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Sammanfattning  
 
Problemdiskussionen i denna uppsats visar på att det inte har forskats mycket angående 
varumärkesbyggande för B2B-tjänsteföretag och därför ansåg vi att det skulle vara ett intressant 
ämne att göra en undersökning om. Denna uppsats har därmed behandlat ämnet varumärken och 
speciellt B2B-tjänsteföretags varumärkesbyggande. Bakgrund och problemdiskussion ledde fram 
till en hypotes att det finns aspekter som B2B-tjänsteföretag beaktar vid uppbyggandet av ett 
starkt varumärke. Denna uppsats syfte är att skapa en överblick av teoriläget angående B2B- och 
tjänsteföretag och varumärken, detta för att hitta möjliga aspekter att ta hänsyn till för att 
möjliggöra en utvärdering av David Aakers modell, ”Hur varumärkeskapital genererar värde”. 
Detta möjliggörs genom att undersöka B2B-tjänsteföretag ur märkesinnehavarens perspektiv. 
Utvärderingen av modellen skall leda till en modifierad modell och syftet med detta är att finna 
aspekter som B2B-tjänsteföretag beaktar och varför dessa beaktas då de bygger starka 
varumärken. Teorin behandlar därmed varumärken utifrån både ett B2B-perspektiv, ett 
tjänsteperspektiv och ett B2B-tjänsteperspektiv. Modellen ”Hur varumärkeskapital genererar 
värde” tar upp delar som varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet och 
varumärkesassociationer.     
 
Målet med uppsatsen var att hitta möjliga aspekter kring varumärkesbyggande i B2B-
tjänsteföretag samt att göra en utvärdering av den valda undersökningsmodellen samt att ge ett 
förslag på en modifierad modell. Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats och det har 
genomförts intervjuer med personer som arbetar på B2B-tjänsteföretag. Slutsatserna i denna 
uppsats ger en indikation på att det finns aspekter för B2B-tjänsteföretag att ta hänsyn till då de 
bygger sitt varumärke, vilket har visats genom teori samt det empiriska material som har samlats 
in. Vidare har utvärderingen av Aakers modell ”Hur varumärkeskapital genererar värde”, visat att 
modellen fungerar som en bra grund även för B2B-tjänsteföretag, men att det kan behövas en 
modifierad modell som är anpassad till B2B-tjänsteföretag med exempelvis de aspekter såsom 
relationer, icke-påtaglighet och komplexa köpbeslut som denna undersökning har visat. 
Utvärderingen av modellen, ”Hur varumärkeskapital genererar värde” ledde fram till ett förslag 
på en modifierad modell.   
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1. Inledning 
 
I Inledningen ges en introduktion till ämnet, här förklaras även problemområdet, syftet, vilka 
avgränsningar som gjorts samt de centrala begreppen.  

1.1 Problembakgrund 
 
När de flesta människor talar om varumärken tänker de på varumärken såsom Coca-Cola, Apple, 
Ikea, Starbucks, Nokia och även Harley Davidsson, märk väl att samtliga är B2C1-företag (Kotler 
& Pfoertsch, 2007). Melin (2006, kap. 1) anser att varumärket och framför allt då värdet av ett 
starkt varumärke har kommit att uppmärksammas allt mer och av allt fler. Historiskt sett har 
varumärkeshantering varit synonymt med konsumentprodukter, särskilt den typen av varor som 
går att finna i dagligvaruhandeln (Roberts & Merrilees, 2007). Även Moorthi (2002) har samma 
åsikt och menar att varumärkeshantering varit näst intill synonymt med konsumentprodukter 
(Moorthi, 2002).  
 
Det som Melin (2006, kap. 1) kallar ”Det moderna varumärkets historia” har enligt författaren 
utvecklats sida vid sida med konsumentvaruhandeln och då framför allt med de snabbrörliga 
konsumtionsvarorna. Det som tidigare fungerade som konkurrensfördelar går idag mot att ses 
som konkurrensförutsättningar menar Melin (2006, kap. 1) och där har varumärket en roll som ett 
konkurrenskraftigt medel som företag kan använda. Under senare årtionden har varumärket även 
kunnat kopplas samman med industriprodukter och tjänster samt marknadsföringen av dessa, för 
att kunna användas som konkurrensmedel även här (Melin, 2006, kap. 1). Utvecklingen har enligt 
Moorthi (2002) lett till att se på även företag och återförsäljare som varumärken. Jevons (2005) 
menar att varumärkeshantering och studier om det fortsätter att öka i sin komplexitet. Artiklar har 
sedan några år tillbaka mer och mer visat hur omfattningen av varumärkeskoncept fortsätter att 
utökas (Jevons, 2005). Ett fåtal artiklar har på senare tid behandlat B2B2-varumärken, men det är 
fortfarande på ett väldigt tidigt stadium i forskningen (Roberts & Merrilees, 2007). Förespråkare 
för B2B-varumärken understryker att den verkliga betydelsen hos varumärken inom B2B har 
ännu inte upptäckts (Kotler & Pfoertsch, 2007).  
 
McDonald, de Chernatony och Harris (2001) anser att tjänstesektorn har kommit att bli ett 
dominerande inslag i ekonomin hos de flesta västländer och har skapat många nya arbetstillfällen, 
bara i Storbritannien arbetar två tredjedelar på tjänsteföretag. Tjänstesektorn har däremot inte 
bara sporrat den ekonomiska tillväxten, utan har dessutom ifrågasatt de traditionella ansatserna 
att göra affärer, genom att skapa revolutionerande tjänstelösningar. Eftersom tjänstesektorns 
betydelse har ökat på senare tid inser allt fler tjänsteföretag att arbetet med att skapa och utveckla 
varumärken kan ge dem en konkurrensfördel (McDonald, de Chernatony & Harris, 2001). Det 
finns mycket litteratur om hur marknadsföring av tjänster utförs men det finns desto mindre 
litteratur om hur varumärkeshanteringen gällande tjänster hanteras (Moorthi, 2002). Författaren 
tar även upp att flera forskare som exempelvis de Chernatony och McDonald, anser att 

                                                 
1 Förkortningen B2C är likvärdig med följande begrepp, Business-to-Consumer, Business to Consumer eller B:C 
men kommer utigenom arbetet benämnas som B2C.  
2 Förkortningen B2B är likvärdig med följande begrepp, Business-to-Business, Business to Business eller B:B men 
kommer utigenom arbetet benämnas som B2C. 
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varumärkesarbetet i tjänstesektorn inte lyckas matcha den snabba utvecklingen som sker i samma 
sektor. En del utövare anser att varumärkeshantering inte är lika utbrett och använt inom 
tjänstemarknadsföring såsom för påtagliga produkter (Moorthi, 2002).  

1.2 Problemdiskussion  
 
Kay (2006) menar att aktuella undersökningar inom marknadsföringslitteratur visar på att ledare 
fokuserar på att bygga starka varumärken. Att besitta ett starkt varumärke ses som en resurs och 
varumärkesstyrka imponerar. Att bygga varumärken ses som en viktig aspekt, särskilt då 
varumärken som Coca-Cola värderas till flera miljarder. Det råder konsensus om att det är viktigt 
att bygga starka varumärken som en betydelsefull del av företagets strategi, men hur detta skall 
utföras både i teori och i praktik finns det delade meningar om. Vidare menar Kay (2006) att det 
inte finns ett tillvägagångssätt att bygga ett starkt varumärke, utan snarare att varumärken 
utvecklas och blir starka av olika anledningar (Kay, 2006). Det är just denna fokusering på starka 
varumärken som gjort att även denna uppsats valt att fokusera på benämningen starka 
varumärken kombinerat med B2B-marknaden och tjänstesektorn. Melin (2006, s. 36) anser att ett 
varumärke har olika funktioner beroende på vems perspektiv det betraktas ifrån. Ett varumärke 
kan vara av intresse för fyra olika aktörer på marknaden, nämligen lagstiftarens, 
märkesinnehavarens, konsumentens samt från konkurrentens synvinkel (Melin, 2006, s. 36). I 
denna studie har ett val gjorts att fokusera på märkesinnehavarens perspektiv varvid de övriga 
perspektiven inte kommer att behandlas. 
 
Kotler och Pfoertsch (2007) menar att begreppet varumärke är nästintill synonymt med 
konsumentvarumärken. För företag såsom Coca-Cola och Nokia representerar varumärket starka 
och uthålliga tillgångar. Näst intill inga företag inom B2C-marknader försummar betydelsen av 
varumärken men inom B2B-marknader har företag däremot inte samma inställning, där är 
varumärkeshantering inte relevant, många chefer är övertygade om att varumärken endast är 
något som hör hemma på konsumentmarknaden. Cheferna anser att de är verksamma på en 
rationell marknad där irrationella beslut framkallat av varumärken inte hör hemma samt att beslut 
tas på rationella grunder och inte baserat på företagets rykte eller om företaget är välkänt (Kotler 
& Pfoertsch, 2007). Kotler och Pfoertsch (2007) ifrågasätter om detta verkligen är sant, kan 
någon verkligen ta beslut på helt icke-emotionella grunder och vara en rationell maskin? 
Författarna anser inte det, de diskuterar även om varumärkeshantering är relevant för B2B-
företag och menar på att Microsoft, IBM, General Electrics, Intel, HP, Cisco Systems, Dell 
etcetera är alla tydliga exempel på att några av världens starkaste varumärken är B2B-
varumärken. Författarna undrar varför det är så många B2B-företag som avvisar en möjlighet till 
en förmögenhet (Kotler & Pfoertsch, 2007). Utifrån detta resonemang och forskningens 
utveckling inom detta område som behandlas i bakgrunden finner vi en möjlighet att utveckla 
detta område ytterligare kombinerat med fokus på tjänsteföretag.  
 
Dibb och Simkin (1993) menar i en diskussion om varumärken att det är viktigt att tänka på att 
varumärkets roll ändras på olika marknader. Keller (2003, kap. 1) anser att även fast starka 
tjänstevarumärken funnits länge har genomslagskraften och förfiningen av dessa inte kommit 
långt. Ett stort problem för tjänsteföretag är att de vid varumärkeshantering arbetar med icke-
påtagliga erbjudanden (de Chernatony & McDonald, 1998, kap. 5). Det finns författare som är 
förvånade över att varumärkeslojalitet skulle vara av mindre betydelse för tjänster (Dibb & 
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Simkin, 1993). McDonald, de Chernatony och Harris (2001) menar att inledningsvis hanterades 
den nya utmaningen med att bygga tjänstevarumärken genom att anta att samma principer som 
används för produkter kunde appliceras på att skapa varumärken hos tjänster. Däremot tog det 
inte lång tid att upptäcka att de specifika dragen hos tjänster medförde skräddarsydda ansatser. 
Enligt Roberts och Merrilees (2007) finns det inte mycket litteratur gällande B2B-varumärken, 
detta på grund av att det varit en fokusering på konsumentmarknaden. Utvecklingen från att 
endast titta på varumärken gällande konsumentprodukter till att även behandla 
tjänstevarumärken. Steget har sedan tagits till att forska om varumärkeshantering inom B2B då 
främst inriktat på produkter. Vidare anser Roberts och Merrilees (2007) att det krävs mer 
forskning inom B2B-tjänstevarumärken och att deras artikel endast är ett steg i rätt riktning inom 
forskningen.          
 
Jacobsen (2002, kap. 4) menar att ibland kan forskare redan ha en bestämd åsikt om vad de tror 
att de kommer att hitta. Kunskapen kan antingen vara en intuition, en spekulation eller vara 
baserad på tidigare forskning. Genom denna kunskap går det att ställa upp en hypotes om vad 
undersökningen kommer att finna. Därefter görs en undersökning om hypotesen är sann eller ej 
(Jacobsen, 2002, kap. 4). Ovan förda resonemang har lett fram till att denna uppsats ställer upp en 
hypotes, att det finns vissa aspekter som B2B-tjänsteföretag beaktar vid uppbyggandet av ett 
starkt varumärke. Detta har lett fram till vår problemformulering.   

1.3 Problemformulering  
 
Vilka aspekter beaktar B2B-tjänsteföretag och varför beaktas dessa vid uppbyggandet av ett 
starkt varumärke? 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en överblick av teoriläget angående B2B- och 
tjänsteföretag och varumärken, detta för att hitta möjliga aspekter att ta hänsyn till för att 
möjliggöra en utvärdering av David Aakers modell, ”Hur varumärkeskapital genererar värde”. 
Detta möjliggörs genom att undersöka B2B-tjänsteföretag ur märkesinnehavarens perspektiv. 
Utvärderingen av modellen skall leda till en modifierad modell och syftet med detta är att finna 
aspekter som B2B-tjänsteföretag beaktar och varför dessa beaktas då de bygger starka 
varumärken. 

1.5 Avgränsningar  
 
Denna uppsats avgränsas till att fokusera på B2B-tjänsteföretag eftersom vi anser att litteratur och 
forskning inte har fokuserat tillräckligt på detta område. Vidare ser vi en möjlighet i att arbetet 
med att bygga starka varumärken kan ha särskilda hänsynstaganden utifrån ett B2B-
tjänsteföretags perspektiv. Denna uppsats anser att det finns skillnader mellan tjänster och 
produkter då görs en åtskillnad mellan begreppen i marknadsföringsteori. Begreppet 
varumärkeskapital ses i denna uppsats som ett mått på ett starkt varumärke, då Aakers modell ser 
detta som målet med att bygga starka varumärken. En ytterligare avgränsning är att fokusera på 
varumärkesbyggandet utifrån märkesinnehavarens perspektiv och inte att fokusera på 
lagstiftarens, konsumentens samt från konkurrentens perspektiv. Märkesinnehavarens perspektiv 
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i denna uppsats anser vi blir lämpligast utifrån uppsatsens syfte. I denna uppsats görs ett 
antagande att Aakers modell, ”Hur varumärkeskapital genererar värde” är anpassad för 
konsumentprodukter, detta för att kunna utvärdera modellen samt för att kunna dra slutsatser.   

1.6 Centrala begrepp 
 
Varumärke 
 
“A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or combination of them, intended, to identify 
the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 
competition.” (Keller, 2003, s. 3).     
 
Vi har valt att utgå från American Marketing Associations definition av ett varumärke, vilken är 
redovisad ovan, definitionen finns redovisad i Kellers (2003) bok Strategic Brand Management 
Building, Measuring, and Managing brand equity. I litteraturgenomgången var det denna 
definition som var mest förekommande och det framkom även att det var denna definition som 
Aaker (1996) använder sig av.      
 
Varumärkeskapital  
 
“Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbols that adds 
to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s 
customers” (Aaker, 1996, s. 7-8). Det vill säga att varumärkeskapital är en samling av tillgångar 
och förpliktelser som är kopplat till varumärkets namn och symbol vilka ökar eller minskar 
värdet, hos företaget eller företagets kunder, och är tillfört av produkten eller tjänsten. 
 
Eftersom syftet med denna uppsats är att delvis göra en utvärdering av Aakers (1996) modell, 
”Hur varumärkeskapital genererar värde” har vi utgått från Aakers (1996) definition av 
varumärkeskapital.  
 
Relationer 
  
”Relationer förutsätter även att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra.” 
(Gummesson, 2002, s. 17). I denna uppsats ses begreppet relationer och just ordvalet två parter 
som att kunna representera varumärken, kunder, företag, människor och objekt. Detta leder till att 
relationer kan uppstå mellan varumärket och kunden, mellan företag, mellan människor och även 
mellan objekt och människor.   

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Denna uppsats inleds med att valen av metod förklaras och därefter behandlas relevant teori med 
tanke på uppsatsens syfte. Teorin inleds med att introducera begreppet varumärke, varefter 
varumärken behandlas från två olika perspektiv, det vill säga från ett tjänsteperspektiv och från 
ett B2B-perspektiv. Denna teori har sammanställts för att den, tillsammans med empirin skall 
kunna ställas mot undersökningsmodellen för att möjliggöra en utvärdering av denna, allt i 
enlighet med uppsatsen syfte. Undersökningsmodellen, ”Hur varumärkeskapital genererar värde”, 
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behandlas även den i teorin. Det empiriska underlaget presenteras sedan utefter 
undersökningsmodellens struktur och företagen som intervjuats presenteras var för sig och denna 
struktur förenklar förhoppningsvis utvärderingen av modellen. Därefter följer analysen som 
ställer empirin mot teorin, även undersökningsmodellen mot övrig teori, detta för att kunna 
genomföra en utvärdering av modellen med hjälp av både teori och empiri. Slutligen genomförs 
en diskussion och slutsatserna presenteras.     
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2. Metod 
 
I detta avsnitt diskuteras val av metod vidare tas exempelvis val av undersökningsmodell, analys 
och uppsatsens tillförlitlighet upp. 

2.1 Deduktiv eller induktiv strategi 
 
Om målet är att kunna undersöka hur verkligheten ser ut, anger metodiken olika tillvägagångssätt 
som kan användas för att det ska gå att kartlägga verkligheten. Det finns två strategier som kallas 
deduktiv respektive induktiv och dessa är två olika ansatser från vilka det går att göra 
undersökningar. Deduktiv strategi handlar om att gå från teori till empiri, och de som talar för 
denna menar att det är ett fördelaktigt sätt att arbeta, det vill säga att först skaffa sig förväntningar 
om hur det ser ut, vilket görs genom att läsa tidigare teori samt empiriska rön. Nästa steg är att 
samla in empiri för att kunna se hur väl teorin stämmer överens med verkligheten. Induktiv 
strategi är att gå det motsatta hållet, från empiri till teori. I denna strategi går en forskare ut för att 
samla in information, de är i stort sett helt utan förväntningar och när informationen är insamlad 
systematiserar de sina data och till sist formuleras teorier (Jakobsen, 2002, s. 34-35). 
 
I denna uppsats föll valet på att arbeta utefter en deduktiv strategi då vi anser att det var den 
strategi som passade oss bäst. Detta eftersom ämnet delvis valdes utifrån den litteratur och 
tidigare forskning som hade lästs i kombination med ett intresse inom det ämnesområde som 
undersöks.  

2.2 Teoriinsamling 
 
Denna uppsats började med att ämnet lästes på, vilket betydde att läsa in sig på litteratur samt 
vetenskapliga artiklar, detta för att skapa en djupare förståelse om undersökningsämnet. Arbetet 
fortsatte därefter med att samla in relevant teori för det syfte uppsatsen har. I sökandet efter 
lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar har Halmstads högskolebiblioteks sökmotor HULDA 
använts. Sökningar har gjorts i databaserna Emerald och EBSCO, där Emerald har varit den mest 
användbara för det undersökningsområde som valts. Google Scholar har även använts i sökandet 
efter litteratur och vetenskapliga artiklar, dock utan större framgång. En rad olika sökord har 
använts för att hitta vetenskapliga artiklar, vilka innefattar följande; Varumärken, B2B-
varumärken, Business to Business varumärken, Business-to-business varumärken, 
tjänstevarumärken, B2B-tjänstevarumärken och varumärkeskapital samt en på rad olika författare 
det vill säga Aaker, de Chernatony, Kapferer och Keller. Vi har även sökt på de engelska 
begreppsmotsvarigheterna till sökorden. Genom dessa sökord återfanns samma artiklar vilket 
visar på att sökningen varit relativt täckande. Eftersom endast samma artiklar återfanns 
oberoende av sökord har urvalet endast skett genom att välja de artiklar som behandlar ämnet och 
därmed har inte något urval gjorts bland artiklar som tar upp uppsatsens ämne. En rad olika 
böcker och vetenskapliga artiklar har använts som teoriunderlag i uppsatsen. Litteraturen är 
skriven av enligt oss etablerade författare inom undersökningsområdet och användes som grund 
för denna uppsats. Arbetet med att samla in gällande B2B-företag, tjänsteföretag, B2B-
varumärken, tjänstevarumärken samt varumärken skedde innan teorin till den valda modellen 
sammanställdes. Därmed anser vi att vi inte har varit styrda efter undersökningsmodellen i arbetet 
med att samla in relevant teori.   
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2.3 Intensivt eller extensivt upplägg 
 
I denna uppsats har ett intensivt upplägg använts. Nedan redogörs för skillnader samt likheter 
mellan ett intensivt och ett extensivt upplägg. 
 
Jakobsen (2002, kap. 5) menar att, att använda sig av ett intensivt, det vill säga ett djupt upplägg 
betyder att använda några få enheter för att kunna gå på djupet. För att detta skall kunna vara 
möjligt är det oftast nödvändigt att välja ut några få undersökningsenheter. Tanken är att kunna få 
fram så många detaljer och nyanser som möjligt från fenomenet, att helt enkelt få fram en 
helhetsbild. Inom det intensiva upplägget finns det exempelvis ”små N-studier”, vilket betyder att 
det väljs ut ett litet antal enheter. Sådana studier fokuserar på ett speciellt fenomen, men detta kan 
dock belysas på olika sätt, det skapar ett bredare perspektiv och ger en detaljerad samt rik 
beskrivning. Om önskan istället är att få ett bredare perspektiv, att inte undersöka många nyanser 
utan att istället undersöka många enheter, då väljs ett extensivt upplägg. Det extensiva upplägget 
kallas även urvalsundersökningar på grund av det stora urvalet av enheter som används. Desto 
mer extensivt ett upplägg är ju mer generellt kan det bli. Det blir mer generellt eftersom nyanser 
och individuella skillnader faller bort samt att det endast fokuseras på några få variabler. Intresset 
ligger i det generella och på det som kan sägas vara gemensamt för ett stort antal. Resultatet kan 
även bli mer generaliserbart vilket betyder att det som återfinns i en undersökning som görs på 
många kan sägas vara samma för andra (Jakobsen, 2002, kap. 5).  
 
Undersökningen i denna uppsats är genomförd med ett intensivt upplägg då det har gjorts ett val 
utifrån syftet att undersöka några få enheter på djupet för att kunna belysa det fenomen som 
problemställningen tar upp. Som det behandlas i teorin är det område inom vilket vi valt att lägga 
vår undersökning ett relativt nytt fenomen med en något knapp forskning. Därför anser vi att det 
bästa sättet att angripa detta problem är genom att undersöka ett fåtal enheter för att få fram dels 
nyanser och detaljer samt att skapa en helhetsbild av fenomenet. 

2.4 Problemformulering  
 
Jakobsen (2002, kap. 4) behandlar att problemformulering betyder att det görs en avgränsning om 
vilken inriktning som skall göras. Det visar även vad som väljs bort, vilket undersökningen väljer 
att inte fokusera på. Det finns två sätt att göra avgränsningar i en problemformulering, dessa kan 
antingen vara explicita eller implicita. Om en explicit avgränsning väljs ska forskaren göra klart 
för sig vad han fokuserar på och vad denne väljer att inte fokusera på i undersökningen och 
implicit är när en avgränsning sker mer omedvetet. Det finns både beskrivande och förklarande 
problemformuleringar, vilka skiljer sig åt. En beskrivande problemformulering är oftast 
begränsad till att kunna säga något om ett tillstånd vid en given tidpunkt, medan förklarande 
problemformuleringar visar på ett intresse i att undersöka varför något händer och vilka orsaker 
det kan tänkas ha. Som tidigare nämnts kan forskare ibland redan ha en bestämd åsikt om vad de 
tror att de kommer att hitta. Kunskapen kan antingen vara en intuition, en spekulation eller vara 
baserad på tidigare forskning. Genom detta går det att ställa upp en hypotes om vad 
undersökningen kommer att hitta. Därefter görs en undersökning om hypotesen är sann eller ej. 
En problemformulering borde även vara enkel, spännande och fruktbar. Fruktbarhet kan delas in i 
två krav, det vill säga att problemställningen skall vara möjlig att undersöka empiriskt samt att 
den skall, om möjligt, tillföra ny kunskap (Jakobsen, 2002, kap. 4).  
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Denna uppsats har utgått från en explicit problemformulering, då det har gjorts klara 
avgränsningar i vad som skall undersökas och vad som har valts att inte undersöka. 
Problemställningen har i detta fall blivit en beskrivande, detta på grund av komplexiteten i denne, 
trots att huvudundersökningen är av kvalitativ ansats. Problemställningen innehåller även en 
hypotes eller ett påstående om att B2B-tjänsteföretags sätt att bygga starka varumärken kommer 
att innehålla vissa särskilda aspekter. Detta är baserat på tidigare forskning som presenteras i 
Introduktionen. En önskan är dock att resultatet skall säga mer om fenomenet än att det bara kan 
sägas stämma för en viss given tidpunkt. Vi anser att vår problemställning är mycket spännande, 
arbete har gjorts för att göra den så enkel som möjligt och fruktbarheten skall vara uppnådd.   

2.5 Val av metod 
 
Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ ansats, detta då problemformuleringen i 
uppsatsen är explorativ, vilket enligt Jacobsen (2002, kap. 3) är när problemformuleringen avser 
att göra en fördjupning av det vi inte vet så mycket om. Anledningen till en kvalitativ ansats är 
även det faktum att vi har valt ett intensivt upplägg. Jakobsen (2002, kap. 3) anser att metoden 
skall väljas utifrån problemformuleringen. Denne menar vidare att en explorativ 
problemformulering behöver en intensiv uppläggning, vilken kräver att det fokuseras på få 
enheter, dessa metoder gör att det bästa valet är att samla in kvalitativa data.    

2.5.1 Insamling av kvalitativ data  
 
Jacobsen (2002, kap. 7) menar att då undersökningens grundutformning är bestämd, det vill säga 
om den är intensiv eller extensiv, om den är kausal eller beskrivande skall en metod för 
datainsamling väljas som lämpar sig bäst för att kunna samla in den information som är 
eftersträvad. Inom den kvalitativa ansatsen finns det tre metoder, nämligen den öppna 
individuella intervjun, gruppintervjun samt dokumentundersökning. I denna uppsats har ett val 
gjorts att genomföra öppna individuella intervjuer. Jacobsen (2002, kap. 7) menar att 
insamlingsmetoden påverkar datas giltighet eller med andra ord validiteten. Det kan föras en 
diskussion om metoden att samla in data är lämplig för den problemformulering som skall 
utredas. Metoden påverkar nämligen datas tillförlitlighet eftersom alla metoder är begränsade i 
sitt sätt att samla in information, men även på grund av att själva metoden kan påverka resultatet, 
även kallat undersökningseffekt (Jacobsen, 2002 kap. 7).  
 
Jacobsen (2002, kap. 7) menar att den öppna individuella intervjun lämpar sig bäst då relativt få 
enheter undersöks. Detta på grund av att det är tidskrävande att genomföra denna typ av intervju, 
de tenderar att ge stora mängder data och en forskare riskerar därmed att samla in så mycket data 
att det är svårt att få en överblick över den. Lagen om gradvis avtagande information träder även 
in, efter ett tag nås en mättnadspunkt då en ny intervju inte ger någon ny kompletterande 
information. Vidare passar denna metod då den enskilda individens åsikter är av betydelse 
(Jacobsen, 2002, kap. 7) I denna uppsats har ett val gjorts att genomföra individuella intervjuer då 
få enheter undersöks. Däremot har det ej genomförts öppna individuella intervjuer vilket 
diskuteras senare i detta avsnitt. Jacobsen (2002, kap. 7) menar på att en rad val måste göras då 
en öppen individuell intervju skall genomföras. Det är viktigt att vara medveten om vilka val som 
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görs och hur de kan påverka resultatet. Ett beslut måste tas om personen skall intervjuas via 
telefon eller ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002, kap. 7).  
 
Jacobsen (2002, kap. 7) behandlar att telefonintervjuer kan vara ett sätt att reducera kostnader, 
däremot tenderar personer att ha lättare att prata om känsliga ämnen i intervjuer som utförs 
ansikte mot ansikte. Anledningar till detta är att det enklare skapas en förtrolig stämning samt att 
det är svårare för intervjuobjektet att ljuga. Telefonintervjuer är olämpliga då undersökningen 
innehåller många öppna frågor. Det är även lättare att läsa av intervjuobjektet då intervjun 
genomförs ansikte mot ansikte, vilket gör det lättare att veta hur långt vissa ämnen kan drivas. I 
en telefonintervju å andra sidan minskar intervjuareffekten då begreppet innebär att intervjuarens 
fysiska närvaro kan leda till att intervjuobjektet uppträder onormalt (Jacobsen, 2002, kap. 7). 
Vidare menar Jacobsen (2002, kap. 10) att den som intervjuas påverkas av den som utför 
intervjun, alltifrån hur intervjuaren ser ut, kläder, hur de talar och även dess kroppsspråk 
påverkar. En intervjuare som är aggressiv och framfusig kan få helt andra svar än någon som 
uppträder oengagerat. I vissa extrema fall kan resultaten spegla mer hur intervjuaren uppträtt och 
inte mätt det som avsågs att mäta, det vill säga att svaren visar något som de ej skall visa. Detta 
gäller särskilt då intervjuer genomförs av flera olika personer, det är däremot omöjligt att totalt 
kontrollera och undvika att intervjuareeffekter uppkommer. Det är viktigt att reflektera över detta 
begrepp och vara medveten om fenomenet (Jacobsen, 2002, kap. 10).  
 
Jacobsen (2002, kap. 7) anser att överlag har öppna individuella intervjuer som utförs ansikte mot 
ansikte färre och inte lika allvarliga hot mot tillförlitligheten, detta jämfört med telefonintervjuer. 
Telefonintervjuer bör endast genomföras då resurserna är begränsade. Då en öppen individuell 
intervju genomförs ansikte mot ansikte betyder intervjuarens beteende mycket. Ett kriterium för 
en bra intervju är att den relevanta informationen har samlats in, vilket inte är lätt. I en situation 
där tillitsrelationer inte etablerats är det enligt Jacobsen (2002, kap. 7) viktigt att undvika 
grundläggande fel som kan förstöra förtroendet. Det är viktigt att lyssna på intervjuobjektet och 
avbryta så lite som möjligt, bara i den mån det är nödvändigt (Jacobsen, 2002, kap. 7).  
 
Utifrån detta resonemang har ett val gjorts att genomföra individuella intervjuer, men dock ej 
med fokus på öppna intervjuer med tanke på den undersökning vi vill genomföra, det vill säga en 
utvärdering av modellen, ”Hur varumärkeskapital genererar värde”. Under intervjuernas gång har 
det tagits hänsyn till eventuella intervjuareffekter, såsom kroppsspråk, att ej ställa frågorna på ett 
sådant sätt att det blir ledande, tonläge och att försöka visa intresse genom att hålla ögonkontakt. 
Att intervjuerna genomförs på engelska och inte på svenska kommer att ge en intervjuareffekt 
även det, dels på grund av översättningen som görs samt att alla detaljer inte kan uppfattas på 
samma sätt.   
 
Jacobsen (2002, kap. 7) menar att det flesta som utfört en intervju vet hur svårt det är att anteckna 
under tiden. Ett bra samtal kräver ögonkontakt och för att kunna anteckna måste blicken sänkas, 
blir inte lyckad. Ett sätt att delvis lösa problemet är genom att spela in intervjun, på detta sätt fås 
allt intervjuobjektet säger med ordagrant. Anteckningarna blir därmed inte lika viktiga och 
intervjun kan genomföras på ett bättre sätt. De negativa aspekterna är däremot att intervjuobjektet 
kan reagera negativt på att bli inspelad på band. En annan aspekt är att om intervjun spelas in kan 
detta lura intervjuaren att slappna av, om inga ordentliga anteckningar tas kan det vara omöjligt 
att leta sig fram bland banden (Jacobsen, 2002, kap. 7). Även Kvale (1997, kap. 9) talar om spela 
in intervjun på band och menar att det är det vanligaste sättet att göra det på. Ett val har i denna 
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uppsats gjorts att spela in intervjuerna, då vi ser mer fördelar med att spela in intervjun gentemot 
att inte göra det. Vi anser även att reliabiliteten och validiteten blir bättre om en inspelning görs, 
särskilt då det tas hänsyn till de positiva aspekterna med att spela in intervjun.  

2.6 Val av enhet 
 
Jacobsen (2002, kap. 8) menar att ett problem i de flesta undersökningar är, att det sällan går att 
undersöka alla möjliga objekt, särskilt då det gäller kvalitativa ansatser. När ett urval görs måste 
följande tas hänsyn till, att urvalet är en del av tema & variabler, tid och personer & händelser. 
Val av ämne och variabler görs då problemformuleringen arbetas fram och därmed har 
undersökningen giltighet endast för de ämnen som undersöks. Urvalet av enheter har en stor 
påverkan på undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. I val av enheter till en kvalitativ 
undersökning som fokuserar på intervjuer måste val av personen som skall intervjuas 
uppmärksammas. Det går inte att undersöka särskilt många personer, 20 är ofta maxgränsen. 
Kvalitativa undersökningar har som mål att säga något om det speciella och unika och inte att 
säga något om det typiska och generella (Jacobsen, 2002, kap. 8).  
 
Jacobsen (2002, kap. 8) behandlar att det finns en urvalsprocess samt ett antal olika sätt att göra 
ett urval, som inkluderar bland annat att göra ett val efter vem som kan ge bäst information och 
en snöbollsmetod. Snöbollsmetoden innefattar att inte ha något fast kriterium i början av en 
undersökning, exempelvis kan undersökningen inledas med en informant som kan mycket om 
ämnet och genom intervjun fås tips och idéer. Metoden kan vara mycket krävande men är ofta 
fruktbar (Jacobsen, 2002, kap. 8). Kvale (1997, kap. 8) menar att det inte finns någon ideal 
intervjuperson, denne menar nämligen att för olika intervjuer är olika människor lämpade. Vi har 
tagit inspiration från Jakobsens (2002, kap. 8) urvalsmetoder; snöbollsmetoden och utefter vem 
som kan ge bäst information och har kombinerat dessa. Detta har genomförts med hjälp av 
Joanne Hunter marknadschef på PHP Ltd och med hennes expertis har vi lyckats ta fram 
ytterligare två intervjuobjekt, baserat på deras kunskap inom varumärkeshantering, det faktum att 
varumärket anses vara starkt utifrån och deras möjlighet att lämna relevant information. Att 
varumärket anses vara starkt har vi baserat på informanternas och intervjuföretagens 
uppfattningar av sitt eget varumärke. Utifrån det ovan förda resonemanget har vi därmed i denna 
undersökning valt att fokusera på tre olika B2B-tjänsteföretag, med tanke på undersökningens 
omfång, eftersom vi vill ta fram det unika och speciella med att bygga starka varumärken ur detta 
perspektiv. Vi har varit medvetna om att andra företag hade kunnat passa bättre eller sämre, 
däremot anser vi att utifrån de förutsättningar vi haft att vi valt de bästa möjliga företagen med 
tanke på uppsatsens syfte.   

