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Sammanfattning 
 
Titel: Konsten att bygga ett varumärke – vet experter bäst?  
 
Inlämningsdatum: 080519 
 
Kurs: Kandidatuppsats 15 hp 
 
Författare: Pernilla Enqvist; 830720  
                    Maria Lindroth;  850802   
                                  
Handledare: Ulf Ågerup  
 
Problem: Hur har kommunikations- och eventbyråer arbetat med uppbyggnaden av företagets 
varumärke? 
 
Syfte: Vår uppsats syftar till att undersöka hur företag, kommunikations- och eventbyråer, 
som hjälper andra företag att bygga upp sina egna varumärken själva har hanterat sin egen 
varumärkesuppbyggande process. Genom varumärkesuppbyggande teorier ska vi undersöka 
om kommunikations- och eventbyråers arbetssätt kan härledas till dessa. 
 
Metod: I denna undersökning tillämpas en kvalitativ metod. Den data som insamlats är av 
deduktiv karaktär samt av både sekundär och primär art. Sekundärdata genom en 
litteraturstudie och primärdata genom intervjuer. 
 
Slutsatser: Genom engagerad och kunnig personal som levererar hög kvalitet på tjänsterna 
som kommunikation- och eventbyråerna tillhandahåller har de fått rekommendationer som lett 
till vidare uppdrag och ett gediget nätverk.  
 
Nyckelord: Varumärke, kommunikation, kommunikationsbyråer, event marketing och 
eventbyråer. 
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1. Introduktion 
I uppsatsens inledande del invigs läsaren i problemområdet. Vidare fastställs 
problemformuleringen, syftet med uppsatsen, uppsatsens målgrupp och avgränsning. För att 
förtydliga vissa centrala begrepp har vi valt att precisera dessa för läsaren.   
___________________________________________________________________________ 
  

1.1 Problemområde 
Det kommer ständigt ny teknik som påverkar vår vardag och omgivning på ett synligt men 
även osynligt sätt. Samtidigt som vi även tar mer och mer ansvar för vilken information vi vill 
ta till oss genom Internet och media. Vi är bara ett knapptryck iväg från hela världen vilket 
gör att den globala marknaden inte länge är onåbar utan i allra högsta grad nåbar. Marknaden 
har i och med detta krympt och utbudet av företag som erbjuder sina tjänster och produkter 
ökar oavbrutet. Företagen gör sitt yttersta för att intressera nya kunder och människor. Detta 
innebär att företagen måste visa på vilka fördelar det innebär att välja deras produkter eller 
tjänster. Det räcker inte längre att bara ta för givet att kunderna söker upp produkter och 
tjänster själva och är lojala mot företagen (Erikson, 1992).  
 
Vi utsätts för över 500 reklambudskap per dag (Doyle och Stern, 2006). Detta medför att 
företagen måste anstränga sig mer för att synas i mediebruset. Under det senaste årets 
ekonomiska nedgång har konkurrensen om konsumenterna intensifierats. Det är en konstant 
kamp mellan uppmärksamhet och resurser. Detta får till följd att företags 
markandsavdelningar i större utsträckning måste rättfärdiga alla satsningarna som görs. 
Satsningarna måste inte bara vara ekonomiskt hållbara utan ska helst ha även en långsiktig 
effekt.  Att locka kunder och få dem att stanna är ett sätt att skapa sig ett starkt varumärke.  
 
Ett starkt varumärke är ofta en värdefull tillgång för ett företag och även ett konkurrensmedel. 
Om kunderna kan engagera sig på ett emotionellt plan och förknippa sina egna värderingar 
med ett varumärkes image så kommer de i större utsträckning bli lojala och det är vad 
företagen vill. Varumärket är en resurs och ensamrätt som inte går att tidsbegränsa, vilket gör 
det till en evig tillgång. Därför betraktar många företag varumärkesuppbyggande som en fråga 
av hög prioritet (Melin, 2006). För att få sitt eget varumärke att synas och tränga igenom 
mediebruset anlitar företag ofta kommunikations- och eventbyråer som anses vara experter på 
områden som marknadskommunikation, analys av markanden och marknadsaktiviteter. 
Förhoppningen är att dessa byråer ska hjälpa till att profilera företaget till den grad att det blir 
placerat i kundernas medvetande vid valet av tjänst eller produkt. Men precis som det är på 
övriga marknader så råder det även stor konkurrens mellan kommunikations- och eventbyråer 
om kunderna. En sökning av kommunikationsbyrå respektive eventbyrå på Gula sidorna 
genererade sammanlagt i 581 träffar [1], [2]. Företagen som ska anlita en kommunikations- 
eller eventbyrå har alltså flertalet företag att välja mellan. Men även dessa företag har ju ett 
behov av att bygga upp sitt eget varumärke för att konkurrera med andra företag inom samma 
bransch, hur går de till väga för att forma sitt eget varumärke?  
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1.2 Problemformulering  
Hur har kommunikations- och eventbyråer arbetat med uppbyggnaden av företagets 
varumärke? 
 

1.3 Syfte 
Vår uppsats syftar till att undersöka hur företag, kommunikations- och eventbyråer, som 
hjälper andra företag att bygga upp sina egna varumärken själva har hanterat sin egen 
varumärkesuppbyggande process. Genom varumärkesuppbyggande teorier ska vi undersöka 
om byråernas arbetssätt kan härledas till dessa. 
  

1.4 Målgrupp 
Intressenter för denna uppsats är i första hand personer verksamma inom kommunikations- 
och eventbyråer. I andra hand studenter och lärare på A, B och C-nivå inom 
marknadsföringsämnet med ett intresse kring varumärkeshantering. Övriga intressenter är 
företag som arbetar aktivt med sin varumärkesuppbyggnad och som genom denna uppsats får 
en bättre inblick i hur kommunikations- och eventbyråer arbetar med varumärkesuppbyggnad. 
  

1.5 Avgränsning  
Med tanke på att vi har begränsat med tid för vår undersökning och att det finns många 
företag som arbetar med kommunikation och event så har vi valt att fokusera undersökningen 
på en kommunikationsbyrå och en eventbyrå. Dessa byråer har vi valt att avgränsa oss till 
eftersom det skulle bli ett för omfattande arbete att undersöka alla företag som arbetar med 
kommunikation och event.  
 
Anledningen till att vi valt dessa kommunikations- och eventbyråer är att de väl företräder 
branschen. De är cirka 10-15 anställda som arbetar med både stora och mindre kunder. 
Företagen är även välkända inom branschen och vi anser därför att dessa företag representerar 
kommunikations- och eventbyråer väl. I dessa kommunikations- och eventbyråers 
verksamheter har vi valt att koncentrera oss på hur företagen har byggt upp sitt varumärke för 
att klara konkurrensen som råder på marknaden. 
 

1.6 Begrepp 
Dessa definitioner har vi valt att utgå från som de centrala begreppen. 
 

1.6.1 Varumärke 
Ur ett juridiskt perspektiv ska ett varumärke vara möjligt att framställas grafiskt och kunna 
särskiljas från andra produkter. Men ur ett marknadsförings perspektiv är det känt att ett 
företags aktiviteter och resurser påverkar hur varumärket uppfattas. Varumärket är således en 
tillgång och konkurrensfördel i och med att det speglar vad företaget har för identitet (Melin, 
1999).   
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1.6.2 Kommunikation 
Den övergripande beskrivningen av kommunikation är en gemensam dialog mellan en 
sändare och en mottagare. Ett företag kan använda sig av kommunikation på dess marknad. 
Det innefattar marknadsföring så som marknadsanalys, produktutveckling, reklam och 
försäljning. Kommunikation är alltså ett företags medvetna kontaktform och dess uppbyggnad 
för att dialogen mellan interna och externa enheter ska fungera (Erikson, 1992). 
 

1.6.3 Kommunikationsbyråer 
Kommunikationsbyråer arbetar med att hjälpa företag att skapa och bevara bra förhållanden 
med sina kunder och intressenter. Detta görs genom analyser av sina kunders varumärken och 
vilket kommunikationsbehov de har. Arbetet leder senare till ett praktiskt utförande i olika 
kanaler [3]. 
 

1.6.4 Event marketing 
Event marketing är ett sätt att samordna kommunikation i ett skapat eller sponsrat evenemang. 
Event marketing anordnas genom att en målgrupp samlas i tid och rum kring en aktivitet. På 
så sätt skapas ett möte där ett företags budskap kan kommuniceras och kombineras med att 
målgruppen är med om en upplevelse [4]. 
 

1.6.5 Eventbyråer 
Eventbyråer hjälper företag med att kommunicera och integrera med sina målgrupper. Genom 
att stärka företagets relationer och varumärke skapar de PR-effekter genom upplevelsebaserad 
marknadsföring [5].  
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2. Metod 
Under del två redogör författarna för uppsatsens undersökningsmetod, tillvägagångssätt samt 
källkritik. Denna redogörelse är till för att ge läsaren en större förståelse av arbetssättet. 
Läsaren kan då analysera om vår metod varit relevant för uppsatsen.    
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Kvantitativ metod 
Det finns två olika typer av undersökningsmetoder, kvantitativ metod och kvalitativ metod. 
Det finns både fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Det som påverkar vilket 
tillvägagångssätt som passar bäst är vilken problemformulering som valts. Den kvantitativa 
metoden kan användas när det behövs ett omfattande material för att besvara 
problemformuleringen. Detta material ska kunna hanteras på ett statistiskt sätt så att det går att 
göra generaliseringar av det insamlade materialet, vilket innebär att det ofta handlar om olika 
enkäter som ska besvaras av ett flertal respondenter. Det medför att undersökningssvaren blir 
ytliga (Jacobsen, 2002).  
 

2.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för en undersökning där det behövs grundliga svar 
som är av beskrivande sort från få respondenter. Det handlar i första hand om att genom ord, 
text och handling samla information från respondenterna och på så sätt söka svaret på 
problemet. Det måste råda stor öppenhet mellan intervjuaren och respondenten eftersom 
resultatet ska utmynna i detaljer och nyanser som ska analyseras i ett senare skede (Jacobsen, 
2002). 
 
I denna undersökning har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod. Detta med anledning av att 
fokus vid kvalitativa metoder tillåts vara vid hur individen tolkar sin sociala verklighet. Detta 
är av vikt då respondenten som deltar i undersökningen ska få beskriva hur denne anser och 
tolkar arbetet av och kring varumärkesuppbyggnad (Bryman, 2002). 
 

2.3 Datainsamling 
Under denna del av metoden redogörs för författarnas datainsamlingsmetoder.    
 

2.3.1 Induktiv datainsamling 
Induktiv datainsamling innebär att empirin först undersöks och sedan formuleras teorierna. 
Denna ansats är fördelaktig för forskaren har inga förutfattade meningar om hur verkligheten 
ska se ut eftersom ingen teori är insamlad. Det är först efter insamlandet av 
forskningsresultatet som dessa teorier tas fram. På så sätt kan inte forskningsresultatet bli 
avgränsad av tidigare information. Det är dock svårt om inte omöjligt att försöka samla in 
information från verkligheten utan att från början inneha någon information eller uppfattning 
om hur omgivningen set ut. En avgränsning kan ofta vara en omedveten handling som vi 
instinktivt och genom fostran har lärt oss. Därför kan information bli förbisedd i denna 
insamlingsmetod (Jacobsen, 2002).  
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2.3.2 Deduktiv datainsamlig 
Deduktiv datainsamling innebär att teorier först samlas in och därefter empiri. Detta ger 
forskaren möjlighet att först bilda sig en uppfattning om hur omvärlden tolkats genom teorier 
för att sedan undersöka om det stämmer överens med verkligheten. Denna ansats kritiseras 
eftersom forskaren kan belysa den empiri som överensstämmer med den förutbestämda teorin. 
Detta problem kan begränsas genom att innan empirin samlas in fundera på vilka 
förväntningar som finns och på så sätt försöka fokusera på det som är nytt och viktigt istället 
(Jacobsen, 2002). 
 
