket.  
 

Identity management 
Melin betonar i detta sammanhang vikten av att ha full kontroll på varumärket och 
inte frånhända sig denna kontrollmöjlighet utan att först noga analysera 
verkningarna av ett sådant agerande. Varumärkets identitet skall vara vägledande 
vid produktutvecklingen och vid eventuell märkesutvidgning.  
 

Image management 
Melin anser att en viktig del i förvaltningen av ett uppbyggt varumärke är att 
konsumenternas bild (varumärkets image) skall vara samstämmigt med de 
kärnvärden som positionerats. Det är av denna anledning enligt Melin lämpligt att 
kontinuerligt kontrollera konsumenternas bild av varumärket och jämföra det med 
den positioneringsnyckel av kärnvärden som företaget tagit fram. För det fall 
resultatet av en sådan undersökning inte överensstämmer med det önskade så skall 
detta vara en signal om återkoppling till konsumenterna.  Detta torde således 
innebära att någon aktion görs, exempelvis genom att via särskilda insatser 
kommunicera ut de aktuella kärnvärdena till konsumenterna så att företagets 
image överensstämmer med kärnvärdespositioneringen.  
 

Loyalty management 
Med detta menar Melin, de aktioner som vidtas för att underhålla basen av 
märkeslojala kunder. Detta kan exempelvis göras genom olika typer av 
lojalitetsprogram men en mycket viktig faktor i denna del enligt Melin är att 
fortsätta investera i märkesuppbyggande reklam. Detta bör göras kontinuerlig och 
inte först när marknadslojaliteten avtar. Orsaken till detta är enligt Melin att 
forskning visar att märkeslojaliteten avtar logaritmiskt45, vilket innebär att det ofta 
kan bli mycket kostsamt att bygga upp märkeslojaliteten igen när den redan hunnit 
sjunka.  

                                                 
44 Se Melin aa sid. 315. 
45 Avtar långsamt i början men efterhand starkt ökande styrka 
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Aaker och den varumärkesbyggande processen 

 
 
Varumärkesidentitet  
 
Aaker menar att en viktig faktor i ett framgångsrikt varumärkesbyggande är 
förståelsen för hur varumärkesidentitet kan skapas.46 Aaker jämför identiteten hos 
ett varumärke med en persons identitet. Man ska ställa sig frågor som dessa; Vad 

står jag för? Vilka är mina kärnvärden? Hur vill jag uppfattas? Vilka 

personlighetsdrag vill jag skicka ut? Vilka relationer är viktiga för mig? När 
företaget tar sig an uppgiften med att bygga ett varumärke bör det enligt Aaker på 
samma sätt ställa liknande frågor kring det varumärke man vill skapa. Detta gäller 
också då företaget tydligare vill definiera varumärkets identitet. En 
varumärkesidentitet kan på så vis ge både riktning, syfte och mening åt 
varumärket. Detta är mycket viktigt i det strategiska varumärkesarbetet och är 
också en drivande faktor i en av de fyra dimensionerna av varumärkeskapitalet, 
associationer. 
 

”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 organisation 

members.”
47

 

 

Aaker anser att för att uppnå en maximal varumärkesstyrka bör utrymmet för 
varumärkets identitet vara stort snarare än snävt. Det bör även finnas en såväl 
intern som en extern fokus på skapandet av varumärket.48 Aaker pekar även på 
vikten av självanalys i utvecklandet av en varumärkesidentitet. I denna analys bör 
det egna varumärket såväl som den egna organisationen ingå. Fem punkter som 
enligt Aaker här ska ingå och studeras är49; 
 

• Varumärkets nuvarande image 
Hur uppfattas varumärket? Finns det differentiering från andra 
varumärken? Har varumärket en personlighet, och i sådant fall vad är den?  

• Varumärkets arv 
Hur uppkom varumärket? Hur var varumärkets image då? Hur var den 
ursprungliga tanken för varumärkets identitet? 

• Varumärkets styrkor och svagheter – vad som kan levereras i 
varumärkets namn 
En god start kan här vara att se både till företagets såväl som produktens 
styrkor för att se till vad som realistiskt kan byggas in i varumärket. Det är 
föga värt att försöka uppnå styrkor som sedan inte kan upprätthållas på 
marknaden.  
 

                                                 
46 Se Aaker aa sid. 35. 
47 Se Aaker aa sid.68. 
48 Se Aaker aa sid.68-69. 
49 Se Aaker aa sid.196. 
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• Varumärkets och företagets själ 
Finns det en vision för varumärket? En dröm? 

• Varumärkets relationer till andra varumärken 
Beslut rörande ett varumärke bör ej göras utan hänsyn till relaterade 
varumärken. Ett varumärke bör ha en väldefinierad roll för att kunna 
fungera bredvid och tillsammans med andra märken inom företaget. 
Annars finns en risk att suboptimeringar uppkommer inom företaget i 
strävan ett skapa ett starkare varumärke. 
 

Aaker har tagit fram en modell, ”Brand Equity System”, som hjälp för att komma 
fram till varumärkets identitet. Modellen är uppbyggd genom att se på varumärket 
från fyra olika perspektiv. Detta för att på ett effektivt sätt belysa olika aspekter av 
identiteten och för att på detta vis komma fram till en mer nyanserad identitet för 
det aktuella varumärket. Aaker kallar de olika perspektiven för ”Varumärket som 
produkt”, ”Varumärket som företag”, ”Varumärket som person” och ”Varumärket 
som symbol”. För varje perspektiv finns egna unika aspekter som kan läggas in i 
varumärkets identitet. Alla fyra perspektiv behöver dock inte ingå i identiteten 
enligt Aaker, men alla perspektiv bör ingå i analysen av varumärkets identitet. När 
denna analys är gjord kan man utifrån det man funnit sammanställa de aspekter 
som man öskar ska ingå i varumärkets identitet. Först när man hittat de aspekter 
som man anser kan ge riktning, syfte och mening åt varumärket och som kan 
förenas till en önskvärd identitet kan man gå vidare till implementeringen av 
identiteten.50 
 
 
Implementering av varumärkesidentitet 
 
Implementering av varumärkesidentitet kan, enligt Aaker, först ske när 
varumärkets identitet klart och tydligt har fastlagts och ett mål har satts upp 
angående vad som ska uppnås beträffande varumärket. Det första steget för 
implementeringen blir då att definiera vilken eller vilka delar av varumärkets 
identitet som aktivt ska kommuniceras ut mot marknaden. Steg två innefattar 
utformning och utförande av kommunikationen utåt. Detta inkluderar val av 
mediekanaler samt skapandet av reklamkampanjer och dylikt. Som ett tredje och 
sista steg måste kommunikationsprogrammen noggrant följas upp. Detta kan till 
exempel göras via frågeformulär där strukturerade frågor och skalfrågor (frågor 
där svaren graderas, exempelvis från ett till tio) används. Det är här viktigt att en 
snittgrupp av den eftersökta målgruppen ingår för att ge en så korrekt bild som 
möjligt.51 
 
