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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Att bygga och överföra varumärken till Internet - En kvalitativ 

fallstudie av Getinge Infection Control och von Braun Sports Cars. 

 

Seminariedatum: 2009-06-09. 

 

Ämne/kurs:  FÖ6016, Kandidatuppsats, 15 hp. 

 

Författare:  Kristoffer Eriksson och Erik Kaplar. 

 

Handledare:  Navid Ghannad. 

 

Nyckelord: Varumärkesbyggande, I- branding, Internetmarknadsföring, 

Internet, Getinge Infecton Control och von Braun Sports Cars. 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva och få bättre förståelse för hur 

den varumärkesbyggande processen ser ut i ett B2B och B2C 

företag. Vi vill undersöka om det finns skillnader och varför dessa 

skillnader finns. Slutligen vill vi även undersöka och få förståelse 

för hur företagen överför sitt varumärke till Internet. 

 

Teoretiskt perspektiv: Teorin presenterar inledningsvis skillnader mellan B2B och B2C 

kontexterna. Detta följs av Bergstroms (2000) och Melins (2006) 

modeller för klassikt varumärkesbyggande och vidare hur detta 

förlängs ut på Internet med bland annat 7C modellen. 

 

Metod: För att uppnå syftet har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod med en deduktiv ansats. Vidare har vi valt att använda oss 

av fallstudie med två företag i fokus som matchar våra 

avgränsningar. 

 

Empiri: Baserat på teorikapitlet har vi genomfört intervjuer med anställda 

på de båda företagen. Till fallet Getinge Infection Control har vi 

valt att intervjua företagets brand manager samt en av 

projektledarna som även hanterar IT projekt. I det andra företaget 

von Braun Sports Cars har vi intervjuat företagets ägare samt dess 

VD. Vi har även till viss del granskat företagens hemsidor och ett 

annat internt dokument. 

 

Slutsats: Studien visar att det finns skillnader i både varumärkesbyggande 

och hur detta överförs på Internet. Skillnaderna beror dock inte på 

de olika affärskontexten utan på andra faktorer så som storlek, 

resurser och prioriteringar hos företagen. Studien understryker 

även vikten av att ha gjort ett gediget varumärkesbyggande för att 

detta skall kunna överföras till Internet. 
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Abstract 
Title: To build and transport brands to the Internet – A qualitative case 

study of Getinge Infection Control and von Braun Sports Cars. 

 

Seminar date: 2009-06-09. 

 

Course/ subject: FÖ6016, Degree Project Undergraduate level, 15 University 

Credits Points (ECTS). 

 

Authors:  Kristoffer Eriksson and Erik Kaplar. 

 

Advisor:  Navid Ghannad. 

 

Key words: Branding, I- branding, Internet Marketing, Internet, Getinge 

Infecton Control and von Braun Sports Cars. 

 

Purpose: The degree project purpose is to gain better knowledge and get 

greater understanding in how the banding process in B2B and B2C 

is followed out. We will examine if there is any differences 

between the two contexts and examine why. Finally we will 

examine and try to get a greater knowledge in how the companies 

transport their brand to the Internet.    

 

Theoretical perspectives: The theory opens with the differences between the business 

contexts B2B and B2C. This is followed by Bergstrom’s (2000) 

and Melin’s (2006) theories of classical branding and finally how 

this is transported to the Internet with the 7C model.    

 

Methodology: In order to pursue our purpose a qualitative case study with a 

deductive effort has been chosen. The case study include two 

corporations that match our deliminations. 

 

Empirical foundation: Based on the  theoretical perspectives the interviews has been 

performed with employees at both corporations. To the Getinge 

Infection Control case the corporations Brand manager and one of 

the project managers responsible for IT was interviewed. The 

second corporation is von Braun Sports Cars. The owner/ founder 

of the company and the CEO has been interviewed for the study. 

The two corporation’s homepages and one internal document has 

also been examined.  

 

Conclusions: The study shows that there are differences in both branding and 

how this is transported to the Internet. The differences are not 

based on the business contexts but rather on other factors like size, 

resources and priorities within the corporations. The study also 

emphasizes the importance of basic branding before it can be 

transported to the Internet. 
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1. Introduktion 

Följande kapitel beskriver studiens bakgrund, problemformulering, syfte samt de teoretiska 

avgränsningar som gjorts i arbetet.  

1.1 Bakgrund  

”The purpose of marketing is to create preference for the company’s brand. If costumers 

perceive one brand as superior they will prefer it and pay more for it” (Doyle & Stern, 2006, 

s. 163) 

 

Termen branding uppstod under den tiden då boskapsägare märkte sitt boskap med ett 

brännmärke som visade att djuret tillhörde en viss ägare (Melin, 2006). Märkningen grundar 

sig i människans behov att visa föremåls tillhörighet (Melin, 1997). Under mitten av 1900-

talet uppstod många av de varumärken vi har i dag, dessa kallades för fabrikantsmärken och 

var en guldålder för dessa. Anledningen till att dessa varumärken står sig än i dag är att de 

tidigt satsades resurser på att marknadsföra och göra reklam för dessa samt att den 

ekonomiska utvecklingen i västvärlden på denna tid var hög på grund av högkonjunkturen 

som rådde under efterkrigstiden. Under 1970 och 1980 talet började ägarna till dessa 

fabrikantsmärken inse deras varumärkens verkliga värde och termen varumärken började 

användas av allt fler. Tidigare hade ordet varumärke varit ett ord som endast företagsjurister 

och marknadsförare använt sig av. (Melin, 2006)  

 

1990-talet uppmärksammades varumärken som konkurrensmedel som inte hade gjorts innan 

och gjordes så i samband med marknadsföring av industriprodukter och tjänster hos 

tjänsteföretag. När det gäller industriell marknadsföring var det produktens kvalité, personliga 

nätverk och säljarnas effektivitet som var central och varumärket hade en mer undanskymd 

roll. På senare år har det även visat sig att business to business (benämns härefter B2B) 

köpare inte fattar beslut enbart på rationella grundsatser utan är mottagliga för emotionella 

argument som gjort att varumärket har en allt högre betydelse i denna kontext idag. Detta kan 

ses hos tekniska produkter som är komplicerade och då väljer köparen hellre ett välkänt 

varumärke de kan lita på och känner till, än ett som är okänt. Det samma gäller i hög grad 

tjänsteföretag, dock med personalen som främsta varumärkesbärare och som skapare av ett 

gott renommé (Melin, 2006). Värdet av varumärken har visat sig även vid blindtester mellan 

business to consumer (benämns härefter B2C) företagen Coca- Cola och Pepsi. När dryckens 

namn var dold föredrog flertalet Pepsi (51%), men när namnet var synlig valde flertalet Coca- 
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Cola (65%) (Doyle & Stern, 2006). Dock kan blindtestets statistiska säkerhet ifrågasättas i 

hög grad men det som är anmärkningsvärt är att flertalet väljer det varumärke de har 

emotionella band till. Eriksson (2002) menar vidare att en konsument i första hand köper ett 

varumärke och därmed köper han eller hon även en ideologi eller livsstil som följer märket. 