I vår undersökning har vi fokuserat på den deduktiva datainsamlingsmetoden. Vi har samlat in 
teorier som vi anser är relevanta för vår problemformulering och vårt syfte för att sedan samla 
in relevant empiri från respondenterna. 
 
Vi valde deduktiv datainsamling eftersom vi redan tidigare har studerat många teorier kring 
varumärkesuppbyggnad. Därför kunde vi inte samla in empirin under förutsättningen att vi 
inte skulle haft förutfattade meningar om vilka teorier vi sedan kunde hänvisa empirin till.  
 

2.3.3 Primärdata 
Primärdata är data som samlas in för att besvara det specifika problemet (Christensen, 
Andersson, Engdahl, & Haglund 2001). Primärdata har samlats in genom intervjuer med 
delägare och aktivt verksamma personer inom kommunikations- och eventbyråer. Dessa 
respondenter har blivit utvalda eftersom de har bra insikt i företagen och alla dess delar.  
 
Intervjuerna har skett på respondenternas kontor med en intervjuhandledning, diktafon samt 
penna och papper. Intervjuhandledningen har bestått av en del med teman, där ämnen tagits 
upp som respondenten har fått resonerat kring. Medan den andra delen bestod av frågor som 
formulerats i förväg av författarna. Intervjun inleddes med övergripande frågor om företagen 
angående deras historik, organisation och ägandeförhållande. Diktafonen har använts för att 
undvika att information faller bort och för att ögonkontakten inte ska försummas, ögonkontakt 
är viktigt i en intervjusituation för att respondenten ska känna förtroende för intervjuaren. 
Diktafonen har även bidragit till att ett normalt samtalstempo utan avbrott har åstadkommits 
där respondentens kroppsspråk har observerats. Papper och penna har funnits med under 
intervjuerna och använts för att skriva upp nyckelord och citat utifall det skulle bli fel på 
diktafonen. Författarna önskar med dessa intervjuer få kunskap kring hur respondenterna och 
de organisationer som de representerar har byggt upp företagens varumärken för att bli 
framgångsrika på marknaden. 
 
Författarna har i denna undersökning använda sig av intervjuer av kvalitativ karaktär. 
Fördelen med denna karaktär ligger i att respondentens egna värderingar och hur denne tolkar 
sin omgivning ligger i fokus. Intervjuer av detta slag är även flexibla, vilket medför att en 
djupare kunskap kan införskaffas kring det respondenten upplever som relevant och 
betydelsefullt (Christensen et al, 2001). 
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2.3.4 Sekundärdata 
För att få en större förståelse för ämnesområdet varumärkesuppbyggnad genomförde 
författarna en litteraturstudie genom att eftersöka relevant sekundärdata. Sekundärdata är data 
som insamlats tidigare för ett annat syfte (Christensen et al, 2001). Sekundärdata söktes 
främst genom tidigare kurslitteratur, artiklar samt i tidigare uppsatser.  
  

2.4 Validitet och reliabilitet 
För att en uppsats ska anses vara trovärdig och giltig måste den vara av god kvalité. Det är 
viktigt att undersöka det som avses på ett korrekt sätt. Detta kan bevisas genom att uppsatsen 
har hög reliabilitet och validitet (Jacobsen, 2002).  
 
Med validitet menas i vilken utsträckning det som avsetts mäta verkligen har mätts i 
undersökningen. Med validitet kontrolleras trovärdigheten för uppsatsens utförande och 
resultat. Detta betecknas även som intern validitet. Men det finns även extern validitet som 
syftar till att kontrollera i hur stor utsträckning det går att generalisera uppsatsen. Extern 
validitet beror på vad respondenten har för förväntningar och hur mycket förhandsinformation 
denne har skaffat sig. I vissa fall anpassar då respondenten sina svar till vad denne tror är 
förväntat. Detta ska undvikas genom att intervjuaren är påläst och inte försöker färga svaren 
med sina egna åsikter (Jacobsen, 2002).  
 
Med reliabilitet menas i vilken nivå som undersökningen kan upprepas igen. Det ska alltså gå 
att upprepa arbetssättet och få samma resultat igen. Det som är viktigt att tänka på är att 
intervjuaren är unik och kommer därför att påverka hur undersökningen utförs (Jacobsen, 
2002).  
 
Genom att vi har information om hur reliabilitet och validitet påverkar trovärdigheten för vår 
uppsats har vi undvikt de fällor som finns i så stor utsträckning som möjligt. Vi har stärkt 
validiteten genom att noggrant överväga de frågor vi har ställt samt kontrollerat frågorna på 
några testpersoner så att de inte kan missuppfattas. När det förekommit missuppfattningar har 
vi granskat våra frågor och omformulerat dem. Under intervjutillfället har vi spelat in samtalet 
samt fört anteckningar så vi kan återge informationen exakt som respondenten har reagerat 
och svarat (Jacobsen, 2002). Vi lever i en föränderlig värld vilket gör att det är svårt att samla 
in identisk information vid olika tillfällen. Om vi skulle utföra denna undersökning på exakt 
samma sätt men vid ett annat tillfälle så skulle troligtvis resultatet bli annorlunda eftersom vår 
omvärld då skulle ha förändrats och nya förutsättningar skulle ha uppkommit. Därför bör 
reliabiliteten inte vara vår främsta källa för giltighet i denna uppsats (Christensen et al, 2001). 
 

2.5 Källkritik  
Under den tid vi har skrivit den här uppsatsen och samlat in information från litteratur, artiklar 
och intervjuer har vi haft i åtanke att denna information kan variera i trovärdighet och 
relevans. Det går att finna mycket information om varumärkesuppbyggnad, men inriktningen 
tjänster, kommunikations- och eventbyråer har avgränsat den information som går att 
använda. Eftersom vi inte har funnit information som handlar specifikt om 
varumärkesuppbyggnad i kommunikations- och eventbyråer har vi använt oss av litteratur och 
artiklar som behandlar varumärkesuppbyggnad inom tjänsteföretag främst på en ”business to 
business” (B2B) marknad.  
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Att vår undersökning kanske inte går att applicera på alla kommunikations- och eventbyråer 
är vi medvetna om. Detta beror på att vi har haft en begränsad tidsperiod att undersöka detta 
problem och således valde vi att fokusera på att intervjua en kommunikationsbyrå och en 
eventbyrå, som vi i så stor utsträckning som möjligt anser kan representera de flesta byråer 
som arbetar med kommunikation och event. Trots att dessa kommunikations- och eventbyråer 
inte kan företräda alla byråer inom sitt segment så anser vi att vår uppsats kan ge tips och råd 
för nystartade och etablerade kommunikations- och eventbyråer samt andra företag som 
arbetar med sitt varumärkesuppbyggande.   
 
Under insamlingen av empiri har vi gjort vårt yttersta för att inte våra respondenter ska bli 
påverkade av de teorier vi valt att utgå från. Självklart är det svårt eftersom våra frågor 
grundar sig i teorin på ett eller annat sätt. Ett annat problem som uppstår är att respondenten 
kan uppleva situationen som svår eftersom vi ställer frågor som i vissa fall kan anses vara 
känsliga. För respondenten är vi främmande människor som de kanske inte är villiga att delge 
känslig information till.  
 
Intervjuerna har sedan återgetts skriftligt vilket gett ett gediget material med mycket 
information Vi har då valt att belysa vissa delar av denna information. Vi är medvetna om att 
när detta urval gjorts kan information som av andra ansetts vara viktigt gått förlorad. Men 
eftersom det finns en viss begränsning på denna undersökning måste detta göras. Det är vi 
som författare som sedan ska tolka och analysera informationen och därför har vi valt att ta 
med de delar som känts mest väsentliga. 
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3. Teori – Varumärkesuppbyggnad  
I kapitel tre redogör författarna för insamlad teori som handlar om olika aspekter vid 
varumärkesuppbyggnad. Teorin är hämtad från litteratur och artiklar. 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Varumärke 
Varumärket är det som står i fokus vid affärsstrategier och marknadsföring. Ett framgångsrikt 
varumärke ger framgång åt företaget genom att generera nya och återkommande kunder. 
Lojala kunder ger företaget chansen att öka sina marknadsandelar, generera starkt pengaflöde 
och behålla en bra prisnivå (Doyle & Stern, 2006). Det finns oändligt många faktorer i ett 
företag som ger varumärket dess värde och det är en utmaning att försöka förstå alla dessa 
faktorer. Allt från kundservice och kvalitet till samhällsrelationer och personalens beteende 
påverkar kundernas sätt att uppfatta varumärket (Hogan, Almquist & Glynn, 2005). 
Tjänsteföretag stöter på vissa problem vid varumärkesuppbyggnad eftersom tjänster är 
ogripbara, obeständiga, svåra att standardisera samt att konsumtion och produktion sker 
samtidigt (Doyle & Stern, 2006).  
 

3.2 Tjänster 
En tjänst har fem olika karaktärer som företag måste ha i åtanke vid utformningen av olika 
strategier. Dessa olika karaktärer är oskiljaktighet (inseparability), ogripbarhet (intangibility), 
föränderlighet (variability), går ej att lagra (perishability) och avsaknad av ägarskap (lack of 
ownership) (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005). Orden är fritt översatta från 
engelska till svenska. 
 

3.2.1 Oskiljaktighet 
Produktion och konsumtion av en tjänst sker nästan alltid samtidigt vilket betyder att den inte 
kan skiljas från utföraren. Kunden är många gånger närvarande när tjänsten utförs och 
kommer tillsammans med utföraren att påverka slutresultatet. Det är mycket viktigt för 
tjänsteföretag att utbilda sin fältpersonal i hur en kund ska bemötas på bästa sätt (Kotler et al., 
2005).        
   

3.2.2 Ogripbarhet 
En tjänst går inte att se, ta på eller höra och därför kan inte kunden före ett köp utvärdera 
tjänsten på samma sätt som en produkt. Det här kan leda till att kunden känner en viss 
osäkerhet inför tjänsten och kommer att börja leta efter andra faktorer som kan ge en bild av 
tjänstekvalitén. Dessa faktorer kan vara pris, anställda, utrustning och geografisk position. På 
grund av tjänstens ogripbarhet måste företaget förmedla hur de vill bli uppfattade genom 
saker som är gripbara, som tillexempel namn, logotyp, inredning och personal (Kotler et al., 
2005). 
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3.2.3 Föränderlighet   
Kvalitén på en tjänst är ständigt föränderlig eftersom den utförs av olika människor, med olika 
kunder, på olika platser och vid olika tidpunkter Att hålla en jämn tjänstekvalité är en 
utmaning för företaget. För att säkerhetsställa kvalitén på en tjänst så mycket som möjligt 
finns det olika åtgärder som företaget kan göra. Först handlar det om att anställa rätt personal 
och utbilda den. Personalen ska även motiveras att göra ett bra jobb genom till exempel 
bonussystem där god feedback från kunder ger belöning. Tredje steget för tjänstekvalité är att 
hela tiden mäta hur nöjda kunderna är. Genom olika system där kunden kan klaga och komma 
med förslag kan företaget hitta fel och korrigera dem. Fjärde och sista steget för bra 
tjänstekvalité handlar om att utveckla en checklista för hur tjänsten ska utföras. Personalen 
kan lätt följa checklistan och upptäcka om de har glömt något steg (Kotler et al., 2005).     
 