 
Varumärkeskapitalsmodell 
 
Aaker har tagit fram en modell som han använder för att beskriva den 
varumärkesuppbyggande processen. I modellen tar Aaker ett avstamp i 
varumärkeskapitalet som noga struktureras upp och analyseras. Modellen tar upp 

                                                 
50 Se Aaker aa sid.78 ff. 
51 Se Aaker aa sid.176-189. 
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de delar som begreppet varumärkskapital innehåller enligt Aaker. 
Varumärkeskapitalet delas här upp i fyra olika kategorier.52 
 

1. Kännedom 
2. Lojalitet 
3. Upplevd kvalitet 
4. Associationer 

 
Till dessa fyra kategorier lägger sedan Aaker till en femte aspekt, ”Övriga 
varumärkestillgångar”. Dessa faktorer skall ses som en helhet där alla delar bidrar 
till varumärkeskapitalet. Aaker har skapat ett erkänt och ofta citerat flödesschema 
som på ett tydligt sätt visar hur varumärkes kanaliseras genom de olika 
huvudkategorierna. Hur ett varumärke kan generera en tillgång på ett 
mångfacetterat sätt kan här åskådliggöras. Eftersom ovan nämnda kategorier är 
viktiga för förståelsen för varumärkesbyggande kommer dessa att redovisas 
utförligare. I modellen nedan redovisas Aakers syn på varumärkeskapitalets 
beståndsdelar och hur de samspelar för att skapa värde till företaget. Modellen 
finns även grafiskt återgiven nedan (se bild 5) för att ge en ökad förståelse för hur 
den är uppbyggd. 
 
 
 

                                                 
52 Se Aaker aa sid.8. 
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Bild 5. Varumärkeskapitalets beståndsdelar Källa: Aaker, David A, Building 
Strong Brands, The Free Press, New York 1996, sid. 8. 
 

Med kännedom beskrivs på vilket sätt varumärket är närvarande i målgruppens 
huvud. En märkesinnehavares mål är att vara ”dominant” eller ”top of the mind”. 
Det förstnämnda innebär att varumärket är det enda som nämns vid en testfråga 
medan det andra nämns först av flera. Aaker delar upp kännedom fyra i fyra 
nivåer. Dessa nivåer är i turordning:  
 

• igenkänning  
• komma ihåg 
• ”top of the mind” 
• dominant 
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Aaker nämner två olika faktorer som främjar en hög kännedomsnivå, dels en bred 
säljorganisation och dels alternativa marknadsföringsmetoder såsom event- och 
sponsor marknadsföring.53 Aaker påpekar att även om kännedomen i sig kan ha 
stor betydelse för varumärkeskapitalet, så är det ändå inte den generella 
kännedomen som skall eftersträvas utan den strategiska. Enklare uttryckt skall 
varumärket vara känt för rätt saker.  
 
Aaker anser att en uppnådd lojalitet genererar ett värde dels genom att 
marknadsföringskostnaderna blir lägre, dels för att försäljningssiffrorna blir mer 
förutsägbara och mindre känsliga för externa faktorer. En hög lojalitetsgrad till det 
egna märket innebär i sin tur även högre inträdesbarriärer för eventuella 
konkurrenter. Aaker poängterar vikten att vårda sin nuvarande kundstock och 
pekar på faran med att fokusera på nya kunder på bekostnad av de redan 
existerande. Ett sätt att öka lojaliteten är att stärka relationerna. De övriga 
komponenterna verkar som katalysatorer i denna process. Det finns olika sätt att 
stärka banden mellan företaget och den individuella kunden. Bland annat är det 
olikas sorters medlemskort och rabattprogram vanligt förekommande, exempelvis 
ICA och konsumkorten. Ett annat exempel är Nordbankens förmånsprogram. 
 
Enligt Aaker har studier visat att de finansiella resultaten förbättras vid upplevd 

kvalitet. Det har visat sig att återbäringen på investeringar förbättras med denna 
faktor. Det har även visat sig att kriteriet är av stor vikt för kundtillfredsställelsen. 
Utöver detta har det visat sig att det finns en koppling mellan aktievärdet och 
upplevd kvalitet. Detta ses även ofta som företagets största tillgång. Därför är det 
ofta så att det är önskvärt att positionera sig med hjälp av kvalitet. 54 
För att uppnå detta mål måste produkten verkligen ha kvalitetsegenskaper. Efter 
detta första steg måste även kvalitet bli upplevd. Ett första hinder är att övervinna 
tidigare dålig image från tidigare verksamhet. Det är vidare av vikt att öka 
kvaliteten på områden som konsumenten anser vara viktig. Utöver detta är det 
viktigt att informera kunden på ett tydligt sätt om kvaliteten. Sedan kanske det är 
nödvändigt att undervisa kunden hur bedömningen av kvalitet går till. 
 

• Verklig kvalitet 
• Övervinna tidigare sämre kvalitet 
• Kvalitet på rätt områden 
• Informera om kvalitet 
• Undervisa i kvalitetsbedömning 

 
Varumärkeskapitalet kan även ökas genom skapandet av associationer kopplat till 
varumärket. Dessa kan styras genom företagets varumärkesidentitet (vad företaget 
vill att varumärket skall stå för). Det är därför av största vikt att verkställa denna 
identitet. 
 
I kategorin övrigt lägger Aaker övriga tillgångar som ökar varumärkeskapitalet. 
Exempel på detta kan vara konkurrensfördelar såsom patent mm.  
 

                                                 
53 Se Aaker aa sid.16. 
54 Se Aaker aa sid.17. 
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Svårigheter vid varumärkesuppbyggnad 
 
Aaker beskriver inte bara metoder för hur man bygger ett varumärke. Han visar 
också på att det finns många svårigheter och fällor att falla i när ett företag ska 
bygga upp ett varumärke. Press och påtryckningar internt såväl som externt kan 
göra arbetet mycket svårt. Det är därför av stor vikt att företaget, när det ska skapa 
en strategi för varumärkesuppbyggnad, identifierar möjliga svårigheter och hinder 
och på så sätt kan undvika eventuella kostsamma misslyckanden. Aaker 
presenterar åtta olika faktorer som på ett negativt sätt kan påverka processen med 
att bygga varumärket (se bild 6). 55 
 
 

 
Bild 6. Svårigheter vid varumärkesuppbyggnad Källa: Aaker, David A, Building 
Strong Brands, The Free Press, New York 1996, sid. 27. 
 
 

• Påtryckningar att priskonkurrera  
Inom i princip alla branscher råder priskonkurrens i olika former. Denna 
priskonkurrens har en tendens att komma i fokus i samband med företags 
strategier inför framtiden. Jämfört med några årtionden spenderas nu mångfalt 
mera medel på prisrelaterade försäljningsaktiviteter. Detta kan, enligt Aaker, lätt 
få företag att offra varumärkesuppbyggande satsningar till förmån för 
förespråkare av priskonkurrens. 
 