2.7 Utformning av intervjufrågor 
 
Jacobsen (2002, kap. 7) menar att då en intervju genomförs kan den vara mer eller mindre 
strukturerad, det kan variera från att intervjun liknar ett vanligt samtal, utan någon styrning eller 
några begräsningar. Det är dock vanligare att den öppna individuella intervjun är strukturerad i en 
viss mån, exempelvis med hjälp av en lista som innehåller ämnen som skall behandlas. 
Författaren menar att det finns de som anser att förstrukturering leder till en viss begränsning av 
data som samlas in och avviker därmed från den kvalitativa metodens fördelar. Däremot leder en 
ansats utan någon strukturering till data som är nästintill omöjlig att analysera eftersom den är för 
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komplex. Vidare kan det hävdas att det omedvetet sker en förstrukturering, även då det inte är 
meningen. Förstrukturering behöver inte betyda att datainsamlingen blir sluten, utan snarare att 
vissa aspekter belyses och det är fortfarande möjligt att upprätta en hög grad av öppenhet 
(Jacobsen, 2002, kap. 7). Kvale (1997, kap. 7) menar att desto mer en intervjusituation är 
strukturerad, ju lättare kan det vara att strukturera intervjun i analysstadiet.  
 
Jacobsen (2002, kap. 7) menar att rent generellt bör en öppen intervju inte innehålla i förväg 
bestämda frågor med svarsalternativ, men den bör heller inte vara så öppen att det inte finns en 
plan för vad intervjun skall innehålla. En intervjuhandledning bör därför tas fram, denna skall 
vara en översikt över vilka ämnen som skall beröras, detta för att säkerställa att vissa essentiella 
ämnen behandlas (Jacobsen, 2002, kap. 7). Enligt Kvale (1997, kap. 7) finns det olika typer av 
intervjufrågor, som exempelvis direkta frågor, uppföljningsfrågor samt specificerande frågor. 
Utifrån detta resonemang har ett val gjorts att ha en relativt strukturerad intervjuguide men att 
tillåta följdfrågor. En anledning till att intervjuguiden innehåller specifika frågor är på grund av 
att intervjuerna genomförs på engelska, detta för att inte omedvetet fråga om något som det inte 
var meningen att fråga om och för att kommunicera rätt fråga på ett tydligt sätt. Intervjuguiden 
innehåller även en öppen diskussionsfråga som inger en möjlighet till diskussion, detta för att 
kunna ta fram det unika och speciella i B2B-tjänsteföretags varumärkesbyggande, utan att 
använda ledande frågor och diskussionsämnen. Anledningen till att intervjuguiden innehåller 
begrepp som används speciellt inom marknadsföring är på grund av att informanterna besitter 
kunskap om marknadsföring. En ytterligare anledning till varför intervjuguiden innehåller många 
specifika frågor är eftersom ett val har gjorts att belysa valda delar av Aakers (1996) modell, för 
att möjliggöra en utvärdering av modellen ”Hur varumärkeskapital genererar värde”. 
Intervjuguiden går att finna i Bilaga 3.   

2.8 Modell 
 
Denna uppsats behandlar ett relativt nytt ämnesområde som det inte har forskats mycket om och 
därför finns heller ej några välkända modeller att grunda en undersökning på, utan endast skrivet 
material. Vi har dock valt att operationalisera en välkänd modell av en ledande författare inom 
varumärkesområdet, det vill säga Aakers (1996) modell ”Hur varumärkeskapital generar värde”, 
från boken Building strong brands. Denna modell har sedan anpassats och det har gjorts ett val 
att göra en större fokusering på vissa delar i denna modell som talar speciellt om det 
problemformuleringen tar upp, vi har valt att fokusera på fyra av tillgångskategorierna i Aakers 
(1996) modell och att exkludera tillgångskategorin som författaren benämner som övriga 
skyddande tillgångar. Anledningen till att tillgångskategorin exkluderas är på grund av att Aaker 
(1996) ej fokuserar på denna del och teoriunderlaget hade därmed blivit för begränsat. Under 
tillgångskategorin varumärkesassociationer tar Aaker (1996) upp ytterligare en modell, ”Ett 
varumärke är mer än en produkt”, då syftet fokuserar B2B-tjänsteföretag anser vi att denna 
modell är passande. Av samma anledning har vi valt att inte fokusera på produktdelen i modellen, 
det vill säga omfattning, attribut, kvalitet samt användning.  
 
Målet har varit att kunna utvärdera den valda modellen, ”Hur varumärkeskapital genererar värde” 
och därigenom modellen ”Ett varumärke är mer än en produkt”, detta för att den ska lämpa sig 
bättre för tjänsteföretag och framför allt för B2B-tjänsteföretag. Detta ska göras genom att 
använda empiri tillsammans med den litteratur som belyses i teorin. 
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2.9 Analys  
 
Att analysera kvalitativa data består av tre delar enligt Jakobsen (2002, kap. 9), det vill säga att 
beskriva data, att systematisera och kategorisera data och att kombinera data vilket är att 
exempelvis leta efter orsaker och meningar, att skapa ordning i data och att försöka generalisera. 
Vid analys av kvalitativ data är inte faserna lika tydliga som vid analys av kvantitativa data, utan 
de går mer in i varandra, viktigt är att inte utelämna information som kan vara relevant. Analysen 
bör även vara en berikning av ursprunglig information. Det ska exempelvis skapas nya begrepp 
utefter fenomen som har hittats och det skall formas kategorier som om möjligt kan ge en ny 
insikt. Information skall kopplas och kombineras för att kunna se mönster i data. Tanken är att 
finna det centrala och att gå igenom en process som kan kallas för abstrahering, vilket med andra 
ord kan kallas för en teoretiseringsprocess, för att till exempel ge ord en ny mening (Jakobsen, 
2002, kap. 9).   
 
I denna uppsats har ett försök gjorts till att analysen skall vara en berikning av ursprunglig 
information genom att systematisera utifrån undersökningsmodellen och kombinera teori från 
undersökningsmodellen med övrig teori samt det empiriska material som insamlats. 
Kombineringen har gjorts för att kunna hitta orsaker och meningar, för att möjliggöra en 
generalisering. 

2.10 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet eller med andra ord giltighet är viktigt i kvalitativa undersökningar menar Jakobsen 
(2002, kap. 10) och denne menar att det är viktigt att fråga sig om undersökarna har fått fatt i vad 
de vill ha, vilket är intern giltighet och om det som funnits kan överföras till andra sammanhang 
vilket i sin tur är den externa giltigheten. Även reliabilitet det vill säga tillförlitlighet är viktigt i 
kvalitativa undersökningar och tar upp frågan om det går att lita på de data som har samlats in är 
tillförlitligheten. Jakobsen (2002, kap. 10) menar att det finns två bra sätt att pröva en 
undersöknings interna giltighet, den ena är att kontrollera undersökningen och dess slutsatser i 
jämförelse med andra och den andra är att själv granska sina resultat på ett kritiskt sätt. I denna 
uppsats har valet gjorts att själva granska resultatet på ett kritiskt sätt eftersom vi i 
litteraturgenomgången ej funnit likvärdiga studier är det svårt att jämföra vårat resultat med 
övrigas resultat.    
 
Jacobsen (2002, kap. 10) menar att en forskare bör alltid kritiskt ställa sig frågan om denne har 
fått tag i de rätta källorna. Uppgifters giltighet beror nämligen på källorna. Det är exempelvis 
viktigt att kritiskt värdera en källas förmåga att ge riktig information om det som undersöks. Det 
ingår att bedöma en källas närhet till det fenomen som skall belysas och det finns både 
förstahandskällor samt andrahandskällor. Tillsammans med bedömningen av närhet skall det 
göras en värdering av källans kunskaper om det specifika fenomenet. Författaren skriver att 
källorna borde vara dels oberoende av varandra och att de även skall kontrolleras mot andra. En 
av huvudpoängen med en kvalitativ ansats är att få fram skillnader och därför är olika källors 
tolkning av samma fenomen också ett tecken på giltighet. Kvalitativa undersökningar har enligt 
författaren oftare syftet att förstå samt fördjupa fenomen och begrepp, det är dock svårare att 
kunna generalisera en kvalitativ undersökning. Resultaten som kommer av kvalitativa 
undersökningar är ofta knutna till exempelvis en specifik kontext. Det är enligt författaren möjligt 
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att generalisera från empiri- till teoriplan och att just kvalitativa undersökningar är bra om önskan 
är att göra det möjligt att se ett generellt fenomen (Jakobsen, 2002, kap. 10).  
 
Jacobsen (2002, kap. 10) behandlar att tillförlitligheten av en undersökning kan handla om bland 
annat undersökareffekt och under en intervju kallas det för intervjuareffekt. Kontexten kan spela 
roll om en intervju exempelvis utförs i en naturlig eller artificiell kontext, en annan del som kan 
spela in är om undersökningen är överraskande eller planerad. Det är viktigt för tillförlitligheten 
att undersökaren är noggrann vid nedteckning och analys av data, det är därför alltid bättre att ha 
till exempel band/kassettinspelningar när en intervju genomförs (Jakobsen, 2002, kap. 10).  

2.10.1 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Genom hela uppsatsprocessen har vi haft i åtanke de delar i metodkapitlet som vi har valt att 
belysa. Vi har varit medvetna om svårigheter med att genomföra intervjuer, om de eventuella 
intervjuareffekter som kan finnas, såsom det faktum att intervjuerna enbart har genomförts på 
engelska och att detta kan ha medfört svårigheter. Dessa svårigheter har i absolut möjligaste mån 
undvikits och detta har gjorts genom att ha en utförlig intervjuguide samt valet att spela in alla 
intervjuer på band. Vi är medvetna om att det säkert hade funnits såväl bättre som sämre 
intervjuobjekt för denna undersökning och att det kan påverka tillförlitligheten, dock anser vi 
våra källor att vara förstahandskällor då de alla besitter kunskap inom det valda ämnesområdet. 
Vi anser även att vi, med tanke på uppsatsens omfattning, funnit de bästa tänkbara 
intervjuobjekten.  
 
Den komplexa karaktären av ämnesvalet spelar även in, vilket vi har haft i åtanke då slutsatserna 
har skrivits. Vi är medvetna om att den teori vi har valt att presentera angående tjänste- och B2B-
företag ej behandlar samtliga relevanta aspekter. Dock har ett försök gjorts att behandla de 
aspekter som varit genomgående i litteraturgenomgången men med tanke på uppsatsens omfång 
är det svårt att täcka in all möjlig relevant teori. Därmed finns det en möjlighet att vi missat vissa 
aspekter samt att de aspekter som vi valt att peka på i teorin kan ha styrt oss i analys och slutsats. 
Däremot anser vi, med tanke på litteraturgenomgången och att denna resulterat i samma artiklar 
oberoende av sökord, att vi funnit de aspekter som har behandlats mest frekvent då det gäller 
B2B-varumärken, tjänstevarumärken och B2B-tjänstevarumärken. Denna teori har vi även som 
påpekats i teoriinsamlingen 2.2 samlat in innan undersökningsmodellen behandlades. Detta leder 
till att vi inte endast samlat in teori utefter undersökningsmodellen. Vi har försökt att undvika att 
bli styrda i analys och slutsatser genom att intervjuguiden innehåller en öppen fråga, genom att 
ställa teori mot teori, genom att inte vara styrda av undersökningsmodellen i teoriinsamlingen, 
samt genom att vara medvetna om att detta kan ske.          
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3. Teori  
 
Teoriavsnittet inleds med en kort introduktion av begreppet varumärken, därefter behandlas 
begreppet utifrån två perspektiv det vill säga varumärken utifrån ett tjänsteperspektiv och 
varumärken utifrån ett B2B perspektiv. Därefter behandlas undersökningsmodellen, ”Hur 
varumärkeskapital genererar värde”.  

3.1 Varumärken – en introduktion 
 
Starka och framgångsrika varumärken kan göra det möjligt för organisationer att skapa en stabil 
och långvarig efterfrågan och möjliggör även för en organisation att kunna bygga och erhålla 
bättre marginaler än till exempel ett icke-framgångsrikt varumärke eller en nyttighetsprodukt (de 
Chernatony & McDonald, 1998, s. 14). Aaker (1996, kap. 1) menar att det är svårt att bygga 
starka varumärken i dagens samhälle. Författaren menar att den som försöker bygga starka 
varumärken kan liknas vid en golfspelare som spelar på en golfbana med tjock ruff, djupa 
bunkrar och svåra vattenhinder. Det är svårt att få ett bra resultat under sådana förutsättningar. 
Den som försöker bygga starka varumärken kan bli hindrad av exempelvis både interna och 
externa barriärer (Aaker, 1996, kap. 1).    
 
Gummesson (2002, s. 143-149) menar att under senare år har betydelsen av varumärken och den 
identitet de skapar betonats allt mer. Värdet på ett företags varumärke mäts genom termen brand 
equity, det vill säga ”varumärkeskapital”. Värdet återfinns i hur känt varumärket är, hur nöjda 
kunderna är, kundlojaliteten och slutligen de associationer som varumärket väcker. Vidare har 
författaren valt att fokusera på varumärket som en relationsskapare. I dagens marknadsföring är 
de subjektiva egenskaperna minst lika viktiga och ibland avgörande, som de objektiva 
egenskaperna som tilldelas varor, tjänster och företag. Om image, varumärken och kvalitet 
granskas blir det uppenbart att verkligheten återfinns i kundernas hjärna och hjärta och denna 
verklighet behöver inte vara samma som den faktiska. Det är inte konsumenten eller 
varan/tjänsten som är det viktiga utan relationen och interaktionen mellan dem. Gummesson 
(2002, s. 143-149) menar på att varumärket och den parasociala relationen har fått allt större 
betydelse som skapare av lojalitet och som relationsskapare.   
 
Om ett företag lyckas med sitt varumärkesbyggande och kan göra det på ett framgångsrikt sätt 
kan det påverka lönsamheten genom att skapa värden som lockar kunder till att köpa. Ett 
framgångsrikt varumärke kan till exempel erbjuda en stabil grund för varianter av en produkt och 
för de skapta värdena. Varumärken kan även underlätta för organisationer genom att förvandla 
dem från att vara anonyma byråkratier till att vara organisationer som istället är både attraktiva att 
göra affärer med och att arbeta för (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 14). Författarna menar 
vidare att framgångsrika varumärken är de som har fokus på en konsekvent blandning av 
marknadsföringsresurser och som representerar värdefulla marknadsföringstillgångar (de 
Chernatony & McDonald, 1998, s. 17). Framgångsrika varumärken är värdefulla också för att de 
kan garantera framtida inkomstflöden för en organisation och företag vet att lojala kunder 
kommer att fortsätta att köpa deras varumärken och stödja dem under kriser (de Chernatony & 
McDonald, 1998, s. 18).  
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Gummesson (2002, s. 143-149) anser att det går att ha en relation till ett varumärke och 
behandlar varumärken och objekt som en relation som författaren benämner som ”Parasociala 
relationer: relationer till varumärken och objekt”. Fokus har skiftats från symboler samt att se 
varumärken som någon form av reklam, till att varumärken har blivit det företag producerar. De 
flesta ser en relation som något som uppstår mellan människor, däremot finns det även något som 
kallas parasociala relationer vilket är relationer till objekt, symboler och andra fenomen. Indirekt 
innebär dessa relationer dock relationer till människor. Relationer till företag, tjänster och varor 
är ofta opersonliga, däremot är de fortfarande viktiga i marknadsföring. Anledningen till detta är 
på grund av att genom de föreställningar och den image som relationerna ger upphov till i 
personers medvetande. Associationer till företagsnamn, varumärken och exempelvis till en 
företagsledare eller någon annan person som symboliserar en organisation kan konkretisera dessa 
relationer (Gummesson, 2002, s. 143-149).      

3.2 Varumärken ur ett tjänsteperspektiv  
 
Förståelsen om tjänstevarumärkeshantering har inte utvecklats i samma takt som tjänstesektorn 
har utvecklats (McDonald, de Chernatony & Harris, 2001). Även Keller (2003, kap. 1) behandlar 
att även fast det funnits många starka tjänstevarumärken under flera år har genomträngandet och 
förfiningen av dessa varumärken inte kommit långt. Vidare menar McDonald, de Chernatony och 
Harris (2001) att det inledande gensvaret gentemot den nya utmaningen med att bygga 
tjänstevarumärken var baserat på antagandet att samma principer som används för produkter 
kunde användas för att skapa varumärken hos tjänsteföretag. Det tog däremot inte lång tid för 
författarna att upptäcka att de specifika dragen hos tjänster medförde att skräddarsydda ansatser 
krävdes samt att varumärkeshantering sannolikt inte kommer att vara effektivt såvida den inte 
anpassas till tjänster (McDonald, de Chernatony & Harris, 2001). Enligt de Chernatony och 
McDonald (1998, s. 205) har den ökade konkurrensen på tjänstemarknaden fått många företag att 
inse att ett starkt tjänstevarumärke är en viktig del av deras konkurrensfördelar. 
Tjänstevarumärkens kännetecken är att de har en mångfald av interaktioner eftersom 
konsumenter ständigt måste kommunicera med många människor på ett tjänsteföretag (de 
Chernatony & McDonald, 1998, s. 205).  

3.2.1 Icke-påtaglighet 
 
För att försöka skilja på produkter och tjänster menar Kotler, Wong, Saunders och Armstrong 
(2005, kap. 15) att det är passande att tillämpa goods-service contiuum, det vill säga ett 
kontinuum av varor och tjänster, vilket visar på ett spektrum från att det påtagliga dominerar till 
att det icke-påtagliga dominerar. Ena sidan av detta kontinuum består endast av påtagliga varor 
och den andra ytterligheten är icke-påtagliga varor och däremellan kan alla olika kombinationer 
förekomma (Kotler et al., 2005, kap. 15). Dibb och Simkin (1993) menar att en av de 
huvudfaktorer som påverkar unikheten hos tjänster är det faktum att de är icke-påtagliga och det 
är just denna icke-påtaglighet som särskiljer tjänster från produkter som är påtagliga. Tjänsters 
erbjudande är inte lika definitivt som en produkts erbjudande enligt författarna och detta leder till 
att den traditionella marknadsmixen; produkt, plats, pris och påverkan blir otillräckliga. Denna 
icke-påtaglighet är endast ett av flera karakteristika hos tjänster som behandlas av litteratur (Dibb 
& Simkin, 1993). 
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Kotler et al. (2005, kap. 15) menar att företag måste ta hänsyn till fem särskilda karakteristika hos 
tjänster. För det första måste företag ta hänsyn till icke-påtagligheten hos tjänster, följaktligen att 
tjänster inte kan visas upp, att det inte går att se dem, röra dem, lyssna på dem, smaka samt att 
lukta på dem innan köpet är gjort. Det går alltså inte att undersöka en tjänst på samma sätt som 
det går att göra med en produkt innan köpet är genomfört och därigenom ökar osäkerheten vid 
köp av tjänster. Detta leder till att kunder söker efter signaler som återfinns i föremål såsom plats, 
personal, utrustning etcetera för att kunna bestämma kvalitén på tjänsten. Marknadsförare 
försöker därmed göra tjänster mer påtagliga och förstärka signalerna till kunderna (Kotler et al., 
2005, kap. 15). Dibb och Simkin (1993) menar att fenomenet icke-påtaglighet har diskuterats då 
akademiker inom marknadsföring tampas med de påtagliga aspekterna hos vissa tjänster såsom 
hotellrum och de icke-påtagliga aspekterna hos vissa produkter såsom värktabletter. Akademiker 
anser att en bättre särskiljning skulle vara mellan påtagliga och icke-påtagliga istället för mellan 
produkter och tjänster. Dibb och Simkin (1993) anser att det finns ett behov av att utöka 
marknadsmixen till sju P:n; produkt, plats, pris, påverkan, process, fysiska tecken och personer. I 
denna utökade marknadsmix finns det ett antagande att marknadsföring av tjänster är annorlunda 
(Dibb & Simkin, 1993).      
 
Dibb och Simkin (1993) menar även att det finns en del utövare som anser att 
varumärkeshantering inte är lika nyttjat inom marknadsföring av tjänster som vid marknadsföring 
av mer påtagliga produkter. Däremot finns det andra författare som är förvånade att 
varumärkeslojalitet skulle vara av mindre betydelse för tjänster. Cowell (1980) anser att icke-
påtaglighet och det faktum att det är svårt att särskilja mellan tjänster är kraftfulla argument för 
att bygga starka varumärken vid vilka konsumenter kan identifiera sig med. Det är inte 
förvånande att betydelsen av starka varumärken är viktigt när den höga risken som associeras 
med tjänster uppmärksammas. McDonald, de Chernatony och Harris (2001) menar däremot, utan 
att upprepa skillnaderna mellan tjänster och produkter, att den främsta skillnaden är att konceptet 
varumärke är samma för både produkter och tjänster. Det finns däremot en skillnad i hur 
konceptet verkställs för de båda (McDonald, de Chernatony & Harris, 2001).  
 
Keller (2003, kap. 1) menar även denne att en av utmaningarna med att marknadsföra tjänster är 
att de relativt produkter är mindre påtagliga. De Chernatony och McDonald (1998, s. 222) är av 
samma åsikt och menar att ett av de största problemen som ett tjänsteföretag har att överkomma 
med sitt tjänstevarumärke är att de arbetar med icke-påtagliga erbjudanden till sina kunder. På 
grund av detta finns det en risk att de ses som nyttigheter (de Chernatony & McDonlad, 1998, s. 
222). Keller (2003, kap. 1) menar däremot att det finns en större sannolikhet att kvalitén varierar 
beroende på vilka personer som är involverade när tjänsten utförs. En konsekvens av detta är att 
det blir särskilt viktigt att skapa varumärken hos tjänster för att adressera dessa potentiella 
problem med icke-påtaglighet och variation. Ett varumärke bidrar även till att en tjänst blir mer 
konkret vilket är en viktig aspekt eftersom tjänster ofta annars ses som oerhört abstrakta. 
Varumärken kan även hjälpa till att identifiera och skapa mening hos olika tjänster som ett 
företag erbjuder (Keller, 2003, kap. 1). De Chernatony och McDonald (1998, s. 223-224) har en 
liknande åsikt och menar på att tjänstevarumärken helt enkelt behöver bli påtagliga för att kunna 
erbjuda konsumenterna väldefinierade referenspunkter. Ett sätt att göra det är enligt författarna att 
använda så många fysiska element som möjligt, för att kunna associera dem till varumärket. Men 
försöken att införa påtaglighet till ett tjänstevarumärke måste överensstämma med tjänsten och 
därför inte heller lova mer än vad tjänsten faktiskt kan hålla (de Chernatony & McDonald, 1998, 
s. 223-224).  
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3.2.2 Övriga karakteristika för tjänster 
 
Kotler et al. (2005, kap. 15) behandlar i samband med de fem särskilda karakteristika även att 
tjänster är oskiljaktiga, vilket innebär att tjänsten inte kan lagras och att den inte heller kan 
separeras från den som utför tjänsten. Eftersom kunden är närvarande när tjänsten utförs är 
relationen mellan den som utför tjänsten och kunden av särskild betydelse. Även andra kunder 
kan vara involverade när tjänsten utförs vilket påverkar utkomsten. Enligt Dibb och Simkin 
(1993) skiljer sig även tjänster från produkter genom att det finns en direkt kontakt mellan 
företaget och kunden, det skapas en relation. Genom att tjänsten är oskiljaktig leder detta till att 
kunden är med i produktionen av tjänsten. Det är sällan marknadsföring och förfarandet är så 
integrerade. Dessa karakteristika leder till att tjänstemarknadsföring blir komplex. Trots dessa 
tydliga skillnader anser en del marknadsförare fortfarande att det inte är tillräckligt för att 
särskilja produkter från tjänster (Dibb & Simkin, 1993). Gummesson (2002, s. 88-95) behandlar 
en rad olika typer av relationer varav Servicemötet: Interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör är en av dem. Relationer och interaktion har vuxit fram i 
tjänstemarknadsföringen och begreppen har kommit att bli essentiella. De unika drag som kan 
kopplas till tjänster har gett en ny mening åt interaktionsbegreppet. Det är inte bara kontakten 
mellan kunden och säljaren som är viktig i marknadsföringen utan alla typer av kontakter mellan 
tjänsteleverantörens personal och kunden. Det är kunden och leverantören som tillsammans 
skapar värde. Författaren påpekar att ibland är den enda typ av marknadsföring som 
tjänsteföretag ägnar sig åt marknadsföringen som äger rum under interaktionen, det är även denna 
som ofta är den viktigaste (Gummesson, 2002, s. 88-95).  
 
Gummesson (2002, s. 16-25) grundar delvis sin teori om relationsmarknadsföring på studier om 
tjänster. Författaren definierar relationsmarknadsföring som att vara marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum. Vidare menar författaren att det faktum att 
relationer har en stor betydelse är ingen nyhet i den praktiska marknadsföringen, däremot skapar 
relationsmarknadsföringen en plats i teorin. Relationsmarknadsföring är grundat på 
tjänstemarknadsföring men även på nätverksansatsen, den senare är baserade på studier av B2B-
marknadsföring. Under senare år har det även tillkommit andra delar till 
relationsmarknadsföringen och kvalitetsstyrningen eller med andra ord kvalitetsutveckling 
(TQM, Total Quality Management) är en av delarna. Detta begrepp ligger till grund för ett annat 
begrepp nämligen relationskvalitet vilket innebär att skapa en anpassad kvalitet på relationerna 
och inte bara på tjänster och varor. Begreppet relationskvalitet tillkom för att dra uppmärksamhet 
till det faktum att relationer är en del av kundens upplevda kvalitet (Gummesson, 2002, s. 16-25).  
 
Vidare menar Kotler et al. (2005, kap. 15) att tjänster varierar och detta är ytterligare ett 
karakteristikum hos tjänster. Att tjänster varierar innebär att kvalitén på tjänster beror på vem 
som utför tjänsten, när den utförs och var den utförs. Därigenom blir det svårt att kontrollera 
kvalitén på tjänsten. Tjänster är även obeständiga och detta leder till att de inte kan förvaras för 
att senare brukas. När efterfrågan fluktuerar innebär detta ofta problem för företag som erbjuder 
tjänster vilket medför att de har flera olika strategier för att matcha utbud och efterfrågan. 
Slutligen har tjänster avsaknad av ägarskap, vilket innebär att till skillnad från produkter har 
kunden endast tillgång till tjänsten under en obegränsad tid (Kotler et al., 2005, kap. 15).      
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Gummesson (2002, s. 88-95) menar att konkurrenternas agerande, samhället i stort och 
infrastrukturen påverkar relationen. Under tjänsteproduktionen och under leveransen av tjänsten 
skapar interaktionsprocessen något som Gummesson (2002, s. 88-95) benämner som 
marknadsföringstillfällen. Om goda servicemöten skapas uppmuntrar detta till att kunden talar 
väl om företaget och kunden står därmed för marknadsföringen. Författaren påpekar att det är 
passande för tjänsteföretag att undersöka vilka tillfällen som påverkar kundens relation till 
företaget samt hur relationen skall hanteras så att detta leder till att relationen stärks samt att 
kunderna återkommer. Den upplevda kvalitén kan öka om interaktionen fungerar bra. Författaren 
påpekar även att kvalitet skapad i en interaktion som sker mellan jämbördiga parter, skall båda 
parter stå för kunnande och åtgärder. Gummesson (2002, s. 88-95) menar på att eftersom de flesta 
företag levererar tjänster, även om de traditionellt betecknas som tillverkande företag, blir de 
kunskaper som vunnits genom studier av tjänsteföretag av generellt intresse.                  
 
Moorthi (2002) presenterar ett möjligt tillvägagångssätt för att bygga varumärken inriktat på 
tjänster. Förfaringssättet som beskrivs kombinerar de sju P:na inom servicemarknadsföring med 
Aakers Brand identity framework. De första fem P:na nämligen produkt, pris, plats, påverkan och 
fysiska tecken har applicerats på Aakers term varumärket som en produkt. Dimensionen 
personer, organisationskultur och värden samlas under benämningen varumärket som en 
organisation. Vidare får processdimensionen en egen benämning nämligen varumärket som en 
process, detta på grund av att kunden är med i processen och skapandet av tjänsten. Varumärket 
som en person och varumärket som en symbol behåller deras ursprungliga betydelse i den nya 
modellen. Nästa steg i processen som presenteras av Moorthi (2002) är att relatera Aakers 
modifierade modell till ekonomernas trefaldiga klassifikation av varor. Klassifikationen innebär 
att varor grupperas beroende på om de har sökegenskaper, är upplevelsevaror och eller är varor 
med tillitsegenskaper. Produkter har mer sökegenskaper medan tjänster har mer upplevelse- och 
tilltrosegenskaper och därmed är de flesta tjänster antingen upplevelse- eller tillitsvaror. Genom 
att relatera de tre typerna av varor till Aakers modifierade modell ger Moorthi (2002) ett 
tillvägagångssätt att bygga varumärken hos tjänster. 
 
Roberts och Merrilees (2007) nämner att det finns en möjlighet att varumärken har en möjlig roll 
när det gäller att bygga upp förtroende i relationen mellan kunden och leverantören och kan 
konstatera, med reservationer, att för stora återköp/omsättningsbeslut inom B2B-tjänsteföretag, 
att varumärket spelar roll. De vågar även säga att det finns en möjlighet att varumärkeshantering 
kan vara än viktigare för B2B-tjänsteföretag än för B2B-produktföretag. (Roberts & Merrilees, 
2007).  

3.3 Varumärken ur ett B2B-perspektiv  
 
Enligt Robert och Merrilees (2007) har ett fåtal artiklar undersökt B2B-varumärken, men enligt 
författarna finns det mycket kvar att undersöka och författarna har skrivit en artikel inriktat på 
tjänsteföretag inom B2B-marknader. De undersöker alternativa varumärkesuppbyggande 
möjligheter och betydelsen av varumärkesattityder till B2B-varumärken inom tjänstesektorn. För 
att utveckla B2B-tjänstevarumärken är både bra relationer till kunder och 
tjänstekvalitetskompetens viktigt. Det är även viktigt att ha i åtanke att B2B-tjänstevarumärken 
innebär en mångfald av roller. Författarna anser att B2B-tjänster kan vara mer komplexa och med 
en större tyngdpunkt på den pågående relationen än till exempel B2B-produkter. De tar även upp 
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att varumärken är viktiga som en facilitator i en relation och i ett B2B-kontext kan de mildra 
förhållandet mellan företag. Varumärken i ett B2C-kontext däremot fungerar som facilitator 
mellan slutkunden och företaget (Roberts & Merrilees, 2007).  
 
Keller (2003, kap. 1) ställer sig frågan om det går att skapa ett varumärke kring allt och 
författaren behandlar att fysiska varor både inom B2C- och B2B-marknader, tjänster, 
återförsäljare, produkter och tjänster online etcetera går att bygga varumärken kring (Keller, 
2003, kap. 1). Att varumärken är viktigt och spelar stor roll är inom konsumentmarknaden vida 
känt, men dess karaktär och betydelse inom industrimarknader saknar tillräcklig forskning 
(Kuhn, Alpert & Pope, 2008). Hutt och Speh (2007, s. 5) menar däremot att en del av de mest 
värdefulla varumärkena i världen är B2B-varumärken såsom Cisco, Caterpillar, IBM, FedEx, GE, 
DUPont, Intel, Hewlett-Packard och 3M. Kuhn, Alpert och Pope (2008) menar att det finns B2B-
strateger som menar att varumärkeshantering och begreppet varumärkeskapital är på väg att bli 
alltmer viktigt inom industrimarknader, medan andra B2B-strateger anser att 
varumärkesbyggande endast hör hemma på konsumentmarknaden. De sistnämnda anser nämligen 
att industriella produkter inte behöver varumärkeshantering eftersom det bland annat skulle bli 
mer förvirrande (Kuhn, Alpert & Pope, 2008). Roberts och Merrilees (2007) skriver att B2B-
forskning är relativt knapp jämfört med forskningen inom konsumentmarknader, vilket gäller 
både för tjänster och för produkter. Författarna anser däremot att det är förvånande eftersom 
varumärken borde vara ett kriterium för de flesta B2B-beslut (Roberts & Merrilees, 2007).  
 
Under 90-talet skrevs det ett fåtal artiklar om B2B-varumärkeshantering och enligt Roberts och 
Merrilees (2007) togs det fram grunddrag och en översikt gällande hur varumärkeskapital för 
B2B-produkter kan utvecklas över tiden och att utgångspunkten är varumärkesmedvetenhet. 
Mycket av den tidiga B2B-varumärkesforskningen har betonat att varumärkeshantering kan 
fungera som en differentiator för produkter. Efterföljande forskning framhäver även den vikten 
av varumärkeshantering på B2B-marknader. De Chernatony och McDonald (1998, s. 146) anser 
att varumärken är lika viktiga på B2B-marknader som de är på konsumentmarknader, även om 
det finns skillnader mellan B2B-marknadsföring och konsumentmarknadsföring. B2B-
marknadsförare som ignorerar varumärken missar ett viktig redskap som de kan använda sig av 
(de Chernatony & McDonald, 1998, s. 147-151). Keller (2003, kap. 1) poängterar dock att ett 
ökat antal B2B-företag börjar inse värdet av att besitta ett starkt varumärke bland annat i samband 
med att de skall ha kontakt med andra företag.  