   

I Internets barndom trodde många att varumärken hade spelat ut sin roll i och med att kunden 

nu kunde söka information och ha tillgång till alla produkter från alla möjliga leverantörer, 

kunden skulle helt enkel välja den produkt som hade lägst pris. I dag vet vi att det inte blev så. 

Det har visat sig att Internet är den enda kanalen som kan kommunicera och kombinera 

samhörighet och starka emotionella band som till exempel underhållning, interaktion och 

möjligheten att själv styra informationsflödet (Bergstrom, 2000). Internet gör det även möjligt 

för B2B säljare och köpare att skapa djupare relationer, lättare finna lösningar på uppkomna 

problem samt skapa nya relationer mellan nya köpare och kunder (Raisch, 2001). 

  

Dahlén (2002) säger att högengagerande produkter kräver att kunden söker och bearbetar 

argument innan sitt köp, detta gör att företagets hemsida får en mer central roll i kundens 

beslutsfattande. Det har även visat sig att om kunden först besöker företagets Internet hemsida 

blir han eller hon både mer positivt inställd till produkten samt mer villig att köpa den.  

1.2 Problemdiskussion 

Internet är unikt i den meningen att det erbjuder en kombination mellan bilder, filmer, ljud, 

underhållning, interaktion samt en möjlighet till att navigera själv genom information. Detta 

ger möjlighet att skapa ett starkt emotionellt band mellan kund och varumärket. Dessa 

möjligheter skapar olika former av verktyg som kan användas för att effektivare nå en 

potentiell kund än förr. (Bergstrom, 2000) 

 

Under det tidiga 2000-talet trodde dåvarande dotcom bolagen att ett nytt varumärke skulle 

kunna etableras med hjälp av Internet på max ett par månader. Detta ledde till att varumärken 

i det digitala mediet blev misshandlade och till viss del förlorade sitt värde. (Amster, 2002)   

 

Bergstrom (2000) menar att varumärkesbyggande med hjälp av Internet inte skiljer sig från 

traditionellt varumärkesbyggande utan endast är en förlängning av detta. Internet ska inte 

heller ses som en ny värld utan endast som ytterligare en affärskanal (Amster, 2002).  
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Både Melin (2006) och Doyle och Stern (2006) menar att det traditionella varumärket tillhör 

kunden och inte företaget på så sätt att företaget alltid måste ha kunden i centrum. I takt med 

att Internet blir en allt mer accepterad affärskanal har även styrningen av varumärket ändrats, 

från att ha styrts av reklambyråerna till användarna eller kunderna (Kennedy, 2009). 

  

Forskningsområdet Internet branding är relativt nytt och forskning kring hur olika 

affärskontexter påverkas av Internet som varumärkesbyggande verktyg har inte heller detta 

undersökts tillräckligt (Simmons, 2007). Många forskare exempelvis Kotler, Wong, Saunders 

och Armstrong (2005), Chaffey, Mayer, Johnston och Ellis-Chadwick (2000) (2006) och 

Bergstrom (2000) tenderar till att lägga ett stort fokus på B2C kontexten och mindre vikt vid 

hur ett B2B företag kan utnyttja Internet som ett varumärkesbyggande verktyg. 

 

Innan studien påbörjades genomfördes även en pilotstudie kopplat till ett företag vilket 

ytterligare motiverar ämnesvalet
1
. 

1.3 Problemformulering 

Skiljer sig den varumärkesbyggande processen i affärskontexterna B2B och B2C och hur 

avspeglar sig processen på Internet?  

1.4 Syfte 

Med uppsatsen vill vi undersöka, beskriva och få bättre förståelse för den 

varumärkesbyggande processen hos B2B respektive B2C företag sett ur ett 

företagsperspektiv. Med detta vill vi också undersöka om det finns skillnader och varför dessa 

skillnader finns. Slutligen vill vi även undersöka och få förståelse för hur företagen fortsätter 

processen på Internet. 

1.5 Teoretiska avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast de externa varumärkesbyggande åtgärder företag genomför med 

hjälp av Internet. Varumärkesbyggande kan även ses ur flera olika perspektiv. Vi har valt att 

fokusera på varumärkesbyggande ur ett företagsperspektiv och hur företagen går tillväga för 

att bygga och vidare stärka varumärket med hjälp av Internet. Uppsatsen kommer med andra 

ord inte beskriva kundens uppfattning eller mottagande av företagens 

marknadsföringsåtgärder. 

                                                
1 Pilotstudie genomförs för att stärka den interna giltigheten och fördjupa en kvalitativ studie (Jacobsen, 2006). 

Aktuell pilotstudie behandlade sökmotoroptimering kopplat till Getinge Infection Controls hemsida. 
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2. Teori 

I följande kapitel redovisas uppsatsens teoretiska referensram. Vi har valt att bygga upp 

kapitlet i tre steg där första steget avhandlar affärskontexten B2B och B2C samt varumärken i 

syfte att ge läsaren en förståelse för ämnet. Steg två visar hur ett företag bygger ett starkt 

varumärke och tredje steget visar hur ett varumärke byggs vidare och stärks med Internet 

som hjälpmedel. I det avslutande steget har vi valt att utgå ifrån modellen 7C. 

2.1 Kännetecken B2B och B2C 

B2C kontexten innefattar privata köpare där även köparen är slutkonsumenten. Detta är inte 

alltid fallet inom B2B där en kund kan komma från statliga myndigheter, sjukhus eller företag 

som förädlar en produkt till en slutkonsument. Affärskontexten B2B och B2C skiljer sig på en 

rad olika punkter. De stora skillnaderna är dock att B2B kontexten har färre och större köpare 

än B2C, B2B köpare och säljare har ofta en nämnare relation som präglas av ett ömsesidigt 

beroende. Detta leder även till att säljprocessen blir längre än i B2C kontexten. Köpprocessen 

inom B2B är även ofta mer professionell än inom B2C då fler personer ingår i den och 

påverkar den, köparen har emellertid samma behov och känslor som en privatperson (Kotler 

et al, 2005).   

2.2 Definition varumärke  

För att från grunden förstå hur ett företag bygger ett framgångsrikt varumärke krävs en 

definition av begreppet varumärke. Enligt svensk lag definieras varumärken enligt följande: 

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller des 

förpackning, förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådan som tillhandahålls i en annan, vad som står i denna lag skall 

gälla även tjänster.” (Sveriges Rikes Lag, 2006, s. B54) 

 

Doyle och Stern (2006) menar att ett varumärke är en kombination av olika kännetecken/ 

attribut som exempelvis symboler och namn samt att dessa används för att särskilja ett 

företags produkt. Ett exempel från näringslivet är Electrolux, de menar att varumärke är ett 

löfte till konsumenten, att genom ett köp av varumärket ges detta löfte, eller snarare ges denna 

upplevelse som företaget förmedlar [1]. 
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2.3 Den varumärkesbyggande processen 

Bergstrom (2000) sammanfattar varumärkesbyggande i 6 punkter. I uppsatsen har vi valt att 

utgå ifrån de fyra första punkterna dock omstrukturerade till tre, dessa handlar om att bygga 

ett varumärke från grunden. Melin (2006) utgår ifrån en modell i sex punkter vilket kommer 

att kombineras med Bergstroms (2000) modell. Modellen är övergripande för hela den 

varumärkesbyggande processen och stegen överlappar till viss del varandra (Melin, 2006). 