3.2.4 Går ej att lagra 
En tjänst kan inte läggas på lager och tas fram vid ett senare tillfälle. Att en tjänst inte går att 
lagra är inget problem för företag så länge utbud och efterfrågan ligger på jämn nivå, men när 
efterfrågan sjunker skapas problem. För att hantera det här problemet finns olika strategier 
företag kan använda sig av. Prisvariation beroende på hög eller låg efterfrågan kan leda till att 
fler kunder köper tjänsten när priset är lågt och på så sätt jämnas efterfrågan ut. En annan 
strategi är att säsongsanställa personal som bara arbetar när efterfrågan är stor (Kotler et al., 
2005).      
 

3.2.5 Avsaknad av ägandeskap  
Eftersom det inte går att lagra en tjänst går den heller inte att äga någon längre tid. När den 
har använts är den borta till skillnad från en produkt. Avsaknaden av ägarskap leder till att 
tjänsteföretag måste lägga mer energi på att bevara varumärkesidentiteten. Det kan göras 
genom att till exempel utveckla kundklubbar för att skapa känslan av ägande och samhörighet 
(Kotler et al., 2005).      
 
I den undersöka litteraturen är nedanstående begrepp återkommande som viktiga ingredienser 
vid uppbyggandet av ett framgångsrikt varumärke.   
 

3.3 Kvalité 
Konsistent kvalitet är ett av de viktigaste attributen ett företag kan ha för att nå framgång med 
sitt varumärke eftersom det skapar tillförlitlighet. Kvalitet är dock något som är lätt att 
identifiera och imitera. Ett annat viktigt attribut är en unik visuell identitet som till exempel en 
särpräglad logotyp kan bidra med. Visuell identitet kan ses som en del av märkesidentiteten 
(Melin, 2006).  
 
Precis som Melin (2006) så påstår också Doyle & Stern (2006) att bra kvalité på en produkt 
eller tjänst är bland de viktigaste attributen som bestämmer hur lönsamt och framgångsrikt ett 
varumärke kommer att bli. Att mäta kvalitet på tjänster är dock inte så enkelt eftersom det inte 
går att erbjuda en standardtjänst som alltid är densamma, det går inte att se tjänsten och 
eftersom produktion och konsumtion sker samtidigt så är kunden mycket delaktigt, vilket gör 
det svårt att kontrollera kvalitet. En annan svårighet med kvalitén när det handlar om tjänster 
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är att det inte bara är slutresultatet som avgör kundens upplevda kvalitet utan hela processen 
fram till slutresultatet och de förväntningar kunden har på tjänsten.  
 
För att uppnå hög tjänstekvalité så finns det olika faktorer som tjänsteföretag bör fokusera på. 
Först måste företagets målgrupp identifieras och analyseras för att ta reda på vad som är 
kvalitet för dem. Sedan måste alla på ledningsnivå vara hängivna till att uppnå en hög 
kvalitetsnivå på tjänsten. Tredje steget handlar om att tjänstekvalitet kräver detaljrikt 
genomförande, så som att motivera och träna personalen samt att sätta mätbar och hög 
prestationsstandard. Därefter utveckla system som kan mäta företagets prestationer och 
jämföra dem med den satta prestationsstandarden. Till sist bör företag tänka på hur 
kommunikation utformas så att den inte ger löfte om något företaget inte kan leva upp till 
(Doyle & Stern, 2006).  
 

3.3 Märkesidentitet 
Märkesidentitet anger vad som gör ett varumärke unikt, ger det mening och vad det står för. 
Begreppet märkesidentitet är något som på senare tid har blivit viktigt för företag. Attribut är 
lätta att imitera och därför behöver företag bättre konkurrensfördelar som till exempel en stark 
märkesidentitet erbjuder. Personlighet, namn och marknadskommunikation är några av de 
faktorer som används vid utvecklingen av ett en stark identitet och det är viktigt att dessa 
faktorer tillsammans skapar en enhetlig identitet (Melin, 2006). Två strategier att använda sig 
av vid uppbyggandet av märkesidentitet i ett ”business to business” företag är adaption och 
rådgivning (Beverland, Napoli & Yakimova, 2007).  
 

3.3.1 Adaption 
Adaption handlar om att anpassa sina erbjudanden efter alla kundens individuella önskemål 
och behov. Företag som kan erbjuda sina kunder total adaption får oftast återkommande lojala 
kunder (Beverland, Napoli & Yakimova, 2007).  
 

3.3.2 Rådgivning 
Rådgivning är att gå steg längre än adaption. Det handlar om att lyssna på kunden, lösa 
dennes problem och att förebyggande ge förslag på lösningar som kunden kommer att tjäna på 
(Beverland, Napoli & Yakimova, 2007).   
 

3.4 Differentiering 

De två ovanstående begreppen (attribut och märkesidentitet) handlar om att identifiera de 
faktorer som behövs för en stark märkesidentitet och är basen för attraktiva attribut. Av dessa 
faktorer bör en eller flera noggrant väljas som kan ge en långsiktig differentieringsfördel. 
Denna eller dessa faktorer är varumärkets kärnvärde. Kärnvärdet är den primära 
konkurrensfördel ett varumärke har och det bör därför bör det avsättas mycket resurser åt att 
identifiera detta. Kärnvärdet är det som ska vara basen för positionering och 
marknadskommunikation av varumärket (Melin, 2006).  
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Doyle & Stern (2006) anser även att det är viktigt för ett företag att kunna differentiera sig, 
men att det för tjänsteföretag är extra svårt att göra det. Anledningen till svårigheten är att det 
inte finns några påtagliga produkter att jämföra mellan, det är svårt att patentskydda en tjänst, 
jämn kvalité är svår att bibehålla och att effektivisering är svårt då det kan leda till minskad 
kvalité på tjänsten. Kotler et al, (2005) anser att företag kan differentiera sig genom att bland 
annat ta hjälp av bland tre attribut:       

 Differentiera sig genom personalen. Det är viktigt att utbilda personalen i 
kundbemötande. För att differentiera sig genom personalen måste de vara kompetenta, 
inneha kunskap, inge förtroende, lyssna på och prata med kunden, vara noggranna 
samt snabbt kunna lösa och svara på kundernas frågor och problem (Kotler et al., 
2005).      

 Differentiera sig genom image. Imagen kan skapas genom det uppbyggda varumärkets 
status och personlighet. Budskapet som ska kommunicera företagets image ska vara 
distinkt och konsekvent. Vidare ska det förmedla huvudsakliga fördelar och företagets 
position på marknaden (Kotler et al., 2005). 

 Differentiera sig genom priset (prisvärde). Kunderna vill köpa det som ger dem mest 
värde i förhållande till priset (Kotler et al., 2005).      

 

3.4.1 Image/Identitet 
Begreppen image och identitet kan ibland missuppfattas och det är lätt att blanda ihop dem. 
För att hålla isär begreppen kan image beskrivas som hur vi vill att andra ska se på oss och 
identitet är hur vi egentligen är. När det talas om ett företags identitet syftas det i de flesta 
sammanhang på vad företaget vill stå för och förknippas med. Målsättningen för företaget är 
att kundernas samlade intryck av dem ska resultera i en image som är stark, positiv och 
konkurrenskraftig (Melin, 1999).  
 

3.5 Positionering 
Positionering handlar om att skapa sig en unik position för varumärket i kundens medvetande. 
En position som leder till märkeskännedom och lojalitet. En stark position i kundens 
medvetande fungerar som en inträdesbarriär för konkurrenter. Ovanstående handlar om extern 
positionering, men även intern positionering är viktig då alla medarbetare i en organisation 
ska känna till vad varumärket representerar (Melin, 2006). En vision om hur varumärket ska 
vara och vad det ska göra är viktigt att utarbeta vid positionering eftersom varumärket ger 
kunderna en bild om vad de kan förvänta sig. Varumärket blir ett löfte till kunden om hur 
tjänsten kommer att leverera tillfredställelse och värde (Kotler et al., 2005).  
 
Det finns tre olika typer av positioneringsstrategier som företag kan inrikta sig på: 
Differentiering genom att erbjuda kunden något unikt, Kostnadsöverlägsenhet genom att vara 
det företaget som har de lägsta priserna och lägsta tillverkningskostnaderna och Fokusering 
som innebär att koncentrera sig på en smal målgrupp och ge dem precis vad de behöver. Men 
det bästa för företag för att nå framgång är att kombinera dessa tre strategier (Doyle & Stern, 
2006).  
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3.6 Kommunikation 
När ett företag har identifierat sitt kärnvärde och vilken position de vill ha i kundens 
medvetande gäller det att förmedla detta budskap på rätt sätt. Det här är inte alltid så enkelt 
med tanke på det allt mer växande mediebruset. Det är viktigt för företag att satsa på originell 
och individuell reklam (Melin, 2006). För att kommunikation ska fungera måste det finnas en 
sändare och publik, om publiken väljer att inte ta del av kommunikationen har pengar och tid 
gått till spillo. Det finns ett antal olika faktorer att tänka på vid utformning av kommunikation. 
Meddelandet som företaget sänder måste matcha det valda segmentets intressen, det ska vara 
nytt och fräscht och storslaget genom kreativitet, storlek, färg och placering. (Doyle & Stern, 
2006) 
 
Eftersom en tjänst är ogripbar blir den svårare att marknadsföra och kommunicera än en 
produkt. För att göra en tjänst mer gripbart kan symboler och andra gripbara saker användas 
som kan ge kunden en bild av tjänstens karaktär. Ett starkt kommunikationsverktyg som 
tjänsteföretag kan vinna mycket på är word of mouth och kunder bör uppmuntras att berätta 
för sina vänner om den skickliga service de fick av tjänsteföretaget (Doyle & Stern, 2006). 
Marknadskommunikationen är en viktig faktor vid varumärkesuppbyggnad eftersom den ska 
övertyga och påminna kunderna om varumärkets konkurrensfördelar (Melin, 2006). 
 

3.7 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är en viktig ingrediens för att tjänsteföretag ska lyckas på marknaden. 
Ett starkt attribut för tjänsteföretag är perfekt service och den som levererar det är personalen. 
Ett tjänsteföretags kunder kommer i kontakt med företaget via personalen som genom sitt sätt 
att agera ger en bild till kunderna om vilket slags företag de har att göra med, vilket i sin tur 
ger en uppfattning om varumärket. Om personalen ska kunna erbjuda perfekt service så måste 
de bli behandlade på ett bra sätt och tro på företagets förmåga, personalen ska därför 
behandlas som en intern kund. Intern marknadsföring kan delas upp i fyra olika delar 
(Papasolomou & Vrontis, 2006).  
 