 

                                                 
55 Se Aaker aa sid.26-27. 
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• Konkurrenstillväxt (eng; Proliferation of competitors)  
På många av dagens marknader tillkommer ständigt nya konkurrenter och nya 
produkter lanseras. Alla dessa konkurrenter och produkter söker finna sin nisch 
och sin plats på den allt mer inrutade marknadsplatsen. Enligt Aaker medför detta 
att varumärkena tenderar att positionera sig allt snävare då det finns allt färre 
målgrupper att rikta sig mot. Att marknadsföra sig mot en bred målgrupp blir 
problematiskt på grund av den komplexitet som allt fler produkter och 
varumärken skapat. Även att behålla en redan uppnådd nivå har blivit allt tuffare 
då utmanande märken kan ta till desperata åtgärder eller ta stora risker i sina 
försök att etablera sig på marknaden.  
  

• Fragmentering av marknaden och media 
Aaker pekar här på en svårighet som uppkommit i och med mångfalden av dagens 
media och marknader. Svårigheten ligger i att kunna behålla den kontinuitet som 
krävs för att bygga och vårda starka varumärken. Medan det tidigare fanns ett 
fåtal mediekanaler att välja från i sin marknadsföringsmix finns nu ett helt annat 
utbud. Det finns nu interaktiv television, Internetbaserad reklam, 
evenemangssponsring mm. Detta ställer stora krav på det varumärkesrelaterade 
arbetet. 
 

• Komplexa varumärkesstrategier och varumärkesrelationer 
Som följd av att antalet produkter och varumärken inom många områden kraftigt 
har ökat på senare tid har varumärkesstrategierna och varumärkesrelationerna 
blivit allt mer komplexa. På grund av denna komplexitet ställs stora krav på de 
personer som ansvarar för varumärkets uppbyggnad. Förutom att ha kännedom 
om varumärkets identitet måste företaget också förstå vilken roll varumärket 
spelar mot övriga produkter och varumärken som företaget förfogar över. 
 

• Påverkan för strategiförändringar 
Det finns, enligt Aaker, ofta ett tryck internt inom företag att på något sätt ändra 
olika strategier. Detta kan leda till att urholka varumärkeskapitalet eller helt 
förhindra en etablering av varumärket. Aaker nämner Volvo och Marlboro som 
några exempel på företag vars varumärkens identitet har förblivit oförändrade 
under en lång tid och därigenom stärkts.    
 

• Påverkan mot innovationer  
Det finns en risk att företag ignorerar förändring på grund av nöjdhet med tidigare 
och nuvarande framgång. Det kan finnas en vilja att hålla spelplanen och 
konkurrensfaktorerna statiska. Resultatet kan bli att varumärket blir försvagat och 
sårbart för nya aktörer samt att ny utvecklig av varumärket uteblir. 
 

• Påtryckningar att investera i annat  
Aaker skriver att en risk med ett starkt varumärke är frestelsen att investera 
pengar i andra produkter eller andra områden. Det finns ofta en felaktig 
uppfattning att varumärket inte kommer skadas om medlen för varumärket kraftigt 
skärs ned. Detta kan leda till försök till kortsiktiga vinster på bekostnad av 
varumärket.  
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• Kortsiktiga påtryckningar 
I en strävan för att generera vinst åt aktieägare kan ett företag försöka nå vinst på 
bekostnad av ett varumärke. Detta är ofta ett kortsiktigt sätt att generera vinst. En 
orsak till detta problem kan vara att aktieägare saknar kunskap och insikt i 
företagets långsiktiga strategier. En annan orsak kan vara tidsbestämda budgetmål 
som leder till att satsningar på varumärkesuppbyggnad offras för att kunna uppnå 
dessa mål. 
 
Aaker noterar ironin i att flera av de största hindren i att bygga varumärken 
kommer inifrån företaget själv och är därför relativt lättpåverkbara. Det är därför 
nödvändigt att informera och tillsammans med hela företaget i samförstånd 
planera för och genomföra varumärkesuppbyggande åtgärder. Aaker skriver att en 
väg till ett starkt varumärke är att över lång tid ha en enhetlig metod i sitt 
varumärkesarbete. Detta kan uppnås genom att skapa en hållbar identitet och 
position som kan motstå oönskad förändringspåverkan. Organisationen måste 
också vara strukturerad med någon klart ansvarig för skapandet av identitet och 
position och samordning av företagets olika enheter, media, och marknader. 
Aaker påpekar att starka varumärken inte uppkommer ur intet, de är ett resultat av 
starka varumärkesstrategier och av dedikerade och effektiva organisationer. 56   
 
Aaker sammanfattar att i skapandet av starka varumärken, som stödjer 
konsumentlojalitet och skapar mervärden, kräver en tydlig och effektiv analys av 
märkets identitet och position. För ett effektivt varumärkesarbete måste märkets 
identitet, förutom kärnidentiteten, även innehålla en extern identitet och 
identitetssymboler. Ett vanligt problem är enligt Aaker att många företag låser sig 
i synen ”märket som produkt” när de ska skapa en märkesidentitet. Företagen 
tenderar att fokusera på produktattributen i för stor utsträckning och glömma bort 
de andra aspekter som Aaker beskriver i sin modell för att ta fram varumärkets 
identitet.57  
 

Resultat- tolkning 

 
För att underlätta användandet av teoriframställningen i jämförelsen med 
empirifallet kommer nedan Aakers och Melins teorier mera kortfattat summeras 
och jämföras. Det finns många paralleller att dra mellan Melin och Aakers 
forskning, men det finns även punkter där de två skiljer sig åt eller använder sig 
av olika metoder i sina sätt att analysera och beskriva den 
varumärkesuppbyggande processen.  
 
 
Likheter 
 
Aaker och Melin beskriver att varumärket måste ha förankring i organisationen 
och vara konformt och att man bör fastlägga varumärkets identitet först och sedan 
implementera denna. Melin har dock här en tydligare koppling till den fysiska 
produkten medan Aaker snarare fokuserar på varumärkets personlighet. Både 

                                                 
56 Se Aaker aa sid.358. 
57 Se Aaker aa sid.357-358. 
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Melin och Aaker framhåller behovet i att sovra i den identitetsbas som i detta 
första skede måste analyseras fram. Här är det av vikt att man endast väljer delar 
av märkesidentiteten som skall positioneras ut. Varumärkesinnehavaren ska 
försöka hitta styrkan i ett varumärke från verkliga styrkor i produkten.  
 