2.3.1 Varumärkets själ 

En definiering av varumärket eller ens potentiella varumärke handlar om att få en förståelse 

för hur varumärket uppfattas av kunden, vilken roll det fyller på marknaden, hur det står sig i 

förhållande till sina konkurrenter, vilken personlighet varumärket har samt vilka 

begränsningar det har (Bergström, 2000).  För att beskriva tillvägagångssättet i denna punkt 

har vi bland annat valt att använda oss av Doyle och Sterns (2006) modell som beskriver vilka 

beståndsdelar ett framgångsrikt varumärke har. 

 

Ett framgångsrikt varumärke är en kombination av ett antal delar som kan sammanfattas med 

formeln S=PxDxAV. Detta innebär att ett framgångsrikt varumärke (S) är summan av 

kombinationen effektiv/ kvalitativ produkt (P), distinkt identitet (D) samt mervärde (AV). Ett 

framgångsrikt varumärke garanterar en tillfredsställelse av ett unikt behov. (Doyle & Stern, 

2006) 

 

I första steget effektiv/ kvalitativ produkt fyller produkten och dess attribut en viktig roll, 

eftersom ett varumärke inte har ett egenvärde i sig själv utan det är först i samband med en 

produkt som det uppstår ett värde. Detta eftersom det alltid är genom en produkt som 

varumärket blir känt (Melin, 2006). Bergstöm (2000) menar att varumärket inte enbart kan 

bestå av känslor utan måste även uppfylla ett funktionellt behov. Produkten är även viktig av 

den anledningen att när den i framtiden blir kopierad ärver framtida produkter från företaget 

den kopierade produktens image och positiva associationer (Doyle & Stern, 2006). Med 

attribut menas förpackningsdesign, färgsignaler och logotype men det viktigaste attributet är 

enligt både Melin (2006) och Doyle och Stern (2006) konsistent produkt kvalité. 

 

 

Varumärkets distinkta identitet är vad varumärket står för och vad som ger det mening, detta 

kan liknas med varumärkets fingeravtryck (Melin, 2006). Produkter är enkla att kopiera men 
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Utökad identitet 

varumärken är inte det just på grund av dess identitet (Bergstrom, 2000). Identitet har över 

åren blivit allt viktigare eftersom skillnaden mellan företags produkter blir allt mindre. Syftet 

med att utveckla en identitet är att förmedla ett emotionellt mervärde, de faktorer som är 

viktigast att utveckla är namn, ursprung, personlighet och distribution (Melin, 2006). 

   (Aaker, 1996, s. 86) 

 

Aaker (1996) sammanfattar identitet i en grundläggande kärnidentitet samt en utökad 

identitet. Kärnidentiteten är det som ger varumärket dess mening och är central i 

organisationen, syftet med detta är att den skall vara tidlös och vara överförbart till alla 

marknader varumärket befinner sig på. Kärnan bidrar även till att göra varumärket unikt och 

värdefullt. Den måste även genomsyra hela företagets organisation för att vara effektiv, det 

skall med andra ord finnas en stark koppling mellan värderingar i hela organisationen och 

kärnidentiteten. Den utökade identiteten kan ses som ett skal på kärnidentiteten och består av 

olika element som ger identiteten sin helhet. Här läggs detaljer kring kärnan till och bidrar till 

att förmedla vad varumärket står för (Aaker, 1996). Dessa detaljer bidrar till att ge varumärket 

en personlighet och stil som förmedlas med emotionella värden (Bergstrom, 2000). Den 

utökade identiteten utrycks genom slogans, symboler eller logotyper, varumärkespersonlighet 

samt speciella relationer exempelvis kopplat till välgörenhet (Aaker, 1996). 

 

Tredje delen i formeln är mervärden som kan sammanfattas i funktionella -, emotionella – och 

självuttryckande mervärden (Aaker, 1996). Ett mervärde är något som en konsument är villig 

att betalta ett merpris för. Tidigare nämnd effektiv-/kvalitativprodukt är själva basen i 

varumärket. Denna basprodukt är lätt att kopiera och liknar ofta konkurrenters produkter, det 

 
Kärn 

identitet 
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är varumärkets mervärden som gör att kunden väljer en specifik produkt före en annan. Med 

funktionella mervärden menas konkreta kännetecken hos en produkt (Melin, 2006) detta kan 

exempelvis vara säkerhet i Volvos fall eller köregenskaper i BMWs, med andra ord attribut 

som gör produkten mer användbar. Emotionella mervärden baseras på känslor användaren har 

kring produkten eller tjänsten. Dessa känslor uppstår när kunden kommer i kontakt med 

varumärket exempelvis vid köp, användning eller när de ser varumärket. De emotionella 

mervärdena får betydelse och knyts när företag och målgrupp kommer i kontakt med varandra 

(Aaker, 1996). Betydelsen av emotionella mervärden visar sig tydligt i exemplet Coca- Cola 

vs Pepsi som nämns i uppsatsen inledning (Doyle & Stern, 2006). Det sista mervärdet, det 

själuttryckande mervärdet kan sammanfattas som den bilden som användaren vill ge av sig 

själv till sin omgivning. Ett varumärke kan hjälpa till att förmedla en persons självbild som 

exempelvis Nike med sin slogan ”Just do it” som visar att användaren alltid gör sitt bästa och 

presterar efter sin förmåga, eller genom att handla på GAP som förmedlar att användaren är 

hipp och modern. När ett varumärke förstärker en användares självbild finns möjligheter att 

banden mellan användare och varumärke ytterligare stärks (Aaker, 1996). 

 

Information kring varumärket kan företag samla in genom att genomföra 

marknadsundersökningar hos kunder/ potentiella kunder eller hos specifika fokusgrupper. 

Syftet med detta är att komma under ytan på varumärket och utröna dess verkliga själ och se 

vad kunden och den potentiella kunden verkligen tycker om det. Här har även företaget 

möjlighet att undersöka och utveckla de funktionella och emotionella attributen hos 

varumärket.  I detta steg avslöjas varumärkets svagheter och styrkor och hur pass lojala 

kunden är till varumärket (Bergstrom, 2000). Gummesson (2006) menar i motsats till 

Bergstrom (2000) att marknadsundersökningar spelar en mindre viktig roll. Det är 

kundrelationer och interaktion med kunden som är viktigast och inte 

marknadsundersökningar, detta eftersom kunden då tenderar till att enbart bli en siffra.  

 

I detta steg undersöks även vilken kundgrupp varumärket har genom att kontrollera vilka 

värden och attribut som uppskattas av de olika kundgrupperna. Genom att definiera vilka ens 

kunder är kan företaget undersöka vilka delar av marknaden som är oexploaterade och kan 

visa sig vara gynnsamma att rikta sig till. (Bergstrom, 2000) 
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2.3.2 Planera varumärkets framtid 

I detta steget bestämmer företaget vart på marknaden varumärket ska befinna sig i framtiden. 