3.3.1 Relationer och komplexa köp 
 
I Gummessons (2002, s. 37) nätverksansats görs en åtskillnad mellan tre olika bindningar som 
tillsammans skapar en B2B-relation. Den första innefattar relationer mellan företags tekniska-, 
administrativa- och marknadsföringsmässiga aktiviteter. Den andra relationen innebär att företag 
utbyter och delar resurser av både immateriell och materiell art. Den sista relationen innebär att 
de människor som interagerar har ett inflytande på varandra och bildar även uppfattningar om 
varandra. Nätverksansatsen enligt Gummesson (2002, s. 328-331) grundar sig delvis på forskares 
reaktioner på marknadsmixteorin och studier av B2B. Nätverksansatsen ser marknadsföring som 
interaktion i ett nätverk av relationer och det är detta som är utmärkande för denna teori. Vidare 
betonar nätverksansatsen långvarighet och stabilitet i relationerna, samverkan är även ett bidrag 
och är en del av en effektiv marknadsekonomi. Nätverksansatsen bygger som nämnts på studier 
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av B2B och därmed blir teorin i första hand tillämpbar på denna typ av marknadsföring. Däremot 
har teorin även visat sig ha ett generellt värde då teorin betonar fokus på marknadsorienterad 
management och inte marketing management. Vidare kan teorin i viss mån appliceras även på 
tjänstemarknadsföring och konsumentmarknadsföring samt ge en tankeställare som kan leda till 
nya sätt att hantera marknadsföring (Gummesson, 2002, s. 328-331).  
 
Kotler et al. (2005, kap. 8) menar att utifrån en del aspekter liknar B2B- och B2C-marknaderna 
varandra, båda involverar personer som intar olika köproller och inom båda tas köpbeslut för att 
tillfredställa behov. Däremot skiljer sig B2B-marknader utifrån en del aspekter, varav 
marknadens struktur och efterfrågan, den typ av beslut som tas samt processen de tas igenom är 
de väsentligaste. B2B-marknaden hanterar i normala fall färre, men större köpare än 
konsumentmarknaden och marknaderna är ofta även mer geografiskt koncentrerade. Vidare är 
efterfrågan ofta härledd vilket innebär att den i slutändan ofta kommer från 
konsumentmarknaden. Efterfrågan är även oelastisk vilket innebär att den totala efterfrågan på 
kort sikt inte påverkas av att priset ändras. En ytterligare aspekt är att efterfrågan anses vara 
fluktuerande och att den ändras oftare och snabbare inom B2B-marknader än den gör på 
konsument- och tjänstemarknader. En liten skillnad i efterfrågan på konsumentmarknaden skapar 
nämligen stora skillnader på B2B-marknaden (Kotler et al., 2005, kap. 8).    
 
Jämfört med köp inom konsumentmarknaden involverar köp inom B2B-marknader ofta mer 
komplexa köpbeslut. Köpen involverar bland annat mer pengar, komplexa tekniska lösningar, att 
hänsyn till ekonomiska parametrar måste tas samt att det även sker en interaktion mellan flertalet 
människor på flera olika nivåer inom organisationen. Eftersom besluten är mer komplexa tar de 
ofta längre tid att fatta, köpprocessen är även mer formaliserad samt att köpare och säljare är mer 
beroende av varandra. Det finns en närhet som inte finns på konsumentmarknaden (Kotler et al., 
2005,  kap 8). Även Gummesson (2002, s. 96-101) behandlar detta fenomen och menar på att 
inom marknadsföring av B2B kan både leverantören och kunden vara månghövdade. Detta är en 
relation som författaren benämner som Den månghövdade leverantören och den månghövdade 
kunden. Eftersom företag består av individer måste även relationer mellan företag läggas på 
individplanet, detta för att kunna göra relationerna konkreta. Den månghövdade kunden och 
leverantören återfinns i ett komplext nätverk av relationer och kunskapen om nätverket blir en 
marknadsföringsinvestering. Författaren menar på att inom säljstyrning finns det ett 
återkommande problem och detta är hur månghövdad en relation skall vara. Alla parter måste 
underlätta det löpande samarbetet och en vanlig strategi inom B2B är att använda sig av Key 
Account Management. Detta innebär att en person eller en grupp har huvudansvaret för en 
specifik kund. Tanken bakom detta är framförallt att försäkra sig om att relationerna till stora och 
globala kunder sköts på ett tillfredställande sätt (Gummesson, 2002, s. 96-101 ). 
 
Minett (2002, kap. 1) menar att om B2B-marknadsförare inte inser skillnaderna mellan B2B och 
B2C kan det kraftigt reducera effektiviteten av marknadsföringen. Vidare anser Minett (2002, 
kap. 1) att författare som Malcom McDonald och James E. Lynch menar att 
marknadsföringsteorier i sin helhet alltid är desamma oavsett vad som skall marknadsföras missar 
typiska karakteristika för B2B-marknader. Karakteristika såsom att köpen är mer komplexa rent 
tekniskt, att det är större risker involverade i köpet, att det är fler som är involverade i köpet samt 
att relationen mellan köpare och säljare är närmare. Däremot menar Melin (2006, s. 26) att 
professionella köpare kan vara öppna för emotionella argument. Författaren menar att 
emotionella argument behövs då den ekonomiska risken är stor och exempelvis då tekniska och 
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komplicerade produkter är en del av köpbeslutet. Minett (2002, kap. 1) håller med om att all 
marknadsföring handlar om att tillfredställa kunden men den viktigaste skillnaden är hur kunden 
tillfredställs, det är här skillnaden mellan B2B- och B2C-marknader börjar.    

3.3.2 B2B-tjänster kontra B2B-produkter samt B2B-tj änster kontra tjänster 
 
Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) menar att B2B-tjänster kan särskiljas från B2B-
produkter på ett flertal väsentliga sätt. För det första är tjänster icke-påtagliga, de kan inte lagras, 
de konsumeras samtidigt som de köps, de måste oftare skräddarsys för individuella köpare, de 
konsumeras i oregelbundna mönster samt att tjänster har en tendens att generera lägre 
kundlojalitet. Att tjänster är icke-påtagliga är det som skiljer dem mest från produkter, som ett 
resultat av detta försöker ofta marknadsförare göra det icke-påtagliga påtagligt. Förutom de 
vanliga problemen som associeras med tjänster. Det vill säga att de inte kan lagras och att det 
därmed kan vara svårt att matcha utbud med efterfrågan, att de kan inte standardiseras och 
därmed inte massproduceras etcetera, finns det ytterligare aspekter, som B2B-företag måste ta 
hänsyn till då de säljer tjänster. B2B-tjänsters konsumtionsmönster är oberäkneliga och lojaliteten 
hos försäljare är lägre. Icke-påtagligheten hos tjänster gör det svårt att utvärdera deras värde 
vilket leder till att de granskas mer kritiskt, därmed kan det ta längre tid innan beslut tas samt att 
experimenteringen kan vara mer utbredd. Det är även budgeten för inköp av tjänster hos företag 
som först dras ned på i svåra ekonomiska tider. Dock kan långvariga relationer ändå skapas 
mellan tjänsteleverantörer och kunder (Morris, Pitt & Honeycutt, 2001, s. 281 ff). 
 
Som tidigare nämnts är relationsmarknadsföringen delvis grundat på studier av B2B och av 
tjänstemarknadsföring (Gummesson 2002, s. 24-25) och enligt Gummesson (2002, s. 29) har 
teorin en del viktiga värderingar varav långsiktigt samarbete och win-win är en. Författaren 
menar att just detta är relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag. Samtliga i ett nätverk av 
relationer bör ha en konstruktiv attityd samt att alla skall anse att relationerna är viktiga och om 
dessa villkor uppfylls kan en relation bli långsiktig och bestående. Något som betonas alltmer är 
att det blir viktigt för en leverantör att behålla kunderna och att öka relationens livslängd, detta 
blir därav ett marknadsföringsmål som prioriteras. Tidigare allokerades för lite resurser till vård 
av befintliga kunder och fokus låg på att skaffa nya, däremot ger relationsmarknadsföringen en 
möjlighet till att behålla kunder samt att minska antalet kunder som inte vill vara kunder längre 
(Gummesson, 2002, s. 29). Relationsmarknadsföringen betonar även lojalitet och främst 
kundlojalitet (Gummesson, 2002, s. 32).    
 
Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) menar att B2B-tjänster har ett antal karakteristika 
som särskiljer dem från tjänster generellt, särskilt från konsumenttjänster. B2B-tjänster tenderar 
att vara icke-bekvämlighetstjänster, de kan transporteras, de förflyttas ofta till kunden, de 
involverar kundkontakt i levereringsfasen. Vidare kan B2B-tjänster inte lika lätt massproduceras 
eller massmarknadsföras, ofta är kunden inte en del av tjänsten utan tjänsterna riktas ofta mot 
produkter. Dyr utrustning är ofta involverad i B2B-tjänster men de kräver även mycket personal 
med tyngdvikt på förmågor, erfarenhet och bakgrund. Ytterligare karakteristik innefattar att B2B-
tjänster involverar kunder som har mer precisa krav som är kommunicerade till leverantören och 
att köpprocessen är relativt formell med fokus på påtagliga bevis av säljarens möjlighet att 
leverera tjänsten. Relationerna tenderar att vara längre och mer stabila och slutligen har mönstren 
på efterfrågan en benägenhet att vara mer stabila och förutsägbara (Morris, Pitt & Honeycutt, 
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2001, s. 281 ff). Ett starkt varumärke kan skapa värdefull tillförsikt hos B2B-företags kunder och 
ett starkt B2B-varumärke kan därigenom vara en stark konkurrensfördel. Komplexiteten för B2B-
varumärken ligger i att flertalet personer är involverade både internt och externt i och med att 
företag ofta riktar sig till många segment (Keller, 2003, kap. 1). Enligt Kotler och Pfoertsch 
(2007) tjänar varumärken samma syfte inom B2B-marknader som inom konsumentmarknader. 
De underlättar identifikationen av produkter, tjänster och företag och varumärket differentierar 
även företaget från konkurrenter. Varumärket är ett effektivt och ofrånkomligt sätt att 
kommunicera fördelarna och värdena som en produkt eller tjänst besitter. Varumärkets värde 
ökar för nästintill alla branscher och anledningen till detta är att utbudet och valmöjligheten 
mellan exempelvis olika tjänster är explosionsartad (Kotler & Pfoertsch, 2007). Melin (2006, s. 
26) menar att många tjänsteföretag och industriföretag använder sitt företagsnamn som prioriterat 
varumärke. Författaren anser därför att konsekvensen blir att alla aktiviteter ett företag tar för sig 
avspeglas i varumärket. 

3.3.3 Emotionellt, rationellt och nuvarande kunder  
 
Enligt Melin (2006, s. 26) har det åskådliggjorts att professionella köpare är öppna för 
emotionella argument. Vidare menar även Kotler och Pfoertsch (2007) att ett varumärke är 
emotionellt. Varumärket har personlighet och fångar hjärtat och själen hos sina konsumenter. 
Starka varumärken klarar av attacker från konkurrenter och trender på marknaden på grund av 
den starka kopplingen de skapar med sina kunder. En annan viktig aspekt hos varumärken inom 
B2B är att varumärket inte bara når kunderna utan samtliga intressenter såsom investerare, 
anställda, samarbetspartners, återförsäljare, konkurrenter och övriga medlemmar i samhället. 
Förutom den största missuppfattningen att varumärkeshantering endast är till för 
konsumentprodukter och därmed är bortkastat inom B2B finns det även andra vanliga 
missuppfattningar såsom att varumärket är synonymt med logotypen (Kotler & Pfoertsch, 2007). 
Minett (2002, kap. 4) använder en äktenskapsanalogi för att visa på skillnaderna mellan 
konsument- och B2B-varumärkeshantering. I analogin ses konsumentvarumärkeshantering som 
det moderna äktenskapet, varvid B2B-varumärkeshantering ses som ett gammeldags äktenskap. 
Det moderna äktenskapet och därmed konsumentvarumärkeshanteringen är mer spontan, 
involverar inte lika många människor och de som är involverade går ofta på magkänslan, de är 
mer impulsiva och behöver inte någon annans godkännande. Däremot är det i det gammeldags 
äktenskapet, således B2B-varumärkeshanteringen, främst två faktorer som skiljer sig, nämligen 
att valet av äktenskapspartner skall vara mer rationellt och att släktingar måste övertygas, de har 
någon att svara mot när de tar sina beslut (Minett, 2002, kap. 4).  
 
Att kunna behålla nuvarande kunder är betraktat som att vara det mest lönsamma sättet för ett 
företag att växa enligt Roberts och Merrilees (2007) och deras undersökning visar att 
varumärkesattityder är den viktigaste determinanten för förnyande av kontrakt. Resultatet av 
studien visar även att, för att lyckas med att behålla nuvarande kunder är den bästa strategin att 
bygga upp starka varumärken. Vidare kan förtroende fungera som ett komplement till 
varumärkesbyggande för att tillsammans med varumärkesattityder göra att företaget kan behålla 
sina kunder. Alltså borde B2B-tjänsteföretag bygga starka varumärken inte bara för att bibehålla 
nuvarande kunder utan även för att bygga upp förtroende. En annorlunda iakttagelse som 
författarna gjorde var att varumärken även förstärker relationen mellan kunderna och 
tjänsteföretaget och även att kvalitén i relationen förbättras (Roberts & Merrilees, 2007).  
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3.3.4 B2B-varumärkens fulla potential har ännu inte  förståtts  
 
Kotler och Pfoertsch (2007) menar att förespråkare för B2B-varumärken menar att B2B-
varumärkens fulla potential ännu inte har förståtts. Vidare menar de även att de viktigaste 
funktionerna inom B2B är att öka effektiviteten för information, reducera risken samt att skapa 
ett mervärde. Samtliga av dessa funktioner är centrala för B2B-marknader. Att bygga ett 
varumärke skapar inte kortsiktig vinst utan de är till för att skapa en långsiktig icke-påtaglig 
tillgång. Ett starkt varumärke kommer däremot inte att lösa ett B2B-företags alla problem, likväl 
som det finns gränser inom B2C-varumärkesvärlden finns det begränsningar inom B2B-
varumärkesvärlden. Dessa begränsningar måste fortfarande identifieras och undersökas mer 
noggrant inom de kommande åren. För att vara framgångsrik inom B2B-världen behövs en 
holistisk varumärkeshantering som behandlar allt från utveckling och design till implementering 
av marknadsföringsprogram, processer och aktiviteter som interagerar och är inbördes beroende 
av varandra (Kotler & Pfoertsch, 2007). Enligt Roberts och Merrilees (2007) är det fortfarande 
för lite litteratur skriven inom B2B-varumärken eftersom det har varit fokusering på 
konsumentmarknaden. Det var inte förrän tidigt under 2000-talet som varumärkesforskningen 
även gick in på att forska om tjänster och inte bara produkter. Samma sak händer, enligt 
författarna, nu inom B2B-varumärkesforskningen då fokus ligger på B2B-produkter och B2B-
tjänster inte har fått speciellt med uppmärksamhet. Litteraturen inom B2B-varumärken följer en 
liknande utveckling som skedde inom konsumentmarknaden, att tjänstevarumärken senare 
började undersökas i förhållande till produktvarumärken (Roberts & Merrilees, 2007).  

3.4 ”Hur varumärkeskapital genererar värde” 
 
Aaker (1996, kap. 1) tar upp begreppet varumärkeskapital i samband med en diskussion om hur 
starka varumärken byggs. Varumärkeskapital är en samling av tillgångar och förpliktelser som är 
kopplat till varumärkets namn och symbol vilka ökar eller minskar värdet, hos företaget eller 
företagets kunder, och är tillfört av produkten eller tjänsten. De främsta tillgångskategorierna för 
varumärkeskapital är varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt 
varumärkesassociationer. Flera aspekter av definitionen kräver utveckling, för det första är 
varumärkeskapital en samling av tillgångar, vilket innebär att hanteringen av varumärkeskapital 
kräver investering för att skapa och förstärka dessa tillgångar. Vidare tar Aaker (1996, kap. 1) 
upp en modell som behandlar begreppet varumärkeskapital och hur det skapas, som i sin tur är ett 
sätt att bygga starka varumärken. Modellen ”Hur varumärkeskapital genererar värde” tar upp 
ytterligare en tillgångskategori vilken kallas övriga skyddande tillgångar. Denna kategori 
behandlar tillgångar såsom patent som är kopplat till varumärket (Aaker, 1996, kap. 1).              
 
Aaker (1996, kap. 1) behandlar att varje enskild tillgångskategori tillför värde på olika sätt och 
för att kunna hantera varumärkeskapital på ett effektivt sätt och för att kunna ta informerade 
beslut om varumärkesbyggande aktiviteter är det viktigt att ha känsla för hur starka varumärken 
byggs. Varumärkeskapital skapar värde för både kunder såväl som för företaget och i detta fall 
syftar begreppet kund både på slutkonsumenten och till kunder i olika mellanled. Tillgångar och 
förpliktelser måste vara kopplat till varumärkets namn och symbol för att det skall kunna vara en 
del av varumärkeskapitalet (Aaker, 1996, kap. 1). Modellen ”Hur varumärkeskapital genererar 
värde” återfinns i bilaga 1.  
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3.4.1 Varumärkesmedvetenhet  
 
Begreppet varumärkesmedvetenhet innebär att vara medveten om styrkan av varumärket i 
konsumenternas medvetande och Aaker (1996, kap. 1) tar upp ett bra exempel på detta. 
Författaren beskriver att om konsumenternas minne var fullt av mentala reklamskyltar som 
visade olika varumärken, skulle varumärkesmedvetenheten relatera till hur stor varje reklamskylt 
är. Medvetenhet mäts från olika synvinklar som innefattar påmind erinran, spontan erinran samt 
begreppet top of mind. Psykologer och ekonomer har länge ansett att påmind erinran och spontan 
erinran är indikationer på mycket mer än att bara komma ihåg ett varumärke (Aaker, 1996, kap. 
1).  
 
Aaker (1996, kap. 1) menar att påmind erinran är ett tecken på igenkännande och förtrolighet 
sedan tidigare. Påmind erinran innebär dock inte att konsumenten vet var den har sett varumärket, 
varför det skiljer sig från andra varumärken eller till och med vilket produktklass varumärket 
tillhör. Påmind erinran innefattar endast att konsumenten kommer ihåg att denne sett varan innan. 
Aaker (1996, kap. 1) tar upp att undersökningar visar på att påmind erinran kan resultera i mer 
positiva känslor mot nästintill vad som helst, vare sig det är musik, människor eller varumärken. 
Ett varumärke som en konsument känner igen kommer alltid ha en fördel gentemot andra. 
Ekonomer anser att det faktum att konsumenter känner igen ett varumärke, inte bara är en 
instinktiv reaktion, utan när konsumenter ser ett varumärke och kommer ihåg att de har sett det 
innan, inser de att företaget spenderar pengar på varumärket. Eftersom den generella 
uppfattningen är att företag inte spenderar pengar på dåliga produkter, tolkar konsumenter 
igenkännandet som en signal på att varumärket är bra (Aaker, 1996, kap. 1).      
 
Aaker (1996, kap. 1) menar på att spontan erinran innebär att en konsument kommer ihåg 
varumärket när en specifik produktklass nämns. Detta faktum kan vara avgörande om 
konsumenten skriver upp varumärket på sin inhandlingslista eller om ett företag får en chans att 
bjuda på ett kontrakt. Spontan erinran har större genomslagskraft och styrka jämfört med påmind 
erinran, ett undantag är starka nischvarumärken som inte kommer att kännas igen av massan men 
har stark spontan erinran hos målgruppen. Då ett varumärke dominerar, alltså är top of mind, ses 
detta som den ultimata nivån på medvetenhet. Top of mind innebär att konsumenter ofta endast 
kommer på ett namn i en produktklass. Ironiskt innebär detta ofta att varumärket kan degenerera, 
vilket betyder att det blir ett begrepp på något mer än endast det specifika företagets varor, kända 
exempel innefattar Klenex, Xerox och Jell-O. Konsekvensen av detta blir att varumärket inte 
längre går att skydda lagligt, vilket skedde exempelvis för varumärken såsom Aspirin, 
Cellophane och Escalator (Aaker, 1996, kap. 1).  

3.4.2 Upplevd kvalitet  
 
En ytterligare tillgångskategori som Aaker (1996, kap. 1) tar upp i samband med modellen ”Hur 
varumärkeskapital genererar värde”, är upplevd kvalitet. Upplevd kvalitet är en 
varumärkesassociation som har avancerat från att endast vara en association till en 
tillgångskategori i modellen på grund av flera anledningar. För det första är det endast upplevd 
kvalitet av alla varumärkesassociationer som bevisligen påverkar företagets ekonomiska 
ställning, vidare är upplevd kvalitet en viktig strategisk pådrivare för företag och slutligen är 
upplevd kvalitet kopplat till hur andra aspekter av varumärket uppfattas. Det finns en oerhörd 
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vilja att visa på att varumärkeskapital lönar sig, det är däremot svårt att koppla ekonomiska 
aspekter till icke-påtagliga aspekter såsom varumärken, dock har tre olika studier visat att 
upplevd kvalitet har en positiv effekt på den ekonomiska ställningen hos företag. Upplevd 
kvalitet är ofta en central strategisk variabel för de flesta företag. TQM, det vill säga Total 
Quality Management, är något som har varit väsentligt för många olika företag sedan länge och 
upplevd kvalitet är ofta slutmålet med TQM. Upplevd kvalitet är ofta vad konsumenterna 
egentligen köper och ur detta perspektiv är detta slutresultatet av vilken påverkan 
varumärkesidentiteten har (Aaker, 1996, kap. 1).  
 
Aaker (1996, kap. 1) menar att en intressant synvinkel är att upplevd kvalitet representerar ett 
mått på godhet som sprider sig över alla delar av ett varumärke. När varumärkesidentiteten är 
definierad genom funktionella fördelar visar de flesta studier på att uppfattningar kring fördelarna 
är nära relaterat till upplevd kvalitet. Att skapa uppfattningar om att ett varumärke har kvalitet är 
ofta omöjligt om påståendet är felaktigt och att skapa hög kvalitet kräver en förståelse om vad 
detta betyder för kundsegmenten. Det innebär även att ha en stödjande kultur och en 
kvalitetsförbättringsprocess som möjliggör det för företag att leverera kvalitetsprodukter och 
tjänster. Att skapa en produkt eller tjänst som har hög kvalitet är endast en del av arbetet, det 
gäller även att skapa uppfattningar om kvalitet (Aaker, 1996, kap. 1).         
 
Aaker (1996, kap. 1) menar att upplevd kvalitet kan skilja sig från verklig kvalitet av flera olika 
anledningar. För det första kan konsumenter påverkas för mycket av en tidigare image av dålig 
kvalitet, vilket leder till att de inte tar nya påståenden om detta på allvar. För det andra kan 
företag ha hög kvalitet på områden som konsumenterna inte värdesätter. För det tredje har 
konsumenter sällan all information de behöver för att kunna ta ett rationellt och objektivt beslut 
och även om de har all information har de sällan tid eller motivation att behandla all information. 
Detta leder till att de litar på ett eller två kännetecken som de associerar med kvalitet. Att förstå 
dessa kännetecken är nyckeln till att kunna påverka upplevd kvalitet. Det blir därför viktigt att 
förstå de små saker som konsumenter använder som grund för sina beslut. Slutligen eftersom 
konsumenter eventuellt inte vet hur de skall bedöma kvalitet kan de leta efter fel kännetecken, en 
metafor eller en visuell bild kan hjälpa konsumenter att förstå kvalitet på rätt sätt (Aaker, 1996, 
kap. 1).   

3.4.3 Varumärkeslojalitet   
 
Aaker (1996, kap. 1) behandlar att varumärkeslojalitet, den tredje tillgångskategorin exkluderas 
ofta från många operationaliseringar av begreppet varumärkeskapital. Det finns däremot två 
anledningar till varför det är lämpligt och användbart att inkludera det, för det första skapas 
värdet hos varumärket ofta på grund av konsumenters lojalitet. För det andra, om lojalitet ses som 
en kategori uppmuntrar detta till att implementera lojalitetsbyggande program som sen i sin tur 
skapar och förstärker varumärkeskapitalet och detta är därmed en del av arbetet med att bygga 
starka varumärken. Varumärkeslojalitet är en viktig aspekt då ett varumärke skall värderas för en 
eventuell försäljning, detta på grund av att det går att beräkna försäljningsmängden till en oerhörd 
exakthet och även vinsten då ett varumärke har en lojal kundbas. Vidare är ett varumärke utan 
lojala kunder vanligtvis sårbart eller besitter endast värde baserat på dess möjligheter att skapa 
lojala kunder (Aaker, 1996, kap. 1).  
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Aaker (1996, kap. 1) menar att varumärkeslojalitet har en stark påverkan på 
marknadsföringskostnader, det är helt enkelt mycket billigare att behålla befintliga och lojala 
kunder än att attrahera nya kunder. Ett vanligt och dyrbart misstag som företag begår är att de 
försöka växa genom att locka till sig nya kunder till varumärket och försumma de existerande 
kunderna. Varumärkeslojalitet är även en inträdesbarriär vilket skyddar företaget mot 
konkurrenter, delvis på grund av att kostnaden för andra företag att locka kunder att bli 
varumärkeslojala till det egna företaget är höga. Alla organisationer borde uppskatta värdet av 
sina existerande kunder och resultatet är ofta förvånande och lärorikt. Fokusering på 
lojalitetssegmentering ger en strategisk och taktisk inblick som hjälper till i arbetet med att bygga 
starka varumärken (Aaker, 1996, kap. 1).  
 
Om en lojalitetssegmentering utförs kan enligt Aaker (1996, kap. 1) en marknad vanligtvis delas 
in i följande grupper; icke-konsumenter som är de som köper konkurrenternas varumärken eller 
inte använder denna typ av vara, de som är priskänsliga, de som är lojala på grund av passivitet 
och de som är lojala. Företag tar ofta de lojala kunderna för givet. Utmaningen ligger i att öka 
mängden kunder som är priskänsliga, att förstärka bandet till varumärket hos dem som är lojala 
på grund av passivitet och öka antalet som skulle betala mer för att använda varumärket. En 
ansats att öka antalet lojala kunder är att stärka relationen till varumärket. 
Varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet och en effektiv och tydlig varumärkesidentitet kan 
bidra till målet att skapa relationer och lojala kunder. Program för att skapa och bygga lojalitet, så 
kallade lojalitetsprogram, blir alltmer väsentliga och till och med kritiskt för en del marknader. 
Välkända exempel är bonusprogram och kundklubbar. Som en biprodukt till kundklubbar och 
bonusprogram kan företag använda sina kunddata för att genomföra databasmarknadsföring, detta 
kan användas för att nå snäva och fokuserade segment. Exempelvis kan företag skicka ut nyheter 
gällande nya produkter och de kan även skräddarsy promotion riktat till ett speciellt segment. 
Detta ska enligt författaren kunna leda till att kunderna känner att företaget knyter an till dem 
individuellt och att relationen mellan kunder och varumärket borde därför bli starkare (Aaker, 
1996, kap. 1).                             

3.4.4 Varumärkesassociationer  
 
Aaker (1996, kap. 1) understryker att varumärkeskapital till stor del skapas av de associationer en 
kund har till ett varumärke. Dessa associationer kan exempelvis inkludera produktattribut eller en 
speciell symbol. Varumärkesassociationer härstammar från varumärkesidentiteten och en viktig 
del av att bygga starka varumärken är att utveckla och implementera en stark 
varumärkesidentitet. Ett vanligt misstag är att fokusera på de produktattribut och påtagliga 
funktionella fördelar som ett varumärke har (Aaker, 1996, kap. 1). Vidare menar Aaker (1996, 
kap. 3) att varumärkesidentitet skapar riktning, mening och syfte för varumärket. Identiteten är 
centralt för ett varumärkes strategiska vision och är en av drivkrafterna bakom en av de fyra 
tillgångskategorierna i modellen ”Hur varumärkeskapital genererar värde”, nämligen 
varumärkesassociationer. Varumärkesassociationerna är varumärkets hjärta och själ. Aaker 
(1996, kap. 3) menar att det finns ett värde i att expandera konceptet varumärke, det är alltför ofta 
ett begränsat, taktiskt perspektiv som hindrar strateger från att bygga starka varumärken även då 
det finns potential. Då de fyra allt för vanliga identitetsfällorna undersöks finns det en tydlig 
anledning till varför det finns ett värde i att expandera synsättet på varumärken och det ger även 
en insikt om vad varumärkesidentiteten inte är (Aaker, 1996, kap. 3).  
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Aaker (1996, kap. 3) tar upp att de fyra identitetsfällorna är imagefällan, positionsfällan, det 
externa perspektivets fälla samt fixeringen vid produktattributsfällan. Fixeringen vid 
produktattributsfällan behandlar att varumärket är mer än en produkt och genom en ytterligare 
modell som författaren benämner som ”Ett varumärke är mer än en produkt”, vilken återfinns i 
Bilaga 2. Författaren ser där varumärket som ett mycket större begrepp med fokus på följande 
aspekter; typiska användare, ursprungsland, organisationsassociationer, varumärkespersonlighet, 
symboler, relationen mellan varumärket och användarna, känslomässig anknytning och att 
konsumenten uttrycker sin personlighet med hjälp av varumärket. Aaker (1996, kap. 3) menar att 
fixering vid produktattributsfällan är den vanligaste fällan och innebär att strateger endast 
fokuserar på produktattribut, detta är baserat på att de tror att dessa är det enda som påverkar 
konsumenter vid köpbeslut. Misstaget att inte särskilja ett varumärke från en produkt skapar 
fixering vid produktattributsfällan. Modellen ”Ett varumärke är mer än en produkt” summerar 
skillnaderna mellan en produkt och ett varumärke, där produkten inkluderar karaktäristik såsom 
omfattning, attribut, kvalitet samt användning (Aaker, 1996, kap. 3).  
 
Aaker (1996, kap. 3) menar att, genom att ha produktattribut som en bas för en 
varumärkesidentitet innebär väsentliga begränsningar. Det går inte att differentiera en produkt 
genom produktattribut, de är nämligen lätta att kopiera, de förutsätter att konsumenten är 
rationell, de begränsar eventuella expanderingsstrategier samt att de reducerar den strategiska 
flexibiliteten. Vidare är fokuseringen på varumärken ofta för begränsad till den existerande 
imagen, varumärkets position och varumärkets externa roll i att påverka konsumenter. En 
essentiell del av att utveckla en stark varumärkesidentitet och därmed varumärkesassociationer är 
att expandera varumärkeskonceptet och inkludera andra dimensioner och perspektiv (Aaker, 
1996, kap. 3).  

3.4.4.1 Typiska användare  
 
Aaker (1996, s. 170-173) behandlar termen typiska användare i samband med att 
varumärkespersonligheten framställs och författaren definierar termen typiska användare som de 
mänskliga karakteristika som associeras med varumärkets typiska användare. I undersökningar 
utförda av både teoretiker och praktiker likställs ofta begreppen typiska användare och 
varumärkespersonlighet, undersökare mäter ofta varumärkespersonligheten genom att ställa 
frågor om användarna av varumärket. Det tas för givet att de två begreppen är identiska samt att 
respondenterna kommer att tycka att det är enklare att föreställa sig typiska användare än 
varumärkespersonligheten. Vidare menar Aaker (1996, s. 170-173) att för en del varumärken är 
skillnaden mellan typiska användare och varumärkespersonligheten liten. I de flesta av dessa fall 
inriktar varumärket sig på en profil av användare och denna välutvecklade profil på användare 
driver utvecklingen av varumärkespersonligheten. För de flesta varumärken kan en signifikant 
skillnad mellan typiska användare och varumärkespersonligheten vara viktigt för varumärkets 
strategi (Aaker, 1996, s. 170-173). 

3.4.4.2 Organisationsassociationer  
 
Aaker (1996, s. 118) tar upp att organisationsassociationer exempelvis kan vara upplevd kvalitet, 
innovation, närvaro och framgång, lokal kontra global samt intresse för kunder. Författaren 
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menar att associationer som är drivna utifrån människor, program, värden/kultur samt 
tillgångar/skicklighet hos organisationen är enligt denne kvalitativt annorlunda. De flesta 
varumärkesidentiteter som ger värdepropositioner som är bundna till produktfördelar. En 
användargrupp eller användningstillfälle är oftast associationer som exempelvis involverar 
påtagliga attribut och är specifika för en viss produktklass. De associationer som å sin sida är 
drivna av exempelvis människor och värden/kultur hos en organisation är mindre påtagliga, 
mindre bundna till en produktklass, mer subjektiva. Författaren menar att dessa har en potential i 
att kunna spela en annorlunda roll för att ge support och generera värdepropositioner och 
kundrelationer (Aaker, 1996, s. 118).  
 
Aaker (1996, s. 123) menar att upplevd kvalitet är ett viktigt hänsynstagande i nästan alla 
sammanhang då konsumenter skall fatta köpbeslut. Författaren talar om att kvalitet kan 
kommuniceras direkt genom produktattribut eller kan det vara mer indirekta sätt att signalera 
kvalitet om det handlar om visuell kvalitet. Författaren menar att när organisationsassociationer 
används för att göra ett påstående om kvalitet är fokus ej på produkter utan på företaget. Aaker 
(1996, s. 124-125) menar vidare att innovation bland annat är viktigt för västerländska företag 
och speciellt dem som konkurrerar i produktklasser där innovation och teknologi är viktigt för 
deras kunder. Författaren anser att om ett företag har styrkor i icke-påtagliga dimensioner, som 
innovationsförmåga, kan det ge en fördel som är mer hållbar på en speciell marknad. Att vara 
innovativ kan enligt författaren vara ett medel för ett företag att verka mer modernt och 
uppdaterat. Denne fortsätter med att ett företag kan ses som mer modernt om det gör produkter 
som innehåller den mest avancerade förmågan samt egenskaper. Författaren tar även upp att om 
ett företag har ett rykte om sig att ha god innovationsförmåga kan detta skapa trovärdighet när de 
gör nya produktpåståenden och speciellt om detta kan göra en skillnad för kunder (Aaker, 1996, 
s. 124-125).   
 
Aaker (1996, s. 127-128) menar att om en organisation är närvarande och synlig bakom 
varumärket, kan detta skapa en image av att vara väsentlig, av storleken samt kompetens. Att 
arbeta med ett företag som har en lång historia bakom sig i att göra affärer och resurser till att 
backa upp sina produkter är lugnande och detta framför allt inom hightech-marknader, det vill 
säga högteknologiska marknader. Författaren menar vidare att synlig framgång, som kan peka på 
försäljning och eller försäljningsökning även det är lugnande eftersom det visar att även andra 
kunder har valt det varumärket (Aaker, 1996, s. 127-128).  
 