Aaker och Melin anser att kännedom utgör grunden i ett fortsatt arbete med ett 
varumärke samt att konsumentlojalitet är något som ska eftersträvas för att stärka 
varumärket. Båda är överens om att starka varumärken skapar lojalitet vilket i sin 
tur påverkar varumärkets betydelse. Den lojalitet som manifesteras i varumärket 
utgör en väsentlig del av varumärkeskapitalet, då dessa kunder håller uppe 
försäljningen och att lojaliteten i sig gör att prispressen blir mindre, vilket 
naturligtvis höjer vinstmarginalerna. Aaker och Melin pekar på forskning som 
visar att det är betydligt billigare att behålla en lojal kund än att få en ny. Aaker 
anser att lojaliteten är så viktig att man utöver varumärkesbyggande reklam även 
kan öka lojaliteten till ett varumärke genom lojalitetsprogram, något som även 
Melin är inne på. Melin har dock strukturerat dessa typer av åtgärder under 
delprocessen ”Intern lojalitet” – ”loyalty management” vilket på ett tydligare sätt 
sätter in fenomenet i dess sammanhang. Författarna menar att sådana program 
först får verkning när ett varumärke byggts upp.58  
 
Det måste enligt Aaker och Melin finnas en stark koppling mellan produkt och ett 
starkt varumärke. Produkten måste klara av att leverera det som varumärket 
förmedlar genom sin märkesidentitet och de kärnvärden som den har. Båda 
betonar vikten av att varumärket måste förmedla sådant som är relevant för 
mottagaren. Företaget bör positionera några av dessa kärnvärden och sedan föra ut 
dessa genom marknadskommunikation. För att en uppföljning ska kunna ske på 
denna kommunikation måste en återkoppling ske för att kunna bekräfta att de mål 
som sattes har nåtts. 
 
Att poängtera den interna organisationens betydelse är enligt både Aaker och 
Melin en nödvändighet i skapandet av ett starkt varumärke. Först när hela 
företaget är enigt i sin syn på varumärket kan ett effektivt varumärkesarbete ske. 
Detta är speciellt viktigt då förändringar genomförs. Detta tar bl.a. Melin upp i sin 
diskussion angående intern positionering. Aaker berör detta i sitt resonemang om 
kortsiktiga påtryckningar. 
 
Gällande marknadsföring pekar både Aaker och Melin på fördelarna i 
investeringar i varumärkesbyggande reklam framför kortsiktiga vinster, samt 
behovet av ständigt och kontinuerligt upprätthållande av varumärket. 
Märkesprodukten är som ett levande element som hela tiden måste analyseras så 
att produktens vidareutveckling sker inom ramen för varumärket. 
Produktutvecklingen bör ske så att den harmonierar med varumärkets kärnvärden. 
Om kärnvärdet exempelvis i en viss märkesprodukts toalettpapper är miljövänlig 
– går det inte att förbättra ”kvalitén” genom att tillsätta klor för att få ett visuellt 
snyggare papper. Då motverkar dessa värden varandra, vilket i sin tur får 
återvärkningar i de positioneringar som sänds till konsumenten.  Här kommer 
exempelvis trovärdigheten fram. 
 

                                                 
58 Jmf. Aaker aa sid.16., samt Melin aa sid. 315 ff.  
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Det som Aaker betecknar som en viktig del i varumärkeskapitalet och därmed 
varumärkesbyggandet är ”associationer” och detta begrepp liknar mångt om 
mycket Melins märkesidentitet, dvs. ”Vad ett varumärke står för, vad som ger det 
mening och vad som gör det unikt” och som bör kommuniceras via 
kärnvärdespositionering.   
 
Både Aaker och Melin ser det ständigt ökande antalet reklambudskap som en 
försvårande faktor vid varumärkesbyggandet. Problemet med informationsbruset, 
som Melin kallar det, och det ökade antalet informationskanaler är att 
konsumenten ej längre kan nås lika effektivt.  
 
Både Aaker och Melin framhåller att prispress inte är en framkomlig väg för 
företag som bygger starka varumärken.  De ser det snarare som ett hot att företag 
satsar på säljfrämjande åtgärder för att nå kortsiktiga vinster i stället för att 
uthålligt vidmakthålla en stark position med lojalas kunder.  Melin pekar till och 
med på forskning som visar att prisnedsättning allvarligt kan skada starka 
varumärken. Detta torde innebära att starka varumärken endast bör byggas i de 
högre prissegmenten. Detta är dock inget de båda forskarna drar några klara 
slutsatser kring. Det är således kontraproduktivt att konkurrera med låga priser på 
en viss märkesprodukt för den som vill bygga ett starkt varumärke. 
 
En fara som Aaker framhåller som även indirekt framgår av Melins forskning är 
att företaget byter strategi som inte harmonierar med varumärkets identitet. Då 
riskerar varumärket att skadas eller bli odugligt. Ett exempel på detta kan vara ett 
beslut om att bli ett lågprisföretag. Även om grundinriktningar i företaget ändras, 
där en helt ny strategi skapas, kan varumärkesproblematik uppstå.  I dessa fall 
måste även varumärket ompositioneras tillsammans med den nya strategin. Även 
om varumärket kan leva över flera produktlivscykler innebär det inte att innehållet 
behöver bli oförändrat om produkten och dess attribut ändrar karaktär. Som både 
Aaker och Melin betonar så finns det ett klart samband mellan produkt och 
varumärke, om än med lite olika ansatser. Ett exempel som Melin ger på att 
produkten även har betydelse för märkesprodukten och varumärkets styrka är 
Hasselblad. Hasselblad har ett mycket gott renommé med ett starkt varumärke. 
Produkten har motsvarat det varumärket har står för och ständigt utvecklat nya 
högkvalitativa produkter under varumärket Hasselblad.  Hasselblad gick dock ej 
in i den digitala fotomarknaden när de flesta konkurrenter gjorde detta.  
Hasselblad ignorerade denna innovation länge. Trots Hasselblads goda rennomé 
bytte tidigare lojalas kunder till andra produkter då målgruppen uppfattning av 
vad som var relevant inte längre överensstämde med det som levererades av 
Hasselblad – dvs. optiska kameror. Nu har de börjat ta fram nya digitala kameror 
med hjälp av ett nytt företag. Detta bör dock kunna påverka trovärdigheten. 
Sannolikt har denna miss i produktutveckling således påverkat varumärket 
negativt. Detta visar även på faran med att i allt för hög omfattning lita på sitt 
starka varumärke.   
 
Melin framhåller särskilt behovet att inte se varumärkesbyggandet som något 
statiskt, utan dynamiskt som hela tiden måste utvärderas. Hasselblad hade 
säkerligen upptäckt detta i ett tidigare skede om de haft Melins modell med 
”loyalty management” och kanske gått tillbalka till första steget i 
varumärkesmixen, dvs. produktattributen, och börjat att bygga upp en ny 
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märkesprodukt, där det skulle kunna vara så att det var samma identitetsbärare 
dvs. namnet Hasselblad med samma kärnvärden, men nu med en uppdaterad 
märkesidentitet som harmonierade med den nya produkten – digital kameran. 
Möjligen kan en del av det inneboende värdet ha gått förlorat i varumärket 
Hasselblad i och med att de nya digitalkamerornas inte tillverkas av Hasselblad 
själva. Melin framhåller att det är mycket viktigt att det finns en trovärdighet i 
märkesprodukten. 
 