För att göra detta behöver företagets övergripande strategiska plan stämma överens med 

varumärkets positionering för att bli så effektivt som möjligt. Viktiga frågor att ställa sig är 

inom vilket affärsområde befinner vi oss och vad vill dessa kunder ha. (Bergstrom, 2000) 

Melin (2006) menar att grunden i positioneringen är de specifika kärnvärden kring 

varumärket och att det är kärnvärden som är märkesprodukters främsta konkurrensmedel. 

Kärnvärden lägger även grunden till kommunikationen av varumärket.   

 

Företaget måste även ha en plan för var varumärket skall befinna sig minst tre år fram i tiden 

och svara på frågor om var marknaden kommer att vara då, inom vilka områden är 

konkurrenterna starka samt var vi vill befinna oss i framtiden. När varumärkets nuvarande 

position är bestämd följs det av att fastställa vilken väg som företaget skall ta för att nå de mål 

som de satt upp för sin nya positionering. Detta innebär bland annat att vissa av varumärkets 

attribut måste försvagas och stärkas i förhållande till den målgrupp de vill nå. Vilka produkter 

och vilken form av service som skall ges till kunden bestäms även här. (Bergstrom, 2000) 

Syftet med positioneringen är enligt Melin (2006) att muta in en specifik position i kundens 

medvetande. Denna position skall bland annat vara psykologisk, med andra ord beskriva hur 

en produkt står sig mot en annan produkt rent emotionellt hos kunden. Dock måste även 

positioneringen ske objektivt vilket innebär att produktens attribut jämförs med andra 

likvärdiga produkter (konkurrenter). Positioneringen skall i slutändan resultera i 

märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. 

2.3.3 Utveckla en varumärkesstrategi 

I detta steget bestäms inom vilken ram varumärket eller företagets varumärken skall utvecklas 

och för detta finns tre olika övergripande strategier enligt Bergstrom (2000). Enligt Melin 

(2006) finns fyra övergripande strategier. Nedan redovisas Melins (2000) fyra strategier 

kompletterat med Bergstroms (2000) teorier. Modellen nedan visar de fyra olika strategierna 

samt vilka fördelar och nackdelar som dessa har. 
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Modermärke  Moder- och  Dotter- och  Individuella 

  Dottermärke  modermärke  varumärken 

 

 

 

 

 

Hög kostnadseffektivitet       Låg kostnadseffektivitet 

Låg flexibilitet       Hög flexibilitet

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

             (Melin, 2006, s. 108) 

 

Melins (2006) första strategi är modermärken, denna strategi kännetecknas av att alla 

produkter marknadsförs under ett gemensamt varumärke. Ofta är varumärkesnamnet lika med 

företagsnamnet som exempelvis Coca- Cola och Heintz. Denna strategi kallas även för 

paraplymärke och familjemärke men har samma innebörd. Modermärket används i alla 

sammanhang som exempelvis vid kontakter med konsumenter och på aktiemarknaden, det är 

detta som både är strategins fördel och nackdel., namnet gör att varumärket får stor 

genomslagskraft samtidigt som ett misstag kan sänka hela varumärket. En annan fördel med 

strategin är att den är enkel och kostnadseffektiv. Bergstrom (2000) kallar denna strategi för 

masterbrand. 

 

Moder- och dottermärke kännetecknas av att enskilda produkter eller produktlinjer kan 

lanseras som relativt självständiga varumärken under ett dottermärke. Den har dock 

begränsningen att den måste ligga inom ramen för modermärkes övergripande positionering. 

Modermärket har en drivande och stödjande funktion i förhållande till dottermärket det vill 

säga att modermärkets positiva associationer avspeglas på dottermärket. Exempel på denna 

strategi är Opel Astra och Findus Lean Cuisine. Strategins största fördel är att den är 

kostnads- och tidseffektiv medan dess största nackdel är att det kan göra konsumenten 

förvirrad när två varumärken används för en och samma produkt. (Melin 2006) 

 

Melins (2006) tredje strategi är dotter- och modermärke, skillnaden mellan denna och moder- 

och dottermärke är inte stor och detta blir tydligt då Bergstrom (2000) har valt att slå ihop 

dessa och kalla dem för Corporate Brands. Melin (2006) menar dock att skillnaden ligger i att 

modermärket enbart har en stödjande roll till dottermärket medan detta står i centrum. 

Skillnaden framgår när man ser på exemplet Volkswagen Golf där dottermärket Golf står i 
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centrum. Dottermärken har oftast en spjutspetsfunktion inom företaget och gör det mer känt 

än modermärket. Detta fenomen kallas för silver bullets och ett känt exempel är Viper som är 

ett dottermärke till modermärket Dodge. Strategins största fördelar är att det är flexibelt och 

bygger dottermärket samtidigt som det bygger modermärket. En nackdel är att en diffus bild 

av varumärket kan skapas om modermärket och dottermärket inte har liknande positionering. 

(Melin, 2006) 

 

Melins (2006) sista och fjärde strategi är individuella varumärken. Dessa varumärken 

kännetecknas av att varje produkt marknadsförs under ett eget varumärke helt fristående från 

modermärket. Denna strategi kallas även Power brands och Bergstrom (2000) kallar det för 

conglomerate brand och nämner Proctor & Gamble som exempel. Melin (2006) nämner även 

Mars och Unilever som exempel på företag som tillämpar strategin. Främsta fördelen med 

denna strategi är marknaden för produkter kan segmenteras globalt vilket leder till att 

företaget får en stormarknadsandel. Detta kan göras med anledning av den höga flexibilitet 

som strategin ger. Den stora nackdelen med att tillämpa strategin är dock att den är dyr att 

tillämpa då varje varumärke kräver egna marknadsföringsresurser. 

 

I detta steget fastställs även vilka åtgärder som måste genomföras för att varumärkesstrategin 

skall implementeras. Här bestäms vilka attribut som varumärket skall kommunicera men även 

hur varumärket skall distribueras, vilken service konsumenten erbjuds genom varumärket, hur 

produktutvecklingen ska ske i framtiden och så vidare. (Bergstrom, 2000) 

 

För att uppnå den optimala positioneringen företaget beslutat sig för krävs samordning som 

bland annat innebär att vissa åtgärder måste ske före andra. Även personalen i frontlinjen 

måste utbildas (Bergstrom, 2000). Bergstrom (2000) menar att för att varumärket skall bli 

korrekt behandlat krävs att företaget uppmuntrar och belönar beteende som gynnar 

varumärkesbyggande och bestraffa felaktigt användande av varumärket. Detta för att skapa en 

ny företagskultur där alla är delaktiga i vad som händer med varumärket.  