När det gäller lokal kontra global menar Aaker (1996, s. 128- 130) att ett varumärke nästan alltid 
måste göra ett identitetsval om det skall vara ett lokalt eller ett globalt varumärke. Ett företag kan 
välja att upplevas som ett lokalt varumärke från ett lokalt företag. Att välja att vara lokal kan 
skapa ett band till kunderna enligt författaren. Denne menar att ett lokalt band kan vara effektivt 
speciellt om en global konkurrents marknadsföringsprogram är okänsligt eller till och med 
förolämpar lokala känsligheter, vidare kan valet att vara ett lokalt varumärke resultera i en bättre 
förståelse av attityder och behov, som i sin tur kan leda till en mer effektiv implementeringsinsats 
av varumärkesidentitet samt produktförbättringar. Att istället verka globalt kan verka för att 
skapa prestige och ge tillförsikt att ett varumärke har en större mission och större målgrupp. 
Författaren menar att ett globalt varumärke ofta är en etablerad marknadsledare och kan därför 
exempelvis föra fram en personlighet som är global samt världslig, vilket menar författaren kan 
vara karakteristik som kan vara viktigt för vissa produktkategorier. Ett globalt varumärke kan 
signalera hög ålder, åtagande till varumärkets framtid samt resurser nog att investera i 
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varumärket, ett globalt företag kan även vara förmodat att vara avancerade tekniskt sett. Slutligen 
kan även ett globalt varumärke ha betydande prestige eftersom det har förmågan att 
framgångsrikt konkurrera på olika marknader (Aaker, 1996, s. 128- 130).  
 
Aaker (1996, s. 125-126) menar att många företag har en drivkraft i värna om att alltid sätta 
kunden först och har det som ett kärnvärde. Författaren menar att detta kan leda till att kunder 
känner att någon bryr sig om dem samt att de får förtroende för ett företags tjänster och 
produkter. Denne menar vidare att många företagsvarumärken som faktor har konceptet vänskap i 
sin företagsidentitet. Författaren anser att vänskapsmetaforen kan vara väldigt kraftfull, detta 
eftersom det innebär att varumärket kommer att leverera vad kunden vill ha och författaren 
nämner ord som respekt, omtanke och ärlighet (Aaker, 1996, s. 125-126).  

3.4.4.3 Varumärkespersonlighet  
 
Aaker (1996, kap. 5) väljer att definiera varumärkespersonlighet som de mänskliga karakteristika 
som associeras med ett givet varumärke, vilket tas upp i ett separat kapitel. Därigenom inkluderas 
karakteristika såsom kön, ålder, socialekonomiskklass såväl som klassiska mänskliga egenskaper 
som värme, att bry sig om och sentimentalitet. Ett varumärkes personlighet, såsom människors 
personlighet, är både distinkt och bestående. Kunder interagerar ofta med varumärken som om de 
var människor, särskilt då det gäller mer betydelsefulla produkter såsom bilar eller kläder. Även 
om kunder inte ger produkten ett smeknamn, även om vissa döper sina bilar, är det vanligt att 
människor talar om sina objekt som om de var mänskliga. Samma ordförråd kan användas för att 
beskriva ett varumärkes personlighet som då en människas personlighet skall beskrivas. Precis 
som personers uppfattade personlighet påverkas av nästintill allt som associeras med en person 
såsom personens grannskap, vänner, aktiviteter och kläder och på samma sätt påverkas 
varumärkens personlighet. Produktrelaterade karakteristika kan vara primära drivkrafter bakom 
varumärkespersonligheten, produktklassen kan påverka och så även produktattribut. Icke-
produktrelaterade karakteristika kan också påverka varumärkespersonligheten, stilen på reklam, 
ursprungsland, företagets image, kända förespråkare för varumärket, typiska användare, 
sponsorskap, ålder och symboler är några exempel (Aaker, 1996, kap. 5).  

3.4.4.4 Symbol 
 
Aaker (1996, kap. 5) behandlar i samband med att varumärkespersonligheten tas upp att 
symbolen är ett icke- produktrelaterat karakteristika som påverkar varumärkespersonligheten. En 
symbol kan påverka varumärkespersonligheten starkt, detta på grund av att symbolen kan 
kontrolleras samt att en symbol kan skapa oerhört starka associationer. Apples avbitna äpple, 
Marlboros cowboy och Michelinmannen hjälper alla till att skapa och förstärka personligheten 
hos deras varumärken (Aaker, 1996, kap. 5). Aaker (1996, kap. 3) behandlar även symboler i 
samband med att identitet diskuteras, författaren menar att en stark symbol kan skapa struktur och 
en sammanhållning till identiteten och göra det enklare att bli påmint eller spontant erinrat. 
Närvaron av en symbol kan vara en nyckelingrediens då ett varumärke skall utvecklas och 
avsaknaden av en symbol kan vara ett handikapp. Om symboler ses som en del av identiteten 
förstås dess verkliga potential. Allt som representerar ett varumärke kan ses som en symbol 
(Aaker, 1996, kap. 3)       
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3.4.4.5 Relationen mellan varumärket och användarna  
 
I ett annat sammanhang tar Aaker (1996, kap. 3) upp samma begrepp som används i modellen 
”Ett varumärke är mer än en produkt”, nämligen relationen mellan varumärket och användarna. 
Denna relation är baserad på en värdeproposition. Exempelvis kan en användare vara lojal till ett 
företag på grund av att det levererar, har ett rimligt pris, de funktionella fördelarna av att kunna 
lita på företaget samt de emotionella fördelarna med att känna sig säker och lugn. Relationen kan 
eventuellt utgå från varumärkesidentiteten, särskilt då värdepropositionen inte fångar upp 
relationen på ett effektivt sätt. Många relationer mellan varumärket och användaren framkommer 
då ett varumärke ses som en organisation eller en person, istället för en produkt. En relation 
mellan en kund och varumärket kan baseras på positiva känslor såsom vänskap, beundran, att ha 
kul eller vara en del av gemenskapen. Ibland kan relationen mellan varumärket och användaren 
vara stark och en del är trogna ett varumärke livet ut (Aaker, kap. 3).        

3.4.4.6 Uttrycker sin personlighet med hjälp av var umärket  
 
Aaker (1996, s. 97-99) tar upp att produkter och varumärken kan bli symboler av en människas 
självbild. Denne menar därför att ett varumärke kan ge en person en möjlighet att kommunicera 
sin jag-föreställning genom att varumärket ger en fördel av att utrycka sin personlighet. 
Författaren menar vidare att alla människor har flera roller, därför har en människa för varje roll 
en förenad självuppfattning och ett behov att uttrycka denna. Författaren menar att genom att 
använda och köpa varumärken är det ett sätt för en människa att uppfylla det behov denne har för 
självförverkligande. Aaker (1996, s. 97-99) nämner ord som sofistikerad, framgångsrik och 
kompetent när denne talar om hur en människa kan definiera sig när denne använder olika 
varumärken. Författaren menar att kopplingen mellan konsumenten och varumärket sannolikt 
ökar när ett varumärke kan ge en människa sätt att uttrycka sin personlighet (Aaker, 1996, s. 97-
99).   

3.4.4.7 Känslomässig anknytning  
 
Aaker (1996, s. 97-99) behandlar känslomässig anknytning i samband med att begreppet identitet 
behandlas och menar att en känslomässig anknytning kan komma från att en konsument känner 
en positiv känsla då denne köper eller använder ett varumärke. Författaren nämner ord som att en 
konsument kan känna sig speciell, viktig, säker och stark när de använder olika varumärken som 
exempelvis Volvo och Levi’s. Författaren anser vidare att de mest starka varumärkena innehåller 
emotionella fördelar. När det handlar om undersökningar gällande emotionella fördelar som 
skulle kunna bli eller redan är associerade med varumärken, måste fokus ligga på känslor enligt 
författaren. En fråga att ställa enligt författaren är vilka känslor som frambringas då en 
funktionell fördel har åstadkommits. Denne menar att de flesta funktionella fördelar kommer att 
ha en uppsättning av känslor eller en överensstämmande känsla. Starka varumärken både har 
emotionella och funktionella fördelar (Aaker, 1996, s. 97-99).  
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4. Empiri  
 
Empiri avsnittet innehåller sammanställningar av samtliga intervjuer som genomfördes, innan 
varje intervju ges en kort introduktion till respektive företag. Resultaten i denna undersökning ses 
som en representation av hur B2B-tjänsteföretag arbetar med att bygga starka varumärken.   

4.1 PHP Ltd  
 
Den 14 mars 2008 genomfördes en intervju med Joanne Hunter och informanten arbetar som 
marknadsföringschef på PHP Ltd. PHP Ltd är ett People and business development consulting 
firm, det vill säga personal- och företagsutvecklingskonsultföretag. De besitter stor kunskap inom 
bilindustrin och framför allt utveckling inom områdena sälj- och ledarskapsprestationer [1]. PHP 
Ltd startades 2001 och företaget har sedan dess växt och har idag över 300 kunder. Idag erbjuder 
de bland annat en av dem utvecklad unik tjänst som baseras på en Human Change model. 
Modellen innehåller fem utvecklingsverktyg, vilka är NLP, det vill säga neurolingvistisk 
programmering, känslans intelligens, accelererad inlärning, hypnotiska förändringstekniker och 
ett psykometriskt profileringsverktyg som kallas Insights. PHP Ltd har även sin egen 
undersökningsavdelning som framför allt utför mystery shopping och kundundersöknings-
uppgifter [2]. PHP Ltd jobbar med företag som VOLVO, Harley Davidson, Marshall och Mazda 
med flera [3].  

4.1.1 Varumärkesmedvetenhet 
 
PHP Ltd har de senaste två åren byggt upp stor medvetenhet inom sin målgrupp och informanten 
tror att PHP Ltd är ganska välkända. De flesta viktiga beslutsfattare har haft något att göra med 
företaget eller att de i alla fall på något sätt haft kontakt med dem och gett målgruppen 
information. Informanten vill gärna tro att större delen av PHP Ltd:s målgrupp skulle veta vilka 
de är om de såg namnet på företaget. Anledningen till det är att PHP Ltd har lagt ner mycket jobb 
under de senaste två åren för att göra målgruppen uppmärksamma på att de finns och detta har de 
gjort på flera olika sätt enligt informanten. PHP Ltd arbetar med påmind erinran enligt 
informanten. Vad företaget tenderar att göra är att exempelvis arbeta med telefonmarknadsföring 
mot sin målgrupp, de skickar även ut e-post och vanlig post till dem regelbundet och ger 
målgruppen exempel på vad PHP Ltd har gjort för andra kunder. 
 
På frågan om till vilken grad PHP Ltd:s varumärke är spontant erinrat när det talas om deras typ 
av tjänst anser informanten att det är en bra fråga, men säger att företaget aldrig har mätt det. 
Informanten menar att PHP Ltd gärna vill tro att folk kommer ihåg dem. De har aldrig arbetat 
med spontan erinran och anledningen till att PHP Ltd inte arbetar med det är förmodligen 
eftersom de har begränsade resurser. PHP Ltd fokuserar istället på att göra sitt varumärke 
uppmärksammat och koncentrerar sig inte på att mäta något utan endast på att handla. Som svar 
på om det hade kunnat leda till något om de hade mätt spontan erinran anser informanten att det 
hade berättat för dem om det de gör fungerar eller ej, om de skall förändra det de gör, eller om de 
ska göra mer av vad de redan gör. Det är något bra att göra om resurserna finns, anser 
informanten.  
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Informanten tror att allt deras jobb med marknadsföring syftar till att PHP Ltd ska vara top of 
mind och att det är vad de huvudsakligen koncentrerar sig på. Informanten vet dock ej om deras 
kunder ser dem som att vara top of mind. Det enda PHP Ltd gör för att aktivt arbeta med att bli 
top of mind är genom att kommunicera mycket med kunderna, företaget försöker att nå ut till 
kunderna för att påminna dessa om att PHP Ltd finns. PHP Ltd försöker vara kreativa på sättet de 
framställer sig själva.  

4.1.2 Upplevd kvalitet  
 
Informanten anser att PHP Ltd arbetar med tjänster som innehar en hög kvalitet. Denne anser 
även att det framför allt är de två ägarna som sitter inne med kunskapen om hur PHP Ltd arbetar 
med kvalitet. Informanten som chef för marknadsföringen fokuserar mer på aktiviteter som har 
med promotion att göra och att ägarna fokuserar mer på produkterna och kvalitén på dessa. Som 
företag bryr de sig om kvalitet och de arbetar löpande med detta.  
 
PHP Ltd:s rykte, hur länge företaget har funnits och gjort vad det gör, profilen på människorna 
som utför tjänsterna, exempel på program som PHP Ltd har levererat till sina kunder och profilen 
hos de kunderna är vad deras kunder ser som viktiga kvalitetsdimensioner och informanten anser 
att detta är de kvalitetsdimensioner som PHP Ltd erbjuder. Informanten är bekant med termen 
upplevd kvalitet och på frågan hur de som företag arbetar med upplevd kvalitet svarar denne att 
prissättningen spelar stor roll. Informanten påpekar även här att detta inte är dennes område utan 
att det framför allt är ägarnas område. Företaget arbetar mot att på kort sikt ha en högre 
prissättning per dags arbete. Dock säger informanten att PHP Ltd samtidigt på längre sikt 
försöker gå ifrån detta och att de istället skall leverera tjänster som människor betalar det belopp 
som motsvarar vad tjänsten betyder för dem, snarare än efter hur många dagar den köpta tjänsten 
varar. PHP Ltd försöker helt enkelt ta betalt för värdet snarare än för tiden det tar att leverera 
tjänsten. Informanten förklarar att företaget exempelvis skulle kunna ta ut ett pris på en miljon 
pund eftersom det är vad tjänsten egentligen är värd. 
 
Det kan vara så att en kund inte har tid eller information nog att kunna ta ett rationellt beslut när 
denne skall köpa en produkt eller tjänst och PHP Ltd försöker därför göra informationen 
tillgänglig och så enkel som möjligt att nå. Om kunden känner att de behöver extra information är 
PHP Ltd villiga att komma till dem och de lägger ner mycket tid och ansträngning på sin hemsida 
för att ha information tillgänglig där. De försöker att göra det hela mycket enkelt för att underlätta 
vid köpbeslutet. Informanten tror att deras kunder tar beslut som är mer emotionella än rationella 
eftersom tjänsten kretsar kring människor. Human resource-avdelningarna och människorna där 
är vanligtvis involverade i köpbesluten och informanten tror att det kan vara en anledning till att 
det blir ganska emotionella beslut.    
 
På frågan om informanten vet vilka kännetecken som deras kunder associerar med kvalitet säger 
informanten att denne tror att exempel på arbete de gör för andra företaget är nyckeln. När PHP 
Ltd visar upp en fallstudie från en tjänst som de har levererat och det är ett välkänt företag på 
samma marknad som den nya kunden som PHP Ltd har gjort en fallstudie om, inger detta 
respekt. Därför anser informanten att det är ett viktigt kännetecken. PHP Ltd försöker få andra 
människor, deras kunder, att göra marknadsföring för dem och informanten tror att det är väldigt 
kraftfullt att använda andra välkända varumärken för att marknadsföra sitt eget varumärke. Dessa 
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kännetecken är en del av PHP Ltd:s varumärke och erbjudna tjänster och informanten anser att 
det definitivt spelar stor roll att de kan använda sig av fallstudier. 

4.1.3 Varumärkeslojalitet 
 
På frågan om PHP Ltd tror att de har lojala kunder säger informanten att denne anser att det finns 
mycket konkurrens på marknaden. PHP Ltd kan ha gjort ett mycket bra jobb för en kund och som 
resultat ha en mycket nöjd kund, men på grund av att det är en mycket ombytlig marknad kanske 
det inte varar så länge. De kan vara inne en dag och ute nästa dag. Informanten tror dock att de 
har ett antal lojala kunder, men att det på det stora hela är en mycket ombytlig marknad som är 
konkurrensutsatt.   
 
Informanten anser att PHP Ltd förmodligen hade kunnat arbeta mer aktivt och göra fler saker för 
att hålla sina kunder lojala. Informanten tror dock att deras fallstudier fungerar och att de hjälper 
till i arbetet med att behålla lojala kunder. Företagen är nämligen relativt stolta över vad PHP Ltd 
har gjort för dem. Informanten förklarar att om PHP Ltd ger det till dem nedskrivet i svart på vitt 
i ett dokument, tror denne att kunden blir stolt över det och att det blir mer minnesvärt. Eftersom 
saker och ting ändras snabbt menar informanten att om ett företag inte har en fallstudie som en 
svart och vit påminnelse, kan arbetet PHP Ltd har gjort på något sätt glömmas bort. Informanten 
säger att lojalitet är viktigt för företaget och att det kan vara väldigt värdefullt om de kunde få 
sina kunder att vara mer lojala. Informanten tror dock att detta är ganska svårt att uppnå.  
 
På frågan om PHP Ltd framför allt koncentrerar sig på att attrahera nya kunder eller om de valt 
att arbeta mer med nuvarande kunder svarar informanten att denne tror att marknadsförings-
funktionen på PHP Ltd huvudsakligen koncentrerar sig på att locka nya kunder. Ägarna däremot 
koncentrerar sig på att behålla de nuvarande kunderna, dessa försöker att alltid hålla kunderna 
glada och lojala. Ofta när de arbetar med en kund som har köpt en större tjänst väljer informanten 
som marknadsförare att hålla sig i bakgrunden, men vet dock inte om det är rätt eller fel. 
Anledningen till att informanten gör det är att denne inte vill bombardera kunderna med 
information eftersom de redan spenderar mycket pengar på PHP Ltd, informanten vill inte göra 
någon upprörd eller utmana ödet. PHP Ltd skulle kunna välja att exempelvis skicka e-post med 
information och erbjudanden och kommunicera med alla kunder, men detta görs alltså inte i 
nuläget.   
 
Informanten anser inte att de arbetar med lojalitetssegmentering, men att de kanske borde göra 
det. Informanten uppskattar att de har ungefär 300 klienter och att det förmodligen är 80/20-
regeln, det vill säga att 20 procent av kunderna genererar 80 procent av alla inkomster. Denne 
anser däremot inte att PHP Ltd verkligen har tittat på hur lojala kunderna verkligen är men 
kanske är det något som hade kunnat hjälpa till vid lojalitetssegmenteringen. PHP Ltd har inte 
speciella program designade för att arbeta med lojalitet och informanten har därför inte förslag på 
vad det skulle kunna vara för typ av program i så fall.  
 
PHP Ltd arbetar med databasmarknadsföring och detta är på ett sätt kärnan i deras 
marknadsföring. Denna typ av marknadsföring finns alltid där som ett redskap och de använder 
det dagligen och det är helt enkelt vad som driver marknadsföringen framåt. De arbetar med 
databasmarknadsföring genom att segmentera kunderna och sätta in dem i målgrupper och de 
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försöker därefter att komponera olika meddelanden till olika grupper. De försöker att hela tiden 
tänka på kundernas behov och vad som är viktigt för dem snarare än vad PHP Ltd försöker sälja 
och vad som är viktigt för PHP Ltd. Informanten poängterar att PHP Ltd arbetar mycket med att 
helt enkelt skicka e-post till alla kontakter i databasen med olika meddelanden. De försöker även 
prata med dem individuellt och använder databasen så regelbundet som de bara kan. Företaget för 
exempelvis protokoll över telefonsamtal och över brev och liknande som skickas och som tas 
emot. De har CRM, det vill säga customer relationship management-system som de använder, så 
att alla på företaget kan se vad som händer när de än vill.  

4.1.4 Varumärkesassociationer 
 
Informanten ser PHP Ltd:s varumärkesidentitet som att vara en specialiserad people and business  
development consulting firm, det vill säga personal- och företagsutvecklingskonsultföretag, vilka 
fokuserar sig på bilmarknaden och som framför allt erbjuder sälj- och ledarskapsprogram. 
Informanten ser dem även som att vara kreativa och annorlunda i sättet på vilket de levererar sina 
tjänster. Det är inte standardiserad träning som PHP Ltd erbjuder, det är mer underhållande och 
de använder verktyg som är framåtsträvande. På frågan om PHP Ltd har speciella associationer 
som de vill att deras kunder skall associera dem med säger informanten att denne vill att 
kunderna ska tänka att PHP Ltd är ett företag som vet vad de gör och att de är annorlunda på 
grund av verktygen de använder sig av. Vidare att PHP Ltd har gjort vad de gör under en lång tid 
och att de är framgångsrika inom sitt område. Anledningen till det är att kunderna skall förstå vad 
PHP Ltd har att erbjuda. De vill att kunderna helt enkelt skall förstå dem och se PHP Ltd som de 
är. På frågan hur informanten tror att deras kunder uppfattar PHP Ltd blir svaret att fler och fler 
ser dem som de är och att ju mer jobb de gör, ju fler exempel får kunderna som visar vad PHP 
Ltd gör. Detta kan resultera i att kunder kan uppfatta PHP Ltd som de verkligen är.  

4.1.4.1 ”Ett varumärke är mer än en produkt”  
 
Informanten skulle beskriva PHP Ltd:s typiska användare som komplex. De har en komplex  
beslutsorganisation eftersom det är mer än en person hos kunden som är involverad. Detta 
betyder att PHP Ltd har mer än ett sätt att ta sig in på ett företag och att nå dessa människor inom 
en organisation. Det kan exempelvis vara cheferna för olika avdelningar, såsom chefen för 
säljavdelningen, VD: n, chefer för Human Resources, chefen för träningsavdelningen, chefen för 
den operationella avdelning och alla dessa människor kan vara involverade. Enligt informanten är 
det anledningen till att det är relativt komplext. Alla dessa människor är nämligen olika typer av 
personer och denne menar att detta är en viktig del av varumärket. Komplexiteten i hur beslut tas 
är även en anledning till att informanten hela tiden väljer att återkomma till fallstudier och hur 
bra de är för PHP Ltd. Genom fallstudier går det att få olika personers perspektiv på en 
genomförd tjänst och detta leder till att kunderna kan få information som är riktat till dem. En 
person från träningsavdelningen kanske tar upp den och ser den på ett sätt medan en annan 
person på säljavdelningen ser den ur ett helt annat perspektiv.  
 
Den emotionella aspekten tas upp igen och frågan blir om de försöker nå sina kunder genom att 
trycka på den emotionella aspekten och informanten anser att det är så. Vidare menar 
informanten att skulle exempelvis den ansvarige för träningsavdelningen ta fram sitt företags 
fallstudie, skulle denne se den som ett hjälpmedel. Exempelvis skulle träningsavdelningens 
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budget räcka längre eftersom det är en accelererad inlärning som gör programmet mer effektivt 
men som fortfarande får alla som deltar att engagera sig. Informanten tror att säljpersonalen 
däremot endast ser slutresultatet och undrar hur en fallstudie skulle hjälpa dem att nå sina mål. En 
undran om detta kan bero på vilken typ av tjänst de erbjuder besvarar informanten med att påpeka 
att mycket inom varumärkeshantering är emotionellt och att det inte är annorlunda inom B2B-
marknaden än inom konsumentmarknaden. Detta tror informanten beror mycket på att personer 
inom B2B-marknader inte spenderar sina egna pengar utan att de spenderar företagets pengar och 
att de därför också har mer att spendera. De känner sig helt enkelt inte oroade över att spendera 
pengar som en konsument hade varit enligt informanten.  
 
Informanten kan inte riktigt svara på om ursprungslandet är en väsentlig del av PHP Ltd:s 
varumärke. Informanten vet inte om det egentligen har någon betydelse för deras varumärke 
eftersom företaget huvudsakligen fokuserar på sitt eget land och inte arbetar utanför 
Storbritannien. Informanten anser att de är ganska trångsynta i Storbritannien och att PHP Ltd 
inte ser längre än till sitt eget land och detta beror delvis på språket. Företaget drar sig därför för 
att rikta sig till andra länder, förutom USA och eventuellt Australien. En undran om det är viktigt 
i Storbritannien att PHP Ltd faktiskt är ett brittiskt företag besvarar informanten med att det 
spelar en roll. Informanten påpekar återigen att det förmodligen har med språket att göra och det 
faktum att britter litar mer på britter, vilket betyder att deras målgrupp föredrar det faktum att de 
är från Storbritannien.  
 
På frågan om vilken typ av organisationsassociationer som PHP Ltd försöker att skapa poängterar 
informanten att de försöker göra det enkelt, vilket betyder att det ska vara enkelt hela vägen, ända 
från början till slut. Att ge kunder information, att ha möten och att diskutera med kunden om 
deras behov är viktiga aspekter i processen att få dem att köpa tjänsten. Varje aspekt av processen 
ska vara oerhört enkel och ägarna är väldigt passionerade gällande det. De vill inte att någon ska 
känna sig det minsta åsidosatt och administrationen på företaget spelar en mycket stor roll 
eftersom det är så mycket som skall organiseras då tjänsten levereras. Att exempelvis organisera 
var konsulterna skall vara och att ta hand om allt träningsmaterial är krävande delar. 
Administrationen är därmed en viktig del av företaget. Informanten tror att deras kunder har 
samma associationer till PHP Ltd:s varumärke som företaget önskar att de ska skall ha. 
 
För att beskriva PHP Ltd:s varumärkespersonlighet nämner informanten ord som rolig, 
underhållande och fokuserad på seriösa resultat. I arbetet med att utveckla eller att skapa sin 
varumärkespersonlighet tror informanten att allt de gör har en roll att spela. Alltifrån 
marknadskommunikationen som de sänder ut, till tjänsterna som de levererar och på sättet vilket 
deras personal levererar dem spelar roll. Varje steg på vägen försöker PHP Ltd vara annorlunda. 
Några av deras konkurrenter har nämligen ett rykte om sig att vara något tråkiga och 
gammalmodiga och därför försöker PHP Ltd istället att sticka ut och att vara mer ovanliga än 
andra företag menar informanten.  
 
PHP Ltd har en symbol som representerar deras varumärke, vilket är deras logotyp. De har haft 
den under en lång tid, ända sedan företaget startades. Frågan kommer upp hur de arbetar med 
logotypen och informanten svarar med att den förmodligen finns där på nästintill allt material, 
men att de ändå kunde ha använt den ännu mer. Informanten tror att med rätt resurser hade de 
kunnat ha den på allt träningsmaterial och när de håller en kurs skulle de vilja ha den med ännu 
mer, på exempelvis större affischer och liknande. Men med sina begränsade resurser är företaget 
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inte där än, även om informanten poängterar att de kommer att komma dit. Informanten tror att 
några skulle känna igen symbolen utan namnet PHP Ltd men vet ej hur många som skulle göra 
det. Däremot finns det en önskan att kunna göra en undersökning angående det för att få veta 
detta.  
 
PHP Ltd arbetar med att behålla en god relation med sina kunder. Informanten tror att alla inom 
företaget arbetar för att hålla en god relation med kunderna och att det är på toppen av deras lista. 
Informanten skulle beskriva relationen med kunderna som mycket goda men som nämnts tidigare 
är det en väldig konkurrens på marknaden. Informanten tror dock inte att PHP Ltd får några 
direkta klagomål och ur informantens synvinkel verkar alla nöjda. Som svar på frågan om hur 
PHP Ltd arbetar aktivt med att behålla relationen, förstärka den och att skapa nya säger 
informanten att denne tror att det är mycket upp till ägarna, sättet på vilket de beter sig med 
kunderna eftersom de kan ringa dem när som helst. 
 
Ibland är en relation baserad på en värdeproposition och frågan är om informanten tror att i PHP 
Ltd:s fall värdepropositionen är baserad på funktionella eller emotionella fördelar. Informanten 
tror att det lutar mer åt emotionella fördelar, men att i all kommunikation som PHP Ltd gör 
försöker de att kvantifiera vad de gör, på grund av att träning och personutveckling är så 
emotionellt. PHP Ltd försöker kvantifiera allt de gör i resultat och fakta. Ägarna är passionerade 
när det gäller att mäta saker i alla tjänster som de levererar, företaget mäter dock inte 
marknadsföringen så mycket som de borde men de mäter som sagt alla tjänster. Vilka säljresultat 
konsulterna uppnår mäts och i ett säljprogram är det exempelvis enkelt att göra mätningar. PHP 
Ltd kan även titta på hur många förfrågningar som görs hos kunden, hur många möten som har 
bokats in av kunden och hur mycket extra kunden har sålt. Detta är enligt informanten bra 
material att använda i sin marknadsföring och denne tror att det verkligen hjälper att PHP Ltd har 
sätt att kvantifiera sin tjänst.  
 
På frågan hur informanten tror att PHP Ltd:s kunder utrycker sig själva genom att använda PHP 
Ltd:s varumärke och tjänster svarar informanten att nästintill alla denne har frågat hittills har varit 
villiga att göra en fallstudie. Vilket enligt informanten betyder att de är villiga att prata om PHP 
Ltd. Det betyder dock inte att alla gör det och PHP Ltd får ibland kämpa för att få en kund att 
förstå vad de har gjort för dem. Informanten menar att de har haft kunder där resultaten har varit 
fenomenala och ändå har inte kunden kommit tillbaka för att köpa deras tjänster och PHP Ltd vet 
inte varför. Informanten vet att ägarna har varit på möten där de har kommit tillbaka frustrerade 
över varför kunden inte har förstått vad PHP Ltd har gjort för dem. Informanten vet inte om det 
beror på att det för PHP Ltd är en massiv bedrift och att det för kunden bara är en liten del av en 
större ekvation.  
 
När det gäller frågan vilka emotionella fördelar PHP Ltd:s kunder känner när de använder 
företagets varumärke och tjänster menar informanten att PHP Ltd:s kunder emotionellt är under 
en extrem press då de arbetar på en konkurrensutsatt bilmarknad. Kunderna kan därför verkligen 
uppskatta och förstå vad PHP Ltd kan erbjuda med sin bilmarknadsexpertis och expertis i att 
driva fram konkreta säljresultat. Detta gör att kunderna känner att PHP Ltd står på deras sida och 
delar deras börda.   
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4.1.5 Övriga aspekter  
 
På den generella frågan gällande tjänsteföretag som arbetar i ett B2B-kontext och huruvida det 
finns speciella hänsynstaganden som ett sådant företag måste ta när de bygger ett varumärke 
pratar informanten om beslutsorganisation, det vill säga de olika personer som kan ta beslut i ett 
företag och att det förmodligen är det svåraste med B2B. Det kan vara så att ett företag satsar allt 
på en viss person och senare visar det sig att det är fel person som företaget har satsat på och 
detta är svårt. Företaget behöver helt enkelt veta vem som skall nås. Informanten tror att det 
speciella med att PHP Ltd erbjuder tjänster är att de inte fysiskt kan röra vid vad de gör och att 
det är svårare att skapa förståelse kring eftersom tjänsterna är icke-påtagliga. Servicen till kunder 
står mer i centrum och administrationen är ett verktyg som betyder mycket mer än om någon har 
köpt en produkt som fungerar och som de kan ta med sig. På PHP Ltd är det bara oss de kan 
vända sig till menar informanten, kunden köper PHP Ltd:s tid och det är personerna på företaget 
som utgör tjänsten. Sättet personalen förhåller sig till kunden, sättet de tar hand om dem på är det 
viktiga, personerna är helt enkelt vad som är viktigt påpekar informanten.  

4.2 Attric Ltd  
 
Den 31 mars 2008 genomfördes en intervju med Nicholas Lamb, informanten arbetar som 
försäljnings- och marknadschef på Attric Ltd. Attric är ett konsultföretag som jobbar med att 
skriva olika typer av teknisk dokumentation [4] och erbjuder denna tjänst till företag såsom BP, 
Centrica, BAE Systems, British Energy, Pfizer och Shell [5]. Attric erbjuder en rad olika tjänster 
såsom teknisk publikation, arkivering, hantering av protokoll, elektronisk dokumenthantering, 
CAD och tekniska illustrationer samt ingenjörstjänster [4].    
 
Attric anser sig själv att vara den ledande konsult- och tjänstefirman i Storbritannien som 
specialiserar sig på utveckling, hantering och leverans av teknisk information och 
ingenjörstjänster. Deras framgång har skapats utigenom de senaste fyrtio åren och deras 
erfarenhet reflekterar deras åtagande till att leverera den högsta nivån på deras tjänster till sina 
kunder världen över. Attric strävar efter att vara en av de ledande leverantörerna av integrerade 
tjänster i världen. Deras mål är att vara igenkända för att leverera en hög kvalitet på deras 
tjänster, att deras tjänster är prisvärda, deras innovativa lösningar och deras åtagande till sina 
kunder [4].      

4.2.1 Varumärkesmedvetenhet  
 
På frågan hur välkänt Attric är gav informanten svaret att deras företag är välkänt inom deras eget 
område, det vill säga inom deras marknad. Detta eftersom Attric erbjuder nischade produkter och 
tjänster till en rad olika specialistföretag såsom Tenical publications. Deras varumärke är känt på 
grund av deras tjänster men det är inte ett välkänt varumärke utanför deras marknad. Informanten 
tror att bland Attric:s existerande kunder och kundkrets känner människor igen deras varumärke 
om de såg namnet på företaget. Däremot inom nya och potentiella marknader såsom Brasilien 
och kanske även Venezuela, den Mexikanska Gulfen och de forna Sovjetstaterna har Attric inte 
lika hög varumärkesmedvetenhet. Denna målgrupp skulle inte känna igen vilka de är och vad de 
gör för tillfället. Anledningen till detta är att Attric är specialiserade på vad de gör, att de är ett 
nischföretag. På frågan om företaget arbetar med påmind erinran gavs svaret att företagets 
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logotyp är relativt karakteristisk enligt dem själva. Däremot anser inte informanten att många 
känner igen logotypen utanför deras sfär och varumärket är inte starkt nog för att ensamt bli 
igenkänt utan att vara insatt och ha en förståelse för branschen. 
         