 
Olikheter 
 
En olikhet mellan Melin och Aakers teorier kan ses gällande relationen mellan 
varumärket och produkten. Melin tar utgångspunkt från produkten och dess 
produktattribut och låter detta vara dess yttre ram medan Aaker ansats är att testa 
varumärkets identitet mot produkten. Aaker betonar varumärkets garantifunktion 
och att varumärkets skadas om produkten inte klarar att uppfylla vad ”garantin” 
utlovar. Då påverkas den upplevda kvaliteten som Aaker sätter i första rummet. 
Det vill säga ett tydligare konsumentperspektiv. Vi anser att Melins modell ger 
här bättre vägledning för ett företags operativa verksamhet.  
 
Aaker tar organisationens och varumärket som utgångspunkt. Han anger dock att 
detta måste testas mot produkten som måste klara de garantiåtaganden som finns 
inbyggt i det starka varumärket. I Melins skiss anger produkten istället den yttre 
ramen för varumärkets emotionella innehåll, även om det i varumärket kan finnas 
fristående värden såsom t.ex. upplevd kvalitet. Aaker upphöjer just den upplevda 
kvalitén till en central del av varumärkesbyggandet medan den i Melins 
forskningsgärning inte är lika upphaussad. För den upplevda kvalitén så utgår 
Aaker i bedömningen av varumärkeskapitalet från ett konsumentperspektiv. Det 
är en slags garantifunktion som enligt Aaker måste uppfyllas av produkten för att 
inte varumärket skall skadas. Melin däremot hamnar inte i detta då hans modell 
förutsätter att garantiåtagandet redan är klart när ett varumärke appliceras på en 
viss produkt och att den då förhoppningsvis blir en märkesprodukt. 
 
Melin betonar i större utsträckning den förvaltande delen. Detta gäller särskilt den 
rättsliga aspekten. Denna aspekt anser Melin vara en central del av 
varumärkeskapitalet. Aaker för sin del har inte med förvaltningen som en punkt i 
varumärkeskapitalet.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Melins teoretiska modell 
varumärkesmixen inte på några väsentliga punkter motsäger Aakers teorier.  De 
har från olika utgångspunkter tagit fram begrepp som ringar in det mest väsentliga 
i den varumärkesbyggande processen. Melins teori är strukturerad på ett sätt att 
den kanske vid tillämpningen i det faktiska fallet är lättare att hitta kopplingar i 
empirin.  Den teoretiska bas som nu har tagits fram har som syfte att enklare 
kunna analysera empirin.  Det är tydligt att den varumärkesbyggande processen 
måste vara en central del av företagets verksamhet och att produkten som sådan 
måste samspela med det innehåll som man vill fylla varumärket med. Vidare är 
det tydligt att den varumärkesbyggande processen aldrig avslutas, utan endast 
kommer in i olika faser, och att arbetet måste bedrivas konsekvent och 
målmedvetet. 
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Empiri 

 

Inledning 

 
Här följer en sammanfattande beskrivning av hur Hästens ser på sin 
marknadsföring och på hur varumärket Hästens har byggts upp. Som grund för 
sammanfattningen ligger till största del intervjuer gjorda sommaren 2001 med 
Tommy Gullbo, marknadsansvarig för Hästens, samt Magnus Pettersson, 
försäljningsansvarig för Hästens. Information har även till viss del inhämtats från 
försäljningsmaterial från Hästens samt tidningsartiklar. Då intervjuerna följde en 
öppen intervjumodell återkom vissa ämnen under intervjuerna. I 
sammanställningen nedan har dock en så tydlig presentation som möjligt 
efterstävats. Med anledning av detta har de olika intervjuerna sammanställts under 
olika underrubriker.  Efter sammanfattningen kommer vissa delar att jämföras 
med tidigare beskrivna modeller och teorier.  
 

Hästens varumärkesarbete 

 
Hästens har ingen renodlad Brand Management tjänst utan det närmaste man 
kommer detta är Tommy Gullbo, marknadsansvarig. Tommy Gullbo arbetade 
tidigare med varumärket Diesel. Före Tommy Gullbo hade den tidigare VD Jan 
Lyder ansvaret för marknadsföringsfrågor och varumärket Hästens. Det interna 
arbetet med marknadsföringen och varumärkesarbetet inom Hästen sker via 
regelbundna möten tillsammans med företagets olika avdelningar. 
 
I början av 90-talet överlämnade Jan Lyder arbetet med varumärket och samtidigt 
skapades en ”nyckel” för hur den framtida varumärkespositioneringen skulle 
bedrivas. Nyckeln har sedan dess konstant analyserats och studerats och har 
förändrats vid behov. Själva grundstrategin har dock bibehållits. På frågan om de i 
framtagandet av varumärkesstrategin hade utgått från någon teoretisk modell så 
blev svaret nej. De menade att de inte direkt hade tagit en teoretisk modell men att 
naturligtvis hade en liknande begreppsbildning och tagit delar från teorin.  
Hur denna modell ser ut vill Hästens inte beskriva mer än i lösa grunddrag med 
hänsyn till konkurrensfaktorer. Tommy beskriver dock att det i nyckeln 
specificeras vissa mål som ska uppnås eller "detta ska vi äga" som Tommy 
beskriver det. Ett av dessa mål är konsumentkännedomen beträffande Hästens. 
Detta mått är av stor vikt för Hästens och Hästensrutan beskrivs som oerhört 
viktig att ej släppa, den "ska vara med". Det exakta procenttalet för den 
konsumentkännedom som Hästens eftersträvar vill Hästens inte avslöja men det 
har legat över 90 % under en längre tid vilket Tommy Gullbo beskriver som 
mycket tillfredställande. Detta index anser Hästens så viktigt att det mäts 
månadsvis via undersökningar där bland annat "top of mind" mäts beträffande 
Hästens produkter och varumärke.    
 
Tommy Gullbo framhöll dock att den höga konsumentkännedomen egentligen 
borde motsvaras av större försäljning än vad som är fallet. Tommy menar att även 
om man gillar varumärket är det ej lika med att man köper erbjudandet. De hade 
inte fått ut optimalt av det starka varumärket ur ett kommersiellt perspektiv. Mot 
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bakgrund av detta skulle de försöka koppla ihop det starka varumärket med en 
högre grad av ”försäljningsinriktad reklam” i sin marknadskommunikationsmix 
för att på detta sätt få ut mer resultat av det starka varumärket.  Detta var enligt 
båda Tommy Gullbo och Magnus Pettersson mycket viktigt för Hästens. 
 