1. Den interna kunden: Personalen måste känna att de är betydelsefulla för företaget och 
alla oavsett position ska behandla varandra med respekt och tillit (Papasolomou & 
Vrontis, 2006). 

 
2. Träning och utbildning: Personalutbildning är viktigt för de anställda som arbetar 

närmast kunden. Utbildningen ska bestå i att se kundbehov och utveckling av hela 
företaget i riktningen att kundorientering börjar internt (Papasolomou & Vrontis, 
2006). 

 
3. Belöningssystem: Ett sätt att motivera personalen att prestera bättre och uppnå både 

personliga- och företagsmål är att använda sig av belöningssystem (Papasolomou & 
Vrontis, 2006). 

 
4. Standardkvalitet: Företaget ska konstant kunna möta kundernas förväntningar, både 

externa och internt. Om de interna kundernas förväntningar uppfylls kommer de arbeta 
för att uppfylla de externa kundernas förväntningar (Papasolomou & Vrontis, 2006). 
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Kotler, et.al. (2005) säger att både kunder och anställda uppmärksammas i framgångsrika 
tjänsteföretag. För att ta väl hand om sina kunder måste de anställda också bli väl 
omhändertagna. Förutom att använda sig av vanlig traditionell extern marknadsföring måste 
tjänsteföretag för att uppnå hög tjänstekvalité använda sig av interaktiv marknadsföring och 
intern marknadsföring. I följande figur illustrerar Kotler et al., (2005) tre olika typer av 
marknadsföring som ett tjänsteföretag bör använda sig av. 
 
  
 Figur 1 – Tre typer av marknadsföring för tjänsteföretag 

 
     (Kotler et al., 2005) 
 
Det företaget investerar i att motivera och utbilda sina anställda är intern marknadsföring. Den 
interaktiva marknadsföringen uppstår i interaktionen mellan kund och personal. Det är den 
interaktiva marknadsföringen som avgör kundens upplevda kvalité. Tjänstekvalitén är 
beroende av både hur tjänsten utförs och av vem som utför den (Kotler et al., 2005).   
 

3.8 Kundupplevelse 
Många företag är fixerade vid att vara bäst när det gäller att få nöjda kunder och det finns 
många forum som påstår att de kan avslöja hemligheten bakom företag som är framgångsrika 
inom detta område. Misstaget som företag gör är att de kopierar dessa forum och tror att det 
direkt kan appliceras på deras företag. Det finns fyra steg som varumärkesuppbyggande 
företag bör följa för att kunna påverka och effektivisera sina egna kunders upplevelser av 
varumärket (Hogan, Almquist & Glynn, 2005). 
 

1. Företaget måste identifiera sina nyckelkunder och inse att alla kunder inte är lika 
viktiga (Hogan, Almquist & Glynn, 2005).  

 
2. Andra steget går ut på att ta reda på vilka kundmötespunkter ”touchpoints” som 

kommer att påverka kunderna mest. Exempel på ”touchpoints” är att flygbolag har 
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effektiv incheckning och avgår på utsatt tid. När dessa är identifierade ska företagets 
investeringar koncentreras dit (Hogan, Almquist & Glynn, 2005). 

 
3. Realistiska mål för implementeringen av satsningen på företagets viktigaste 

”touchpoints” bör sättas upp. Det måste utvärderas om företaget är redo att satsa på 
dessa ”touchpoints” och vilket som är det smidigaste och effektivaste sättet det ska 
utföras (Hogan, Almquis & Glynn, 2005).  

 
4. När företaget har satsat på sina viktigaste ”touchpoints” måste dessa hela tiden 

övervakas och utvärderas. En ”touchpoint” som är viktig för kunderna idag kanske 
inte är lika viktig inom ett år eftersom det hela tiden etableras nya företag som 
erbjuder nya saker på marknaden (Hogan, Almquist & Glynn, 2005).    

 

3.9 Teorisammanfattning    
Nedan följer en presentation av den teori vi har utvecklat under uppsatsarbetet. 
Sammanfattningen har tagits fram för att få en lättöverskådlig bild av teorin. 
Sammanfattningen kommer till stor del att användas i analysavsnittet i den här uppsatsen. 
Sammanfattningen presenterar det i teorin som vi anser är viktigast för tjänsteföretag och 
speciellt event- och kommunikationsbyråer att följa och tänka på vid varumärkesuppbyggnad. 
Sammanfattningen innefattar inte de delarna av teorin som handlar om tjänsters karaktär. Vi 
anser inte att det är relevant att beskriva det i denna sammanfattning eftersom det inte är ett 
verktyg vid varumärkesuppbyggnad. Det är dock relevant att förklara i teoridelen eftersom det 
ger läsaren en inblick i och förståelse för vad tjänster har för olika karaktärer och på vilket sätt 
dessa karaktärer kan försvåra varumärkesuppbyggnad.   
 

3.9.1 Kvalité 
Ordet kvalité är ett återkommande begrepp i den undersökta litteraturen. Melin (2006), Doyle 
& Stern (2006) och Kotler et al., (2005) skriver alla att en hög och konsistent kvalité är viktigt 
för företag att sträva efter. Melin (2006) menar att konsistent kvalitet är ett av de viktigaste 
attributen för att nå framgång med sitt varumärke, men att det dock är något som lätt 
identifieras och imiteras. För att uppnå hög tjänstekvalité så finns det olika saker som 
tjänsteföretag bör fokusera på: identifiera målgruppen och deras uppfattning om kvalité, 
involvera ledningsgruppen, motivera och träna personalen, utveckla prestationsmätande 
system och utforma kommunikation på rätt sätt. Viktigt att tänka på är att de som påverkar 
tjänstens kvalité mest är personalen närmast kunden (Kotler, et.el., 2005) och på grund av 
detta är intern markandsföring viktigt.   
 

3.9.2 Märkesidentitet 
Melin (2006) anser att märkesidentitet anger vad som gör ett varumärke unikt, ger det mening 
och vad det står för. Kvalité är ett attribut som är lätt att imitera och därför behöver företag 
bättre konkurrensfördelar som till exempel en stark märkesidentitet erbjuder. 
Kommunikationsbyråer är verksamma på en B2B marknad och för dem är det då viktigt att 
tänka på Adaption och Rådgivning som bra strategier vid utformningen av en märkesidentitet, 
enligt Beverland, Napoli & Yakimova, (2007).  
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3.9.3 Differentiering 
Differentiering innefattar att hitta faktorer för en stark märkesidentitet och identifiera viktiga 
attribut som företaget har, som till exempel hög och konsistent kvalité (Melin, 2006). Melin 
(2006) menar att av dessa faktorer bör en eller flera noggrant väljas som kan ge en långsiktig 
differentieringsfördel. Denna eller dessa faktorer är varumärkets kärnvärde och det ska vara 
basen för positionering och marknadskommunikation av varumärket (Melin, 2006).  
Differentiering kan ske genom bland annat, personal, image och pris (Kotler et al., 2005).   

 

3.9.4 Positionering 
Positionering handlar om att skapa en unik position för varumärket i kundens medvetande. En 
position som leder till märkeskännedom och lojalitet (Melin, 2006). En vision om hur 
varumärket ska vara och vad det ska uppnå är viktigt att utarbeta vid positionering eftersom 
varumärket blir ett löfte till kunden om hur tjänsten kommer att leverera tillfredställelse och 
värde (Kotler et al., 2005). Det finns tre olika typer av positioneringsstrategier som företag 
kan inrikta sig på: Differentiering, Kostnadsöverlägsenhet och Fokusering (Doyle & Stern, 
2006).  
 

3.9.5 Kommunikation 
När ett företag har identifierat sitt kärnvärde och vilken position de vill uppnå i kundens 
medvetande gäller det att förmedla detta budskap på rätt sätt. Marknadskommunikationen är 
en viktig faktor vid varumärkesuppbyggnad eftersom kommunikationen ska övertyga och 
påminna kunderna om varumärkets konkurrensfördelar (Melin, 2006). Eftersom en tjänst är 
ogripbar blir den svårare att marknadsföra och kommunicera än en produkt och ett starkt 
kommunikationsverktyg som tjänsteföretag kan vinna mycket på att använda är word of 
mouth. Därför bör kunder uppmuntras att berätta för sina vänner om den skickliga service de 
fått av tjänsteföretaget (Doyle & Stern, 2006).  
 

3.9.6 Intern marknadsföring 
Interaktiva marknadsföringen är det som uppstår i interaktionen mellan kund och personal. 
Det är den interaktiva marknadsföringen som avgör kundens upplevda kvalité eftersom 
tjänstekvalitén är beroende av både hur tjänsten utförs och av vem. De som påverkar tjänstens 
kvalité mest är personalen närmast kunden. (Kotler et al., 2005). Papasolomou & Vrontis 
(2006) tycker att intern marknadsföring är en viktig ingrediens för ett tjänsteföretag ska lyckas 
på marknaden, om personalen ska kunna erbjuda perfekt service så måste de bli behandlade 
på ett bra sätt och tro på företagets förmåga. Intern markandsföring sker genom att få 
personalen att känna sig betydelsefulla, ge dem utbildning och motivera dem genom 
belöningssystem (Papasolomou & Vrontis, 2006). 
 

3.9.7 Kundupplevelse 
Det är inte bara slutresultatet som avgör kundens upplevda kvalitet av en tjänst, utan hela 
processen fram till slutresultatet och de förväntningar kunden har på tjänsten (Doyle & Stern, 
2006). För att kunna påverka och effektivisera sina egna kunders upplevelser av varumärket 
finns det fyra steg som varumärkesuppbyggande företag bör följa. Stegen handlar om att 



  Pernilla Enqvist 
  Maria Lindroth 
   
 

 16

identifiera sina nyckelkunder, ta reda på vad som är viktigt för dem, sätta realistiska mål för 
att kunna koncentrera sig på det som kunderna tycker är viktigt och hela tiden övervaka 
kundernas intresse eftersom det som är viktig för kunderna idag kanske inte är lika viktig 
inom ett år (Hogan, Almquist & Glynn, 2005). 
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4. Empiri 
I kapitel fyra redogör författarna för den insamlade empirin som är en sammanställning av de 
genomförda intervjuerna. Intervjuerna är sammanställda efter vad vi anser är viktiga 
aspekter för den här uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 
  
Den 25 april intervjuades Torbjörn Runvik, partner i Sargasso Kommunikation AB och den 5 
maj intervjuades Christer Söderberg, partner och VD på Utsikt Event Marketing AB. Det var 
intervjuer där respondenterna fick teman att tala fritt kring men även formulerade frågor 
rörande företagen och varumärkena Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event 
Marketing AB (se bilaga 1).  
 

4.1 Sargasso Kommunikation AB 
Sargasso Kommunikation AB startades år 2004 av Torbjörn Runvik och Nina Nygaard 
Lundin. Runvik och Nina Nygaard har känt varandra i cirka 15 år då de tidigare har studerat 
tillsammans och även arbetat ihop sedan år 2000. För fyra år sedan försattes byrån de arbetade 
på i konkurs och det var tecknet som behövdes för att de skulle våga satsa på ett eget företag. 
Tanken hade då funnits att starta ett eget företag men den hade aldrig förverkligats. 
 