Informanten menar att om du skulle fråga hundra olika personer, hundra olika företag skulle 
fyrtio eller femtio, alltså cirka fyrtio till femtio procent av dem komma ihåg Attric. Detta svar 
gavs då informanten skulle ta ställning till vilken nivå deras varumärke spontant erinras, då deras 
bransch diskuteras. Däremot är spontan erinran inget Attric koncentrerar sig på särskilt mycket 
erkänner informanten. De koncentrerar sig på att utveckla sitt varumärke genom de aktiviteter de 
utför och genom att leverera en tjänst med hög kvalitet. Detta jämfört med att arbeta med att 
ensamt utveckla varumärket och att arbeta med spontan erinran. På frågan hur Attric arbetar med 
spontan erinran blir alltså svaret att de inte fokuserar på det och jobbar med detta begrepp 
specifikt, utan som en helhet tillsammans med övriga aktiviteter. Vidare, då begreppet top of 
mind behandlades, ansåg informanten att det är relativt många personer som refererar och 
hänvisar kunder till Attric, personer som arbetar på andra företag hänvisar kunder till dem. Det 
finns en uppfattning inom branschen att de skiljer sig från mängden och när personer arbetar med 
projekt och skall ha påbörjat ett nytt vänder de sig till Attric för detta uppdrag. Många av Attric:s 
kunder anser att de är top of mind menar informanten.  

4.2.2 Upplevd kvalitet 
 
Informanten menar att de jobbar med en tjänst som har hög kvalitet och enligt informanten är 
Attric alltid dedikerade till att leverera en tjänst med hög kvalitet. Detta är deras sätt att göra 
affärer samt att det är deras varumärkes sätt att göra affärer. Om Attric levererar en tjänst som har 
låg kvalitet försvagar det deras varumärkeskapital och det betyder även att människor får en 
negativ erfarenhet av företaget. Det är därigenom mindre troligt att människor hänvisar Attric till 
andra företag samt att det leder till att de förlorar möjligheten att jobba med återkommande 
kunder. På frågan hur de arbetar med kvalitet gavs svaret att Attric har sina egna kvalitetssystem 
som garanterar hög kvalitet som är certifierat av ISO (International Organization for 
Standardization), dessa kvalitetssystem garanterar nivån och implementering av Attric:s tjänster.    

 
Då kvalitetsdimensioner diskuterades ansåg informanten att de dimensionerna som kunderna 
tycker är viktiga är att Attric anpassar sig efter kundens företag och vad de arbetar med. Attric 
skräddarsyr sina tjänster för att matcha vad kunden arbetar med, detta eftersom varje kunds 
projekt är annorlunda. Detta är hur Attric erbjuder ytterligare dimensioner av kvalitet, kombinerat 
med integriteten av den dokumentation de erbjuder och detta är enligt informanten kritiska 
kvalitetsaspekter. Informanten menar att de jobbar med många upprepade granskningar, de 
skriver dokumenten och erbjuder på så sätt tjänsten, sedan granskar kunden dem och därefter 
genomförs ändringar för att slutligen leverera den tjänst och dokumentation kunden efterfrågar. 
Informanten påpekar starkt att de erbjuder samma kvalitetsdimensioner som kunderna efterfrågar.   
 
Informanten menar att de på Attric är väl medvetna om termen upplevd kvalitet och att de arbetar 
med modeller såsom SERQVAL. Därigenom förstår de sig på termen upplevd kvalitet och att det 
är perceptionen av kvalitet som är viktig, inte den verkliga kvalitén som erbjuds och levereras. På 
frågan hur Attric jobbar med upplevd kvalitet menar informanten att detta sker genom att 
kontinuerligt föra en dialog med kunden. De har en projektchef som hela tiden för diskussioner 
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med kunden, om hur dokumentationen skall produceras och genomföras samt om den passar 
kundens krav, vilka ändringar och tillägg de önskar och kräver. Allt detta för att tjänsten skall 
uppfattas att ha den absolut högsta nivån av kvalitet som den kan ha. Vidare menar informanten 
att Attric inte behöver ta ställning till det faktum att kunder kanske inte har tid att behandla 
informationen de sänder ut och att kunden inte tar tid på sig att ta rationella beslut. Informanten 
menar att kunderna vanligtvis tar mer tid på sig när de tar beslut än vad Attric önskar. Kunderna 
är oerhört specifika och kräver ibland att det skall ske ändringar i dokumentationen. Deras tjänst 
är inget som kunder beslutar sig om ögonblickligen utan det är en lång process där val måste 
göras. Det är alltså snarare det motsatta att kunderna vill ha för mycket information och tar för 
lång tid på sig. 
    
På frågan vilka kännetecken deras kunder associerar med kvalitet gavs svaret att informanten tror 
att kunderna associerar kvalitet med vad som är specifikt för deras företag, projekt eller 
personerna som arbetar med det. När de utför deras tjänst letar kunden efter saker som att 
dokumentet skall vara skrivet på deras modersmål, Attric:s möjlighet till flexibilitet och även 
deras möjlighet att skräddarsy tjänsten, detta är saker som kunden associerar med kvalitet. 
Informanten anser även att dessa kännetecken är en del av deras tjänst men även att det finns ett 
annat kännetecken. Detta innefattar att kunderna vill att dokumentationen skall vara skriven efter 
internationella normer som det Amerikanska petroleuminstitutet sätter. Dessa har särskilda 
normer som kunden måste följa och Attric erbjuder en full kunnighet inom detta. Attric spenderar 
relativt mycket pengar på att köpa dessa normer och ser även till att deras tjänst och 
dokumentation anpassas efter dessa normer.       

4.2.3 Varumärkeslojalitet  
 
Informanten anser att Attric har lojala kunder och menar även att de har långvariga relationer till 
sina kunder såsom BP och Centrica, dessa företag återkommer regelbundet och har varit kunder i 
nästan trettio år. Då hur lojala deras kunder är diskuterades, gavs svaret att informanten anser att 
sjuttio procent av de tjänster Attric levererar kommer från redan existerande kunder vilket ger en 
indikation på en hög nivå av lojalitet. Attric jobbar aktivt med att behålla sina kunder, menar 
informanten. De har ett system där de garanterar en hög nivå på kvalitet och en del av detta 
innebär att de utför undersökningar om hur nöjda kunderna är, där de mäter hur nöjda kunderna 
är med produkten och tjänsten de erbjuder. Förekommer det gap eller andra brister försöker de att 
åtgärda dessa så att kunderna blir nöjda. Så arbetar Attric aktivt med att försöka behålla våra 
kunder, menar informanten, detta eftersom det inte finns många fler potentiella kunder och 
därigenom är detta oerhört viktigt för Attric.  
 
På frågan om Attric arbetar främst med att attrahera nya kunder eller med existerande kunder 
gavs svaret att de förmodligen arbetar för nära med sina existerande kunder. De skulle däremot 
vilja generera mer nya kunder, men med de resurser som de besitter inom företaget går det inte 
för tillfället. Detta på grund av att mycket av deras resurser läggs på existerande kunder, vilket 
betyder att det är svårt att ta sig an nya kunder, då det skulle leda till att Attric måste göra sina 
befintliga kunder besvikna och det vill de självklart inte göra.  
 
Lojalitetssegmentering är däremot inget Attric fokuserar på eller arbetar med, det är något företag 
som jobbar mot slutkonsumenter kan genomföra menar informanten. Att ta reda på vad kunderna 
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efterfrågar genom exempelvis klubbkort är inget som är nödvändigt för Attric, de har inte en stor 
produktportfölj och profilerar inte kunder på detta sätt. Informanten menar att Attric snarare är ett 
företag som erbjuder få tjänster och erbjuder dessa till kärnkunder. De gör ingen skillnad på hur 
länge kunderna varit lojala mot dem och försöker alltid erbjuda en tjänst med konstant hög 
kvalitet. Detta eftersom de vill att deras nya kunder skall vara kunder även i framtiden och därför 
gör de ingen särskiljning på hur länge de jobbat med kunderna. Detta leder till att Attric inte 
erbjuder kunder som varit lojala mot dem en bättre tjänst.  
 
Attric har heller inga speciella program som har i syfte att göra kunderna lojala, informanten 
anser att företaget inte är stort nog för att kunna ha den typen av organisation som sådana 
program kräver. De försöker istället att hålla sina kunder lojala genom den tjänst de erbjuder, att 
tjänsten håller en hög kvalitet och att samarbetet och relationerna till kunderna är goda. Vidare 
menar informanten att de inte arbetar med databasmarknadsföring, utan de har projektdatabaser 
som de använder för att kunna hantera de projekt de arbetar med. Däremot har inte Attric 
kunddatabaser som de exempelvis skulle kunna använda för att utföra microsegmentering. 
Informanten menar att deras kunder kommer från fyra eller fem breda segment såsom olja, gas 
och läkemedelsindustrin och de väljer att samla in data och information om dessa. De har 
däremot inte djupgående databaser som innehåller vad kunderna tycker om på samma sätt som 
stora matvaruaffärer kan ha.      

4.2.4 Varumärkesassociationer  
 
När informanten ombads att beskriva deras varumärkesidentitet gavs svaret att de vill identifiera 
sig själva som att vara det självklara valet när det handlar om teknisk dokumentation. 
Informanten betonar saker som kvalitet, nivån på tjänsten och graden av specialanpassning. 
Informanten menar även att dessa delar är komponenter i Attric:s varumärke, de betonar 
tillförlitligheten och integriteten hos deras tjänst. De associationer som de vill att kunder skall ha 
till dem innefattar kvalitet, tillförlitlighet och integritet. Anledningen till detta är att dessa är de 
främsta nyckelattributen som kunder letar efter i tjänsten Attric erbjuder. Om ett företag har en 
gasplattform måste de veta att dokumentationen är korrekt för om den inte är korrekt och 
instruktionerna är felaktiga kan någon råka ut för en allvarlig olycka. Därför är Attric:s 
varumärkesvärderingar integritet och säkerhet och det finns en anledning till att 
varumärkesvärderingarna är sådana. Det är av naturliga skäl viktigt för Attric att erbjuda denna 
typ av tjänst, en tjänst och ett varumärke som betonar säkerhet och integritet. Vidare tror 
informanten att deras kunder uppfattar dem som en pålitlig leverantör och att de är ett företag 
som erbjuder en värdefull tjänst med en hög nivå av integritet.   

4.2.4.1 ”Ett varumärke är mer än en produkt”   
 
Då frågan ställdes hur informanten skulle beskriva deras typiska användare gavs svaret att deras 
typiska användare letar efter ett pålitligt varumärke, de letar efter någon de kan lita på och någon 
som kan utföra de arbeten som de anförtror Attric att utföra. Kunderna är personer som letar efter 
någon som är pålitlig. Detta är även en viktig del av Attric:s varumärke, på grund av den identitet 
som Attric vill förmedla. Då ursprungslandet diskuterades och om detta var en essentiell del av 
varumärket ansåg informanten att det är användbart att de är lokaliserade i Storbritannien 
eftersom dokumentationen skrivs på engelska, men å andra sidan skulle de lika gärna kunna vara 
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placerade i USA eller i något annat land där de har engelska som modersmål. Fördelen ligger i att 
de personer som arbetar på Attric har engelska som sitt modersmål eftersom en stor del av 
dokumentationen skrivs på engelska. Förutom detta är inte landsursprunget viktigt, menar 
informanten.   
 
De organisationsassociationer som Attric försöker att skapa inkluderar att de vill vara kända som 
en organisation som levererar hög kvalitet, en pålitlig organisation och en innovativ organisation, 
detta eftersom fler och fler marknader förändras. Attric levererar inte bara pappersversioner av 
deras dokumentationer längre, utan det går att länka sig till dem på klienternas intranät och 
kunderna använder även webbaserade dokumenthanterare. Attric måste hänga med i utvecklingen 
och teknologin. Vidare tror informanten att kunderna har samma associationer till deras 
varumärke som de vill att de skall ha, åtminstone till åttio procent. Däremot anser informanten att 
de måste jobba med de resterande tjugo procenten, detta genom att jobba med att höja 
varumärkesmedvetenhet genom de attribut som de erbjuder. Främst på grund av att en del 
personer fortfarande ser dokumentation som något som sker i slutet av en process när allt annat är 
klart. Attric blir ofta erbjudna att skriva dokumentation i sista sekunden men de vill vara 
involverade tidigt i processen. Informanten tror att människor måste vara mer medvetna om 
behovet av dokumentation och det faktum att Attric kan erbjuda tjänsten.  
 
Seriös, självsäker och tillförlitlig, detta är hur informanten skulle beskriva deras varumärkes 
personlighet. Attric arbetar utigenom hela organisationen med att skapa och utveckla sin 
varumärkespersonlighet, detta eftersom de är ett tjänsteföretag och att tjänsten levereras av 
människor. Informanten försöker därigenom att få företaget att jobba nära personalen med att 
utveckla kommunikationen och att utveckla deras kommunikationsfärdigheter. Detta så att 
personalen effektivt kan kommunicera med klienter och bättre förstå deras behov, om saker går 
fel i processen och varför det går fel. Informanten menar att de måste utveckla sin personal så att 
de utvecklar varumärket. 
 
Attric har en symbol som representerar deras varumärke, vilket är kuber som är staplade på 
varandra, symbolen har utvecklats av den verkställande direktören och dessa byggstenar skall 
representera integritet och tillit. Företaget jobbar med att förstärka denna symbol genom 
produkterna och tjänsterna de erbjuder och genom relationerna de har med sina kunder. Detta är 
det enda sättet företaget kan utveckla tillförlit och förtroende, menar informanten, Attric måste 
leverera tjänsten på ett framgångsrikt sätt. På Attric arbetar personalen på alla olika nivåer inom 
företaget för att bibehålla goda relationer med sina kunder. Det fokuseras särskilt på kunder 
utomlands, det är viktigt att denna relation är bra. Personalen arbetar mycket med kommunikation 
för att försäkra sig om att den är konsistent. Även individuella personer som arbetar utomlands, 
som har en närmare arbetsrelation till dessa kunder är betydelsefulla. Informanten menar att de 
måste se till att dessa personer levererar konsistent information och tjänster för att kunna utveckla 
relationen med kunderna.  
 
Då informanten skulle ta ställning till om Attric:s värdeproposition är baserad på emotionella 
eller funktionella fördelar gavs svaret att den definitivt var baserat på funktionella fördelar. 
Informanten menar att det är en tjänst som är utformad att leverera vad den erbjuder, vad den 
lovar och tjänsten har inga typer av emotionella fördelar såsom att den har ett ego. Det som 
kunden får ut av tjänsten är att den skall inge tillförlitlighet och integritet och det är enligt 
informanten inget emotionellt.  
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Ett sätt som Attric:s kunder uttrycker sig själva på genom att använda deras varumärke, är enligt 
informanten, att Attric har fått flera bra referenser från företag samt flera informella referenser. 
Att människor kontaktar Attric och vill att de skall komma och förklara vad de gör, är ett sätt som 
deras kunder uttrycker sig själva på. Vidare har de fått flera indikationer på personer som tror på 
fördelarna med att jobba med deras tjänster. En del personer vill bli associerade med dem och en 
del vill inte bli det, men informanten vill tro att det är fler personer som vill bli det och att de ser 
en fördel i att använda sig av Attric:s varumärke. Informanten tror att Attric:s kunder känner 
emotionella fördelar som sinnesfrid, förtroende och tillit, de är alltså icke-påtagliga fördelar som 
kunderna värderar.  

4.2.5 Övriga aspekter  

På den generella frågan om Attric tar några särskilda hänsynstaganden kring 
varumärkesuppbyggandet på grund av att de är ett B2B-tjänsteföretag anser informanten att de 
måste ha ett bredare perspektiv och titta på omvärlden istället för att bara se till deras relationer 
med kunderna. De måste även ta hänsyn till internationella lagstiftningar såsom 
miljölagstiftningar. Eftersom Attric:s kunder blir mer miljöinriktade, såsom att ta bort sulfat, 
måste Attric utveckla sina färdigheter inom dessa områden, detta för att kunna möta sina kunders 
behov på ett effektivt sätt. Även saker såsom trender inom marknader och att slutkonsumenter 
vill ha mer miljövänliga produkter spelar in, Attric måste matcha denna typ av behov och 
efterfrågan genom att jobba inom dessa områden. De senaste tio åren har de börjat jobba med mer 
miljövänliga alternativ. Även den bestående förpliktelsen till hälsa och säkerhet, blir viktigare 
och viktigare och Attric har skräddarsytt sina tjänster för att möta sina kunders efterfrågan.      

4.3 SAP  
 
Den 23 april 2008 genomfördes en intervju med Peter Grigalis och informanten arbetar på 
försäljningsavdelningen på företaget SAP. SAP har över 46 100 kunder och därmed är det inte 
konstigt att SAP anser sig själva vara den erkänt ledande leverantören av affärssystem [6]. Som 
den världsledande leverantören av affärssystem, levererar SAP produkter och tjänster som har i 
syfte att accelerera innovationen inom deras kunders företag. I dagsläget har SAP som sagt över 
46 100 kunder i över 120 länder som använder sig av SAP:s lösningar. Detta involverar allt från 
distinkta lösningar som adresserar små- till medelstora företags behov till skräddarsydda 
lösningar för globala organisationer [7]. SAP tjänster har som mål att maximera deras kunders 
framgång, detta genom en kombination av SAP:s egna experter, metodik, verktyg, certifierade 
samarbetspartners samt en omfattande tjänsteportfölj [8].  
 
I en artikel publicerad av BusinessWeek där de 100 främsta varumärkena rankas hamnar SAP på 
en 34:e plats, Coca-Cola, Microsoft och IBM toppar listan. Däremot placerar sig varumärken 
såsom Canon, IKEA, Ford, Harley-Davidson, Gucci, Adidas, Porsche och Lexus efter SAP. 
SAP:s varumärke värderas i artikeln till 10 850 miljoner dollar år 2007, vilket är en ökning med 
åtta procent sedan 2006. Då beräkningen av varumärkenas värden sker tas det hänsyn till en rad 
olika aspekter såsom att varumärket minst måste tjäna en tredjedel av sin inkomst utomlands, de 
måste vara igenkända utanför sig kundkrets samt att både marknadsföringen och deras finansiella 
data måste vara offentlig [9].       
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4.3.1 Varumärkesmedvetenhet  
 
Informanten förklarar att företaget SAP arbetar på två olika marknader. Den ena marknaden 
utgörs av stora företag och den andra är en marknad som utgörs av små- till medelstora företag. 
På den marknad som utgörs av stora företag är SAP extremt välkända enligt informanten. Denne 
menar att det inte är någon tvekan att om det handlar om någon av SAP:s kunder eller potentiella 
kunder på denna marknad, så är cheferna på de företagen verkligen väl medvetna om namnet 
SAP, vet vilka de är och allt som har med det att göra menar informanten. Informanten menar 
vidare att på SAP:s andra målmarknad, den som utgörs av små- till medelstora företag är SAP 
inte lika välkända och där de är kända finns det speciella faktorer som spelar in menar 
informanten. Denne vill dock poängtera att de inte är lika välkända på den marknad som utgörs 
av små- till medelstora företag. Informanten menar att det är ett faktum att SAP är välkända. 
Genom att titta på värdet på varumärket, berättar informanten att varumärket SAP hamnade på 
34:e plats på en lista över världens starkaste varumärken i en artikel där varumärken från hela 
världen återfinns, exempelvis Coca-cola och Nike, enligt informanten. SAP är helt enkelt ett 
mycket välkänt varumärke avslutar denne med.  
 
På frågan om SAP:s målgrupp skulle veta vilka de är om de såg namnet på företaget svarar 
informanten med att komma tillbaka till hur SAP delar upp sina marknader, vilket de gör genom 
att dela upp marknaden i två. Då skulle enligt informanten kunderna veta vilka SAP är på den 
marknad som utgörs av stora företag men färre skulle veta vilka de är på den marknad som utgörs 
av små- till medelstora företag. På de mer mogna marknaderna, som till exempel Europa och 
USA, har SAP förmodligen 95 procent igenkännande och på de mindre mogna marknaderna där 
de arbetar, till exempel i östra Europa, är det snarare ungefär 50 procent igenkännande. 
Anledningen till detta är att SAP är bra på vad de gör, menar informanten. SAP har en väldigt 
dominant marknadsandel på Affärssystemsmarknaden utifrån dess potential. Det går att finna 
statistik på flygplatser och i marknadsföringslitteratur att nio av tio företag inom industrin 
använder SAP:s mjukvara i drivandet av sitt företag. Även mindre företag som strävar efter att 
göra väl ifrån sig, skulle veta vilka SAP är menar informanten.    
 
SAP arbetar med påmind erinran och företaget har många program igång löpande för att försäkra 
sig om att varumärket uppfattas korrekt och är igenkänt för vad det är. Det finns hela team av 
människor som är anställda endast för att se till att varumärket gör sitt jobb menar informanten. 
Informanten förklarar att mycket av det handlar om att arbeta med konsistenta meddelanden, ett 
exempel är att varumärket skall vara lätt att känna igen, närhelst SAP kommunicerar externt har 
de något som kallas one voice. Uttrycket betyder att all formell extern kommunikation går 
igenom en process för att SAP ska försäkra sig om att språket är konsistent, exempelvis i artiklar 
eller i andra sammanhang, detta för att den som läser det skall få en enhetlig bild av SAP snarare 
än en otydlig och osammanhängande bild.   

 
På frågan om till vilken grad SAP:s varumärke är spontant erinrat när deras kategori av företag 
nämns börjar informanten med att återkomma till den marknad som utgörs av stora företag och 
menar att det förmodligen skulle vara så att målgruppen, när det gäller affärssystem, ge dig två 
namn och SAP skulle alltid vara ett av de två namnen. På den marknad som utgörs av små- till 
medelstora företag skulle SAP vara igenkända, men för ett färre antal. Informanten nämnde 
tidigare, gällande den marknad som utgörs av stora företag, att det var ungefär 90 procent 
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igenkännande och att SAP på den mindre mogna marknaden förmodligen skulle ha mindre än 50 
procent igenkännande. Informanten påpekar dock att om målgruppen gavs en lista med 
företagsnamn på, skulle dessa säkert kunna peka ut SAP som att vara en del av denna marknad.  
 
När det gäller huruvida SAP arbetar med spontan erinran och hur de arbetar med detta menar 
informanten att SAP exempelvis ser till att synas och bevakas i lämpliga marknadsföringskanaler. 
Det kan exempelvis handla om publikationer, flygplatsreklam, reklam och promotion av namnet i 
speciella typer av sporthändelser, helt enkelt var SAP tror att deras målgrupp skulle vilja att SAP 
skall bli sedda. Enligt informanten tenderar det att vara relativt högprofilerade och exklusiva 
evenemang som exempelvis golf och motorsport, informanten menar vidare att SAP förmodligen 
inte skulle vara involverade i varumärkeshantering av sporter som uppfattas som mer 
konsumentorienterade sporter såsom fotboll, eller andra typer av konsumentorienterade sporter. 
Människor skulle visserligen ständigt kunna se SAP:s namn, men vad företaget verkligen är 
intresserade av är att inte ödsla tid på att skapa välkändhet hos människor som inte behöver vara 
medvetna om SAP. Företaget arbetar oerhört noggrant med att rikta sin insats mot att berätta en 
historia för människor som är potentiella beslutsfattare inom SAP:s marknad. SAP arbetar 
mycket med PR-jobb för att försäkra sig om att det finns artiklar tillgängliga i olika välkända 
branschmagasin, till exempel i Storbritannien. SAP medverkar dessutom på väldigt specialiserade 
evenemang för att få till exempel PR. SAP medverkar till exempel på en stor mässa, informanten 
berättar att SAP alltid är en av de största deltagarna på mässan och denna är Europas och 
förmodligen världens största teknologimässa.  
 
SAP är enligt informanten top of mind hos sina befintliga kunder, men denne vill dock påpeka att 
SAP inte också nödvändigtvis är lika självklart top of mind hos sina framtida kunder. SAP arbetar 
för att bli top of mind på samma sätt som de arbetar med påmind erinran och spontan erinran och 
informanten menar att med SAP:s kunder är det annat också som händer. Denne menar att SAP 
har en väldigt nära relation med sina kunder, detta genomförs exempelvis genom att arbeta med 
att tillsätta olika personer till att enbart arbeta med vissa kunder, det vill säga Key Account 
Management och genom att skicka ut personliga inbjudningar och genom att hålla signifikanta 
evenemang. Allt detta för att försäkra sig om att deras kunder vet vilka de är, vad SAP gör för 
dem, och även att ge kunderna en möjlighet att ha kul tillsammans med SAP avslutar informanten 
med.   

4.3.2 Upplevd kvalitet  
 
SAP arbetar absolut med tjänster som har hög kvalitet menar informanten. Enligt denne är hela 
designutvecklingsprocessen utifrån SAP:s synvinkel den bästa som finns. SAP sätter, enligt 
informanten, standarden som andra följer. Denne menar att till och med nationella 
standardorganisationer som arbetar med att ta fram nationella standarder tittar på SAP och följer 
vad de har gjort och bygger sin dokumentation efter SAP.  
 
Det som är nummer ett när det gäller kvalitetsdimensioner som SAP:s kunder anser är viktigt är 
det faktum att SAP gör vad de skall göra och behöver göra, reagerar och svarar fort och förändrar 
behov inom företagen som är SAP:s kunder. Kunder är oftast mindre bekymrade om priset än om 
SAP:s förmåga att stödja aspekter som är viktiga för målen i kundens företag. Det fundamentala 
enligt informanten är; fungerar det, är det stabilt, är det robust, kommer det att fortsätta att göra 
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vad det är förmodat att göra och kommer det att möjligen kunna garantera en trygg framtid för 
kunden. Detta är de delar som kunderna oftast tittar efter, men samtidigt tittar kunderna efter 
SAP:s förmåga att leverera vad kunderna vill ha och behöver på enklast möjliga sätt, menar 
informanten. Detta är definitivt de kvalitetsdimensioner som SAP erbjuder, deras marknad är inte 
en prismedveten marknad, det är mer en kvalitetsmedveten marknad. Kunder är beredda att betala 
om de kan se värdet i vad de betalar för enligt informanten.  
 
Informanten känner definitivt till termen upplevd kvalitet och berättar att SAP:s chef för 
marknadsföringen är en väldigt bra exponent av detta och har skrivit artiklar om hur uppfattning 
är driven av verkligheten. Allt som är uppfattat, om det så är kvalitet eller kunnande menar 
informanten att det kan drivas på kort sikt med förmågan att kunna berätta en historia, men på 
längre sikt kan det endast vara ett stöd av verkligheten och av vad du gör säger informanten. 
Företag kan skapa en uppfattning om kvalitet på kort sikt men de kan inte bevara det och 
upprätthålla det. SAP:s inställning gentemot upplevd kvalitet är vem som har det under en lång 
tid kontra vem/vilka som kommer och går med en ren perception. SAP hanterar verkligheten och 
vad som uppfattas följer det menar informanten.   
 
När det kommer till frågan hur SAP hanterar det faktum att deras kunder kanske inte har tiden 
eller informationen att ta rationella beslut när de ska bestämma sig för om de ska köpa en produkt 
eller tjänst, menar informanten att SAP:s kunder alltid kommer att ta rationella beslut. Om en 
kund träder in i en potentiell köp-cykel är det på dagens marknad som så att kunder inte kommer 
att ta några irrationella beslut, de kommer att summera de riktiga finansiella fördelar som är 
föreslagna till dem.  
 
På frågan om vilka kännetecken som SAP:s kunder associerar med kvalitet menar informanten att 
skickligheten i att ge hänvisningar. Detta kallar informanten Reference ability vilket är exempel 
på vad SAP kan göra, exempelvis hur många liknande företag som använder SAP:s mjukvara för 
att göra liknade saker på liknande marknader, vilka liknande företag sett till storlek som använder 
samma mjukvara och så vidare. SAP:s skicklighet i att kunna ge hänvisningar till vad de gjort för 
andra är den främsta drivkraften. Personer hos en kund kommer därefter att bedöma kvalitén 
baserat på de kunder som gett hänvisningar och tillfredställelsen hos de kunderna. En av SAP:s 
drivkrafter är att se till att företaget har mycket hög kundtillfredställelse på vad de gör, utifrån det 
är det SAP:s förmåga att vara innovativ, men på ett särskilt sätt. Vad SAP:s kunder inte vill är att 
nya saker hela tiden skall testas på dem, kunderna vill att SAP ska ta bördan av innovation och 
genomgående bygga saker till en fast grund för att kunna överlämna det. När kunden sedan har 
behovet av något nytt har SAP redan byggt det, provat det, testat det ordentligt och därefter kan 
det bli en del av kundens kärna, som de kan använda. Det är ett annat element av kvalitén enligt 
informanten.  

4.3.3 Varumärkeslojalitet 
 
SAP har definitivt lojala kunder enligt informanten och SAP mäter hur lojala deras kunder är 
baserat på kundernas tillfredställelse och på upprepande köp. Detta görs genom att använda två 
kriterier. Informanten stannar här och börjar sedan med att istället säga att SAP:s kunder helt 
enkelt är extremt lojala och att denne tyvärr inte har kvantitativa siffror på det som denne kan 
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redovisa. SAP mäter det definitivt menar informanten och denne vet att SAP:s kunder är lojala 
och mycket tillfredställda och gör upprepade köp med SAP.  
 
För att SAP skall kunna behålla sina lojala kunder är det aktiva arbetet, enligt informanten, för 
SAP att försäkra sig om att de gör vad de säger att de ska göra och informanten menar att de har 
principer som de följer. Dessa innefattar att försäkra sig om att SAP är kapabla att underlätta vid 
förändringar i kundernas företag, att SAP är förberedda, det gäller nämligen för SAP att vara ett 
steg före kunderna, men dock inte att SAP skall leverera saker som inte är testade eller använda. 
SAP har nya innovationer som sätter marknadens standard och informanten väljer att ta upp 
Internet och talar om Internetbubblan, det vill säga att sätta upp Internetaffärer och att 
tillhandahålla kul teknologi. Informanten menar vidare att hur många av dessa affärer försvann 
inte väldigt fort, jo väldigt många menar informanten, men där fanns dock väldigt många med 
uppfattningen att dessa affärer skulle göra att SAP gick i konkurs. Verkligheten var att, tillbaka 
till uppfattningen om verkligheten som informanten talade om tidigare i avsnittet om upplevd 
kvalitet, att dessa inte förstod verkligt företagande. SAP däremot förstår verkligt företagande 
menar informanten, de bygger sina lösningar ordentligt och om en kund valde att gå till en 
Internetaffär, skulle de ha samma pris som om kunden gick till en traditionell återförsäljare.  
 
Ett annat exempel som informanten nämner är att om det finns lager tillgängligt i affären kan 
detta visas på företagets hemsida och dessa saker var vad konsumenterna tidigare verkligen 
efterfrågade och SAP byggde detta ordentligt. Däremot tog det längre tid än för en del 
konkurrenter menar informanten. Som en konsekvens av detta var det däremot möjligt för SAP 
att förändra det som var av betydelse för deras kunder. Det är en av de underliggande sakerna och 
det skapar lojalitet eftersom kunderna stannar hos SAP. Kunderna vet att när SAP levererar en 
tjänst gör de det rätt och de bygger även tjänsterna ordentligt. Samtidigt förespråkar företaget 
enkelhet och SAP är noga med att försäkra sig om att kunderna vet att om problemet är komplext 
försöker SAP hitta det enklaste sättet att lösa detta problem. Det finns flertalet uppfattningar om 
att mjukvara är något som är komplicerat, SAP vet att människor måste använda sig av mjukvara 
och att det därför måste vara så enkelt som möjligt. SAP bygger ett starkt partnerskap med sina 
kunder. SAP utvecklar mjukvara men det är kunderna som driver sina företag och den enda 
anledningen till att SAP kan utveckla mjukvara till dessa kunder är för att de förstår kundernas 
företag. För att kunna göra detta behöver SAP en hög grad av interaktion. SAP har därför 
relationer på alla nivåer till sina kunder och den sista saken enligt informanten är att de levererar 
vad de säger att de skall, vilket är utmärkta tjänster och produkter av hög kvalitet.   
 
På frågan hur viktigt lojalitet är för SAP berättar informanten att det finns statistik angående 
försäljning vilket säger att det är åtta gånger enklare att sälja till en existerande kund än att sälja 
till en ny kund. Om ett företag inte har lojala kunder måste det enlig informanten gå ut och hitta 
nya kunder hela tiden och företaget kan därmed inte lita på att det är åtta gånger enklare ett sälja 
till existerande kunder. Lojalitet i slutändan handlar alltid om värdet på företaget, vad som skapar 
värde i företaget. Ytterligare ett element är säljarnas förmåga att sälja och företaget måste ha 
lojala kunder för att kunna göra det, det är helt enkelt fundamentalt enligt informanten.  
 
Till en viss nivå arbetar SAP med lojalitetssegmentering menar informanten, det handlar om att 
förstå marknadssegmenteringen. Företaget har olika förväntningar eftersom det kommer kosta 
företaget olika mycket att behålla lojaliteten hos kunder. Hos SAP:s topp tio kunder som befinner 
sig över hela världen måste SAP ha 100 procent lojalitet och SAP skulle göra vad som helst, 
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inom rimlighetens gränser påpekar informanten, för att behålla kundernas lojalitet. Om några av 
SAP:s minsta kunder studeras, som kanske har två eller tre års erfarenhet av SAP:s mjukvara, 
skulle SAP:s förväntade nivå på lojalitet vara lägre men på samma sätt skulle kundens 
förväntningar av SAP att behålla den lojaliteten också vara lägre. Antalet gånger som SAP når ut 
till dessa företag är lägre, kanske en till två gånger om året menar informanten. Däremot när det 
gäller SAP:s största kunder är det snarare så att SAP har personal på kundens företags sida och 
kunden likaså.  
 
Då informanten tog ställning till frågan om SAP koncentrerar sig mest på att attrahera nya kunder 
eller om de arbetar mer med existerande kunder svarade informanten att inom en del 
marknadssegment inom marknaden som består av små- till medelstora företag kan SAP inte 
attrahera några nya kunder, de jobbar nämligen redan med samtliga företag inom detta segment. 
Inom andra marknadssegment genomför de stora kampanjer för att växa och locka till sig nya 
kunder och SAP förväntar sig att få en hel del nya kunder från dessa kampanjer. På frågan om 
SAP arbetar med särskilda lojalitetsprogram svarar informanten att utifrån vissa perspektiv 
arbetar de med lojalitetssegmentering eftersom lojalitet är så integrerat med allt de gör och att 
hela företaget är organiserat kring att behålla lojala kunder. Eftersom SAP inte har råd att förlora 
några kunder, särskilt inom en del områden, måste företaget göra rätt saker, för att försäkra sig 
om att kunderna vill fortsätta vara deras kunder. Informanten återgår till de principer som togs 
upp tidigare i detta avsnitt, SAP försöker att konstant att göra kunder uppmärksamma på dessa 
eftersom kunderna har sagt att det är detta de efterfrågar från SAP. Företaget kommunicerar 
konstant att de har en tjänst av högsta klass och som är enkel och det är även detta de levererar. 
SAP har inget särskilt lojalitetsprogram såsom företag inom detaljhandeln kan ha, utan hela 
företaget är organiserat kring att behålla och göra kunder lojala.         
 