2.4 Internet branding 

Som nämnt i uppsatsens inledning fanns tron att med Internets intåg skulle varumärkets roll 

vara utspelat. Detta på grund av att kunden nu kunde välja det alternativ som hade lägst pris, 

men tron var som nämnt inte sant. Faktum är att varumärket blivit allt viktigare när kunden 

har fler alternativ att välja på. Kunden vill veta att leverantören eller företaget är riktigt och 
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det är här varumärkets roll kommer in i bilden. Kunden köper inte en produkt, han eller hon 

köper ett varumärke. Kunden relaterar inte heller till produkter, service eller pris. Företag kan 

heller inte enbart bygga upp sitt varumärke eller verksamhet kring enskilda 

attribut/mervärden, ett varumärke är en kombination utav både funktionella och emotionella 

attribut/mervärden. De funktionella attributen/mervärden som ett varumärke har handlar om 

produktens pris, prestanda och kvalité medan de emotionella attributen/mervärden är bland 

annat hur varumärket får en att känna sig. Detta leder till att de företag som enbart överlever 

på att exempelvis erbjuda det lägsta priset, ett funktionellt attribut/mervärde, så småningom 

kommer att försvinna och ersättas av en ny aktör som erbjuder ett ännu lägre pris. (Bergstrom, 

2000) 

 

Internet är ett verktyg som gör att konsumenten sparar tid på så sätt att han eller hon inte 

behöver lägga ner tid och energi på att jämföra fysiska produkter med varandra (Clealand, 

2000). Minimeringen av sökkostnader är viktig på grund av att människan i grund och botten 

är ett djur och är på så sätt lat (Dahlen, 2002). Vikten av att minimera sökkostnader visar sig 

även tydlig på andra sätt. Ca 30 % av alla potentiella kunder som lämnar en hemsida gör detta 

av anledningen att de inte hittar den information de söker. Detta leder till att det ställs krav på 

de företag som finns på Internet, de nya krav som ställs är att kunden behöver ha förtroende 

för hemsidan och företaget samt att företaget måste satsa resurser på att göra sin hemsida så 

säker som möjligt. Detta krav ställs av anledning att den potentiella kunden lämnar ut 

personuppgifter och information kring sig själva. Kravet är dock inte enbart en begränsning 

för företaget utan också en möjlighet på det sättet att företaget har större möjlighet att få en 

bättre överblick över sina kunder (Clealand, 2000). 

 

Det har visat sig att kunder idag lägger mer tid på informationssökning innan köp än vad som 

gjordes innan Internets införande. 73% av Internetanvändare uppger att de spenderar mer tid 

med informationssökning kring en produkt idag innan köp än vad de gjort innan Internet. Det 

har även visat sig att inköpsprocessen blivit mer genomtänkt än tidigare. Slutsatser som 

dragits av Internet användares sökprocess är att ju dyrare och ju mer högengagerande produkt 

de ska köpa, ju mer tid på Internet för informationssökning, exempel på detta är bilköp där 

69% av alla bilköpare har undersökt produkten på Internet innan köp. Internet används som 

informationskälla i alla faser av informationssökningsprocessen, från undersökning av vad 

som finns på marknaden till mer detaljerade jämförelse mellan produkter precis innan själva 

köpet. Detta har lett till att pris inte längre är den drivande faktorn vid val av produkt (Chaffey 
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et al, 2006). Detta motbevisar den profetia som kännare hade vid Internets införande om att 

pris skulle bli viktigaste faktorn vid val av produkt i framtiden (Bergstrom, 2000).       

 

I branding fokuserar främst på ett följa kunden från det att han eller hon uppmärksammar 

behovet av en produkt till själva användandet av produkten. Tidigare har företag enbart 

fokuserat på att göra kunden uppmärksam på företagets produkt eller varumärke och därefter 

få kunden att köpa produkten. Här slutade ofta relationen mellan kund och varumärke men 

med Internet har det tillkommit fler möjligheter för företag att skapa en relation med sina 

kunder. Dessa relationer hjälper företaget att dra lärdomar och få förståelse för sina kunder 

och på så sätt anpassa sin produkt efter kundens behov. Förståelsen och lärdomarna hjälper 

även företaget att skapa lojala kunder vilket också har visat sig vara viktigare online än 

offline. Lojalitet är en viktig faktor eftersom kunder som köper en produkt från ett varumärke 

ofta tenderar till att köpa andra produkter från samma varumärke. (Clealand, 2000) 

 

Lojalitet sträcker sig längre än lojalitet mellan kund och säljare inom B2C, det finns även ett 

stort behov av lojalitet inom B2B. Genom att vara lojala med varandra har B2B företag 

möjlighet att utbyta information mellan varandra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Genom Internet kan företagen skapa informations nätverk med två eller flera parter (Clealand, 

2000). B2B kännetecknas av relationsbyggande mellan kund säljare (Kotler et al, 2005) och 

med Internet kan relationen lättare underhållas. Högengagerande både i B2C och B2B kräver 

mer relation mellan säljare och kund än interaktiv marknadsföring som marknadsföringsform 

(Clealand, 2000), dock visar trender att kunder går från att köpa billiga produkter såsom 

böcker och cd skivor till att köpa mer avancerade och dyrare produkter online (Kotler et al, 

2005).  
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2.5  7C 

I modellen 7C beskriver Clealand (2000) de ingående delar som tillför en kund ett värde/ 

mervärde genom att använda Internet. Modellen kan ses som en fortsättning av Kotler et al 

(2005) 4P modell med en förlängning in i den virtuella världen (Clealand, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Clealand, 2000, s. 52). 

2.5.1 Convenience  

Första punkten som kan översättas till tillgänglighet handlar om att Internetanvändaren måste 

ha tillgång till information, finna information på ett enkelt sätt samt kunna göra affärer på 

hemsidan dygnet runt. Tidigare nämndes att 30% av alla potentiella kunder som lämnar en 

hemsida gör detta på grund av att de inte kunde finna den informationen de sökte eller att 

hemsidan inte gör det möjligt för kunden att få tillgång till uppdaterad information. 

Ouppdaterad information är den största faktorn till att kunden inte förblir lojal mot företagets 

hemsida och dess online varumärke (Clealand, 2000). Detta kan liknas med Doyle och Sterns 

(2006) teori kring sanningens ögonblick fast i detta fall är företagets hemsida och online 

varumärke motsvarigheterna till frontlinepersonal, på sättet att om hemsidan är ouppdaterad 

och svårnavigerad håller inte företaget det löfte som varumärket kommunicerar. 

2.5.2 Content 

Kunden kräver att det finns information på hemsidan. Information kan handla om lagerstatus, 

expert utlåtande samt uppdaterad information kring företagets produkter. Informations 
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tillgången kan ses som en balansgång mellan för mycket information och för lite, nyckelordet 

är relevans och det är även relevansen i informationen som gör att kunden spenderar mer tid 

på hemsidan (Clealand, 2000). Om informationen på hemsidan är svårtillgänglig eller 

komplicerar köpet för kunden leder detta till att kunden får negativa associationer till 

varumärket (Simmons, 2007). Innehållet på hemsidan är det som för Internet användaren till 

hemsidan och även det som gör att han eller hon återkommer till hemsidan, detta förutsätter 

dock att informationen tillför användaren ett värde (Chaffey et al, 2000). 

2.5.3 Customisation  

En möjlighet till anpassning av information på hemsidan efter användaren ger besökaren en 

känsla av en form av one to one relation mellan kund och företag. Anpassningen kan vara att 

användaren själv får välja vilken form av information han eller hon vill se eller att sidan 

anpassas automatiskt baserat på kundens tidigare användning av hemsidan, med andra ord ett 

sätt att skräddarsy en hemsida (Clealand, 2000). Ett exempel på anpassning är dator 

tillverkaren Dell där besökaren först får välja om han eller hon är privatkund eller kund från 

någon form av företag (Chaffey et al, 2000). Anpassningen kan även innebära att kunden själv 

kan påverka produkten efter sina behov, något som ytterligare ökar kundens tillfredställelse 

(Kotler et al, 2005). 