Sargasso Kommunikation AB är en klassisk PR-byrå som arbetar med intern och extern 
kommunikation i icke köpta eller egna kanaler. De är verksamma i en B2B marknad. De har 
en marknads-PR inriktning och det som särskiljer dem från andra är att de arbetar mycket med 
word of mouth. Det är ett av de verktyg som alltid finns med när de arbetar tillsammans med 
sina kunder och ett verktyg som de själva tycker att de hanterar väl. Det finns 12 personer 
anställda på företaget och alla har akademisk bakgrund. De har läst utbildningar inom 
kommunikation (en har dock en ekonomexamen i botten) vilket gör att alla har ett bra 
teoretiskt fundament att förlita sig på. Förutom den akademiska bakgrunden har alla i 
personalen arbetat med olika arbetsuppgifter innan de började på Sargasso Kommunikation 
AB. En av de anställda har varit presschef på Electrolux vilket innebär att hon både varit på 
kundsidan men även byråsidan och det är flera av medarbetarna som har provat på båda 
sidorna, alltså både konsult och kundsidan. Det här tycker Runvik är en väldigt bra erfarenhet 
eftersom hans medarbetare vet hur båda sidorna fungerar och förstår kundernas situation.  
 

4.2 Utsikt Event Marketing AB 
Utsikt Event Marketing AB erbjuder tjänster som strategisk kommunikationsrådgivning, foto- 
reklam- och designproduktion, ide och koncept inom event, eventproduktion och 
eventpersonal. Namnet Utsikt Event Marketing AB kommer från begreppet utsikt som en del 
av kommunikation i den bemärkelsen att min utsikt inte är densamma som din utsikt utan 
mycket ligger i betraktarens öga. Men också att en utsikt kan vara fantastisk om den upplevs 
under rätt förhållanden.  
  
Söderberg startade den 1 april år 2004 en eventbyrå som hette Personliga Möten AB. Under 
vinterhalvåret år 2004 träffade han Patrik Lanner som då arbetade på Utsikt Kommunikation 
AB. Utsikt Kommunikation AB var både en event- och reklambyrå som Patrik ägde 
tillsammans med Fredrik von Essen. I februari år 2005 började Söderberg arbeta med Utsikt 
Kommunikation AB. I samband med detta bytte Söderberg namn på sitt eget företag till Utsikt 
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Event Marketing AB. I detta skede renodlades även rollerna så att Utsikt Kommunikation AB 
utvecklades till en reklambyrå och Utsikt Event Marketing AB utvecklades till en eventbyrå. 
Från detta har företaget sedan vuxit snabbt och tagit emot kunder och nu har Utsikt Event 
Marketing AB 16 anställda varav fyra är aktivt arbetande ägare. De nuvarande ägarna är 
Christer Söderberg, Patrik Lanner, Stefan Ruud och Daniel Olsén. Söderberg vill att allt 
Utsikt Event Marketing AB arbetar med ska utvecklas genom engagemang, det ska infrias att 
det är en engagerad byrå, att det finns engagerade medarbetare och det sker enbart genom att 
personalen har rätt inställning. Personalen ska känna passion, glädje och engagemang i det de 
gör. Därför anser inte Söderberg att det beror på vad personalen har i sitt CV eller vilka betyg 
de har utan det som avgör om någon blir anställd är vilken karaktär personen har.    
 

4.3 Konkurrenter  
Sargasso Kommunikation AB har både stora och små konkurrenter. Inom marknads PR är 
bland annat PrimePR en stor konkurrent. Sargasso Kommunikation AB bevakar sin egen 
bransch genom att de har arbetat med kommunikation under lång tid och har stor erfarenhet 
samt att Sargasso Kommunikation AB:s VD är engagerad i branschföreningen PRECIS så har 
de bra koll på marknaden och sina konkurrenter både lokalt och i övriga Sverige. Sargasso 
Kommunikation AB använder även FindAgent som är ett omvärldsbevakningsverktyg. 
FindAgent används dagligen och det finns i allas datorer. Där finns bevakningsagenter på alla 
deras kunder och konkurrenter.  
 
Omvärldsanalyser sker regelbundet bland ledningsgruppen och ägarna av Utsikt Event 
Marketing AB. Söderberg anser att det är viktigt att vara väl informerad om konkurrenterna 
och håller sig ständigt uppdaterad om vad de gör och var de befinner sig på marknaden. 
Söderberg påpekar dock att reklambranschen är väldigt stor, det finns stora men även väldigt 
många små enmansföretag som arbetar hårt, så det är nästintill en omöjlighet att kontrollera 
vad alla gör. Men de företag som anses vara de mest intressanta konkurrenterna bevakas 
ständigt och Söderberg vet vilken position Utsikt Event Marketing AB har i förhållande till 
dessa samt vilka svagheter och styrkor de har gentemot dessa. Några konkurrenter är Step2 
Communication, PS Communication, Rider event marketing och Imagine.  
 

4.4 Målgrupp 
Sargasso Kommunikations målgrupp är informationschefer och marknadschefer och i viss 
mån företagsledare men Sargasso Kommunikation AB arbetar inte mot någon speciell 
bransch. Runvik säger att Sargasso Kommunikation AB försöker fånga en bred målgrupp. 
Sargasso Kommunikation AB:s kunder ska vara intressanta och bra personer som är 
intresserade av nära och energirika samarbeten och som har intressanta problem eller 
utmaningar. De är väldigt noga med att inte ta uppdrag som de inte känner i både mage, 
huvud och hjärta är rätt. Det ska vara rätt disciplin för Sargasso Kommunikation AB så de kan 
bidra till att lösa kundens problem.  
 
Söderberg säger att Utsikt Event Marketing AB inte har någon specifik målgrupp som de 
vänder sig till, tidigare profilerade sig Utsikt Event Marketing AB till topp premium kunder 
som var målgruppen till finansbolag och banker. Utsikt Event Marketing AB arbetar 
fortfarande inom denna sektor i och med sina kunder som bland annat är Ferrari, Audi, 
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Maserati och Landrover men de arbetar lika mycket med organisationsSverige bland annat 
Vårdföretagarna, Almega, Svenskt Näringsliv och Skogsindustrierna.   
 

4.5 Intern marknadsföring 
På Utsikt Event Marketing AB anser Söderberg att de kan arbeta mer med personalvård än de 
gör i nuläget. Vissa resor med personalen har gjorts bland annat till Paris. Det har under våren 
blivit bestämt att om byrån säljer bra och klarar sina mål ska alla bli belönade med en resa i 
höst. De har dock inga individuella tävlingar som kan motivera personalen. Friskvård finns på 
schemat för den som vill. Det vill säga Utsikt Event Marketing AB går in och subventionerar 
en del av kostnaden för friskvården. Men Söderberg säger att de ska bli bättre på att ta hand 
om sin personal.  
 
Tvärtemot Utsikt Event Marketing AB så säger Runvik att Sargasso Kommunikation AB 
arbetar mycket med sin personalvård. Sargasso Kommunikation AB har ett bonussystem som 
är generöst och uppmuntrar personalen till extra insatser. De har tre mål: det första är ett 
självklart mål som är rent ekonomiskt, det andra målet handlar om deras position; att vinna 
tävlingar och bli nominerade i tävlingar och det tredje målet är att alla ska få ett skratt om 
dagen. Det ska vara roligt att jobba på Sargasso Kommunikation AB och alla arbetar hårt med 
och bidrar till detta. De anordnar även andra aktiviteter som att gå ut och äta tillsammans, ta 
en öl efter arbetet och två gånger per år så åker de på konferens. Alla anställda har även 
tillgång till ett träningskort. 
 

4.6 Varumärket 
Sargasso Kommunikation AB:s affärsidé är:  
 
”Sargasso Kommunikation AB bidrar till kundens affär genom relationsbyggande- och 
stärkande kommunikation i icke-köpta och företagsegna kanaler”  
 
I motsats till Sargasso Kommunikation AB så har Utsikt Event Marketing AB ingen uttalad 
affärsidé. Men Söderberg tycker att Utsikt Event Marketing AB arbetar efter mottot:  
 
”Utsikt Event Marketing AB är den mest engagerade leverantören av kommunikationstjänster 
till sina kunder. Utsikt Event Marketing AB ska leverera kommunikation som fungerar oavsett 
form” 
 
Sargasso Kommunikation AB vill bli uppfattade som personliga, engagerade och kunniga. 
Runvik pratar en hel del om ordet krispighet. Han tycker att allt Sargasso Kommunikation AB 
arbetar med ska vara krispigt, han associerar ordet krispigt till att inget ska kännas luddigt och 
oformligt utan det ska vara tillskruvat och säkert. Att Sargasso Kommunikation AB har 
lyckats bygga upp sitt varumärke säger Runvik beror på att de älskar kommunikation. 
Kommunikation är det roligaste de vet och det är inte någon slump att Sargasso 
Kommunikation AB finns. Denna inställning till kommunikation har färgat mycket hur de ser 
på sitt varumärke, för dem är det självklart att arbeta med kommunikation och Runvik säger 
att de är väldigt stolta över att det finns en enkelhet i företaget. Det föddes ur lust och har 
sedan fortsatt i den andan. Runvik tycker att deras engagemang är en väldigt stor del av 
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varumärket. De har aldrig följt någon plan för hur de ska gå tillväga och bygga upp 
varumärket. 
 
Precis som Runvik så tycker Söderberg att det är ur engagemang och passion som allt har sin 
källa. Söderberg påpekar flera gånger att det är viktigt att kunderna uppfattar Utsikt Event 
Marketing AB som ett företag som gör ett riktigt bra jobb, som levererar och är pålitliga. 
Söderberg vill att Utsikt Event Marketing AB:s kunder ska känna att när de arbetar med 
Utsikt Event Marketing AB så arbetar det med personer som är engagerade och brinner för det 
som de gör och tycker det är kul. Det är A och O i allt som Utsikt Event Marketing AB gör.  
   

4.7 Kommunikation 
Både Utsikt Event Marketing AB:s och Sargasso Kommunikation AB:s viktigaste 
marknadsföringskanaler är deras nuvarande och tidigare uppdragsgivare. Runvik påpekar att 
de har arbetat med många kunder under en längre tid vilket medför att personerna inom dessa 
företag känner dem bäst och är deras viktigaste kanal. Vidare anser han att när de arbetat inom 
samma marknad så länge som de gjort blir nätverket otroligt viktigt. När uppdragsgivare ska 
hitta och sätta samman sitt dreamteam av kommunikationsmänniskor så handlar det väldigt 
mycket om att lyssna på sina kompisar om vilka de tycker är riktigt duktiga på de olika 
disciplinerna. Det är framförallt så de får nya kunder. 
 
Söderberg anser att det inte finns någon som köper den här typen av jobb genom att bläddra i 
Gula sidorna, titta på en eventportal på Internet, lyssna på radioreklam eller genom att se en 
annons i tidningen. Söderberg tycker att det grund och botten handlar om personliga relationer 
och dessa skapas genom att göra bra arbeten, bli rekommenderade av andra som man gjort bra 
arbeten för eller att någon sett ett arbete som utförts. Det är så Utsikt Event Marketing AB får 
nya uppdrag.  
 
Även Sargasso Kommunikation AB får sina kunder på det här sättet säger Runvik Ett antal 
gånger är det nuvarande eller tidigare kunder som rekommenderat dem till någon, men de kan 
också vara så att nuvarande kunder vet någon i deras närverk som behöver hjälp.  
 