På frågan om SAP jobbar med databasmarknadsföring svarar informanten att det gör de och 
menar även att anledningen till att SAP arbetar med databasmarknadsföring är främst på grund av 
att de måste inom en del marknadssegment. De spenderar mycket pengar på att använda sina 
egna CRM-system (Customer relationship management) för att identifiera marknadssegment och 
behov inom olika segment. SAP har egna telefonförsäljningsorganisationer som använder 
informationen från CRM-systemen för att identifiera olika möjligheter inom olika segment.  

4.3.4 Varumärkesassociationer  
 
Identiteten är oerhört stark, detta eftersom SAP är det 34:e starkaste varumärket i världen och 
detta är otroligt bra för ett B2B-företag. På samma lista återfinns varumärken som Microsoft, 
Nike och Coca-Cola och alla känner igen dessa varumärken eftersom de är 
konsumentvarumärken menar informanten och SAP återfinns bland dessa. Detta svar gav 
informanten då denne skulle beskriva varumärkesidentiteten. På frågan om SAP har särskilda 
associationer som de vill att kunderna skall ha till dem svarar informanten att SAP:s slogan är att 
de bästa företagen har SAP-system ”The best run businesses run SAP”. De främsta företagen 
inom nästintill alla branscher har alla SAP-system, påståendet stämmer alltså menar informanten. 
Företag som anses som de bästa inom sina branscher använder sig av SAP:s mjukvara. Detta är 
en association som SAP vill att alla andra företag inom dessa marknader skall vara medvetna om. 
De vill även att företag skall veta deras historia, vilken är över 35 år lång och innefattar att arbeta 
med endast en sak, affärssystem. SAP arbetar inte med programmering eller utvecklar spel, de 
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arbetar endast med affärssystem och SAP:s framgång vilar på att endast jobba med detta. En 
ytterligare association som kunderna har är att de är ett tyskt ingenjörsföretag. Informanten tror 
att de flesta företag och kunder uppfattar SAP som ett företag som levererar hög kvalitet, många 
associerar dem med en av deras största kunder, nämligen Mercedes. Alla ser Mercedes som ett 
lyxvarumärke menar informanten och SAP:s kunder och potentiella kunder ser på SAP på samma 
sätt, du må betala mycket men du får vad du betalar för.  

4.3.4.1 ”Ett varumärke är mer än en produkt” 
 
Någon som är nytänkande men samtidigt riskmedveten, på detta sätt väljer informanten att 
beskriva SAP:s typiska användare. Återigen drar informanten en parallell till bilbranschen, SAP 
attraherar inte en Ferrariköpare utan snarare en Mercedes-, BMW- eller en Jaguarköpare. På 
frågan om den typiska användaren är en viktig del av SAP:s varumärke svarar informanten att det 
är en viktig del, detta eftersom SAP letar efter en viss typ av företag som de vill jobba med. SAP 
vill att företag ska veta att de letar efter långvariga relationer och de vill även att deras kunder 
skall ha samma inställning. Informanten återkommer än en gång till bilanalogin, en person som 
köper en Ferrrari fokuserar på glamour och lyx men efter ett tag är kunden inte lojal längre, 
samma sak gäller exempelvis en känd fotbollsspelare, dessa är kända några år men försvinner lika 
snabbt som de kom. SAP:s kunder däremot, ser köpet som ett långvarigt åtagande och 
informanten fortsätter sin liknelse och menar att chefen på företaget som är en blivande kund kör 
en Mercedes, har gjort detta de senaste åren och kommer att göra detta de närmaste tjugo åren 
också. Samma sak gäller för samarbetet med SAP.   
 
Informanten menar att ursprungslandet är en viktig del av SAP:s varumärke och detta på grund av 
den tyska ingenjörskonsten och associationerna som detta skapar. På frågan om vilka typer av 
associationer till organisationen som SAP försöker att skapa återgår informanten till 
varumärkesassociationen med deras kunder och att detta hjälper till att driva deras 
organisationsassociationer. Informanten menar att om det fokuseras på de industrier som SAP 
dominerar inom fokuserar de inte bara på kunderna utan även på organisationer inom dessa som 
SAP:s kunder är medlemmar inom. De försöker att förstå sig på denna marknad och dessa 
organisationer hjälper SAP att förstå olika branscher, detta hjälper dem även att se utvecklingen 
inom branschen. Detta leder även till att SAP inte behöver fråga kunderna vad som händer utan 
snarare komma med svaren på kundens frågor.     
 
Då informanten skulle ta ställning till om denne trodde att kunderna har samma typer av 
associationer till SAP:s varumärke som de vill att kunderna skall ha ansåg informanten att detta 
stämde. Anledningen till varför kunderna hade samma associationer som SAP vill att de skall ha 
är att kunden är involverade i allt SAP gör, kunden blir en del av allt, allt blir interagerat. Tråkig 
och förutsägbar, detta är hur informanten beskrev varumärkespersonligheten. SAP skapar och 
utvecklar denna varumärkespersonlighet genom att säga vad som skall göras och sedan göra 
detta. Anledningen till detta är att kunderna skall veta vad SAP kommer att leverera och som 
händer om de arbetar med SAP.  
 
På frågan om SAP har en symbol som representerar deras varumärke svarade informanten att det 
har de, en symbol som består av namnet SAP med en box runt bokstäverna. På frågan hur 
företaget arbetar med att förstärka denna symbol svarar informanten att detta är en del av 
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varumärkesavdelningens arbete. Internt har SAP något som kallas varumärkespoliser och dessa 
kollar alla sammanhang som varumärket medverkar i, detta för att symbolen måste placeras på 
rätt sätt samt att symbolen inte hamnar bredvid någon annan symbol som SAP inte vill att den 
skall hamna bredvid. När SAP samarbetar med andra varumärken skall det fortfarande vara 
tydligt att det är separata varumärken men att det finns ett samarbete mellan varumärkena. SAP 
använder sig av olika designtekniker för att genomföra detta, så att de kan synas tillsammans med 
andra företag men synas på bästa sätt så att det representerar vad SAP står för.     
 
SAP arbetar med att skapa och behålla goda relationer med sina kunder och informanten påpekar 
starkt att allt handlar om detta, särskilt inom den marknad som utgörs av små- till medelstora 
företag. Första gången SAP säjer något till dessa marknader är det inte säkert att SAP tjänar 
mycket pengar på försäljningen. Däremot är det viktigt att göra kunden nöjd så att de senare kan 
tjäna pengar på denna kund och enda sättet att göra detta är genom att skapa en god relation. 
Informanten beskriver SAP:s relation till sina kunder som oerhört professionell. Relationen ska 
även vara välbeaktad från båda sidorna, det skall vara en affärsmässig relation, SAP förväntar sig 
inte att kunden endast ska köpa delar av SAP:s teknik utan att de skall förstå att SAP vill hjälpa 
dem att utveckla deras företag. Samtidigt vill SAP lära sig av kunderna så att de även kan lära sig 
så mycket som möjligt om industrin och detta på grund av att SAP skall kunna hjälpa till att 
utveckla denna industri och göra den starkare.   
 
På påståendet att en relation ibland är baserad på en värdeproposition samt att denna kan vara 
baserad på funktionella eller emotionella fördelar ansåg informanten att SAP:s värdeproposition 
var baserad på funktionella fördelar. Informanten menar även att anledningen till detta är pengar. 
Kunderna köper från SAP eftersom de ser värdet i vad de köper, värdet ligger nämligen i att 
kunderna köper något som kommer att hjälpa till att utveckla deras företag och något som 
kommer att förbättra den ekonomiska ställningen inom företaget. Informanten menar att detta kan 
göras genom att erbjuda en helhet, att hjälpa kunderna att bygga och utveckla nya produkter eller 
tjänster och att jobba med kostnadskontroll. Vilken det än är av dessa vill alla företag maximera 
utdelningen till aktieägare och detta åstadkoms genom att maximera vinsten. SAP:s syn är tydlig 
och det är på grund av denna anledning som företag vill köpa vad SAP erbjuder.     
 
På frågan hur informanten tror att deras kunder uttrycker fördelarna med att använda SAP:s 
varumärke och tjänst menar informanten att kundernas prestation och att de presterar bättre är ett 
uttryck av att använda SAP:s tjänster. En annan anledning går att finna om anledningarna till 
varför små- till medelstora företag köper SAP:s tjänster studeras. Ibland säger dessa företag att de 
har utvärderat SAP gentemot konkurrenter och i dagsläget kan kunden inte se fördelarna med att 
arbeta med SAP eftersom de är ett så litet företag att de inte kan använda allt som SAP erbjuder. I 
framtiden däremot, om kunden exempelvis vill sälja företaget eller introducera det på börsen 
kommer analytiker att titta på bland annat vilken mjukvara de använder sig av, då de skall 
värdera företaget och kommer denna mjukvara från det världsledande företaget som SAP är höjer 
detta värdet på kundens företag. Att de har affärssystem från SAP kommer att höja värdet på 
företaget eftersom de vet att SAP är ett seriöst företag. Emotionella fördelar som informanten 
anser att kunderna upplever då de använder SAP:s varumärke och tjänst innefattar fördelar såsom 
att kunderna känner sig genuint stolta över att de har tagit ett beslut att investera i en tjänst som 
har en hög kvalitet och som kommer att fungera i framtiden. 
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4.3.6 Övriga aspekter  
 
På den generella frågan om SAP tar några särskilda hänsynstaganden, då de bygger sitt 
varumärke, på grund av att de är ett B2B-tjänsteföretag svarade informanten att för det första 
måste hänsynstaganden tas på grund av att tjänsten är icke-påtaglig. Mycket av det företaget 
arbetar med måste relatera till visionen och hur värde positioneras utifrån kundernas perspektiv. 
Det går inte att peka på tjänsten och därigenom beskriva vad den gör menar informanten och 
poängterar även att till en viss grad går det kanske, men kunderna är inte intresserade av att titta 
på mjukvara utan de vill förstå organisationens härkomst som de köper ifrån och varumärken är 
centrala för detta arbete. Det handlar enligt informanten om att skapa en perception av företaget 
som kunder vill investera i.  
 
Utifrån ett B2B-perspektiv måste företaget vara fokuserat. Det handlar inte om att göra stora 
reklaminsatser i olika medier eller att sponsra en fotbollsspelare, det handlar snarare om att förstå 
vem som skall påverkas samt att alla meddelanden till dessa personer måste vara kontinuerliga, 
menar informanten. I verkligheten spelar varumärkeshantering en stor roll, om en kund får olika 
typer av meddelanden blir de förvirrade även om det bara är få saker som skiljer sig. Företag 
måste vara konsistenta i vad de säger, varumärkesmedvetenhet och associationer till varumärket 
är därmed oerhört viktiga, påpekar informanten.       
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5. Analys  
 
I denna analys ställs empiri mot teori, även undersökningsmodellen ”Hur varumärkeskapital 
genererar värde” ställs emot övrig teori, detta för att visa på aspekter som B2B-tjänsteföretag 
beaktar då de bygger starka varumärken.  

5.1 Varumärkesmedvetenhet  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) innebär begreppet varumärkesmedvetenhet att företag skall vara 
medvetna om styrkan av varumärket i konsumenternas medvetande. Enligt informanten har PHP 
Ltd under de senaste åren arbetat med att bygga upp varumärkesmedvetenhet och anser att de är 
relativt välkända. Attric är välkänt inom deras marknad, menar informanten, detta eftersom Attric 
erbjuder nischade tjänster och produkter till olika specialistföretag. Enligt informanten på SAP 
verkar företaget på huvudsakligen på två olika marknader och varumärkesmedvetenheten skiljer 
sig åt på dessa marknader, på den marknad som utgörs av stora företag är SAP extremt välkända, 
på den marknad som utgörs av små- till medelstora företag är SAP däremot inte lika välkända. 
Informanten påpekar även att det är ett faktum att SAP är välkända eftersom de enligt en artikel 
har rankats som det 34:e starkaste varumärket i världen och denne påpekar även att SAP är ett 
oerhört välkänt varumärke. Enligt Aaker (1996, kap. 1) mäts varumärkesmedvetenhet från olika 
aspekter, påmind erinran, spontan erinran och top of mind. Dessa är enligt både psykologer och 
ekonomer indikationer på mycket mer än att bara komma ihåg ett varumärke. B2B-
varumärkeshantering behandlades i ett fåtal artiklar på 90-talet och enligt Roberts och Merrilees 
(2007) togs det fram en översikt gällande hur varumärkeskapital för B2B-produkter kan utvecklas 
över tiden och att utgångspunkten är varumärkesmedvetenhet.  

5.1.1 Påmind erinran  
 
Aaker (1996, kap. 1) anser att påmind erinran både är ett tecken på förtrolighet sedan tidigare och 
igenkännande, däremot innebär påmind erinran inte att konsumenten vet var den sett varumärket, 
varför varumärket skiljer sig eller vilken produktklass det tillhör, utan innebär endast att 
konsumenten kommer ihåg att den sett varan innan. Ett varumärke som en konsument känner 
igen har alltid en fördel gentemot andra och påmind erinran kan även resultera i mer positiva 
känslor mot nästintill vad som helst. Konsumenter tolkar ofta igenkännandet som en signal på att 
varumärket är bra, eftersom konsumenterna drar slutsatsen att eftersom företaget spenderar 
pengar på varumärket måste det vara bra (Aaker, 1996, kap. 1). Enligt informanten skulle större 
delen av PHP Ltd:s kunder känna igen dem om de såg namnet på företaget. PHP Ltd jobbar med 
påmind erinran genom telefonmarknadsföring riktat mot målgruppen, samt att de skickar e-post 
och vanlig post för att uppmärksamma målgruppen på att de finns. Attric:s varumärke blir 
igenkänt av deras existerande kunder och kundkrets. Vidare anser informanten att Attric:s 
varumärke är välkänt på grund av de tjänster de erbjuder och att Attric inte har lika hög 
varumärkesmedvetenhet utanför deras målgrupp, på grund av att de är specialiserade, ett 
nischföretag. Attric arbetar med påmind erinran genom att ha en relativt karakteristisk logotyp.  
 
SAP:s varumärke blir igenkänt till olika grader på de olika marknaderna menar informanten, på 
den marknad som utgörs av stora företag skulle kunderna känna igen SAP. Däremot skulle färre 
känna igen SAP, om de såg namnet på företaget, på den marknad som utgörs av små- till 
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medelstora företag. Informanten menar även att SAP blir igenkända till olika grader beroende på 
hur mogen marknaden är, på de mer mogna marknaderna blir SAP igenkända till en grad av 95 
procent, däremot på de mindre mogna marknaderna sjunker denna grad till cirka 50 procent. 
Informanten påpekar även att SAP har en oerhört dominant marknadsandel inom 
affärssystemsbranschen och att nio av tio företag inom industrin använder SAP:s mjukvara. SAP 
arbetar med påmind erinran genom olika program som skall försäkra sig om att varumärket är 
uppfattat och igenkänt för vad det är, SAP har nämligen hela team som arbetar med detta och 
dessa ser till att meddelandena är konsistenta. Varje gång SAP skall kommunicera med 
omvärlden går all formell kommunikation genom en process för att försäkra sig om att språket är 
konsistent, detta skall leda till att mottagaren får en enhetlig bild av SAP.  

5.1.2 Spontan erinran  
 
Spontan erinran är enligt Aaker (1996, kap. 1) att en konsument kommer ihåg varumärket när en 
specifik produktklass nämns. Spontan erinran kan även vara ett avgörande faktum om en 
konsument skriver upp produkten på inhandlingslistan eller om ett företag får chansen att bjuda 
på ett kontrakt (Aaker, 1996, kap. 1). Trots att PHP Ltd aldrig mätt spontan erinran anser 
informanten att denne gärna vill tro att folk kommer ihåg dem. PHP Ltd har valt att fokusera på 
att göra sitt varumärke uppmärksammat och koncentrerar sig därför inte på att mäta, undan lägger 
tyngdvikten på att agera.  
 
Attric:s varumärke skulle kommas ihåg av fyrtio till femtio procent inom deras bransch menar 
informanten. Spontan erinran är däremot inget Attric koncentrerar sig på, utan de utvecklar sitt 
varumärke genom de aktiviteter de utför och kvalitén på tjänsten de levererar. Aaker (1996, kap. 
1) menar att spontan erinran har större styrka och genomslagskraft än påmind erinran, ett 
undantag är dock nischvarumärken som inte känns igen av massan men har en stark spontan 
erinran hos målgruppen (Aaker, 1996, kap. 1). Även då det gäller spontan erinran återgår 
informanten till SAP:s olika marknader, då det gäller den marknad som utgörs av stora företag 
skulle denna målgrupp alltid nämna SAP om de ombads att nämna två företag som levererar 
affärssystem. På den marknad som utgörs av små- till medelstora företag skulle SAP fortfarande 
nämnas men av ett färre antal.  
 
SAP arbetar med spontan erinran genom att synas och bevakas i lämpliga 
marknadsföringskanaler och genom promotion i högprofilerade och exklusiva sporthändelser 
såsom golf och motorsport. Anledningen till detta är att SAP inte är intresserade av att ödsla tid 
på att skapa välkändhet hos människor som inte behöver vara medvetna om SAP, företaget 
arbetar istället oerhört omsorgsfullt med att rikta sin insats mot att berätta en historia för 
människor som är potentiella beslutsfattare. Enligt Kotler et al. (2005, kap. 8) liknar B2B- och 
B2C- marknader varandra utifrån vissa aspekter, eftersom båda marknaderna involverar personer 
som intar olika köproller och köpbeslut tas för att tillfredställa behov. Vissa aspekter skiljer sig, 
typen av beslut som tas och den process som besluten fattas genom är några. Köpbesluten är ofta 
mer komplexa, på grund av att det bland annat sker en interaktion mellan flera människor på flera 
olika nivåer inom organisationen (Kotler et al., 2005, kap. 8). Minett (2002, kap. 1) menar att om 
B2B-marknadsförare inte inser skillnaden mellan B2B och B2C kan detta kraftigt reducera 
effektiviteten av marknadsföringen. Även Keller (2003, kap. 1) behandlar detta och menar att ett 
starkt varumärke kan skapa värdefull tillförsikt hos B2B-företags kunder och genom detta blir det 
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en stark konkurrensfördel och det som är komplext för B2B-varumärken är att flertalet personer 
är involverade, både internt och externt (Keller 2003, kap. 1).  

5.1.3 Top of mind   
 
Top of mind är enligt Aaker (1996, kap. 1) då ett varumärke dominerar och detta ses som den 
ultimata nivån på medvetenhet, vidare innebär det även att konsumenter endast kommer på ett 
namn i en specifik produktklass. Risken med detta är dock att varumärket degenererar (Aaker, 
1996, kap. 1). Informanten menar att allt jobb som PHP Ltd gör inom marknadsföring syftar till 
att det skall vara top of mind, däremot är denne inte säker på om PHP Ltd:s kunder ser dem som 
att vara top of mind. PHP Ltd arbetar aktivt med att bli top of mind genom att kommunicera 
mycket med sin målgrupp, samt att de försöker att vara kreativa på sättet de framställer sig själva. 
Relativt många hänvisar kunder till Attric menar informanten då begreppet top of mind 
diskuterades, personer anser att de skiljer sig från mängden och många av Attric:s kunder anser 
att de är top of mind. SAP är enligt informanten top of mind åtminstone hos deras befintliga 
kunder, men SAP är nödvändigtvis inte lika självklara top of mind hos blivande kunder. SAP 
arbetar med att bli top of mind på samma sätt som de arbetar med påmind och spontan erinran. Då 
begreppet top of mind diskuterades påpekade informanten att SAP arbetar nära med sina 
befintliga kunder och har nära relationer till dem. Detta genomförs genom att arbeta med att 
tillsätta olika personer till att endast arbeta med vissa kunder, det vill säga Key account 
management samt genom att skicka ut personliga inbjudningar. Gummesson (2002, s. 96-101) 
menar att inom marknadsföring kan både kunden och leverantören vara månghövdade och inom 
säljstyrning finns det ett återkommande problem hur relationen till den månghövdade kunden 
skall vara. Författaren påpekar att alla parter måste underlätta samarbetet och en vanlig strategi 
inom B2B är att använda sig av Key Account Management, detta innebär att en person eller en 
grupp av personer har huvudansvaret för en specifik kund (Gummesson, 2002, s. 96-101).  

5.2 Upplevd kvalitet  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) skulle det ofta vara omöjligt att skapa uppfattningar om att ett 
varumärke har kvalitet om påståendet om kvalitet är felaktigt. Informanten från PHP Ltd anser att 
PHP Ltd arbetar med tjänster som innehar hög kvalitet, som företag bryr de sig om detta och de 
arbetar löpande med det. Även informanten från Attric anser att de arbetar med en tjänst som har 
hög kvalitet och enligt informanten är Attric alltid dedikerade till att leverera en tjänst med hög 
kvalitet, det är Attric:s sätt att göra affärer och även deras varumärkes sätt att göra det. SAP 
arbetar absolut med tjänster som har hög kvalitet menar informanten därifrån. 
 
Informanten från PHP Ltd anser att det framför allt är de två ägarna som sitter inne med 
kunskapen om hur PHP Ltd arbetar med kvalitet. Informanten som marknadsföringschef 
fokuserar mer på aktiviteter som har med promotion att göra. Det är ägarna som fokuserar mest 
på produkterna och kvalitén på dessa. Informanten från Attric menar att om de levererar en tjänst 
som har låg kvalitet försvagar det deras varumärkeskapital, denne förklarar att de har ett eget 
kvalitetssystem som garanterar hög kvalitet, dessa kvalitetssystem garanterar nivån och 
implementeringen av Attric:s tjänster. Informanten från SAP menar att hela 
designutvecklingsprocessen utifrån SAP:s synvinkel är den bästa som finns, SAP sätter 
standarden menar informanten och det är denna standard som andra följer. Enligt Aaker (1996, 
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kap. 1) är arbetet med att skapa en produkt eller tjänst som har hög kvalitet endast en del, det 
gäller att även skapa uppfattningar om kvalitet. Gummesson (2002, s. 143-149) menar att om 
exempelvis varumärken och kvalitet granskas, blir det uppenbart att verkligheten återfinns i 
kundernas hjärna och hjärta och denna verklighet behöver enligt författaren inte vara den 
faktiska. 

5.2.1 Kvalitetsdimensioner 
 
Aaker (1996, kap. 1) anser att för att skapa hög kvalitet kräver det en förståelse om vad kvalitet 
betyder för kundsegmenten. PHP Ltd:s rykte, profilen på människorna som utför tjänsterna och 
exempel på program de levererat bland andra är vad PHP Ltd:s kunder ser som viktiga 
kvalitetsdimensioner. Informanten anser även att det är de kvalitetsdimensioner som PHP Ltd 
erbjuder. Kotler et al. (2005, kap. 15) menar att eftersom det finns en osäkerhet vid köp av 
tjänster av olika anledningar, leder detta till att kunder söker efter signaler som återfinns i föremål 
såsom plats, personal och utrustning för att kunna bestämma kvalitén på tjänsten.  
 
Då kvalitetsdimensioner diskuterades med informanten från Attric ansåg denne att de 
dimensioner som deras kunder tycker är viktiga är att Attric anpassar sig efter kundens företag 
och vad kunden arbetar med. Attric skräddarsyr därför sina tjänster för att matcha vad kunden 
arbetar med. Informanten påpekar även starkt att Attric erbjuder samma kvalitetsdimensioner 
som deras kunder efterfrågar. Enligt Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) kan B2B-
tjänster särskiljas från B2B-produkter på ett flertal väsentliga sätt, exempelvis att B2B-tjänster 
oftare måste skräddarsys för individuella köpare. Informanten från SAP förklarar att de 
kvalitetsdimensioner som är viktiga för SAP:s kunder är att SAP gör vad det skall göra och 
behöver göra, att företaget reagerar och förändrar behov inom kundens företag. Vidare menar 
denne att det även handlar om att tjänsten skall fungera, vara stabil, stadig, kommer det att göra 
vad det är förmodat att göra och kommer det att nästintill kunna garantera en säker framtid. 
Gummesson (2002, s. 32) menar att relationsmarknadsföringen betonar lojalitet och främst 
kundlojalitet.  

5.2.2 Upplevd kvalitet kontra verklig kvalitet  
 
Aaker (1996, kap. 1) menar att upplevd kvalitet kan skilja sig från den verkliga kvalitén av flera 
olika anledningar, företag kan till exempel ha hög kvalitet på områden som konsumenter inte 
värdesätter. Informanten menar att vid PHP Ltd:s arbete med upplevd kvalitet spelar 
prissättningen stor roll. Informanten hos PHP Ltd menar vidare att den upplevda kvalitén är hög 
eftersom det är något som kunderna måste investera i. På kort sikt arbetar de mot att ha en högre 
prissättning per dags arbete men på längre sikt är det något de försöker gå ifrån för att istället 
leverera tjänster som människor betalar för efter vad tjänsten betyder för dem snarare än efter hur 
många dagar den köpta tjänsten varar. Enligt Kotler et al. (2005, kap. 8) är en skillnad på B2B-
marknader jämfört med B2C-marknader att på B2B-marknader är efterfrågan oelastisk vilket 
innebär att den totala efterfrågan på kort sikt inte påverkas av att priset ändras. PHP Ltd försöker 
ta betalt för värdet snarare än för tiden det tar att leverera tjänsten. Morris, Pitt och Honeycutt 
(2001, s. 281 ff) menar däremot att icke-påtagligheten hos tjänster kan göra det svårt att utvärdera 
deras värde vilket leder till att de granskas mer kritiskt, därmed kan det ta längre tid innan beslut 
tas samt att experimenteringen kan vara mer utbredd.  
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Informanten på Attric menar att de arbetar med upplevd kvalitet genom att kontinuerligt föra en 
dialog med kunden. De har en projektchef som hela tiden diskuterar med kunden om hur deras 
tjänst skall utföras. Detta gör de enligt informanten för att tjänsten skall uppfattas ha den absolut 
högsta nivån av kvalitet som den kan ha. Keller (2003, kap. 1) menar att det finns en större 
sannolikhet att kvalitén varierar beroende på vilka personer som är involverade när tjänsten 
utförs. En liknande åsikt har Kotler et al. (2005, kap. 15) som menar att tjänster varierar, vilket är 
ett karakteristikum hos tjänster, författaren menar att detta leder till att kvalitén på tjänster beror 
på vem som utför tjänsten, när det utförs och var den utförs. Därigenom kan det vara svårt att 
kontrollera kvalitén på tjänsten. Gummesson (2002, s. 88-95) menar att det inte bara är kontakten 
mellan säljaren och kunden som är viktig i marknadsföringen utan alla typer av kontakter mellan 
tjänsteleverantörens personal och kunden är viktig. Författaren menar vidare att den upplevda 
kvalitén kan öka om interaktionen fungerar bra (Gummesson, 2002, s. 88-95).  
 
Informanten från SAP menar att företagets chef över marknadsavdelningen har skrivit artiklar om 
hur uppfattning är driven av verkligheten. Allt som är uppfattat, om det så handlar om kvalitet 
eller kunnande kan detta drivas på kort sikt genom att berätta en historia men på längre sikt måste 
det finnas stöd i verkligheten och i vad du gör. Som tidigare är nämnt menar Aaker (1996, kap. 1) 
att, att skapa uppfattningar om att ett varumärke har kvalitet ofta är omöjligt om påståendet om 
kvalitet är felaktigt. Informanten från SAP menar vidare att företag kan skapa en uppfattning om 
kvalitet på kort sikt men de kan inte bevara det och upprätthålla det. SAP:s inställning gentemot 
kvalitet är vem som har det under en lång tid kontra vem/vilka som baserar det på ren 
uppfattning. SAP kan hantera verkligheten och vad som uppfattas följer det menar informanten. 
Gummesson (2002, s. 143-149) är av en annan åsikt och menar att om exempelvis kvalitet 
granskas blir det uppenbart att verklighet återfinns i kundernas hjärta och hjärna och denna 
verklighet behöver inte vara den faktiska.   

5.2.3 Beslut 
 
Aaker (1996, kap. 1) menar att konsumenter sällan har all information de behöver för att kunna ta 
ett rationellt och objektivt beslut och att även om de har all information har de sällan tid eller 
motivation att behandla all information. Detta menar informanten för PHP Ltd att de på grund av 
detta försöker göra informationen tillgänglig och så enkel som möjligt att nå. De försöker göra 
köpprocessen enkel för att underlätta vid köpbeslutet. Enligt Kotler et al. (2005, kap. 8) är 
köpbesluten mer komplexa inom B2B-marknader. Informanten för PHP Ltd tror att deras kunder 
tar beslut som är mer emotionella än rationella eftersom tjänsten kretsar kring människor. Human 
Resources-avdelningarna och människorna där är vanligtvis involverade i köpbesluten och 
informanten tror att det kan vara en anledning till att det kan bli relativt emotionella beslut. Det 
har enligt Melin (2006, s. 26) under senare tid åskådliggjorts att också professionella köpare är 
öppna för emotionella argument.  
 
Informanten på Attric menar att de som företag inte behöver ta ställning till det faktum att kunder 
kanske inte har tid att behandla informationen de sänder ut och att kunden inte tar tid på sig att ta 
rationella beslut och denne menar att kunderna snarare tar mer tid på sig än vad Attric önskar. 
Informanten på SAP menar även denne att SAP:s kunder alltid kommer att ta rationella beslut. 
Enligt Kotler et al. (2005, kap. 8) involverar köp inom B2B-marknaden ofta mer komplexa 
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köpbeslut och eftersom besluten är mer komplexa tar de ofta längre tid att fatta, köpprocessen är 
även mer formaliserad. Minett (2002, kap. 1) behandlar B2B-marknader och menar att om B2B-
marknadsförare inte inser skillnaderna mellan B2B-marknader och B2C-marknader kan det 
kraftigt reducera effektiviteten av marknadsföringen. Författaren anser nämligen att det finns 
typiska karakteristika för B2B-marknader, exempelvis att fler personer är involverade i köpet 
(Minett, 2002, kap. 1).  
 
Kotler och Pfoertsch (2007) menar att en av de viktigaste funktionerna inom B2B-marknader är 
att öka effektiviteten för informationen och att reducera risken. Attric:s kunder är oerhört 
specifika. Informanten menar vidare att deras tjänst inte är en tjänst som kunder beslutar sig om 
ögonblickligen utan det är en lång process där val måste göras, alltså är det snarare det motsatta 
att deras kunder vill ha för mycket information och tar för lång tid på sig. Enligt Morris, Pitt och 
Honeycutt (2001, s. 281 ff) är icke-påtagligheten hos tjänster något som gör det svårt att 
utvärdera deras värde vilket leder till att de granskas mer kritiskt, därmed kan det ta längre tid 
innan beslut tas. Författarna menar även att B2B-tjänster exempelvis har karakteristik som att 
köpprocessen är relativt formell med fokus på påtagliga bevis av säljarens möjlighet att leverera 
tjänsten. I författaren Minnets (2002, kap. 4) äktenskapsanalogi kan Attric och SAP ses som det 
gammeldags äktenskapet där valet av äktenskapspartner skall vara mer rationellt och att 
släktingar måste övertygas, de har någon att svara mot när de tar sina beslut.  

5.2.4 Kännetecken 
 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) är det faktum att konsumenten sällan har all information de behöver 
för att kunna ta ett rationellt och objektivt beslut något som gör att de litar på ett eller två 
kännetecken som de associerar med kvalitet. Att förstå dessa kännetecken är nyckeln till att 
kunna påverka upplevd kvalitet enligt Aaker (1996, kap. 1). Informanten för PHP Ltd säger att 
denne tror att exempel på arbete de gör för andra företag är nyckeln för dem, detta genomförs 
med hjälp av fallstudier. Informanten från SAP menar att förmågan att kunna ge hänvisningar, 
vad denne kallar Reference ability, av vad SAP kan göra är en viktig del. Förmågan att kunna ge 
hänvisningar till vad SAP har gjort för andra är den främsta drivkraften. Informanten menar 
vidare att personer hos en kund därefter kommer att bedöma kvalitén baserat på de kunder som 
gett hänvisningar och tillfredställelsen hos de kunderna. Enligt Kotler et al. (2005, kap. 15) är 
tjänster icke-påtagliga. En tjänst går inte att undersöka på samma sätt som det går att göra med en 
produkt innan köpet är genomfört och därigenom ökar osäkerheten vid köp av tjänster. Detta 
leder till att kunder söker efter signaler som återfinns i föremål såsom plats och personal, detta för 
att kunna bestämma kvalitén på tjänsten. Marknadsförare försöker därmed göra tjänster mer 
påtagliga och förstärka signalerna till kunderna (Kotler et al., 2005, kap. 15). De Chernatony och 
McDonald (1998, s. 223) menar även de att tjänstevarumärken behöver bli påtagliga för att kunna 
erbjuda konsumenterna väldefinierade referenspunkter. Ett sätt att göra det enligt författarna är att 
använda så många fysiska element som möjligt, för att kunna associera dem till varumärket. 
Aaker (1996, s. 127-128) menar när denne talar om organisationsassociationer att synlig 
framgång som kan peka på exempelvis försäljning eller försäljningsökning kan fungera lugnande 
eftersom det visar på att även andra kunder har valt det varumärket.  
 