På frågan om Hästens syn på relationen mellan produkt och varumärke säger 
Tommy Gullbo att produkten är "vad den gör", den ska uppfylla en funktion och 
ha vissa egenskaper medan varumärket är något som står för något i 
konsumenternas hjärnor. En följdfråga som uppstår är om köp sker pga. att det är 
en "hästens" eller för funktionen. Enligt Tommy Gullbo är det förhoppningsvis 
pga. båda orsakerna. Magnus Pettersson är här snabb att påpeka att ”produkten 
inte bara är varumärket”. Att Hästens som varumärke har fått en exklusiv status är 
ej helt av godo menar Magnus Pettersson. Magnus Pettersson ser som 
försäljningsansvarig det som ett problem att många tror att en Hästens säng kostar 
50000 kr, då Hästens även har sängar från 8000 kr. Det finns dock en konflikt att 
ta hänsyn till ”mellan att behålla imagen kontra att finnas i varje hem”. Detta är 
något som Hästens noga väger in när försäljningskampanjer ska planeras. Det 
finns annars en klar risk att ”skada” varumärket i sin strävan att öka försäljningen. 
Tommy Gullbo ser inte att det starka varumärket begränsar produktlinjen, han 
medger att Hästens varumärke idag förknippas med mycket prestige och image 
men att detta ”ej vårt driv, vårt driv är att produkten ska vara nyttig”. Magnus 
Pettersson berättade vidare att de ej säljer sängar med mängdrabatt till 
hotellkedjor. Vi har inte så mycket mängdrabatt, vi vill och kan inte 
priskonkurrera med andra typer av tillverkare, vi tillverkar ju kvalitetssängar och 
måste få betalt för det. 
 
Hästens har i sin strategi för varumärkesuppbyggnad inte valt en specifik kanal för 
sin marknadsföring. Hästens marknadsför istället sitt varumärke så brett som 
möjligt via kanaler som press, fackpress och TV. Detta delvis för att kunna nå ut 
till en så stor potentiell konsumentkrets som möjligt, men även för att med en viss 
budget kunna få ut så mycket som möjligt i säljkampanjerna. Enligt Tommy 
Gullbo var marknadsföring via TV det bästa sättet att stärka varumärket. Speciellt 
i början då det första steget i ett varumärkesbyggande är att skapa en hög grad av 
igenkänning. Enligt Tommy Gullbo var marknadsföring via TV det bästa sättet att 
få upp igenkänningsgraden.  Till en start är det, enligt Tommy Gullbo, effektivast 
att sända det koncentrerat, dvs. det är bättre att stötvis köpa tv- reklamtid med 
många repetitioner än att ha ett inslag i veckan under lång tid.  Enstaka tv- 
reklamer tenderar, menade han, att bli av mindre värde. 
 
För Magnus Pettersson kan Hästens strategi ses ur två olika perspektiv där den 
kortsiktigt kan ses som en metod där man måste "generera för att kunna 
producera", men strategin kan även användas långsiktigt där det definieras vart 
man vill, ”man har ett mål”. Varumärkespositioneringsarbetet leds av Tommy 
Gullbo som marknadsföringsansvarig och Magnus Pettersson kommer oftast flera 
steg efter som försäljningsansvarig. Dock är de båda mycket involverade vad 
gäller uppföljningsarbetet av kampanjer och säljaktiviteter. Kampanjer följs alltid 
upp utifrån en eller flera aspekter, exempelvis försäljningssiffror eller ”top of 
mind” undersökningar.  
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På frågor om hur Hästens ser på att kunna använda Hästensrutan för andra 
produkter pekar Magnus Pettersson på att Hästens redan nu använder ”rutan” för 
andra produkter än sängarna. Men även om Hästens använder rutan både till 
sängkläder, morgonrockar och pyjamasar kommer tillverkningen alltid att ske 
inom Hästens och ej läggas ut på licenstillverkning. Detta för att kunna garantera 
kvalitén i produkterna samt kunna kontrollera hur varumärket sköts och hanteras. 
Detta var enligt Tommy Gullbo även det en del av Hästens varumärkesstrategi. 
Magnus Pettersson framhöll särskilt att det skulle vara ett stort hot mot 
varumärket om produkterna inte skulle motsvara de kärnvärden eller innehåll som 
förmedlas och positioneras via den ovan nämnda varumärkesstrategin.  Produkten 
och varumärkets ”innehåll” måste således korrelera med varandra. Utan detta 
kommunicerande kärl menade Magnus Pettersson att man inte bara skulle skada 
varumärket utan att det skulle bli väsentligt svårare att sälja produkter, vilket i sig 
är ju det väsentliga i verksamheten.  
 
Angående hur viktigt det var att ha kontroll på hela processen så svarade Tommy 
Gullbo med att de hade haft problem på detta område. Den varumärkesbyggande 
processen hade i viss mån skadats av att återförsäljare utanför Hästens kontroll 
hade marknadsfört Hästens sängar på ett sätt som inte motsvarades av det innehåll 
eller förmedling som Hästens centralt vill förmedla.  Det var i dagsläget på 
lokalnivå ganska brokigt. Denna lokala marknadsföring gjordes företrädesvis i 
lokalposten av enskilda återförsäljare.  Detta riskerade, som Tommy Gullbo 
beskrev det, att bli ett verkligt problem då mottagarna kunde bli förvirrade och att 
innehållet i hästens varumärke riskerade att bli otydligt. Tommy Gullbo avslöjade 
att man vid tidpunkten för dagens intervju hade börjat ta fram mallar för denna 
lokala reklam som var framarbetat i linje med den övergripande strategin.   
 
På frågan hur de implementerade strategin i marknadskommunikationen som 
helhet framhöll Magnus Pettersson att han hela tiden utbildade och informerade 
återförsäljare angående hur Hästens produkter skulle presenteras, vilka 
kärnvärden de hade och vilka förnimmelser varumärket skulle skapa hos 
mottagaren.  Utan återförsäljare som tror på varumärket och produkten så riskerar 
försäljningsframgångarna att utebli. Att varumärkesuppbyggnaden även är något 
som berör företaget internt såväl som externt är Hästens medvetna om och de 
olika avdelningarna på företaget träffas regelbundet och samtalar om hur 
positioneringen och marknadsföringen ska bedrivas.  Alla möbler på kontoret och 
företagets helikopter är även i Rutans tecken.  
 
Tommy Gullbo framhöll att en central del i varumärkesstrategin var ”att äga vissa 
attribut”. Att positionera sig och se till att man sedan skyddar detta. Det är viktigt 
att bestämma vilka dessa attribut skall vara. Dessa var hemliga men han tog ett 
exempel att om konsumenten såg varumärket så skulle vissa förnimmelser komma 
upp, eller omvänt om man sa ”kvalitetssäng” så skulle Hästens vara ”top of the 
mind”. Detta såg Tommy Gullbo som en av de absolut viktigaste delarna av 
varumärkesstrategin. Dessa positioner skulle också skyddas till varje pris.   
 