4.7.1 Att kommunicera varumärket 
För att skapa publicitet kring sitt varumärke använder Sargasso Kommunikation AB olika 
branschtidningar som Resumé och Dagens Media. Om Sargasso Kommunikation AB får ett 
uppdrag från en uppdragsgivare som de anser är viktig meddelar de det för branschtidningarna 
som ibland väljer att skriva om det. Utsikt Event Marketing AB har tvärtemot Sargasso 
Kommunikation AB inte skapat någon uppmärksamhet kring större affärer eller kunder som 
knyts an till företaget. Söderberg är kluven till detta och säger att det självklart är roligt att 
kunna berätta om en ny kund, men det finns inget behov av att skicka ett pressmeddelande 
och gå ut i Resume och Dagens Media för att berätta om det. För att kommunicera ut större 
affärer och andra nyheter använder sig Utsikt Event Marketing AB av sin hemsida och sitt 
nyhetsbrev som skickas genom mail till företagets intressenter. Varje gång nyhetsbrevet 
skickas ut brukar det alltid generera i nya jobb.  
 
Nina Nygaard Lundin som är VD på Sargasso Kommunikation AB har varit aktiv i PRECIS, 
som är en branschförening för PR-konsulter, hon sitter med i dess styrelse och har arbetat 
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intensivt med bland annat tävling Spinn, som är PRECIS egna marknads-PR tävling. Runvik 
tycker att det är fördelaktigt att deras VD är engagerad i föreningen eftersom det gör att 
Sargasso Kommunikation AB:s varumärket blir uppmärksammat.  
 
Söderberg är lite avogt inställd till olika branschtävlingar med den enkla anledningen att det 
ofta handlar om att producera jobb som är till för tävlingarna mer än för kunden. För att skapa 
uppmärksamhet och öka synligheten kring sitt varumärke anordnar Utsikt Event Marketing 
AB egna evenemang. Resdagarna i Kungsträdgården är ett eget evenemang där en resemässa 
anordnas i Kungsträdgården i slutet av maj varje år. Oskarshamn Offshore Race är ett annat 
evenemang som Utsikt Event Marketing AB anordnas själva. Det är en båttävling som 
anordnas i Oskarshamns hamn under två dagar i juli. Under dessa dagar byggs även en 
festival upp i de centrala delarna av Oskarshamn med artister, underhållning, öltält, aktiviteter 
och evenemang. Utsikt Event Marketing AB är även inblandad i Grand National som är en 
hästlöpartävling som anordnas tillsammans med Amatörryttarklubben på Österängen vid 
Strömsholms slott. Förra året anordnade Utsikt Event Marketing AB tillsammans med Röda 
Korset en julkonsert för de ensamma i Blå hallen, i Stockholm.  
 
Sargasso Kommunikation AB arbetar också med välgörenhet tillsammans med Unicef och de 
har gjort ett pro bono uppdrag utan att få betalt. Sargasso Kommunikation AB ordnar inga 
egna stora evenemang.  
 

4.8 Kunder 
Sargasso Kommunikation AB har cirka 20 kunder som kan delas in i två grupperingar; några 
är riktigt stora och välkända varumärken medan de andra är mindre och inte lika kända. 
Ägarna till Sargasso Kommunikation AB bestämde sig tidigt för att bara jobba med 
människor de tyckte om och som de skulle göra roliga saker tillsammans med dem. De ville 
inte sitta i prestigefulla samarbeten som inte kändes speciellt roliga och energirika. Det 
viktigaste var att arbeta med människor som de gillar och som ger varandra mycket energi för 
på så sätt skapar de tillsammans fantastisk kommunikation. Runvik anser att det är ett koncept 
som visat sig vara väldigt framgångsrikt. Det leder till att de blir extra stolta när de har en 
kundlista med bra varumärken och bra personer bakom varumärkena 
.  
Utsikt Event Marketing AB har cirka 25 kunder, både stora och små, varav 20 av dessa är 
kunder som Utsikt Event Marketing AB arbetar med regelbundet.  
 
Som nämnts ovan i 4.7 tycker både Runvik och Söderberg att ett stort och bra nätverk är det 
viktigaste verktyget för att få nya kunder inom deras bransch. Andra sätt att locka kunder till 
Sargasso Kommunikation AB är att jobba med iakttagelser i samhället, på bloggar, i 
tidningar, på tv och på gatan. När de ser någon som de anser kunde göra nåt mycket bättre 
med sitt varumärke så kontaktar de dem och presenterar sina åsikter och idéer.  
 
Utsikt Event Marketing AB får en del kunder genom inkommande samtal vilket Söderberg 
tycker är ett bevis på att de har blivit en etablerad byrå. Respondenten påpekar dock att det 
hela tiden handlar om nysäljning. Det måste göras oavsett företagets storlek. Alla stora företag 
inom alla branscher måste sälja nytt. Det måste vara proaktiva, tala om att de finns, visa att de 
gör bra saker och skapa nya kontakter. Det måste göras kontinuerligt eftersom människor 
byter jobb hela tiden och nya kontakter kommer och går. En kontaktperson kan sluta på ett 
företag för att börja på nästa och då ta med sig sin gamla byrå helt beroende av att personen 
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var nöjd med deras arbete samt att det hade skapats band mellan dem. Då spelar det ingen roll 
hur bra en annan byrå är för då är det på ett personligt plan. Alla kan alltid bli utbytta. Därför 
behövs alltid nysälj. 
 

4.8.1 Adaption och Rådgivning 
Angående hur mycket kunden är delaktig i arbetet anser Runvik att det är olika beroende på 
vad de köper, en del köper rådgivning och då bollar de bara frågor och ger rekommendationer. 
De anordnar möten och samtalar om scenarion och strategier. Ibland blir det ren avlastning; 
som när en kunds informationsavdelning behöver tillskott av personal under en period. En del 
kunder vill ha nära insyn och då arbetar de väldigt tajt med avstämningar under resans gång. 
Medan andra arbetar med offerten som sedan avgör vad som ska åstadkommas. Efter 
offertarbetet får Sargasso Kommunikation AB utföra arbetet och sedan presentera det för sin 
kund när resultatet är färdigt. Runvik menar att graden av involvering beror på att de har nära 
relationer med sina kunder och tycker det är viktigt att relation med kunderna är på det sättet.  
 
Söderberg på Utsikt Event Marketing AB är av samma uppfattning som Runvik. Utsikt Event 
Marketing AB:s kunder är väldigt delaktiga. Söderberg säger att en god kund ska vara aktiv 
och engagerad i sitt projekt. Alla goda idéer föds ur utbyte av kommunikation. Kunderna är 
med hela vägen och har synpunkter och idéer.  
 

4.9 Säljande argument  
På frågan om vad företag tjänar på att välja Sargasso Kommunikation AB framför andra 
kommunikationsbyråer svarar Runvik att han tror det handlar väldigt mycket om deras 
engagemang. Ett brinnande engagemang och fokus på att se på kommunikationsutmaningar 
med vida ögon och hitta de alternativa vägar som finns, där word of mouth är en viktig del. 
Han anser även att det är viktigt att inte stirra sig blind på hur arbetet har gått till tidigare utan 
vända och vrida på det ett par extra varv. Runvik säger att en annan jätteviktig del är att de 
bara gör arbeten som de tror på. Han inser att det kan låta som en självklarhet, men det är det 
inte. Han tycker att det kan vara lätt för de flesta att var kreativa och göra stora galna 
lösningar. Men att dessa lösningar i verkligheten inte bidrar så mycket till kundens affär och 
deras affärsmål. I värsta fall blir arbetet bara roligt för byrån. Det här är Sargasso 
Kommunikation AB noga med att inte göra. Runvik menar att alla som håller sig kvar i 
branschen är duktiga på hantverket och det som då återstår är energi, kreativitet, engagemang 
och att kunna ge varandra det där lilla extra som gör att det blir ännu bättre och ger ännu 
bättre lösningar.  
 
På frågan om vad företag tjänat på att välja Utsikt Event Marketing AB framför andra 
kommunikationsbyråer svarar Söderberg att det handlar om passionen, engagemanget och att 
det är kul att jobba med Utsikt Event Marketing AB. Kunderna kan känna sig trygga att arbeta 
med Utsikt Event Marketing AB, de vet att de får väldigt bra leverans i det Utsikt Event 
Marketing AB gör. Söderberg tycker att de är väldigt transparenta i allt de gör. De redovisar 
vad som behöver göras och vad de tar betalt för. De levererar inte offerter där det är text och 
en klumpsumma utan de försöker alltid specificera i så stor utsträckning som möjligt vad som 
ingår och hur lång tid det tar. Det är många kunder som uppskattar det arbetssättet. Söderberg 
anser att Utsikt Event Marketing AB är en byrå som kunderna trivs att arbeta med eftersom de 
gör ett bra jobb, är inte så formalistiska, är noggranna, ser till detaljer, är flexibla och är 
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duktiga på att ta fram alternativa lösningar. Enkelt, smidigt, tryggt, snabbt och välproducerat 
är de ord Söderberg använder för Utsikt Event Marketing AB.  
   

4.10 Tjänstekvalité  
Den allmänna beredningen som sker hos Utsikt Event Marketing AB är det sätt som de kan 
säkra en bra kvalité på sina tjänster säger Söderberg. Respondenten tycker det är svårt att 
bygga något formellt och byråkratiskt system som kan ge bra utslag för att säkra kvalitén på 
deras tjänster. De koncept som produceras och genomförs dubbelkollas med flera parter på 
företaget så alla kan komma med synpunkter och upptäcka svagheter. Det bollas också många 
idéer mellan medarbetarna på företaget. Samtidigt menar Söderberg att de anställda på 
företaget själva borgar för att det ska bli bra. Söderberg anser att deras system säkert går att 
formalisera ännu mer, men att det hittills har fungerat bra på det oformella sättet de använder.  
 
Sargasso Kommunikation AB använder sig av liknande metoder som Utsikt Event Marketing 
AB för att säkra kvalitén på sina tjänster. Runvik tycker att de har ett bra filter internt. Filtret 
handlar om second opinion, att någon alltid tittar på arbetet en extra gång. Vid större arbeten 
presenteras det inför någon av de mest erfarna inom företaget innan det presenteras för 
kunden. Respondenten tycker att det är en kvalitetssäkringsprocess som fungerar bra. Förutom 
second opinion arbetar Sargasso Kommunikation AB också med färdiga mallar över hur saker 
ska göras. Respondenten menar att mallarna är bra för att spara tid och göra saker på ett smart 
och bra sätt men att det allra mest handlar om att kunden ska få en bra kvalitet på tjänsten de 
köper.  
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5. Analys  
I kapitel fem jämförs den sammanställda teorin med den insamlade empirin. Det analyseras 
om det finns likheter och olikheter mellan teori och empiri. Detta för att få svar på uppsatsens 
frågeformulering och uppfylla uppsatsens syfte.  
___________________________________________________________________________ 
  
Sargasso kommunikation AB:s och Utsikt Event Marketing AB:s representanter anser att 
företagen har byggt upp sina varumärken med hjälp av det engagemang och intresse deras 
personal har för sitt arbete. Alla som arbetar på respektive företag har en passion för sitt 
arbete och det är källan till allt. Ingen av företagen har haft någon speciell strategi för att 
bygga upp företagets varumärke. Enligt den insamlade teorin är det inte så enkelt som Runvik 
och Söderberg får det att låta för ett tjänsteföretag att bygga upp sitt varumärke. För att kunna 
bygga upp ett varumärke behövs enligt den insamlade teorin och vår teorimodell: konsistent 
och hög tjänstekvalité, intern marknadsföring, en stark märkesidentitet, differentiering, 
positionering, kommunikation, och kundupplevelse. Nedan följer en analys av den 
sammanställda teorin i jämförelse med den insamlade empirin.   
 