Informanten från Attric tror att deras kunder associerar kvalitet med vad som är specifikt för 
deras företag, projekt eller personer som jobbar med det. Kunderna letar till exempel efter 
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Attric:s möjlighet att skräddarsy tjänsten. Enligt Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) kan 
B2B-tjänster särskilja sig från B2B-produkter på ett flertal väsentliga sätt, till exempel måste de 
ofta skräddarsys för individuella köpare. En av SAP:s främsta drivkrafter är att försäkra sig om 
att företaget har mycket hög kundtillfredställelse och utifrån det är det SAP:s förmåga att vara 
innovativ. Informanten menar att SAP:s kunder inte vill att nya saker hela tiden skall testas på 
dem utan de vill att SAP ska ta bördan av innovation. Aaker (1996, s. 124-125) tar upp 
innovation då denne anser att det är en del av organisationsassociationer och menar att om ett 
företag har styrkor i icke-påtagliga dimensioner, som innovationsförmåga, kan det ge en fördel 
som är mer hållbar på en speciell marknad.  

5.3 Varumärkeslojalitet  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) är det viktigt att inkludera varumärkeslojalitet i operationaliseringar 
av begreppet varumärkeskapital, detta på grund av att värdet hos varumärket ofta skapas på grund 
av konsumenternas lojalitet. Vidare, om lojalitet ses som en tillgångskategori uppmuntrar detta 
till implementering av lojalitetsbyggande program som förstärker varumärkeskapitalet och det 
blir då en del av arbetet med att bygga starka varumärken. Ett varumärke utan lojala kunder är 
ofta sårbart eller besitter endast värde baserat på dess möjligheter att skapa lojala kunder (Aaker, 
1996, kap. 1). Informanten anser att eftersom det finns mycket konkurrens på marknaden och 
PHP Ltd kan ha gjort ett mycket bra jobb för en kund som även är nöjd, men på grund av att 
marknaden är ombytlig varar detta inte länge, även om kunden är nöjd. Dock menar informanten 
att vissa av PHP Ltd:s kunder är lojala.  
 
Attric har lojala kunder och långvariga relationer till sina kunder anser informanten. En del av 
deras kunder har varit återkommande kunder under närmare trettio år och sjuttio procent av de 
tjänster Attric levererar är till återkommande kunder, vilket ger en indikation på en hög nivå av 
lojalitet. Som Gummesson (2002, s. 29) behandlar är det viktigaste bidraget till 
relationsmarknadsföring långsiktigt samarbete och författaren påpekar även att samtliga i 
nätverket som bildas av relationer bör ha en konstruktiv attityd och de bör även värdesätta 
relationerna och det är på detta sätt en relation blir långsiktig och bestående. Morris, Pitt och 
Honeycutt (2001, s. 281 ff) menar att B2B-tjänster har ett antal karakteristika som särskiljer dem 
från konsumenttjänster, varav ett karakteristika är att relationerna tenderar att vara mer stabila 
och förutsägbara. SAP har definitivt lojala kunder menar informanten, och företaget mäter hur 
lojala deras kunder är baserat på kundernas tillfredställelse och på antalet upprepade köp. SAP 
har extremt lojala kunder, men informanten har dock inga siffror på detta, även om SAP mäter 
detta fenomen.     
 
Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) menar att B2B-tjänsters konsumtionsmönster är 
oberäkneliga, lojaliteten hos försäljare är lägre, icke-påtagligheten hos tjänster gör det svårt att 
utvärdera tjänstens värde och detta leder till att de granskas mer kritiskt. Däremot anser Dibb och 
Simkin (1993) att det finns författare som är förvånade över att varumärkeslojalitet skulle vara av 
mindre betydelse för tjänster. Informanten menar att PHP Ltd skulle kunna jobba mer aktivt för 
att hålla sina kunder lojala, det är oklart hur de skall göra detta men informanten tror att deras 
fallstudier hjälper till i deras arbete att göra kunderna lojala. Lojalitet är viktigt för PHP Ltd och 
att det skulle kunna vara ännu viktigare om de kan få sina kunder att vara mer lojala, men detta 
anser informanten är svårt att uppnå.  
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Attric har valt att arbeta med lojalitet genom ett system där de garanterar en hög nivå på kvalitet 
och de mäter även hur nöjda kunderna är med tjänsten de levererar. Eftersom det inte finns 
många fler potentiella kunder är lojalitet oerhört viktigt för Attric. För att behålla sina lojala 
kunder arbetar SAP med att försäkra sig om att SAP gör vad de säger att de skall göra. De 
Chernatony och McDonald (1998, s. 223) menar att tjänstevarumärken måste bli mer påtagliga 
och ett sätt att göra detta är att använda fysiska element, däremot måste försöken att införa 
påtaglighet till ett tjänstevarumärke överensstämma med tjänsten och därför skall tjänsten inte 
lova mer än vad som kan uppfyllas. SAP arbetar även utifrån principer för att försäkra sig att 
SAP är kapabla att genomföra de ändringar som kunden efterfrågar. Informanten tar upp två olika 
exempel delvis på Internetbubblan och delvis genom hur företag använder lager och genom dessa 
exempel vill informanten visa på att en av anledningarna till att SAP:s kunder är lojala är att de 
vet att när SAP levererar en tjänst gör de rätt saker och bygger och utvecklar tjänsten ordentligt. 
SAP förespråkar även enkelhet och företaget är noggranna med att försäkra sig om att kunderna 
vet att om problemet är komplext försöker SAP hitta det enklaste sättet som problemet kan lösas 
genom. För SAP är lojalitet oerhört viktigt, informanten pekar på statistik som tar upp att det är 
åtta gånger lättare att sälja till existerande kunder än till nya kunder. Informanten menar även att 
lojalitet alltid handlar om värdet på företaget, vad som skapar värdet i företaget och säljarens 
förmåga att sälja och för detta krävs det att företaget har lojala kunder, det är fundamentalt. 
 
Flertalet uppfattar mjukvara som något som är komplicerat och SAP är medvetna om att 
människor måste använda sig av mjukvara och därför måste det vara så enkelt som möjligt. SAP 
utvecklar mjukvara men de bygger samtidigt ett starkt partnerskap med sina kunder eftersom det 
är kunderna som driver sitt företag och för att kunna utveckla mjukvara måste SAP besitta 
kunskap om kundernas företag. För att kunna genomföra detta krävs en hög grad av interaktion 
och SAP har därför relationer på alla nivåer till sina kunder. SAP levererar även vad de säger att 
de skall, vilket är utmärkta tjänster och produkter av hög kvalitet. Gummesson (2002, s. 96-101) 
menar att eftersom företag består av individer måste även relationer mellan företag läggas på 
individplanet, detta för att kunna göra relationerna konkreta enligt författaren, kunskapen blir 
även en marknadsinvestering enligt denne.  

5.3.1 Nya eller befintliga kunder  
 
Varumärkeslojalitet har en stark påverkan på marknadsföringskostnader menar Aaker (1996, kap. 
1), det är billigare att behålla befintliga och lojala kunder jämfört med att attrahera nya kunder 
och det är därmed ett dyrbart misstag att försöka växa genom att locka till sig nya kunder. Även 
Roberts och Merrilees (2007) menar på att behålla kunder är det mest lönsamma sättet för företag 
att växa, de menar även att B2B-tjänsteföretag borde bygga starka varumärken för att bibehålla 
nuvarande kunder och för att bygga upp förtroende. Gummesson (2002, s. 29) menar att 
relationsmarknadsföring betonar vikten för leverantörer att bibehålla kunder samt att öka 
relationens livslängd. Fokus låg tidigare på att skaffa nya kunder och inte på att vårda de 
befintliga, relationsmarknadsföring ger däremot en möjlighet till att behålla kunder samt att 
relationerna är längre (Gummesson, 2002, s. 29). Lojalitet och främst kundlojalitet är även något 
som relationsmarknadsföringen betonar (Gummesson, 2002, s. 32).    
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På PHP Ltd arbetar marknadsföringsfunktionen med att locka till sig nya kunder medan ägarna 
koncentrerar sig på att behålla de nuvarande kunderna. Attric arbetar enligt informanten för nära 
med sina kunder, de skulle vilja attrahera mer nya kunder, däremot sätter resurserna stopp för 
detta. Samtliga resurser allokeras för tillfället till existerande kunder vilket leder till att det är 
svårt att locka till sig nya kunder. SAP kan inte attrahera några nya kunder inom en del segment 
på den marknad som utgörs av små- till medelstora företag, enligt informanten jobbar nämligen 
SAP redan med samtliga företag inom detta segment. Däremot arbetar de med att attrahera nya 
kunder inom andra segment genom olika kampanjer. Enligt Aaker (1996, kap. 1) fungerar 
varumärkeslojalitet som en inträdesbarriär, eftersom det skyddar företaget mot konkurrenter på 
grund av att kostnaden för andra företag att locka kunder att bli lojala till det egna företaget är för 
höga.        

5.3.2 Lojalitetssegmentering  
 
Aaker (1996, kap. 1) menar på att fokusering på lojalitetssegmentering ger både en strategisk och 
taktiskt inblick, vilket hjälper företag i arbetet med att bygga starka varumärken. Enligt 
informanten arbetar PHP Ltd däremot inte med lojalitetssegmentering, men anser att de kanske 
borde göra det. Attric arbetar mycket med nuvarande kunder och som tidigare nämnts är sjuttio 
procent av deras kunder återkommande kunder. Däremot arbetar inte Attric med 
lojalitetssegmentering, de är ett företag som erbjuder få tjänster till kärnkunder. Attric gör ingen 
skillnad på en kund och hur länge den varit lojal utan försöker alltid erbjuda en tjänst med hög 
kvalitet, de vill att deras nya kunder skall vilja jobba med dem även i framtiden. SAP arbetar med 
lojalitetssegmentering till en viss nivå, enligt informanten handlar det om att förstå 
marknadssegmenteringen.  
 
SAP har olika förväntningar på nivån på lojalitet eftersom det kommer att kosta företaget olika 
mycket att behålla lojaliteten hos kunden, beroende på vilken typ av kund det är. För SAP:s tio 
största kunder skulle företaget göra allt, inom rimlighetens gränser, däremot är nivån på lojalitet 
lägre för mindre kunder eftersom det antal gånger som SAP når ut till dessa kunder är färre. 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) ligger utmaningen i att öka mängden kunder som är priskänsliga, att 
stärka bandet till varumärket hos de kunder som är lojala på grund av passivitet samt att öka 
antalet som är villiga att betala mer för varumärket. För att öka antalet lojala kunder är en ansats 
att stärka relationen till varumärket. Vidare menar Aaker (1996, kap. 1) att 
varumärkesmedvetenhet tillsammans med upplevd kvalitet och en tydlig varumärkesidentitet kan 
bidra till målet att skapa relationer och lojala kunder. Relationsmarknadsföringen betonar lojalitet 
och främst kundlojalitet menar Gummesson (2002, s. 32) och relationsmarknadsföring är grundat 
på både tjänstemarknadsföring och nätverksansatsen som är baserat på studier av B2B-
marknadsföring (Gummesson, 2002, s. 24-25).    

5.3.3 Lojalitetsprogram  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 1) blir program för att skapa och bygga relationer samt lojala kunder 
alltmer viktiga och kan till och med vara en kritisk aspekt inom vissa marknader. Välkända 
exempel är bonusprogram och kundklubbar men även databasmarknadsföring som når snäva och 
fokuserade segment. Databasmarknadsföring kan leda till att kunder känner att företaget knyter 
an till dem individuellt vilket kan leda till att relationen mellan kunden och varumärket blir 
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starkare (Aaker, 1996, kap. 1). PHP Ltd har inga program som är designade för att skapa lojalitet 
däremot berättar informanten att PHP Ltd arbetar med databasmarknadsföring och detta är kärnan 
i deras marknadsföring, ett redskap som de använder dagligen. Med hjälp av databasen 
segmenterar PHP Ltd sina kunder, skapar olika målgrupper och utformar sina meddelanden 
därefter. Kundens behov är här en viktig del för PHP Ltd, inte vad de försöker sälja. 
 
Attric har valt att inte arbeta med några lojalitetsprogram, informanten anser att Attric inte är ett 
tillräckligt stort företag för att kunna ha den organisation som det skulle kräva. Attric har valt en 
annan strategi och försöker hålla sina kunder lojala genom tjänsten de erbjuder, att den håller en 
hög kvalitet samt att samarbetet och relationerna till kunderna är goda. Attric har även valt att 
inte jobba med databasmarknadsföring, utan har endast projektdatabaser. SAP arbetar med 
program för att skapa lojalitet utifrån vissa perspektiv menar informanten, eftersom hela företaget 
är organiserat kring lojalitet blir det integrerat i hela företaget. Däremot påpekar informanten att 
SAP inte har något lojalitetsprogram som stora företag inom detaljhandeln kan ha. Hela företaget 
är snarare organiserat kring att behålla kunderna lojala eftersom det är oerhört viktigt för SAP. 
Databasmarknadsföring är något som SAP arbetar med, främst på grund av att de måste inom 
vissa segment. SAP använder sina egna CRM-system för att identifiera olika marknadssegment 
och identifierar möjligheter inom dessa genom att använda sig av 
telefonförsäljningsorganisationer.        

5.4 Varumärkesassociationer 
 
Aaker (1996, kap. 1) understryker att varumärkeskapital till stor del skapas av de associationer 
som en kund har till ett varumärke. Författaren menar att varumärkesassociationer härstammar 
från varumärkesidentiteten. En viktig del av att bygga starka varumärken är att utveckla och 
implementera en stark varumärkesidentitet menar Aaker (1996, kap. 1). Informanten från PHP 
Ltd ser deras varumärkesidentitet som en specialiserad People development agency, det vill säga 
ett företag som arbetar med att utveckla människor och företag, vilka fokuserar på bilmarknaden 
och som framför allt erbjuder sälj- och ledarskapsprogram. Denne ser dem även som att vara 
kreativa och annorlunda i sättet på vilket de levererar sina tjänster. Informanten menar vidare att 
PHP Ltd inte erbjuder standardiserad träning de försöker att vara mer underhållande och att de 
använder verktyg som är framåtsträvande. Informanten från Attric menar att de vill identifiera sin 
varumärkesidentitet som att de ska vara det självklara valet när det handlar om teknisk 
dokumentation och att de betonar saker som kvalitet, nivån på tjänsten och graden av 
specialanpassning. Enligt informanten från SAP är deras identitet oerhört stark, detta eftersom 
SAP är det 34:e starkaste varumärket i världen.  
 
Varumärkesassociationer är varumärkets hjärta och själ enligt Aaker (1996, kap. 3). Informanten 
från PHP Ltd säger att denne vill att deras kunder skall associera dem med att de är ett företag 
som vet vad de gör, att de är annorlunda på grund av verktygen de använder sig av, att de har 
gjort vad de gör under en lång tid samt att de är framgångsrika. Informanten från PHP Ltd tror att 
fler och fler av deras kunder ser dem som de är. Informanten från Attric menar att de 
associationer som de vill att kunder skall ha till dem innefattar kvalitet, tillförlitlighet och 
integritet och anledningen till det är att dessa är de främsta nyckelattributen som kunder letar 
efter i tjänsten som Attric erbjuder.  
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När informanten från SAP skall berätta om associationer tar denne upp SAP:s slogan som är ”The 
best run businesses run SAP”. Det vill säga att de bästa företagen har SAP-system och dessa 
företag anses vara de bästa inom sina branscher och dessa använder SAP:s mjukvara. Aaker 
(1996, s. 128-130) menar när denne talar om organisationsassociationer att ett globalt varumärke 
ofta är en etablerad marknadsledare och kan därför exempelvis föra fram en personlighet som är 
global samt världslig. Informanten trycker även på SAP:s historia som är över 35 år lång och 
innefattar endast att arbeta med en sak, nämligen affärssystem. Aaker (1996, s. 127-128) menar 
när denne talar om organisationsassociationer att om en kund har att göra med ett företag som har 
en lång historia bakom sig i att göra affärer och har resurser till att backa upp sina produkter är 
detta lugnande och detta framför allt inom hightech-marknader, det vill säga högteknologiska 
marknader. Aaker (1996, s. 128-130) menar även att ett globalt varumärke kan signalera 
exempelvis hög ålder och att ett globalt företag kan vara förmodat att vara avancerade tekniskt 
sett. Vidare menar informanten att en annan association är det faktum att SAP är ett tyskt 
ingenjörsföretag.  

5.4.1 Modell  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 3) tar modellen ”Ett varumärke är mer än en produkt” upp att 
varumärket är ett mycket större begrepp. Modellen fokuserar på aspekter såsom typiska 
användare, ursprungsland, organisationsassociationer, varumärkespersonlighet, symboler, 
relationen mellan varumärket och användarna, känslomässig anknytning och att konsumenten 
uttrycker sin personlighet med hjälp av varumärket (1996, kap. 3).  

5.4.1.1 Typiska användare 
 
I samband med att varumärkespersonligheten tas upp behandlar Aaker (1996, s. 170-173) termen 
typiska användare och definierar termen som de mänskliga karakteristika som associeras med 
varumärkets typiska användare. Informanten från Attric skulle beskriva sin typiska användare 
som någon som letar efter ett pålitligt varumärke, att de letar efter någon de kan lita på och någon 
som kan utföra de jobb som kunden anförtror Attric att utföra. Informanten från SAP beskriver 
SAP:s typiska användare som nytänkande men samtidigt riskmedveten. Denne menar även att 
den typiska användaren är en viktig del av SAP:s varumärke och detta eftersom SAP letar efter 
långvariga relationer och de vill att även deras kunder skall ha samma inställning. Denne nämner 
även att SAP:s kunder ser köpet som ett långvarigt åtagande. Gummesson (2002, s. 29) menar att 
samtliga i ett nätverk av relationer bör ha en konstruktiv attityd samt att alla skall anse att 
relationerna är viktiga och om dessa villkor uppfylls kan en relation bli långsiktig och bestående. 
Roberts och Merrilees (2007) menar att för att utveckla B2B-tjänstevarumärken är exempelvis 
bra relationer till kunder viktigt och författarna anser även att B2B-tjänster kan vara mer 
komplexa och med en större tyngdpunkt på den pågående relationen än till exempel B2B-
produkter.  
 
Informanten från PHP Ltd skulle beskriva deras typiska användare som komplex, att användaren 
har en komplex beslutsorganisation, eftersom det är mer än en person hos kunden som är 
involverad. Detta betyder att PHP Ltd har mer än ett sätt att ta sig in på ett företag och de 
försöker nå alla dessa människor inom en organisation enligt informanten. Informanten menar att 
alla dessa människor är olika typer av personer och att detta är en viktig del av varumärket. Enligt 
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Kotler et al. (2005, kap. 8) skiljer sig B2B-marknader från B2C-marknader utifrån en del 
aspekter, där exempelvis den typ av beslut som tas samt processen de tas igenom är ett par av de 
väsentligaste. B2B-marknaden hanterar i normala fall färre men större köpare än 
konsumentmarknaden. Köp inom B2B-marknaden involverar ofta mer komplexa köpbeslut, till 
exempel att det sker en interaktion mellan flertalet människor på flera olika nivåer inom 
organisationen (Kotler et al., 2005, kap. 8). Även Minett (2002, kap. 1) har en liknande syn och 
anser att det finns typiska karakteristika inom B2B-marknaders marknadsföring. Karakteristika 
som att köpen är mer komplexa rent tekniskt, att det är fler som är involverade i köpet samt att 
relationen mellan köpare och säljare är närmare (Minett, 2002, kap. 1). Gummesson (2002, s. 96-
101) menar att på grund av det faktum att företag består av individer måste även relationer mellan 
företag läggas på individplanet, detta för att kunna göra relationerna konkreta. Roberts och 
Merrilees (2007) menar för att utveckla B2B-tjänstevarumärken är det bland annat viktigt att ha i 
åtanke att B2B-tjänstevarumärken innebär en mångfald av roller.  

5.4.1.2 Ursprungsland 
 
Enligt Kotler och Pfoertsch (2007) är marknaderna inom B2B-sektorn ofta mer geografiskt 
koncentrerade. Informanten för PHP Ltd vet inte om ursprungslandet egentligen har någon 
betydelse för deras varumärke, eftersom företaget bara fokuserar på sitt eget land och inte arbetar 
utanför Storbritannien. Informanten från Attric ansåg att det var användbart att de är lokaliserade 
i Storbritannien eftersom dokumentationen de tar fram skrivs på engelska, men denne påpekar att 
de lika gärna hade kunnat vara placerade i något annat land som har engelska som modersmål. 
Informanten från SAP menar att för SAP är ursprungslandet en viktig del av varumärket och detta 
på grund av den tyska ingenjörskonsten och associationerna som detta skapar.  

5.4.1.3 Organisationsassociationer 
 
Enligt Aaker (1996, s. 118) kan organisationsassociationer vara exempelvis upplevd kvalitet, 
innovation, närvaro samt intresse för kunder. Ofta är associationer grundade på påtagliga attribut 
och specifika för en viss produktklass, men de kan även vara mindre påtagliga om de är drivna av 
exempelvis människor eller värden. Enligt de Chernatony och McDonald (1998, s. 205) är 
tjänstevarumärkens kännetecken att de har en mångfald av interaktioner eftersom konsumenter 
ständigt måste kommunicera med många människor på ett tjänsteföretag. När det gäller 
organisationsassociationer tar informanten från PHP Ltd återigen upp att köpprocessen skall vara 
enkel hela vägen, att de skall ge kunderna information, ha möten och diskutera kundens behov 
och så att kunden verkligen skall köpa tjänsten. Inte någon skall känna sig åsidosatt och 
administrationen på PHP Ltd spelar en mycket stor roll, det är nämligen mycket organiserande 
som skall göras kring varje tjänst och administrationen är en viktig del av företaget PHP Ltd. 
Aaker (1996, s. 125-126) menar att många värnar om att sätta kunden först och att det är ett 
kärnvärde för dessa, detta kan i sin tur leda till att kunder känner att någon bryr sig om dem samt 
att de får förtroende för ett företags tjänster och produkter.  
 
Enligt informanten på Attric vill företaget skapa organisationsassociationer som att de är en 
organisation som levererar hög kvalitet, att de är en pålitlig och innovativ organisation eftersom 
fler och fler marknader förändras. Enligt Aaker (1996, s. 118) kan organisationsassociationer vara 
exempelvis upplevd kvalitet, innovation och närvaro. Attric levererar idag inte bara 
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pappersversioner av sin dokumentation utan kunder kan länka sig till dem genom klienternas 
intranät. Informanten menar att Attric måste hänga med i utvecklingen och teknologin. Aaker 
(1996, s. 124-125) menar att innovation bland annat är viktigt för västerländska företag och 
speciellt de som konkurrerar i produktklasser där innovation och teknologi är viktigt för deras 
kunder. När det gäller SAP återgår informanten till de varumärkesassociationer som deras kunder 
har till dem och menar att dessa hjälper till i arbetet att driva SAP:s organisationsassociationer. 
Melin (2006, kap. 1) menar att både industriföretag och tjänsteföretag använder företagsnamnet 
som sitt prioriterade varumärke, vilket leder till att ett företags samtliga aktiviteter återspeglas i 
varumärket.  
  
Informanten från PHP Ltd tror att deras kunder har samma associationer till PHP Ltd:s 
varumärke som företaget önskar att de skall ha, även informanten från Attric tror att kunderna till 
dem har samma associationer till deras varumärke som Attric vill att kunderna skall ha. 
Informanten från SAP menar även denne att deras kunder har samma typer av associationer till 
SAP:s varumärke som SAP vill att de skall ha, anledningen till detta är enligt informanten att 
kunden är involverad i allt SAP gör och kunden blir en del av allt, allt blir helt enkelt interagerat. 
Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) menar att karakteristik för B2B-tjänster är till 
exempel att dessa involverar kunder som har mer precisa krav som är kommunicerade till 
leverantören och att relationerna tenderar att vara längre och mer stabila.  

5.4.1.4 Varumärkespersonlighet 
 
Aaker (1996, kap. 5) väljer att definiera varumärkespersonlighet som de mänskliga karakteristika 
som associeras med ett givet varumärke. Författaren menar vidare att samma ordförråd kan 
användas för att beskriva ett varumärkes personlighet som då en människas personlighet skall 
beskrivas. För att beskriva PHP Ltd:s varumärkespersonlighet nämner informanten ord som rolig, 
underhållande och fokuserade på seriösa resultat i sin beskrivning. Informanten menar vidare att 
under arbetet med att utveckla sin varumärkespersonlighet spelar allt de gör en stor roll. 
Informanten menar att allt ifrån deras marknadskommunikation som de sänder ut till tjänsterna 
som de levererar och sättet på vilket deras personal levererar dem spelar roll. Informanten från 
Attric skulle beskriva deras varumärkespersonlighet som seriös, självsäker och tillförlitlig. Denne 
menar att Attric som organisation arbetar med att skapa och utveckla deras 
varumärkespersonlighet, detta eftersom de är ett tjänsteföretag och att tjänsten levereras av 
människor. Informanten från SAP beskriver dess varumärkespersonlighet som tråkig och 
förutsägbar, denne menar vidare att SAP skapar och utvecklar denna varumärkespersonlighet 
genom att säga vad som skall göras och sedan göra detta. Anledningen till detta är att kunderna 
skall veta vad SAP kommer att leverera och vad som händer om de jobbar med SAP.  
 
Enligt de Chernatony och McDonald (1998, s. 206) är tjänstevarumärkens kännetecken att de har 
en mångfald av interaktioner eftersom konsumenter ständigt måste kommunicera med många 
människor på ett tjänsteföretag. Informanten från Attric menar att denne försöker få företaget att 
jobba nära med personalen med att utveckla kommunikationen och att utveckla deras 
kommunikationsfärdigheter. Detta så att de effektivt kan kommunicera med klienter och bättre 
förstå deras behov, se om saker i processen går fel och varför det går fel. Informanten menar att 
Attric måste utveckla sin personal så att de utvecklar varumärket. 
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5.4.1.5 Symboler  
 
Aaker (1996, kap. 5) nämner att symbolen är ett icke- produktrelaterat karakteristika som 
påverkar varumärkespersonligheten. Aaker (1996, kap. 3) behandlar även symboler i samband 
med att identitet diskuteras, författaren menar att en stark symbol kan skapa struktur och en 
sammanhållning till identiteten och göra det enklare att bli påmint eller spontant erinrat. 
Närvaron av en symbol kan vara en nyckelingrediens då ett varumärke skall utvecklas och 
avsaknaden av en symbol kan vara ett handikapp (Aaker, 1996, kap. 3). PHP Ltd har en symbol 
som representerar deras varumärke, vilket är deras logotyp säger informanten. De har haft den 
under en lång tid, ändå sedan företaget startades och den bör vara där på allting. Informanten tror 
att några skulle känna igen symbolen utan namnet PHP Ltd men denne vet ej hur många som 
skulle göra det. Även Attric har en symbol som representerar deras varumärke, vilket är kuber 
som är staplade på varandra, denna symbol har utvecklats av den verkställande direktören och 
dessa byggstenar skall representera integritet och tillit. Attric arbetar med att förstärka denna 
symbol genom produkterna och tjänsterna de erbjuder och genom relationerna de har med sina 
kunder. SAP har även de en symbol som representerar deras varumärke, en symbol som består av 
namnet SAP med en box runt bokstäverna. SAP arbetar med att förstärka symbolen vilket görs av 
varumärkesavdelningen på SAP.  

5.4.1.6 Relationen mellan varumärket och användarna   
 
Enligt Kotler et al. (2005, kap. 15) är det faktum att kunden är närvarande när en tjänst utförs 
något som gör att relationen mellan den som utför tjänsten och kunden av särskild betydelse och 
enligt Gummesson (2002, s. 143-149) går det att ha en relation till ett varumärke. PHP Ltd 
arbetar med att behålla en god relation med sina kunder och informanten tror att de alla inom 
företaget arbetar för att hålla en god relation med kunderna, det står högst upp på deras lista. 
Även informanten från SAP menar att allt handlar om detta, att skapa och bibehålla goda 
relationer med sina kunder, särkilt inom de mindre till medelstora företagsmarknaderna, menar 
informanten från SAP. Attric arbetar även de på alla olika nivåer inom företaget med att bibehålla 
goda relationer med sina kunder. Gummesson (2002, s. 29) menar att samtliga i ett nätverk av 
relationer bör enligt denne anse att relationerna är viktiga. Informanten från PHP Ltd skulle 
beskriva relationen med kunderna som mycket goda relationer men menar som denne nämnt 
tidigare att det är en väldig konkurrens på marknaden. Informanten tror inte att PHP Ltd får några 
direkta klagomål och ur informantens synvinkel är relationerna mycket goda och alla verkar 
nöjda. Gummesson (2002, s. 88-95) menar att bland annat konkurrenternas agerande kan påverka 
relationer.  
 
Informanten från SAP menar att första gången SAP säljer något till företag på den marknad som 
består av små- till medelstora företag, är det inte säkert att de tjänar mycket pengar på 
försäljningen. Däremot är det viktigt att göra kunden nöjd så att SAP senare kan tjäna pengar på 
denna kund och informanten från SAP menar att enda sättet att göra det är att skapa en god 
relation. Vidare beskriver denne deras relation till kunderna som oerhört professionell, relationen 
skall även vara välbeaktad från båda sidorna och det skall vara en affärsmässig relation. Vidare 
beskriver informanten relationen på det sättet att SAP inte förväntar sig att kunden endast skall 
köpa delar av SAP:s teknik utan att de skall förstå att SAP vill hjälpa dem att utveckla deras 
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företag. Gummesson (2002, s. 29) talar om relationsmarknadsföringens värderingar och nämner 
där win-win och långsiktigt samarbete.   
 
Enligt informanten från Attric fokuserar de särskilt på kunder som finns utomlands och denne 
menar att det är viktigt att denna relation är bra. Attric jobbar på sin kommunikation så att den är 
konsistent och de arbetar även med individuella personer inom företaget som arbetar utomlands 
med de kunder som är baserade utanför Storbritannien. Enligt Gummesson (2002, s. 96-101) är 
en vanlig strategi inom B2B-sektorn att använda sig av Key Account Management, vilket innebär 
att en person eller en grupp har huvudansvaret för en specifik kund. Detta för att bland annat 
försäkra sig om att relationerna till stora och globala kunder sköts på ett tillfredställande sätt. 
 
Enligt Aaker (1996, kap. 3) är en relation mellan varumärket och användarna baserad på en 
värdeproposition. Författaren menar att en användare kan vara lojal till ett företag på grund av att 
det levererar, har ett rimligt pris, de funktionella fördelarna av att kunna lita på företaget samt de 
emotionella fördelarna med att känna sig säker och lugn. Många relationer mellan varumärket 
och användarna framkommer då ett varumärke ses som en organisation eller en person, istället 
för en produkt. När det gäller värdepropositionen i relationen mellan varumärket och användarna 
som Aaker (1996, kap. 3) tar upp säger informanten från PHP Ltd att denne i deras fall tror att det 
lutar mer åt emotionella fördelar än åt funktionella fördelar. Kotler och Pfoertsch (2007) anser att 
ett varumärke bland annat är emotionellt. PHP Ltd försöker dock att kvantifiera vad de gör på 
grund av att träning och personalutveckling är så emotionella i sig själva. De Chernatony och 
McDonald (1998, s. 223) menar att tjänstevarumärken behöver bli påtagliga för att kunna erbjuda 
konsumenterna väldefinierade referenspunkter. Ett sätt är att använda så många fysiska element 
som möjligt.  
 
Informanten från Attric anser däremot att deras värdeproposition definitivt är baserat på 
funktionella fördelar. Informanten menar att det är en tjänst eller produkt som är utformad att 
leverera vad den erbjuder och vad den lovar och den har inga typer av emotionella fördelar såsom 
att den har ett ego eller något liknande. Även informanten från SAP ansåg att deras 
värdeproposition var baserad på funktionella fördelar. Informanten menar att anledningen till det 
är pengar, att SAP:s kunder köper från SAP eftersom de ser värdet i vad de köper, värdet ligger 
nämligen i att kunderna köper något som kommer att hjälpa till att utveckla deras företag och 
något som kommer att förbättra den ekonomiska ställningen inom företaget. Morris, Pitt och 
Honeycutt (2001, s. 281 ff) anser däremot att icke-påtagligheten hos tjänster gör det svårt att 
utvärdera deras värde vilket leder till att de granskas mer kritiskt. Det är enligt författarna även 
budgeten för inköp av tjänster hos företag som först dras ned på i svåra ekonomiska tider, men de 
påpekar dock att detta inte betyder att långvariga relationer inte kan skapas mellan 
tjänsteleverantörer och kunder.  

5.4.1.7 Uttrycker sin personlighet med hjälp av var umärket  
 
Informanten från PHP Ltd tror att deras kunder kan uttrycka sig själva genom PHP Ltd:s 
varumärke. Enligt Aaker (1996, s. 97-99) kan ett varumärke ge en person en möjlighet att 
kommunicera sin jag-föreställning genom att varumärket ger denne en fördel i att uttrycka sin 
personlighet.  Kunderna är enligt denne villiga att ge sig ut där och prata om PHP Ltd om de 
väljer att göra en fallstudie och informanten säger att de flesta denne har frågat har varit villiga att 
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göra en fallstudie. Aaker (1996, s. 127-128) menar i samband med organisationsassociationer att 
synlig framgång, som kan peka på exempelvis försäljningsökning är lugnande eftersom det visar 
att även andra kunder har valt det varumärket. Informanten på Attric tar upp att företaget fått 
referenser från andra företag samt informella referenser, som denne kallar det, denne menar att 
det faktum att människor kontaktar Attric och vill att de skall komma och förklara vad de gör är 
ett sätt som deras kunder uttrycker sig själva på. Informanten tror att människor vill bli 
associerade med Attric, även om det inte gäller alla, men de som vill ser en fördel i att använda 
Attric:s varumärke. Informanten från SAP menar att kundernas prestation och att de presterar 
bättre är ett utryck av att använda SAP:s tjänster. Aaker (1996, s. 97-99) nämner ord som 
framgångsrik och kompetent i samband med hur en människa kan definiera sig själv när denne 
använder olika varumärken. 