Tommy Gullbo sa att en praktiskt betydelsefull del är att försvara varumärket och 
uppbyggnaden från att störas av andra aktörer på marknaden som har intresse av 
att snylta på de värden som byggs upp av Hästens. Tommy Gullbo redogjorde för 
hur det hade uppkommit flera olika tvister i frågan där de har haft stor framgång i 
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detta arbete. Tommy Gullbo framhöll vidare att det var en mycket viktig del av 
arbetet att hålla andra konkurrenter på behörigt avstånd från deras eget varumärke. 
Annars riskerar hela mervärdet att gå förlorat, dels då varumärkets funktion såsom 
konkurrensmedel försvagas, dels att varumärkets innehåll riskerar att bli otydligt, 
eller i värsta fall ändras till något negativt.  I de fall där intrång varit aktuellt så 
har ”Hästensrutan” varit föremålet för domstolarnas bedömning. I dessa fall har 
Hästens varit mycket framgångsrika i att ”försvara Hästensrutan” enligt Tommy 
Gullbo, genom att de regelmässigt i domstol fått gehör för att deras varumärke, 
genom företagets marknadskommunikation, fått en skyddsvärd särprägel. 
 
Något som både Tommy Gullbo och Magnus Pettersson återkommer till är hur 
produktionen av Hästens produkter går till och vilka råmaterial som här används. 
De pekar på att det bara är naturprodukter som används i produkterna och hur 
mycket av tillverkningen fortfarande görs för hand. Hästens vill på detta sätt 
bygga in en hantverks och miljöprofil i varumärket. Även det faktum att Hästens 
lämnar en 25-års garanti syftar till att understryka kvaliteten hos Hästens sängar. 
Att detta är en viktig aspekt av Hästens varumärkesuppbyggnad framstår tydligt 
och Magnus Pettersson poängterar att det på senare år har det blivit allt viktigare 
för företag att få en mera miljövänlig profil. Hästens är här inget undantag och det 
är något man kan utläsa i bland annat Hästens produkt/reklamkataloger.59  
 
Angående frågan om hur mycket som Hästens spenderar på reklam och 
marknadsföring vill Tommy Gullbo inte noggrannare gå in på än att säga att 
mellan 5-10 % av Hästens budget går till marknadsföring. Enligt Tommy Gullbo 
är detta belopp inget särskilt högt belopp utan Tommy pekar på att 5-10 % av 
budget är normalt inom många branscher för att lägga på just reklam och 
marknadsföring. 
 
 

                                                 
59 Se sid. 3,8, 84 Hästens produktkatalog 2001.  
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Analys och tolkning 
 
 
 
 

Inledning 

 
I detta avsnitt kommer en analys och tolkning av den presenterade teorin och 
empirin att redovisas. Detta kommer att göras med hjälp av ett antal faktorer och 
relationer som stödpunkter. Dessa har valts ut med hänsyn till deras relevans till 
uppsatsens problemformulering och syfte. 
 

Jämförelse mellan Melin/Aaker och Hästens 

 

Produkt – Varumärke 

 
Då Melins och Aakers teorier skiljer sig gällande kopplingen mellan produkten 
och varumärket är denna aspekt speciellt intressant att se och jämföra med 
Hästens varumärkesarbete. En likhet mellan Hästens och Melin kan ses i deras 
syn på hur kvalitén ska byggas in i produkten på ett tidigt stadium och att kvalitén 
på så vis blir en förutsättning för att kunna gå vidare i varumärkesarbetet. Det är 
tydligt att Hästens utgår ifrån produkten och att dess egenskaper får utgöra ramen 
för det som varumärket ska innehålla. Här kan också jämförelser göras till att 
Hästens valt att ha all tillverkning inom företaget för att på så vis kunna garantera 
kvalitén.  
 
Samtidigt kan paralleller dras mellan Hästens och Aaker i synen att kvalitén är en 
sorts garantifunktion ur ett konsumentperspektiv. Hästens lägger stor vikt vid att 
just kommunicera ut denna kvalitetsaspekt i sin reklam och marknadsföring. Även 
Hästens syn att varumärket mera är en bild hos konsumenten, och skiljd från 
produkten kan spåras hos Aaker. Trots detta är det Melins teorier som lättast 
igenkänns och går igen hos Hästens varumärkesarbete, exempelvis Melins syn på 
hur den inbyggda kvalitén är en förutsättning för att lyckas men att den inte 
garanterar en långsiktig konkurrensfördel, pga. imitering mm. Här kommer 
aspekter som skydd av produkt och varumärke in för att kunna bibehålla en stark 
position.  
 

Varumärke – Kärnvärde 

 
Det som Hästens beskriver som en nyckel för dess varumärkespositionering 
återfinns i det som Melin beskriver som kärnvärdespositionering, och delvis i 
Aakers resonemang kring associationer.  
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Nyckeln är hemlig men av Hästens marknadskommunikation kan man utläsa att 
Hästens vill positionera sig med en kvalitets och hantverksprofilering. Även en 
profilering som en miljövänlig produkt finns med i Hästens marknadsföring. 
Dessa aspekter kan kopplas samman med Aakers kategorier ”Associationer” och 
”Upplevd kvalitet” i hans modell om varumärkeskapital. Resonemanget återfinns 
också som en grundsten i Melins varumärkespyramid där Melin beskriver vikten 
av att rätt egenskaper väljs ut bland det som ska positioneras. 
 

Varumärke – Försäljning 

 
Både Aaker och Melin framhåller att priskonkurrens är av ondo för att bygga upp 
och behålla ett starkt varumärke. Även Hästen har tagit fasta på detta och 
använder sig därför inte av priskonkurrens i sin försäljning. Hästens är också 
medvetna om problemen att tappa den exklusiva imagen som Hästens byggt upp 
genom att marknadsföra sin billigare produktlinje. 
En sådan marknadsföring skulle alvarligt kunna skada varumärkets image. Här 
står Hästens inför problemet att riskera att det starka varumärket skadas på ena 
sidan, och ökade försäljningssiffror på den andra. 
 

Kommunikation 

 
Enligt Melin och Aaker måste varumärkets identitet först fastläggas innan arbetet 
med att kommunicera ut varumärkets identitet kan påbörjas. Detta arbete kräver 
dock att en grundkännedom om produkten finns hos målgruppen. Annars riskerar 
kommunikationen att förlora sin effekt. Kännedomsgraden är mycket viktigt i 
Hästens varumärkesarbete. Hästens har idag en mycket hög marknadskännedom 
och arbetar nu mycket med att kommunicera ut varumärkets identitet. Empirin 
bekräftar här teoriavsnittet. Aaker menar att först efter det att identiteten hos 
varumärket är fastlagd och man beslutat sig för vilka delar som ska kommuniceras 
ut till marknaden, kan man bestämma vilka kanaler som ska användas för denna 
kommunikation. Hästens har valt att använda sig av en mångfald av kanaler för att 
nå en stor målgrupp. Melin påpekar att de värden som ska positioneras måste vara 
kommunicerbara samt att positionen kopplas till produktens 
differentieringsfördelar. Melin anser även att trots att den varumärkesbyggande 
kommunikationen är viktigast i ett startläge måste den också finnas med längre 
fram för att bibehålla märkeslojaliteten. Även detta kan återfinnas i Hästens 
varumärkesarbete 
 

Utövande av kontroll över varumärkets olika aspekter 

 
Hästens har valt att själva ha hand om all tillverkning som kopplas samman till 
varumärket Hästens, för att på detta sätt kunna kontrollera varumärket och hur det 
fungerar tillsammans med andra produkter i företaget, något som Aaker belyser 
som en viktig faktor. Hästens har även börjat strukturera upp hur 
reklamkampanjer ska se ut när de genomförs av lokala återförsäljare. Detta för att 
få en konsekvent marknadskommunikation, samt för att undvika att fel värden 
förmedlas som eventuellt kan skada varumärket. Melin hävdar att alla 
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kommunikationsåtgärder ska fungera som en integrerad helhet, oavsett 
distributionskanal.  
  