5.1 Tjänstekvalité 
Konsistent och bra kvalité på tjänsterna är bland de viktigaste attributen som bestämmer hur 
lönsamt och framgångsrikt ett varumärke kommer att bli (Melin, 2006) & (Doyle & Stern, 
2006). Att mäta kvalitet på tjänster är dock inte så enkelt eftersom det inte går att erbjuda en 
standardtjänst som alltid är densamma, det går inte att se tjänsten och eftersom produktion och 
konsumtion sker samtidigt så är kunden mycket delaktigt, vilket gör det svårt att kontrollera 
kvalité (Doyle & Stern, 2006).  
 
Runvik och Söderberg tycker det är bra att deras kunder är delaktiga i arbetet och ser det inte 
som något problem. Både Runvik och Söderberg tycker att deras företag kan leverera tjänster 
som har kvalité till sina kunder med hjälp av personalens kompetens och passion för sitt 
arbete samt att de använder sig av kontrollsystem som innebär att allt dubbelkollas innan det 
lämnar företaget. För att spara tid och säkra att kunden får bra kvalité använder sig Sargasso 
Kommunikation AB också av mallar över hur arbetet ska gå till. Sargasso Kommunikation 
AB:s system med mallar är något som Kotler et al., (2005) tycker är en viktig del i att 
utveckla hög tjänstekvalité, men det som påverkar tjänstens kvalité mest är personalen 
närmast kunden. Tjänstekvalitén är beroende av både hur tjänsten utförs och av vem som utför 
den.  (Kotler et al., 2005). Runvik på Sargasso Kommunikation AB och Söderberg på Utsikt 
Event Marketing AB anser själva att deras personal är kompetenta och de nämner flera gånger 
att det finns ett stort engagemang och passion för arbetet och för att komma på bra lösningar 
för kunden. De flesta av Sargasso kommunikation AB:s och Utsikt Event Marketing AB:s 
kunder är återkommande kunder vilket är ett tecken på att kunderna är nöjda. Vilket även kan 
härledas till att företagen har bra kvalitet på sina tjänster. 
 

5.2 Intern marknadsföring 
Ett starkt attribut för tjänsteföretag är perfekt service och den som levererar det är personalen. 
Ett tjänsteföretags kunder kommer i kontakt med företaget via personalen som genom sitt sätt 
att agera ger en bild till kunderna om vilket sorts företag de arbetar med, vilket i sin tur ger en 
uppfattning om varumärket (Papasolomou & Vrontis, 2006). Kotler et al., (2005), kallar 
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kontakten mellan personal och kund för interaktiv marknadsföring och det är den som avgör 
kundens upplevda kvalité. På grund av detta är det viktigt för tjänsteföretag att vårda sin 
personal genom intern marknadsföring. Personalen måste känna sig betydelsefulla, utbildas 
och motiveras genom belöningssystem (Papasolomou & Vrontis, 2006).  
 
På Sargasso Kommunikation AB är personalvård viktigt, de har flera sätt att belöna och 
engagera sin personal. De har bonussystem som ska uppmuntra och motivera personalen till 
extra insatser, de åker på resor tillsammans, går på fotboll, går ut och äter och alla i 
personalen har tillgång till friskvård. Utsikt Event Marketing AB har inte kommit lika långt i 
sitt arbete med personalvård. De har till exempel inga individuella tävlingar som kan motivera 
personalen. De har dock en gemensam tävling på företaget och infrias målen blir alla i 
personalen belönade. De har en ambition att bli bättre på personalvård. Trots detta anser de 
ändå att de har en engagerad personal vilket Söderberg tror i stor del beror på personalens 
intresse för sitt arbete. 
 

5.3 Märkesidentitet 
Märkesidentitet anger vad ett varumärke representerar, vad som gör det unikt och vad som ger 
det mening. En stark märkesidentitet erbjuder en stark konkurrensfördel. Beverland, Napoli & 
Yakimova, (2007) skriver att Adaption som handlar om att anpassa sig efter kunden och 
Rådgivning som handlar om att lyssna på kunden och lösa dennes problem kan vara 
användbara strategier vid uppbyggandet av en märkesidentitet i ett ”business to business” 
företag.  
 
Att vårda och upprätthålla en nära relation med sina kunder är viktigt både för Sargasso 
Kommunikation AB och för Utsikt Event Marketing AB. Söderberg anser att en bra kund ska 
var delaktig och engagerad i sitt projekt eftersom alla goda idéer föds ur dialog. På Sargasso 
Kommunikation AB anpassas delaktigheten efter kundens behov och av projektets 
omfattning. Den nära relationen som Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event 
Marketing AB har med sina kunder kan liknas vid strategierna Adaption och Rådgivning.  
 

5.4 Differentiering  
Företag bör identifiera de faktorer som behövs för en stark märkesidentitet och som även är 
basen för attraktiva attribut. Av dessa faktorer bör en eller flera element noggrant väljas ut för 
att kunna ge en långsiktig differentieringsfördel. Denna eller dessa faktorer är varumärkets 
kärnvärde. Ett varumärkes kärnvärde är den primära konkurrensfördel varumärket har 
eftersom det differentierar företaget från andra Melin (2006). Doyle & Stern (2006) anser att 
det är svårare för tjänsteföretag att differentiera sig eftersom det till exempel inte finns någon 
påtaglig produkt.  Kotler, et. al, presenterar tre olika sätt att differentiera sig: via personal, 
image och pris.  
 
Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB differentierar sig via sin 
personal vilket vidare skapar deras image. De nämner själva inga svårigheter de har haft med 
att få kunder. Företagen säger själva att anledningen till att kunder väljer dem framför andra 
är att de har ett engagemang, tycker det är roligt med kommunikation och är duktiga på att 
hitta lösningar.  
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Image kan beskrivas som hur vi vill att andra ska se på oss och identitet är hur vi egentligen 
är Melin (1999). Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB ser sig själva 
och vill att andra ska uppfatta dem som en engagerad och kunnig kommunikations respektive 
eventbyrå där kunderna ska trivas och bli nöjda med arbetet som de utför. Om den bilden 
stämmer överens med hur andra uppfattar dem så är det deras image.  
 

5.5 Positionering         
Positionering handlar om att skapa en unik position för varumärket i kundens medvetande. En 
position som leder till märkeskännedom och lojalitet Melin (2006). Både Sargasso 
Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB har lojala kunder som de arbetar med 
regelbundet. Sargasso Kommunikation AB vill bli uppfattade som personliga, engagerade och 
kunniga. För Utsikt Event Marketing AB är det viktigt att kunderna uppfattar dem som ett 
företag som är pålitliga och levererar allt kunderna önskar och mer därtill. Det finns tre olika 
typer av positioneringsstrategier som företag kan inrikta sig på: Differentiering; genom att 
erbjuda kunden något unikt, Kostnadsöverlägsenhet; genom att vara det företaget som har de 
lägsta priserna och lägsta tillverkningskostnaderna och Fokusering; som innebär att 
koncentrera sig på en smal målgrupp och ge dem precis vad de behöver (Doyle & Stern, 
2006). Sargasso Kommunikations och Utsikt Event Marketing AB:s positionering handlar om 
en kombination av fokusering och differentiering. Båda företagen tycker det är viktigt att 
kunderna är delaktiga och att kunderna kan känna att de får vad de behöver. De tycker själv 
att de är kommunikations- och eventbyråer som det är roligt för kunden att arbeta med 
eftersom personalen på Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB är 
passionerade och engagerade i sitt arbete.  
 

5.6 Kommunikation  
När ett företag har identifierat sitt kärnvärde och vilken position de vill uppnå i kundens 
medvetande gäller det att förmedla detta budskap på rätt sätt (Melin, 2006). Eftersom en tjänst 
är ogripbar blir den svårare att marknadsföra och kommunicera än en produkt. Ett starkt 
kommunikationsverktyg som tjänsteföretag kan vinna mycket på är word of mouth och 
kunder bör uppmuntras att berätta för sina vänner om den skickliga service de fått av 
tjänsteföretaget (Doyle & Stern, 2006). Detta stämmer in på Sargasso Kommunikation AB 
och Utsikt Event Marketing AB som säger att deras viktigaste marknadsföringskanaler är 
deras nuvarande och tidigare uppdragsgivare. När uppdragsgivare ska hitta och sätta samman 
sitt dreamteam av kommunikationsmänniskor så handlar det väldigt mycket om att ta hänsyn 
till sina kompisars och kollegors rekommendationer. I Sargasso Kommunikation AB:s och 
Utsikt Event Marketing AB:s bransch är nätverk otroligt viktigt. Melin (2006) tycker att det är 
viktigt för företag att satsa på originell och individuell reklam för att sticka ut i mängden. 
Söderberg anser att det inte finns någon som köper deras tjänster genom att bläddra i Gula 
sidorna, titta på en eventportal på Internet, lyssna på radioreklam eller genom att se en annons 
i tidningen utan att det i grund och botten handlar om personliga relationer. Förutom word of 
mouth kan tjänsteföretag försöka göra sina tjänster mer gripbara med till exempel symboler 
som kan ge kunden en bild av tjänstens karaktär (Melin, 2006). Sargasso Kommunikation AB 
gör sitt varumärke mer gripbart och kommunicerar ut det genom att använda sig av olika 
branschtidningar för att berätta om viktiga uppdragsgivare och tidigare arbeten de gjort. 
Sargasso Kommunikation AB:s VD är aktiv i branschföreningen PRECIS vilket resulterar i 
att nya kontakter kan skapas i branschen. Utsikt Event Marketing AB känner inget behov av 



  Pernilla Enqvist 
  Maria Lindroth 
   
 

 27

att visa upp kunder i branschtidningar utan använder sig av olika events, som de anordnar 
själva eller är delaktiga i, för att kommunicera ut sitt varumärkes budskap. 
 