2.5.4 Community  

Ett community är en online samlingsplats för personer med liknande intresse. För att ett 

community skall få genomslagskraft och fungera som tänkt krävs att det har ett visst antal 

medlemmar. På communities har medlemmar möjlighet att diskutera och byta erfarenheter 

mellan varandra. Ett community ger kunden en känsla av samhörighet med andra kunder och 

med varumärket. Här kan även finnas en viss form av redaktionellt material. För företagen 

finns här möjlighen att attrahera och locka medlemmarna till hemsidan (Clealand, 2000). 

Lyckas ett företag starta en populär community på sin hemsida är det troligt att kunden 

återvänder till hemsidan för att få mer information kring nya produkter (Chaffey et al, 2000). 

Återkommande kunder bidrar till att företaget får större förståelse för kunden och på så sätt 

fördjupas relationen mellan kund och företag. Kunden får här igenom ytterligare positiva 

associationer till varumärket (Simmons, 2007). 

2.5.5 Connectivity 

I detta steget handlar det bland annat om att göra hemsidan så användbar som möjligt för 

kunden. Sammankopplingen handlar om att finnas med i populära sökmotorer (Clealand, 
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2000). Det gäller med andra ord att få en så hög träffplacering i populära sökmotorer som 

möjligt. Hela 81,7% kommer att genomföra en ny sökning i motorn om han eller hon inte 

finner det de letar efter på de första tre sidorna (ca 30 resultat). Vidare tittar enbart 14,6% på 

resultaten i sökmotorns tredje sida (Chaffey et al, 2006). Har kunden hittat företagets hemsida 

i en sökmotor är chanserna goda att han eller hon skriver in adressen direkt i webbläsaren 

nästa gång hemsidan skall besökas (Clealand, 2000).   

2.5.6 Customer care 

Internet gör det möjligt för kunden att få service dygnet runt och en möjlighet att anpassa 

servicen efter sina behov (Kotler et al, 2005). Kunder är i behov av service i alla faser i sitt 

köp från början till after sales service. Ett sätt att hantera detta support behov är att göra det 

möjligt för kunden att nå företaget med hjälp av email eller skapa en sida är kunden kan få 

svar på vanliga frågor. 62% av alla Internet användare känner sig osäkra när de lämnar ut sina 

personuppgifter på Internet, inte minst därför behöver han eller hon ha assistans i samband av 

utlämning av dessa uppgifter (Cleland, 2000). 

2.5.7 Communication  

Internet möjliggör smidig kommunikation mellan företag och kund. Kommunikationen kan 

vara i form av email och webbaserade marknadsundersökningar (Clealand, 2000). Även 

hemsidan är ett viktigt kommunikationsverktyg för att förmedla varumärkets värden och de 

löften varumärket ger (Simmons, 2007). Genom dessa kanaler kan företaget effektivt få ut 

information, exempelvis om events, nyheter och special erbjudanden som är relevanta för 

olika målgrupper. Detta hjälper till att fördjupa relationen mellan kund och företag (Clealand, 

2000). Även Gummesson (2006) menar att med hjälp av Internet som kommunikations 

verktyg finns det en möjlighet för företag att skapa en mer personlig relation mellan företag 

och kund.    
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3. Metod 

I följande kapitel redovisas uppsatsens metodval samt de undersökningsmetoder vi har valt 

att använda oss av. Metodkapitlet beskriver steg försteg hur vi har valt att gå tillväga i 

studien, vad, hur och varför, samt de för och nackdelar våra val har. 

3.1 Val av metod 

Till uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod och på så sätt valt att gå mer på djupet 

än bredden som en kvantitativ metod erbjuder.  

3.1.1 Kvantitativ- kontra kvalitativmetod  

I vår undersökning strävar vi efter att få förståelse för hur varumärkesbyggande och 

varumärkesbyggande med hjälp av Internet går till inom de två affärskontextens B2C och 

B2B. Därför lämpar sig en kvalitativ ansats sig bra eftersom den lägger mer vikt vid detaljer 

och nyanser. Även öppenhet kännetecknar denna metod. Med detta menas att det inte är 

bestämt i förväg vad forskaren letar efter eller vill ha för resultat utan det är intervjuobjektet 

som bestämmer vilken slags information som inhämtas. I ett kvalitativt metodval nås ofta den 

sanna förståelsen för ett problem och en hög intern giltighet eftersom forskaren har en större 

närhet med den som intervjuas. På så sätt kommer även forskaren mer under skinnet på 

intervjuobjektet (Jacobsen, 2006). 

 

Ett kvalitativ metodval erbjuder även en mycket högre grad av flexibilitet än vad ett 

kvantitativ metodval gör. Detta ser vi som en stor fördel eftersom problemformuleringen kan 

behövas ändras efterhand som information samlas in. Den kvalitativa forskningsmetoden 

erbjuder detta till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden där problemformulering 

måste vara klar inför datainsamlingen (Jacobsen, 2006). 

3.1.2 Kritik av metodval 

En nackdel med att använda kvalitativ metodval är främst att den är resurskrävande. 

Intervjuer och datainsamlig är tids- och resurskrävande och medför att forskarna måste gå 

djupare med färre intervju objekt (Jacobsen, 2006). Detta medför att vi i uppsatsen inte får en 

helhetsbild av situationen i affärskontexten B2C och B2B utan kan bara förklara bilden av de 

två typfallen i uppsatsen.  

 

En annan nackdel med valet av metod är att empiriskt material (informationen) kan bli 

omfattande och därmed svårt att analysera. Det empiriska materialet kan även bli 
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ostrukturerad och gör det oöverskådlig vilket leder till att den ej kan kategoriseras (Jacobsen, 

2006). Detta ställer krav på forskarna vid utformningen av intervju frågor. Frågorna måste 

vara utformade så sätt att de inte ger för mycket information som i sin tur blir svåranalyserat 

(Kvale, 1997). 

 

En annan risk med att välja den kvalitativa metoden är att forskarna omedvetet silar 

information. Med detta menar vi att forskarna inte klarar av att hantera intervjuernas 

detaljrikedom, nyanser och dess djup. Detta kan leda till att forskarna enbart undersöker det 

som de är ute efter och missar detaljerna och på så sätt förloras helheten och själva poängen 

med det den kvalitativa metoden erbjuder (Jacobsen, 2006). 

3.2 Val av ansats 

Till uppsatsen har vi valt att använda oss av en deduktiv metodansats där vi går från att först 

undersöka teorin och därefter genomföra empirisk undersökning (Jacobsen, 2006). 

3.2.1 Deduktiv- kontra induktivansats 

Eftersom uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur två företag med högengagerande 

produkter i skilda affärskontext genomför sin varumärkesbyggande process och överför detta 

på Internet lämpar sig en deduktiv ansats bra. Detta eftersom vi genom teorin skapat oss en 

bild av hur verkligheten ser ut genom att studera tidigare forskning. En annan fördel med 

ansatsen är att forskaren får fram den information som är relevant för frågeställningen 

(Jacobsen, 2006). Informationen blir på detta sätt mer strukturerad och lättare att kategorisera. 