Även de legala aspekterna av varumärket bevakas mycket noga av Hästens, för att 
skydda sig mot att det värde som är uppbyggt i varumärket utnyttjas av 
konkurrenter. Melin pekar på vikten att kunna skydda varumärket, bl.a. genom att 
i varumärkesarbetet skapa ett hållbart identitetsskydd. Både Aaker och Melin visar 
på vikten att bevaka varumärket mot konkurrenter. Melin anser att vikten är så 
stor att ”trademark management” bör samordnas inom hela företaget samt ligga på 
ledningsnivå, vilket är fallet i studieobjektet Hästens. 
 
Ytterligare en aspekt av kontroll, som Melin betonar starkt, är att rättsligt skydda 
varumärket. Detta anser Melin är centralt när varumärket nått den ”högsta nivån”, 
”intern lojalitet” i Melins modell. Även detta bekräftas i empiriavsnittet där det 
tydligt framgår att denna del av arbetet är mycket viktigt. 
 

Varumärkets identitet – Företagets identitet 

 
Både Aaker och Melin beskriver vikten av en koppling mellan varumärkets och 
företagets identitet. Aaker skriver om varumärkets och företagets själ och hur 
dessa måste samspela för att kunna skapa ett starkt varumärke. I empiristudien 
framkom att Hästens aktivt arbetar med att sammanfoga företagets identitet med 
varumärkets identitet. Bara det faktum att företagsnamnet även används som 
produktnamn talar för att Hästens starkt sammankopplar varumärkets och 
företagets identitet. Hästenrutan ”genomsyrar” hela företaget. Detta lägger Melin 
stor vikt vid då han anser att just varumärkets personlighet och namn är mycket 
viktiga i varumärkesbyggandet. Att Hästens ständigt arbetar för att bygga in 
företagets identitet i varumärket är därför något som passar in i både Melins och 
Aakers teorier. 
 

Pris 

 
Som framgår av teoriavsnittet framhåller både Aaker och Melin att konkurrera 
med lågt pris inte är en framkomlig väg för företag som bygger starka 
varumärken. Detta återfinns i fallstudien där Magnus Pettersson tydligt 
deklarerade att Hästens inte rabatterar sina produkter. Dock kan noteras att 
Hästens varumärkespositionering här har hämmat Hästens försäljning i deras lägre 
prisklasser. Här har kanske Hästens inte lyckats matcha innehållet i varumärket 
med sin produktlinje. 
 
 



 43 

Slutsatser 
 
 
 
 
 
Från jämförelsen mellan teoridelen och empiridelen kan man utläsa att flera 
faktorer i Hästens varumärkesstrategi direkt appliceras i de modeller för 
varumärkesbyggnad som redovisats i denna uppsats. Hur väl andra delar 
överensstämmer har tyvärr ej varit möjligt att jämföra då Hästens ur 
konkurrenssynpunkt valde att ej beskriva vissa delar av deras varumärkesstrategi, 
samt bara till viss del beskriva andra aspekter av deras varumärkesuppbyggande 
process. Trots detta har författarna funnit en mycket stor överensstämmelse 
mellan Melins teoretiska modell, varumärkesmixen, och Hästens 
varumärkesarbete. När empirin testades på teorin kunde inga avvikande faktorer 
identifieras. 
 
 
Några intressanta faktorer som framkommit och som ytterligare bekräftat i denna 
studie är: 
 

• Vikten av att hålla en stark kontroll över varumärket och på detta vis 
noggrannare kunna styra över varumärkets utveckling och aktiviteter 
kopplade till detta. Även analysarbete kan ske effektivare med en stark 
intern kontroll över varumärket. 

 
• Priskonkurrens är något som enligt teoribildningen ej bör användas i en 

strävan att skapa ett starkt varumärke. Hästens har också valt denna 
strategi och använder sig inte i någon större utsträckning av mängdrabatter 
eller reapriser.  

 
• Vikten av att företaget ständigt ser över varumärket. Varumärkesarbetet är 

en ständigt pågående och levande process som företaget kontinuerligt 
måste arbeta med, internt såväl som externt. 

 
 
Författarna vill framhålla den mycket goda överensstämmelsen mellan empiri och 
teori och att den deduktiva metoden här har varit ändamålsenlig trots den något 
begränsade empirin.  
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Avslutande diskussion 
 
 
 
 
 
Syftet med denna uppsats var att ge en bild av rådande teoribildning för det 
aktuella problemet. Då området ännu är att betecknas som relativt outforskat 
utkommer ständigt nya rön och teorier. Större och mera omfattande studier är 
önskvärt för att med ett större empiriskt material kunna göra jämförelser till 
teoribildningarna.  
 
Vi anser dock att vi i denna uppsats på ett kortfattat sätt belyst de grundläggande 
teorierna inom varumärkesuppbyggnaden samt hur olika modeller för detta kan se 
ut.  I den genomförda fallstudien hittades tydliga paralleller till dessa modeller 
vilket kan ses som en bekräftelse av modellerna. Fallstudien bidrog även till att 
tydliggöra teoriavsnitten och gav författarna, och förhoppningsvis även läsaren, en 
inblick i hur den varumärkesuppbyggande processen kan se ut i praktiken. Denna 
inblick gjorde att teorigenomgången kunde förstås på ett mera lättillgängligt vis 
samt gav upphov till mera konkreta frågeställningar och reflektioner. 
 
Trots det faktum att empirin i denna studie stämde så väl överens med teorin så 
ser vi ändå behovet av mer forskning kring de mer specifika relationer som vi på 
ett mer övergripligt sätt redogjort för och analyserat inom ramen för denna studie. 
Detta gäller särskilt synen på priset som ett konkurrensmedel – kan verkligen 
detta resultat stämma? All elementär marknadsekonomi utgår ju från detta 
resursbegrepp. Kan det avfärdas på detta kategoriska sätt? Detta synsätt är en 
intressant utgångspunkt för framtida undersökningar. Vidare forskning inom 
varumärkesarbete är därför önskvärd.
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