5.4.1.8 Känslomässig anknytning   
 
Det har enligt Melin (2006, s. 26) åskådliggjorts att professionella köpare är öppna för 
emotionella argument, även Kotler och Pfoertsch (2007) menar att ett varumärke är emotionellt. 
När det gäller frågan vilka emotionella fördelar PHP Ltd:s kunder känner när de använder 
företagets varumärke och tjänster menar informanten att PHP Ltd:s kunder emotionellt är under 
en extrem press då de arbetar på en konkurrensutsatt bilmarknad. Kunderna kan därför verkligen 
uppskatta och förstå vad PHP Ltd kan erbjuda med sin bilmarknadsexpertis och expertis i att 
driva fram konkreta säljresultat. På grund av detta känner kunderna att PHP Ltd står på deras sida 
och delar deras börda. Kotler och Pfoertsch (2007) menar att starka varumärken bland annat 
klarar av attacker från konkurrenter och trender på marknaden på grund av den starka kopplingen 
de skapar med sina kunder. Roberts och Merrilees (2007) nämner att det finns en möjlighet att 
varumärken har en möjlig roll att spela när det gäller att bygga upp förtroende i relationen mellan 
kunden och leverantören. 
 
Informanten från Attric tror att deras kunder känner emotionella fördelar som sinnesfrid, 
förtroende och tillit, de är alltså icke-påtagliga fördelar som kunderna värderar. Dibb och Simkin 
(1993) menar att en av huvudfaktorerna som påverkar unikheten hos tjänster är det faktum att de 
är icke-påtagliga och det är just denna icke-påtaglighet som särskiljer tjänster från produkter som 
är påtagliga. Kotler och Pfoertsch (2007) menar att, att bygga ett varumärke skapar inte 
kortsiktigt vinst utan de är till för att skapa en långsiktig icke-påtaglig tillgång.   
 
Emotionella fördelar som SAP:s kunder upplever då de använder SAP:s varumärke och tjänst 
innefattar enligt informanten fördelar som exempelvis att kunderna känner sig genuint stolta över 
att de tagit ett beslut att investera i en tjänst som har en hög kvalitet och som kommer att fungera 
i framtiden. Aaker (1996, s. 97-99) anser att de starkaste varumärkena innehåller emotionella 
fördelar. Denne menar vidare att en fråga att ställa sig är vilka känslor som frambringas då en 
funktionell fördel har åstadkommits. Författaren menar nämligen att de flesta funktionella 
fördelar kommer att ha en uppsättning av känslor eller en överensstämmande känsla, enligt denne 
har starka varumärken både funktionella och emotionella fördelar.  
 
 



 71 

5.5 Övriga aspekter  
 
Ett hänsynstagande som PHP Ltd tar när de bygger sitt varumärke, på grund av att de är ett B2B-
tjänsteföretag är att de tar hänsyn till företags beslutsorganisation. PHP Ltd måste alltså ta hänsyn 
till att det kan vara olika personer som tar ett beslut inom ett företag, detta är enligt informanten 
förmodligen det svåraste med B2B-marknader. Gummesson (2002, s. 96-101) påpekar kan både 
kunden och leverantören vara månghövdade, detta eftersom företag består av individer vilket 
leder till att även relationerna måste läggas på det planet. Kunden och leverantören bildar ett 
nätverk och kunskap om detta blir en marknadsföringsinvestering. Ett sätt som detta hanteras på 
är genom att jobba med Key account management (Gummesson, 2002, s. 96-101).  
 
Informanten menar att utifrån ett B2B-perspektiv måste SAP vara fokuserat. Det handlar inte om 
att genomföra stora reklaminsatser utan det handlar om att förstå vem som skall påverkas samt att 
samtliga meddelanden till dessa personer måste vara kontinuerliga. Informanten på SAP påpekar 
även att varumärkeshantering spelar en stor roll i verkligheten, om en kund får olika typer av 
meddelanden blir de förvirrade och företaget måste vara konsistenta. Enligt informanten blir 
därmed varumärkesmedvetenhet och varumärkesassociationer oerhört viktiga. Kotler et al. (2005 
kap. 8) menar att B2B- och B2C-marknader liknar varandra utifrån en del aspekter såsom att 
båda involverar personer som intar olika köproller och att köpbeslut tas för att tillfredställa ett 
behov. Däremot skiljer sig B2B-marknader utifrån andra aspekter, där den typ av beslut som tas 
och genom den process de fattas är några av de väsentligaste. Köpbeslut inom B2B-marknader är 
ofta mer komplexa då köpen involverar mer pengar, komplexa tekniska lösningar, att hänsyn till 
ekonomiska parametrar måste tas samt att det sker en interaktion mellan flera människor på flera 
olika nivåer inom en organisation (Kotler et al. 2005, kap. 8). Även Morris, Pitt och Honeycutt 
(2001, s. 281 ff) har en liknande åsikt och menar på att B2B-tjänster har ett antal karakteristika 
som särskiljer dem från konsumenttjänster varav ett är att köpprocessen är relativt formell och 
fokus läggs på påtagliga bevis som visar på säljarens möjlighet att leverera tjänsten. Keller (2003, 
kap. 1) menar att ett starkt varumärke kan både skapa värdefull tillförsikt hos B2B-företags 
kunder och kan därigenom bli en stark konkurrensfördel. Komplexiteten som B2B-varumärken 
möter är att flertalet personer är involverade, både internt och externt (Keller 2003, kap. 1).          
 
Särskilda hänsynstaganden som Attric tog på grund av att de är ett B2B-tjänsteföretag innefattar 
bland annat att de måste ha ett bredare perspektiv och ha omvärlden i åtanke, istället för att bara 
se till deras egna relationer till deras kunder. Vidare är även internationella lagstiftningar viktiga 
vilket leder till att Attric måste utveckla kompetens inom dessa områden, för att kunna möta 
kundernas behov. Slutkonsumenterna spelar även in, efterfrågar de miljövänliga produkter 
påverkar detta Attric. Då hälsa och säkerhet ses som allt viktigare har Attric fått skräddarsy deras 
tjänster för att möta kundernas efterfrågan. Kotler et al. (2005, kap. 8) menar att B2B-marknader 
skiljer sig från B2C-marknader utifrån en del aspekter varav en är att efterfrågan ofta är härledd, 
vilket innebär att efterfrågan kommer från konsumentmarknaden.  

5.5.1 Icke-påtaglighet  
 
Enligt Dibb och Simkin (1993) är en av huvudfaktorerna som påverkar unikheten hos tjänster att 
de är icke-påtagliga, det är detta som särskiljer tjänster från produkter. Tjänsters erbjudanden är 
inte lika definitiva vilket leder till att de traditionella fyra P:na blir otillräckliga (Dibb & Simkin, 
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1993). Även Cowell (1980) har en liknande åsikt och menar på att icke-påtaglighet och det 
faktum att det är svårt att särskilja tjänster är ett starkt argument för att bygga starka varumärken. 
Eftersom PHP Ltd erbjuder en tjänst, tror informanten att det viktigaste hänsynstagandet är att 
deras tjänster är icke-påtagliga. Service till kunden står i centrum och administrationen är ett 
verktyg som betyder mer än om någon köpt en produkt, kunden köper PHP Ltd:s tid och det är 
personerna som utgör tjänsten menar informanten.  
 
SAP tar hänsyn till att tjänsten är icke-påtaglig då de bygger sitt varumärke och aspekter som de 
tar hänsyn till innefattar att mycket av det företaget arbetar med måste relatera till visionen och 
hur värde positioneras utifrån kundernas perspektiv. Informanten påpekar att det inte går att peka 
på tjänsten och genom detta beskriva vad tjänsten, även om det eventuellt går att göra till en viss 
grad. Däremot påpekar informanten att SAP:s kunder inte är intresserade av att se på mjukvara, 
kunderna vill istället förstå organisationens härkomst och varumärken är centrala i detta arbete. 
Det handlar om att skapa en bild uppfattning av företaget som kunden vill investera i. De 
Chernatony och McDonald (1998, s. 223) menar att tjänstevarumärken behöver bli mer påtagliga 
och ett sätt att göra detta är att använda fysiska element. Författarna påpekar även att försöken att 
införa påtaglighet till ett tjänstevarumärke måste överensstämma med tjänsten och därmed blir 
det viktigt att inte lova mer än vad som kan hållas (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 223). 
Som tidigare nämnts påpekar informanten på SAP då det diskuterade hur SAP arbetar med att 
behålla sina lojala kunder att företaget försäkrar sig om att de gör vad de säger att de skall göra. 
Även SAP:s varumärkespersonlighet var enligt informanten tråkig och förutsägbar. SAP skapar 
och utvecklar denna personlighet genom att säga vad som skall göras och sedan göra detta och 
anledningen till detta är att kunderna skall veta vad SAP levererar, kunderna skall veta vad som 
händer om de arbetar med SAP.      
 
Kotler et al. (2005, kap. 15) menar att företag måste ta hänsyn till fem karakteristika hos tjänster 
varvid ett är icke-påtaglighet. Keller (2003) har en liknande åsikt och menar att eftersom det finns 
en risk att kvalitén varierar hos tjänster beroende på vilka personer som är involverade blir det 
särskilt viktigt att skapa varumärken kring tjänster för att adressera potentiella problem med icke-
påtaglighet. De Chernatony och McDonald (1998, s. 223) menar att tjänstevarumärken behöver 
bli påtagliga för att genom detta kunna erbjuda konsumenterna väldefinierade referenspunkter. 
Ett sätt att göra detta är att använda så många fysiska element som möjligt, för att sedan associera 
dessa till varumärket (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 223). Informanten har vid ett tidigare 
tillfälle nämnt att PHP Ltd försöker att kvantifiera deras tjänsteerbjudande eftersom det i övrigt är 
emotionellt, de mäter saker i tjänster som de levererar och använder sedan detta i 
marknadsföringsmaterial.      
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6. Diskussion och slutsats  
 
Denna uppsats syfte är att skapa en överblick av teoriläget angående B2B- och tjänsteföretag och 
varumärken, detta för att hitta möjliga aspekter att ta hänsyn till för att möjliggöra en utvärdering 
av David Aakers modell, ”Hur varumärkeskapital genererar värde”. Detta möjliggörs genom att 
undersöka B2B-tjänsteföretag ur märkesinnehavarens perspektiv. Utvärderingen av modellen 
skall leda till en modifierad modell och syftet med detta är att finna aspekter som B2B-
tjänsteföretag beaktar och varför dessa beaktas då de bygger starka varumärken. För att kunna 
genomföra denna uppsats och för att kunna föra en diskussion och därigenom komma fram till 
slutsatser har ett antagande gjorts att de tre undersökta företagen anses besitta starka varumärken, 
även om styrkan dem emellan kan variera. Då varumärken är ett sådant abstrakt begrepp samt att 
företagen skiljer sig åt ur flertalet perspektiv har det ej tagits hänsyn till hur starka varumärken 
relativt varandra är, då slutsatser dras. 
 
Varumärkesmedvetenhet är en av tillgångskategorierna i Aakers (1996, kap. 1) modell och är 
även viktigt enligt Roberts och Merrilees (2007) då varumärkesmedvetenhet enligt författarna är 
utgångspunkten i en översikt gällande hur varumärkeskapital för B2B-produkter kan utvecklas 
över tiden. Samtliga intervjuade företags varumärken lägger främst fokus på deras befintliga 
kunder men även delvis på målgruppen, däremot inte lika mycket på allmänheten. Som 
informanten på SAP påpekar handlar det om att skapa välkändhet hos rätt människor. Även om 
detta är viktigt för alla typer av företag förmodas det vara ännu viktigare för B2B-tjänsteföretag 
eftersom det handlar om att skapa välkändhet hos dem som fattar besluten. Detta påpekar både 
Kotler et al. (2005, kap. 8) och Keller (2003, kap. 1) då de menar att köpbesluten mer komplexa 
och detta poängterar även SAP och PHP Ltd då flera aspekter av Aakers (1996, kap. 1) modell 
diskuteras såsom upplevd kvalitet. Då begreppet top of mind diskuteras nämner informanten på 
SAP att de arbetar med detta begrepp genom relationer och Gummesson (2002, s. 24-25) grundar 
sin relationsmarknadsföringsteori på tjänstemarknadsföring och på studier av B2B-företag. 
Relationer kan därmed ses som ett verktyg att skapa varumärkesmedvetenhet genom. Detta 
förslag stämmer väl överens med de komplexa köpbesluten och blir därmed en möjlig lösning. 
Attric väljer att se sig själva som ett nischföretag, de är kända på grund av den tjänst de utför och 
varumärket kan därmed även ses som ett nischvarumärke. Aaker (1996, kap. 1) menar att ett 
undantag är nischvarumärken, dessa känns inte igen av massan men har en stark spontan erinran 
hos målgruppen. Detta kan tänkas vara ett möjligt sätt att se på B2B-tjänsteföretag, att de 
utigenom hela varumärkesmedvetenhetstillgången hanteras som nischvarumärken för att få fram 
de aspekter som är mer väsentliga för dessa typer av företags varumärken. 
  
Varumärkesmedvetenhet är utifrån denna uppsats en relevant tillgångskategori, även för B2B-
tjänsteföretag. Det ges däremot en indikation på att det handlar om att fokusera mer på särskilda 
aspekter såsom kunderna, att det är tänkbart att det går att skapa varumärkesmedvetenhet genom 
relationer samt att varumärkena kan hanteras som nischvarumärken istället.  
 
Kvalitet är viktigt men upplevd kvalitet är förmodligen ännu viktigare, det poängteras av de 
intervjuade företagen samt att det visar sig på flera ställen i analysen. Kvalitet verkar därför 
genomgående vara en viktig aspekt. Inget av de intervjuade företagen verkar försöka skapa 
uppfattningar om kvalitet utan att ha en verklig kvalitet, vilket enligt Aaker (1996, kap. 1) är 
nästintill omöjligt. Kvalitetsdimensionerna visar att alla företagen försöker att uppfylla vad deras 
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kunder vill ha, de verkar vara medvetna om de kvalitetsdimensioner som kunderna efterfrågar, 
exempelvis skräddarsyr Attric sina tjänster och enligt Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) 
måste B2B-tjänster oftare skräddarsys för individuella köpare. Kvalitetsdimensioner kan tänkas 
vara en relevant aspekt eftersom det kan tyckas att alla företag, även B2B-tjänsteföretag, måste 
vara medvetna om vad kvalitet betyder för kundsegmentet.  
 
SAP:s och Attric:s kunder tar tid på sig vid beslut och tar rationella beslut, vilket ej 
överensstämmer med vad Aaker (1996, kap. 1) talar om gällande beslut, det vill säga att 
konsumenter sällan har all information för att ta ett rationellt och objektivt beslut. Att Attric:s och 
SAP:s kunder tar rationella beslut skulle kunna vara på grund av att de båda är B2B-
tjänsteföretag, då Kotler et al. (2005, kap. 8) menar att beslut inom B2B-marknader är mer 
komplexa och tar längre tid att fatta och enligt Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 ff) 
granskas tjänster mer kritiskt, vilket kan leda till att beslut tar längre tid att fatta. PHP Ltd 
försöker däremot att göra det enkelt för kunden, vilket skulle kunna vara ett bra komplement för 
B2B-tjänsteföretag. Det skulle möjligtvis kunna göra det enklare att skapa uppfattningarna om 
kvalitet om båda sätten används, eftersom beslut både kan vara emotionella och rationella. Ovan 
förda resonemang skulle kunna vara ett tecken på att kännetecken inte är lika viktiga för B2B-
tjänsteföretag, på grund av att kunder faktiskt tar rationella beslut, samt att Aaker (1996, kap. 1) 
menar att konsumenter litar på kännetecken på grund av att de ej har tid att ta rationella beslut 
och även det faktum att tjänster granskas mer kritiskt (Morris, Pitt & Honeycutt 2001, s. 281 ff). 
Vi skall med det inte utesluta att det inte är viktigt att ha i åtanke att kunder kanske inte tar 
rationella beslut, vilket Aaker (1996, kap. 1) talar om, men vi anser dock att det inte är en 
avgörande faktor enligt denna studie.  
 
Denna uppsats visar att kvalitet och tillgångskategorin upplevd kvalitet är viktigt för B2B-
tjänsteföretag, men att det kan behövas kompletteringar i Aakers (1996) modell då den även 
borde fokusera på aspekter som är speciella för tjänsteföretag samt B2B-företag. Exempelvis att 
även B2B-tjänsteföretag bör vara medvetna om kvalitetsdimensioner och detta kan exempelvis 
genomföras med hjälp av att skräddarsy sina tjänster. Det verkar även tas mer rationella beslut 
inom B2B-marknader och att dessa beslut verkar vara mer komplexa, vilket kan leda till att 
kännetecken inte blir lika viktiga för ett B2B-tjänsteföretag.  
 
Varumärkeslojalitet kan kopplas samman med både relationer och kvalitet och som Aaker (1996, 
kap. 1) påpekar skapas värdet hos varumärket ofta på grund av konsumenternas lojalitet. Både 
Attric och SAP är exempel på att varumärkeslojalitet kan skapas genom kvalitet. Dibb och 
Simkin (1993) menar att det finns författare som är förvånade över att varumärkeslojalitet skulle 
vara av mindre betydelse för tjänster. Lojalitet är viktig, det påpekar även Gummesson (2002, s. 
29-32) men det kan vara svårt att uppnå vilket PHP Ltd är ett exempel på. Attric har lojala kunder 
och långvariga relationer till sina kunder genom att garantera en hög nivå på kvalitet, 
Gummesson (2002, s. 29) behandlar att det viktigaste bidraget till relationsmarknadsföringen är 
långsiktigt samarbete och som nämnts grundar Gummesson (2002, s. 24-25) sina åsikter på 
tjänstemarknadsföring och studier av B2B-företag. Även Morris, Pitt och Honeycutt (2001, s. 281 
ff) menar att B2B-tjänsters relationer tenderar att vara mer stabila och förutsägbara. Därmed kan 
relationer vara ett möjligt verktyg att skapa varumärkeslojalitet genom för B2B-tjänsteföretag.  
 
Varumärkeslojalitet har en stark påverkan på marknadsföringskostnader menar Aaker (1996, kap. 
1), det är billigare att behålla befintliga och lojala kunder än att attrahera nya kunder, det är 
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dyrbart att försöka växa genom nya kunder. Roberts och Merrilees (2007) har en liknande åsikt 
och menar att B2B-tjänsteföretag borde bygga starka varumärken för att bibehålla nuvarande 
kunder. Även relationsmarknadsföringen betonar vikten av att bibehålla kunder (Gummesson, 
2002, s. 29). Därmed finns det en möjlighet att det är ännu viktigare för B2B-tjänsteföretag att 
fokusera på befintliga kunder, eftersom samtliga företag arbetar med befintliga kunder, men som 
Attric påpekar är det även viktigt att inte koncentrera sig för mycket på befintliga kunder.  
 
Lojalitetssegmentering är ytterligare ett begrepp som Aaker (1996, kap. 1) tar upp i samband med 
varumärkeslojalitet och det skall ge en taktisk och strategisk inblick. Varken PHP Ltd eller Attric 
jobbar med lojalitetssegmentering, däremot jobbar SAP med det till en viss nivå. Attric vill inte 
göra någon skillnad på hur länge en kund varit lojal eftersom de vill att nya kunder skall vara 
deras kunder även i framtiden. Lojalitetssegmentering kan enligt empirin tänkas vara ett begrepp 
som inte är lika viktigt för B2B-tjänsteföretag, men om begreppet implementeras är det viktigt att 
komma ihåg Attric:s synpunkt. Aaker (1996, kap. 1) tar även upp lojalitetsprogram och dessa 
skall bygga relationer och skapa lojala kunder. Varken Attric eller PHP Ltd arbetar med klassiska 
lojalitetsprogram såsom kundklubbar, men däremot arbetar PHP Ltd med databasmarknadsföring 
vilket även SAP gör. För SAP är lojalitet integrerat i hela företaget och utifrån detta perspektiv 
arbetar de med lojalitetsprogram. Utifrån resonemanget om lojalitetsprogram går det därför att se 
vissa likheter samt att databasmarknadsföring kan vara ett bättre sätt för B2B-tjänsteföretag att 
implementera lojalitetsprogram och därigenom skapa relationer och lojalitet. Lojalitetsprogram 
kan även ses som ett förenklat sätt att arbeta med varumärkeslojalitet och relationer och Aaker 
(1996, kap. 1) menar att databasmarknadsföring kan leda till starkare relationer eftersom 
kunderna känner att företagen knyter an till dem individuellt. Eftersom samtliga företag arbetar 
med relationer och att de har en möjlighet att lägga relationerna på ett individplan och ibland 
även ansikte mot ansikte och det faktum att de arbetar med relationer i flera olika sammanhang, 
kan det därför vara så att det inte är lika viktigt för B2B-tjänsteföretag att implementera 
lojalitetsprogram.  
 
Utifrån resonemang angående varumärkeslojalitet framkommer särskilda aspekter som är viktiga 
för B2B-tjänsteföretag då de bygger starka varumärken. Som både empiri och teori visar är det 
viktigt att arbeta med varumärkeslojalitet men det finns vissa aspekter som B2B-tjänsteföretag 
bör beakta, nämligen relationer och möjligen även hög kvalitet och dessa kan vara möjliga 
verktyg för att skapa varumärkeslojalitet. Det finns även en möjlighet att det är ännu viktigare för 
B2B-tjänsteföretag att fokusera på befintliga kunder, att lojalitetssegmentering kan vara en viktig 
aspekt samt att databasmarknadsföring kan vara ett lämpligare sätt att genomföra 
lojalitetsprogram på och att det inte är lika viktigt att implementera lojalitetsprogram för B2B-
tjänsteföretag, eftersom företagen arbetar med relationer i flera olika sammanhang.  
 
Enligt Aaker (1996, kap. 3) är varumärkesassociationer varumärkets hjärta och själ, det grundas 
på identiteten och det är där en stor del av varumärkeskapitalet skapas. Svaren gällande 
varumärkesidentitet kan vara en indikation på att företagen arbetar med detta och att de är 
medvetna om de varumärkesassociationer de försöker skapa, därav kan det vara relevant för 
B2B-tjänsteföretag. Både Attric och PHP Ltd nämner ord som specialiserad och 
specialanpassning vilket kan ge en indikation på att en möjlig aspekt i ett B2B-tjänsteföretags 
identitet är möjligheten till specialanpassning.    
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Relationer har visat sig vara en viktig aspekt för B2B-tjänsteföretag, då det återkommer i flera 
sammanhang i analysavsnittet samt betonas i såväl teori som empiri, bland annat i modellen ”Ett 
varumärke är mer än en produkt”. Relationer har enligt Gummesson (2002, s. 24-25) både ett 
tjänsteelement och ett B2B-marknadsföringssynsätt och författaren menar även att det går att ha 
en relation till ett varumärke (Gummesson, 2002, s. 143-149). Genom denna koppling att 
relationer återkommer i flera sammanhang, att teori visar på att det är viktigt för B2B- och 
tjänsteföretag samt att det går att ha en relation till ett varumärke kan det vara en viktig aspekt ur 
ett varumärkesbyggande perspektiv för B2B-tjänsteföretag. Relationer framkommer då 
varumärken ses som en organisation eller en person enligt Aaker (1996, kap. 3), därför kan 
organisationsassociationer samt varumärkespersonlighet i Aakers (1996) modell bli viktigt för 
B2B-tjänsteföretag ur denna synvinkel. Detta eftersom mycket grundar sig på relationer utifrån 
båda aspekterna. När det gäller värdepropositioner som Aaker (1996, kap. 3) talar om visar det 
sig enligt analysen att både emotionella och funktionella fördelar kan vara viktiga, möjligen kan 
det vara en kombination av dessa som är viktig för B2B-tjänsteföretag.   

 
Den typiska användaren visar utifrån PHP Ltd att den är komplex vilket återkommer på flera 
ställen i analysen och detta kan vara en indikation på att det är något B2B-tjänsteföretag behöver 
ta fasta på. När det gäller PHP Ltd och SAP visar det sig även i analysen att det finns flera 
kopplingar till relationer när den typiska användaren diskuteras. Ursprungslandet visar sig kunna 
vara en aspekt att ta hänsyn till vilket går att se i SAP:s fall, dock verkar det ej vara något som är 
en nyckelaspekt, då de två andra företagen ej såg det som en viktig del av deras varumärke. 
Organisationsassociationer har visat att de kan vara en aspekt då de återfinns på mer än ett ställe i 
analysen, exempelvis tas det upp i avsnittet om upplevd kvalitet samt att de för Attric och SAP 
liknar deras varumärkesassociationer. Organisationsassociationer skulle kunna vara en aspekt för 
B2B-tjänsteföretag att ta hänsyn till, vilket kan förklaras med vad Melin (2006, kap. 1) tar upp 
när denne menar att tjänsteföretag och industriföretag kan använda företagsnamnet som 
prioriterat varumärke, vilket gör att alla företagets aktiviteter återspeglas i varumärket.  
 
Alla informanter har kunnat tala om sitt varumärkes personlighet och hur de arbetar med denna. 
Vidare finns även en indikation på att de arbetar med varumärkespersonligheten genom de 
människor som levererar tjänsten och att det möjligen kan vara enklare för ett B2B-tjänsteföretag 
att skapa en varumärkespersonlighet, eftersom det är människor som levererar tjänsten. Dock 
anser vi att det finns en indikation på att varumärkespersonlighet inte är en framträdande aspekt 
att ta hänsyn till för B2B-tjänsteföretag. Även symbolen, som enligt Aaker (1996, kap. 3) kan 
göra det enklare att skapa påmind och spontan erinran, återfinns hos de tre varumärkena, dock 
verkar det finnas olika sätt att arbeta med symbolen. Att kunderna skall kunna uttrycka sig med 
hjälp av varumärket visar sig vara en mindre viktig aspekt enligt oss. Däremot visar känslomässig 
anknytning på att det även för B2B-företag kan vara emotionellt, vilket både Aaker (1996, s. 97-
99) och Melin (2006, s. 26) menar på är möjligt.  
 
Aakers (1996, kap. 3) modell ”Varumärket är mer än en produkt” tar upp en rad aspekter som 
visar att varumärket är mer än en produkt och efter genomförd undersökning blir slutsatsen i 
denna uppsats att aspekter från modellen kan vara viktiga för B2B-tjänsteföretag. Den mest 
framträdande aspekten att ta fasta på anser vi vara relationen till användarna då relationer 
återkommer utigenom analysen.  
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Icke-påtaglighet och komplexa köpbeslut är något som både empiri och teori betonar som att vara 
viktigt för B2B-tjänsteföretag, detta åskådliggörs bland annat i den övergripande frågan om 
särskilda hänsynstaganden som dessa typer av företag tar. Det handlar alltså om att förstå vem 
som skall påverkas och hur icke-påtaglighet påverkar B2B-tjänsteföretag. Därmed kan dessa 
aspekter vara något som B2B-tjänsteföretag bör ta hänsyn till då de bygger starka varumärken. 
 
Slutligen anser vi att vår utvärdering av Aakers (1996) modell ”Hur varumärkeskapital genererar 
värde” visar på att modellen fungerar som en utgångspunkt, dock anser vi att det kan behövas en 
modifierad upplaga som fokuserar på aspekter som är viktiga för såväl tjänste- som B2B-företag. 
Samtliga företag har visat dels på att det finns likheter men även på att det finns olikheter, vilket 
kan vara en indikation på att det delvis kan krävas skräddarsydda ansatser för B2B-tjänsteföretag. 
Det har visat sig att den övriga teori och dess aspekter som har redovisats i denna uppsats har 
varit relevant att använda i den analys som har genomförts och även fungerat som ett bra 
komplement till Aakers (1996) modell. Teorin behandlar en rad karakteristika och aspekter som 
ej fångats upp av empirin, detta betyder dock inte att de är irrelevanta. Vidare anser vi att den 
modell gällande att ”Ett varumärke är mer än en produkt”, som återfinns i teorin inte belyser 
delar som är framträdande aspekter för B2B-tjänsteföretag utan att det kan finnas andra aspekter 
som är mer relevanta. Dock finns det en aspekt som vi gärna vill lyfta fram och den kan därmed 
ta en plats bland tillgångskategorierna i Aakers (1996) modell, nämligen relationen till 
användarna. Det faktum att relationer förekommer på flera ställen i analysen leder oss till att vi 
vill lyfta fram relationstänkandet genom att låta relationsbegreppet ta plats bland 
tillgångskategorierna i modellen. En annan aspekt som framkommit i denna uppsats är att 
målgruppen integrerat med ett B2B-tjänstetänkande genom beslutsorganisationer är ytterligare en 
tänkbar tillgångskategori, detta för att kunna lyfta in skillnader mellan B2B och B2C. Denna 
undersökning har gett en indikation på att det finns vissa aspekter som bör vara relevanta för 
B2B-tjänsteföretag, men det krävs vidare forskning för att det skall kunna fastställas huruvida 
just de aspekter som tagits upp i denna studie är relevanta för samtliga B2B-tjänsteföretag. Ett 
förslag på en modifierad modell går att finna på följande sida.      
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Figur 1. Modifierad modell av David Aakers modell “Hur varumärkeskapital genererar värde”.  

 

 

 

 
 
 
 



 79 

7. Förslag till vidare forskning  
 
Då denna uppsats har fokuserat på ett relativt nytt fenomen inom forskningen finns det många 
aspekter av ämnet som kan utvecklas. Ett möjligt första steg är att utöka antal företag som 
undersöks vilket leder till att resultaten blir mer generaliserbara. För att kunna ta fram 
specialanpassade modeller för B2B-tjänsteföretag krävs vidare studier, då det i denna 
undersökning endast gjorts en utvärdering av en befintlig modell som främst är grundad på B2C-
produktföretag och även anpassad efter dessa. Det som denna uppsats har visat och som även 
annan forskning pekar på är att det finns vissa aspekter som skiljer sig för B2B-företag, för 
tjänsteföretag men även för B2B-tjänsteföretag. Dock anser vi att för att kunna ta fram mer 
generella aspekter och en modell som är applicerbar på samtliga B2B-tjänsteföretag krävs vidare 
forskning.  
 
Vidare forskning behövs även gällande varumärkeshantering för både B2B-företag men även för 
tjänsteföretag, det vill säga inte bara kombinationen av dem. Denna forskning kan sedan 
eventuellt ligga till grund för varumärkeshantering för B2B-tjänsteföretag. Teorin som 
presenteras tar upp ett antal karakteristika som gör att tjänster särskiljer sig från produkter samt 
som gör att B2B-företag särskiljer sig från B2C-företag. Alla dessa karakteristika fångas ej upp i 
empirin eller i analysen, däremot betyder detta inte att dessa karakteristika inte är relevanta. 
Vidare forskning krävs för att ta reda på om dessa karakteristika spelar roll och om så är fallet hur 
det påverkar B2B-tjänsteföretag då de bygger starka varumärken. 
 
Som påpekats i metoden finns det en möjlighet att vi missat relevanta aspekter samt att de 
karakteristika som behandlats i teorin har styrt oss i analys och slutsats. Det finns därmed en 
möjlighet att vi främst funnit de aspekter som modellen ”Hur varumärkeskapital genererar värde” 
betonar samt de som behandlas i teoriavsnittet 3.1-3.3. Detta eftersom uppsatsens syfte delvis är 
att utvärdera denna modell. Detta leder alltså till att det finns andra möjliga aspekter som B2B-
tjänsteföretag beaktar då de bygger starka varumärken men som vi inte lyckats få fram genom 
denna uppsats. Detta innebär att det krävs vidare forskning för att finna ytterligare aspekter som 
B2B-tjänsteföretag beaktar då de bygger starka varumärken, genom att exempelvis genomföra 
helt öppna intervjuer.       
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Bilaga 1 – Modellen ”Hur varumärkeskapital generera r värde”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Aaker (1996, kap. 1) Egen bearbetning  
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Bilaga 2 – Modellen ”Ett varumärke är mer än en pro dukt”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Aaker (1996, kap. 3) Egen bearbetning  
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Bilaga 3 – Intervjuguide   
 
Brand awareness 
 

• How well-known would you say that your company are? 
• Do you believe that most of your target group would know who you are if they saw the 

name of the company and what is the reason for that?  
• Does your company work with brand recognition? 
• If you do, how do you work with it? 
 
• To which degree is your brand recalled when your line of business is considered?  
• Does your company work with brand recall?  
• If so, how do you work with it?  

 
• Do you know if your customers consider your brand to be top of mind?  
• Do you work actively to become top of mind? 

 
Perceived quality 
 

• Would you say that you work with services which have high quality? 
• How do you work with quality? 
• Which quality dimensions does your customers consider important? Is this the quality 

dimensions that you offer? 
• Are you aware of the term perceived quality? 
• How do you work with perceived quality? 
• How do you consider the fact that your customers might not have time or the information 

to make rational decisions when deciding to buy a product or service? 
• Do you know which ques your customers associate with quality?  
• If so, is these ques a part of your brand and service offer? 
 

Brand loyalty 
 

• Do you believe that you have loyal customers? 
• How loyal are your customers? 
• Do you work actively to keep your loyal customers?  
• If so, how?  
• How important is loyalty for you company?  
• Do you concentrate mostly on attracting new customers or do you work more with 

existing clients? How is this done?   
• Do you work with lojalty segmentation? 
• If so, how do you work with loyalty segmentation?  
• Do you have special programs designed for working with loyalty? 
• What kind of programs would that be?  
• Do you work with database marketing? 
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• How is this done?  
 
Brand associations 
 

• How would you describe the brand identity of your company? 
• Do you have certain associations that you want your customers to associate you with? 
• What is the reason for that? 
• How do you think that the customers perceive you? 

 
Modell – A brand is more than a product 
 

• How would you describe your brand user?  
• Is this an important aspect of your brand? 
• If so, why?  
• Is your country of origin a vital part for your brand?  
• If so, why?  
• Which type of organizational associations are you trying to create?  
• Do you think that your customers have the same associations to your brand as you wish 

them to have? 
• How would you describe your brand personality? 
• How do you work with developing or creating your brand personality?  
• Do you have a symbol that represents your brand? 
• How do you work with reinforcing that symbol? 
• Do you work with keeping a good relationship with your customers?  
• How would you describe your relationship with your customers? 
• How do you work actively with keeping this relationship, reinforcing it and creating new 

ones? 
• Sometimes a relationship is based on a value proposition, do you think that in your case 

that the value proposition would be based on functional or emotional benefits? 
• What is the reason for that?  
• How do you think that your customers self-express the benefits of using your brand and 

service?  
• Which emotional benefits do you think your customers experience when using your brand 

and services?  
 
Other questions  
 
Since you are a service company working in a business to business context, are there special 
considerations that you have to take when you are building your brand?  
 
 
 
 
 
 