 

Alternativet till att använda en deduktiv ansats är en induktiv ansats då forskaren går från 

empiri till teori. Forskarna går ut mer eller mindre utan förväntningar till verkligheten, 

empiriskt material samlas in och därefter systematiseras och kategoriseras informationen de 

har fått fram. Utifrån den information de fått fram formuleras sedan teorin utan begränsningar 

av tidigare forskning (Jacobsen, 2006). Denna ansats tror vi skulle bli svår att använda sig av, 

dels för att vi redan är insatta i ämnet efter tre års studier samt att det redan finns tidigare 

forskning i ämnet. Vi tror även att en induktiv ansats skulle bli svår att förhålla sig till 

eftersom vi omedvetet skulle styra informationen och på så sätt förlora den induktiva 

ansatsens fördelar. 
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3.2.2 Kritik av vald ansats 

Risken vi ser med att använda oss av en deduktiv ansats är att vi riskerar att enbart finna det vi 

letar efter. Eftersom vi har en utgångspunkt i teorin från början kan det på så sätt bli att 

resultatet bekräftar teorin automatiskt (Jacobsen, 2006). Vi inser därmed vikten av att 

formulera frågor på ett sätt som balanserar viljan att strukturera och kategorisera svaren med 

ett relativt öppet frågeställande till intervjuobjekten. Frågorna får med andra ord inte bli 

ledande. 

 

Kvalitativ forskning är ofta induktiv för att få en mer öppen syn på den informationen som 

samlas in (Jacobsen, 2006). Eftersom vår ansats är deduktiv i en kvalitativ metod ställer detta 

krav på att vi trots ansatsen förhåller oss öppna till de svar respondenterna ger. 

3.3 Val av fallstudie och avgränsningar 

Fallstudie är en studie av en mindre grupp, individ eller en eller flera organisationer. Vid en 

fallstudie försöker forskaren få så täckande information som möjligt och på så sätt skapa ett 

helhetsperspektiv (Patel & Davidsson, 1991). Fallstudie lämpar sig bäst när forskaren vill få 

en djupare förståelse för en händelse, testa teorier eller generalisera utfall. I en fallstudie är 

forskaren enbart intresserad av utfallet i det enskilda fallet. Studieformen lämpar sig även när 

en specifik organisation skall beskrivas (Jacobsen, 2006). Med grund i detta har vi valt att 

undersöka endast två företag, ett i vardera kontext. Därmed har vi större möjlighet att få en 

djupare förståelse för de två specifika organisationerna.  

3.3.1 Urval av företag till studien 

Nedan redovisas de kriterium som vi hade vid val av företag till studien.  

 

Geografiskt urval: Företagen som undersöks i studien skall vara baserade i 

Sverige. Detta eftersom vi vill undersöka den svenska marknaden och på så sätt 

bortse från kulturella skillnader som kan uppstå med företag som styrs 

utomlands.  

 

Affärskontext: I studien skall det finnas ett företag som representerar B2B 

kontexten och ett som representerar B2C. Detta för att se om det finns likheter 

eller skillnader mellan kontexten. 

 



 24 

Internationell verksamhet: Båda företagen som undersöks skall ha en viss 

form av internationell verksamhet. Med detta menas att företagen verkar i en 

miljö med varierande nationell härkomst hos sina kunder eller 

samarbetspartners. Anledningen till kravet är bland annat att ett av problemen 

med hemsidor är de anpassningar efter språk och marknad som måste göras av 

företagen. 

 

Typ av produkter: Båda företagen skall sälja och marknadsföra 

högengagerande produkter. Med detta menas att produkterna inte enbart skall ha 

ett högt pris utan skall även vara av den typ som kräver en större 

informationssöknings process från kundens sida före köp.  

  

Baserat på kriterierna kontaktades två företag som båda visade sig vara intresserade av att 

ställa upp i studien. Företagen redovisas nedan.  

 

Första företaget Getinge Infection Control tillverkar, marknadsför och säljer medicintekniska 

produkter. Företaget har sitt huvudkontor i Getinge utanför Halmstad och har kunder inom 

den globala B2B kontexten. Getinge Infection Control’s produkter är synnerligen 

högengagerande då de har ett högt pris och kräver ett högt engagemang från kundens sida 

innan köp. Därmed uppfyller företaget ovanstående kriterier. 

 

Andra företaget i studien är von Braun Sports Cars som är agent och återförsäljare av 

supersportbilar inom premium segmentet. Företaget erbjuder även kunden service i olika 

former på eftermarknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Skene i Västergötland och har i 

huvudsak privatpersoner som kunder. Kunderna är främst nordiska och kommer till viss del 

från övriga Europa. Produkterna är högengagerande då de kräver mycket informationssökning 

från kunden innan köp samt har ett högt pris, med detta uppfyller även företaget ovanstående 

kriterier.     

3.3.2 Ytterligare avgränsningar 

Studien görs enbart ur ett företagsperspektiv och tar med andra ord inte hänsyn till kunden 

eller slutanvändarens uppfattning av varumärkena. 
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3.3.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet beror på faktorerna extern giltighet och relevans, med andra ord kan 

resultatet i studien överföras på andra sammanhang (Jacobsen, 2006). I vår studie är urvalet 

enbart två företag, ett som representerar högengagerande produkter inom B2B kontexten och 

ett som representerar B2C. Med grund i det begränsade urvalet kan vi inte med studien 

generalisera och säga att situationen ser likadan ut för alla högengagerande produkter. Studien 

kommer enbart utvisa hur det ser ut i de specifika fall som studien behandlar. 

3.4 Metod för datainsamlig 

Nedan redovisas de olika former av datainsamlingsmetoder som har använts i uppsatsarbetet. 

I studien används både primär- och sekundärdata, detta för att olika typer av data kan ge 

varandra stöd för att sedan styrka det resultat forskaren kommer fram till. Det kan även 

användas för att ställa motsägelsefull information mot varandra och på så sätt få en kontrast i 

studien (Jacobsen, 2006). 

3.4.1 Sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2006) är sekundärdata information som samlats in av en annan forskare, ofta 

i ett annat sammanhang än det som är i studien. Kvalitativa sekundärdata består ofta i olika 

former av texter som sedan tolkas av forskaren, tillskillnad från kvantitativa sekundärdata som 

ofta är exempelvis statistik och årsredovisningar. Något som är gemensamt för både typerna 

av sekundärdata är att forskaren måste aktivt kritisera den sekundärdata som samlas in. Stor 

vikt ska läggas vid trovärdigheten i informationen samt var den kommer ifrån. 

 

För att få trovärdighet i sekundärdata som samlats in har vi lagt stor vikt vid urvalet av den. 

Sekundärdata som används i studien är tryckt akademisk litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

andra vetenskapliga studier. Även hemsidor och artiklar ur dagstidningar har används i viss 

utsträckning. Dessa används dock inte för att styrka fakta utan enbart för att ge en bild av 

företag och till viss del ge läsaren en översikt av problemet med varumärkesbyggande och 

Internet branding. Som del i uppsatsens empiriska material har även Getinge Infection 

Control’s Visual Identity Manual (2005) använts. 