5.7 Kundupplevelse 
En svårighet med kvalitén när det handlar om tjänster är att det inte bara är slutresultatet som 
avgör kundens upplevda kvalitet utan hela processen fram till slutresultatet och de 
förväntningar kunden har på tjänsten (Doyle & Stern, 2006). Att göra sina kunder nöjda är 
någonting som är viktigt för de flesta företag och för att kunna påverka och effektivisera sina 
egna kunders upplevelser av varumärket finns det fyra steg som varumärkesuppbyggande 
företag bör följa. Stegen handlar om att identifiera sina nyckelkunder, ta reda på vad som är 
viktigt för nyckelkunderna, sätta realistiska mål för att kunna koncentrera sig på det som 
kunderna anser är viktigt och hela tiden övervaka kundernas intresse eftersom det som är 
viktig för kunderna idag kanske inte är lika viktig inom ett år (Hogan, Almquist & Glynn, 
2005). Förutom det första steget i processen med att få nöjda kunder så kan de andra stegen 
jämföras med hur Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB arbetar. 
Första steget stämmer inte överens med Sargasso Kommunikation AB:s och Utsikt Event 
Marketing AB:s arbetssätt eftersom företagen själva säger att de inte har någon speciell 
målgrupp, men många återkommande kunder som alla får samma behandling. Sargasso 
Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB har alltid en nära relation till sina kunder 
som på olika nivåer är delaktiga i arbetsprocessen. Genom det arbetet vet de alltid vad deras 
kunder tycker är viktigt, de kan koncentrera sig på det och hålla sig uppdaterade om vad 
kunderna tycker är viktigt.   
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6. Diskussion  
I kapitel sex förs en diskussion angående vad som framkommit i analysen, författarnas 
uppfattning om ämnet och författarnas förväntningar på det undersökta ämnet. 
___________________________________________________________________________ 
  
I början av kandidatuppsatsarbetet fanns mycket teoretiska kunskaper om hur ett varumärke 
ska byggas upp och bibehålla sin position på marknaden. Vi ansåg att det fanns ett omfattande 
och framgångsrikt recept på hur ett varumärke strategiskt ska utvecklas för att göra en 
långsiktig vinning. Men i och med de empiriska undersökningar som har genomförts så har 
uppfattningen om hur detta strategiska arbete ska realiseras ändrats. Vi har insett att teorier 
inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
 
Det fanns från början en förväntan och uppfattning om att kommunikations- och eventbyråer 
skulle vara mycket medvetna om sin egen varumärkesuppbyggnad. Eftersom de hjälper andra 
företag med varumärkesuppbyggande aktiviteter, analyser och marknadskommunikation så 
tordes det vara så att de själva hade en klar strategi över hur de skulle bygga sina varumärken 
 
I Analysen har det framkommit att den valda varumärkesuppbyggande teorin, Sargasso 
Kommunikation AB:s och Utsikt Event Marketing AB:s arbetsmetoder till en viss del 
stämmer överens och till en viss del inte. Både Sargasso Kommunikation AB och Utsikt 
Event Marketing AB är noga med att ha en hög kvalité på sina tjänster, de tycker att deras 
främsta marknadsföringskanaler är deras nuvarande och tidigare kunder, de engagerar sig och 
tar hand om sina kunder och tycker själva att anledningen till att företag ska välja dem är att 
de har ett engagemang och passion för sitt arbete som andra saknar. Alla dessa faktorer kan 
härledas till de olika moment som i teorin är viktiga vid varumärkesuppbyggnad. Trots att 
Sargasso Kommunikation AB:s och Utsikt Event Marketing AB:s arbetsmetoder kan jämföras 
med den valda teorin nämner de själva bara sitt engagemang och sin passion för 
kommunikation som anledning till att de har lyckats bygga upp ett varumärke. Det verkar 
saknas en medvetenhet om att deras framgång kan härledas till andra faktorer. Denna 
omedvetenhet kan ha sin grund i att kommunikation är något de brinner för och något som de 
är experter på. Det blir en självklarhet för dem att till exempel deras tjänster ska vara av hög 
kvalité och därför associeras det inte med varumärkesuppbyggnad.  Det kan vara så att det för 
Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB i engagemang och passion 
ingår att uppnå hög kvalité och ta hand om sina kunder.  
 
Som nämnts innan så är hög och konsistent kvalité något som återkommer i teorin och som 
viktigt för tjänsteföretag. I delar av teorin sägs också att kundens delaktighet när en tjänst 
produceras och konsumeras gör att kvalité är svårare att säkerställa för tjänsteföretag och i 
andra delar av teorin pointeras att det är viktigt med adaption och rådgivningen vilket borde 
betyda en viss grad av involvering av kunden. Att kundens närvaro skulle vara något negativt 
känns inte applicerbart på Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB som 
tycker det är bra att involvera kunderna. En viss kundnärvaro kan bidra till att säkerställa 
kvalitén ännu mer då företaget under hela arbetsprocessen kan konsultera kunden så att 
förväntningarna uppnås. Men i vissa fall är det kanske inte alltid bra med en för stor 
inblandning från kundens sida då det inte är de som är experterna.     
 
Sargasso Kommunikation AB:s och Utsikt Event Marketing AB:s främsta 
marknadsföringskanaler är enligt respondenterna deras nuvarande och tidigare kunder och de 
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betonar båda två att nätverk och personliga relationer är viktiga eftersom att ingen i deras 
bransch väljer kommunikations- eller eventföretag via till exempel Gula sidorna eller 
radioreklam. Dessa marknadsföringskanaler nämns kortfattat i den undersökta teorin och 
beskrivs som word of mouth. Det går att finna mycket fakta i litteraturen angående word of 
mouth, men att det skulle vara bra att tillämpa för varumärkesuppbyggande tjänsteföretag går 
bara att läsa på ett fåtal ställen. Efter att det i intervjuerna med Sargasso Kommunikation AB 
och Utsikt Event Marketing AB har framkommit att word of mouth är ett mycket viktigt 
marknadsföringsverktyg i deras bransch och därför borde det gå att läsa mer om detta i teorin. 
Att det saknas teorier om word of mouth som en viktig marknadsföringskanal för 
tjänsteföretag och speciellt kommunikations- och eventbyråer kan bero på att det inte går att 
finna mycket teori som handlar om hur företag i kommunikationsbranschen bör bygga sina 
varumärken. Det kan anses vara en outforskad del av varumärkesuppbyggnad inom 
tjänsteföretag.  
 
Något som skiljer Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB åt är 
personalvården och den interna marknadsföringen. Sargasso Kommunikation AB tycker det är 
viktigt att ta hand om sin personal och gör det i stor utsträckning genom bonussystem och 
resor. Utsikt Event Marketing AB är av samma åsikt som Sargasso Kommunikation AB men 
dock inte i samma utsträckning. De är medvetna om att personalvård är en viktig del av 
organisationen och ska utveckla och arbeta mer för att bli bättre i framtiden. Eftersom teorin 
säger att det som är avgörande för kundens upplevda kvalité till stor del beror på personalen 
närmast kunden är det därför viktigt med intern marknadsföring. Med tanke på detta så borde 
Sargasso Kommunikation AB vara mer framgångsrika bland sina kunder än vad Utsikt Event 
Marketing AB är. Det här är dock inte fallet vilket kan bero på att personalen på Utsikt Event 
Marketing AB är motiverade bara på grund av deras brinnande engagemang och intresse för 
sitt arbete.  
 
Även om mycket av det som står i den valda teorin går att applicera på Sargasso 
Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB finns även delar som inte stämmer 
överens. Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB säger att de aldrig har 
haft någon uttalad strategi om hur deras varumärke skulle byggas. De tyckte och tycker 
fortfarande att arbeta med kommunikation är det roligaste som finns och det är det som driver 
dem. I teoridelen går att läsa att det för företag är viktigt att identifiera starka 
konkurrensfördelar, planera positionering och fokusera på sin märkesidentitet för att bli 
framgångsrika. Det här kan inte härledas till Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event 
Marketing AB. De anser själva att det finns många anledningar för företag att välja dem 
framför andra och de vill och tror att deras kunder uppfattar dem som engagerade företag som 
alltid levererar ett bra arbete. Det här är dock inget som det har ägnat särskild tid åt att 
identifiera eller analysera. De vet hur de vill bli uppfattade, men de har aldrig enligt dem 
själva haft en strategi för hur de ska bli uppfattade så. Vilken position Sargasso 
Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB har i sina kunders medvetande är inget 
som har undersökts, men att båda företagen har en del återkommande kunder och ständigt får 
nya kan tyda på att de har en positiv position på marknaden och i kundernas medvetande. Det 
kan också tyda på att de erbjuder någonting som lockar kunder att välja dem framför andra. 
Att teori och empiri i det här fallet inte stämmer överens kan bero på Sargasso 
Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing AB tror att deras engagemang och intresse 
är tillräckligt för att få en stark position på marknaden inom deras bransch. En annan 
anledning är att deras kunskap om kommunikation blir så självklar att de inte tänker på att det 
är något de har gjort eller något de behöver ha en speciell strategi för att göra. 
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7. Slutsats 
I kapitel sju redogör författarna för den slutsats som framkommit genom arbetet med denna 
uppsats och som besvara uppsatsens frågeformulering. Vidare ges också förslag på vidare 
forskning som kan vara av intresse.  
___________________________________________________________________________ 
 
”Hur har kommunikations- och eventbyråer arbetat med uppbyggnaden av företagets 
varumärke?” 
 
Företagen i vår kvalitativa undersökning har aldrig haft en klar strategi för hur företagets 
varumärke ska byggas upp. De har i stor utsträckning använt sig av sitt nätverk för att få nya 
kunder och uppdrag. Alla ägare på Sargasso Kommunikation AB och Utsikt Event Marketing 
AB har innan de startade respektive företag haft andra arbeten och uppdrag. De har på så sätt 
redan haft ett stort nätverk när de inlett arbetet med de nya företagen. Det går att härleda vissa 
teorier till vad byråerna anser är viktigt för en fortsatt framgångsrik framtid. Men framförallt 
handlar deras varumärkesuppbyggnad om hur deras personal arbetar och blir uppfattade av 
kunderna. Personalen på byråerna är engagerade och passionerade i sitt arbete. Alla arbeten 
som ska utföras kontrolleras inom byrån innan de verkställs. Alla dessa faktorer leder till en 
hög kvalitet på tjänsterna som de erbjuder. Deras kunder är nöjda med tjänsterna som 
byråerna erbjuder och rekommenderar dessa vidare till sina kontakter. På så sätt får byråerna 
nya uppdrag och nya kunder vilket i sin tur leder till fler rekommendationer och en positiv 
spiral är startad. 
 

7.1 Fortsatt forskning 
Under vårt arbete med denna uppsats har nya vinklar på problemet uppstått. Vi anser att det 
skulle vara intressant att undersöka hur flera ur personalen inom samma kommunikations- 
eller eventbyrå ser på dessa variabler som vi valt att fokusera på. Det innebär att en 
nyanställds uppfattningar om företaget skulle jämföras med en ägares uppfattningar om 
företaget. Stämmer de överens med varandra eller har de olika uppfattningar?  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka hur kommunikations- och eventbyråernas kunder 
uppfattar deras varumärke. Stämmer den egna föreställningen om varumärket överens med 
hur kunderna uppfattar det? 
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Intervjuguide 
 
Allmänt 

 Historien bakom företaget 
 Tjänster tillhandahåller ni 
 Antal anställda 
 Antal Kunder 
 Målgrupp 

Primär 
Sekundär 
 

Personal 
 Vilken bakgrund har er personal? 
 Vad har ni för personalvård? Tävlingar, belöningar,  

 
Varumärket 

 Vad är er affärsidé 
 Hur vill ni bli uppfattade? 
 Hur har varumärket byggts upp 
 Fanns det från början någon uttalad strategi om hur varumärket skulle byggas 
 Hur marknadsförs varumärke 

I vilka medier kommunicerar ni 
Samarbeten 
Nya kunder, stora affärer 
Tävlingar, egna eller andras 
Egna evenemang 
Välgörenhet 

 Hur hålls en jämn tjänstekvalité 
 
Konkurrenter 

 Gör ni någon uttalad omvärldsanalys? 
 Vilka är era främsta konkurrenter? 
 Vad tjänar era kunder på att välja era tjänster framför era konkurrenter, vad gör er 

unika? 
 
Kunder  

 Letar ni upp blivande kunder och säljer in er själva eller låter i dom leta upp er? 
 Kundernas delaktighet 

 
 

 
 
 