 

För att få fram källorna i studierna har vi dels använt oss av databaserna Emerald och 

Affärsdata. Sökord och sökfraser som använts i databaserna är I- branding, e- branding, 

branding, Internet och varumärken och varumärkesbyggande på Internet. Vidare har vi 

studerat annan liknande forskning inom ämnet och på så sätt använt oss av deras källor. 
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Slutligen har våra tidigare erfarenheter och tidigare studier hjälp oss att få fram lämpliga 

källor. 

3.4.2 Primärdata 

Primärdata innebär att forskaren samlar in informationen för första gången. Informationen 

som samlas in är anpassat efter den frågeställning som studien har. Exempel på primärdata 

inom kvalitativ forskning är intervju och observation. (Jacobsen, 2006) 

 

I studien har vi i första hand valt att använda oss av intervju som främsta primärdatakälla.  

 

De krav vi ställt på intervjupersonerna är att de skall vara insatta i marknadsföring rent 

generellt samt ha goda kunskaper i varumärkesbyggande teoretiskt sett och ur företagets 

perspektiv. De personer vi valt till studien lämpar sig utmärkt då de har de positioner och 

kunskaper som vi efterfrågar. Jacobsen (2006) menar att just denna typ av information kring 

intervjupersoner är viktig vid val av primärdatautlämnare. 

 

De intervjupersoner vi valt till studien är följande: 

Susanne Werneman, brand manager för Getinge Infection Control och har det övergripande 

ansvaret för varumärkesvården och varumärkesbyggande inom företaget. Susanne är därmed 

mycket insatt i ämnet varumärken samt har stor insyn i Getinge Infection Control som företag. 

Intervjun med Susanne Werneman genomfördes den 30 april 2009 på Getinge Infection 

Control’s huvudkontor i Getinge utanför Halmstad.  

 

Anna Bernefur, projektledare Health Care Getinge Infection Control. Bernefur leder projekt 

inom Health Care divisionen på företaget samt vissa IT relaterade projekt. Hon har tidigare 

haft liknande arbetsuppgifter inom SAS koncernen och är väl insatt i området IT 

marknadsföring. Det Bernefur tillför studien är främst åsikter kring företagets framtida 

användning av Internet som marknadsföringsverktyg. Intervjun med Bernefur genomfördes på 

Getinge Infection Control’s huvudkontor den 11 maj 2009. 

 

Torbjörn von Braun är von Braun Sports Cars grundare och huvudägare. Torbjörn har över 25 

års erfarenhet från branschen och har varit företagets VD fram till 2009. Von Braun har 

numera en mer fristående roll i företaget med inriktning mot relationsmarknadsföring och 

varumärkesbyggande. Intervjun med Torbjörn von Braun genomfördes den 23 april 2009 och 

avslutades den 5 maj 2009 på Braun Sports Cars huvudkontor i Skene.  
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Christian Myhrberg VD för von Braun Sports Cars från januari 2009. Tidigare har Myhrberg 

varit VD för ett norskt IT företag. Intervjun med Christian Myhrberg genomfördes den 14 maj 

2009 och avslutades den 15 maj 2009. 

3.4.3 Intervju och tillvägagångssätt  

Enligt Kvale (1997) skall forskaren innan intervjun genomförts ha en plan för hur 

intervjuutskrifterna skall analyseras. Detta för att undvika att bli sittandes med 1000 sidor 

intervjuutskrift inför analysen. Kvale (1997) kallar detta problem för 1000 sidors frågan. Det 

handlar alltså om att strukturera frågor innan intervjun på så sätt att intervjuaren kan 

kontrollera och överblicka den data han eller hon inhämtar. 

  

För att lösa detta problem har vi valt att bygga upp och strukturera frågorna i studien utefter 

teorins kapitel och stycken. Detta får följden att frågorna inte blir helt öppna och på detta sätt 

blir svaren lättare att tematisera och analysera.   

 

Innan intervjun har vi valt att skicka ut frågorna till intervjupersonerna i förväg. Detta av 

anledningen att dessa skall kunna förbereda sig inför intervjun och på så sätt ge mer 

informativa svar.  

 

Vidare genomförs intervjun på intervjupersonernas arbetsplats. Detta för att de ska kunna vara 

så avslappnade som möjligt under intervjun. Intervjupersoner uppträder ofta på ett annat sätt 

än vanligt om de intervjuas på en plats de inte känner sig hemma i (Jacobsen, 2006).  

 

Intervjuerna som genomförs har vi valt att både banda och föra anteckningar till. Bandningen 

syftar till att intervjun och samtalet ska flyta mer naturligt samt att vi på detta sätt ordagrant 

kan citera intervjupersonen, vilket ger vår rapport extra tyngd. Intervjuerna i studien kommer 

pågå under max 1, 5 timme och det kan därmed vara problematiskt att anteckna hela 

intervjun. Fördelen med att använda sig av anteckningar är även att de kompletterar 

bandningen på ett bra sätt, detta genom att vi forskarna får en bättre överblick av intervjun 

(Jacobsen, 2006). Av etiska anledningar frågar vi intervjupersonen om bandning innan 

intervjun. Bandningen kommer även att ske helt öppet för intervjupersonen.  

 



 28 

I studien har vi valt att använda oss av en till viss del öppen individuell intervju ansikte mot 

ansikte. Denna intervjuform lämpar sig bäst när få personer intervjuas, när vi är intresserad av 

vad den individuella personen har att säga och när forskaren vill se individens tycke och 

mening om ett specifikt område. Att intervjua en person ansikte mot ansikte har fördelen att 

det blir enklare för den intervjuade att tala om känsliga ämnen, av anledningen att intervjuare 

och intervjuad kan skapa en förtrolig stämning mellan varandra på med den fysiska närheten 

till varandra. Detta har dock nackdelen att intervjun blir tidskrävande samt andra 

omkringliggande faktorer kräver tid. Formen resulterar även i stora mängder data i form av 

bandupptagningar och anteckningar (Jacobsen, 2006). Vi tror emellertid inte att detta blir ett 

allt för stort problem för oss i och med att enbart fyra personer intervjuas. Om någon av 

intervjuerna inte går att genomföra ansikte mot ansikte har vi som reservalternativ att 

genomföra den via telefon.  

 

Under intervjun ställer vi även följdfrågor och för ett resonemang kring intervjupersonen svar. 

Detta för att uppnå en större förståelse och djup i studien. Även Jacobsen (2006) påtalar 

vikten av att gräva och ställa följdfrågor i en intervjusituation 

  

Tyvärr kunde inte intervjun med Torbjörn von Braun genomföras vid ett tillfälle utan var 

tvungen att avbrytas efter två tredjedelar. Anledningen till detta var yttre omständigheter vi 

inte hade möjlighet att påverka. Intervjun slutfördes dock den 5 maj 2009 men då endast med 

en intervjuare.  

 

Intervjun med Christian Myhrberg kunde inte heller genomföras som planerat. Myhrberg fick 

förhinder precis innan intervjun och enda möjligheten att genomföra intervjun var via telefon. 

Intervjun spelades in och genomfördes till två tredjedelar den 14 maj 2009 och resterande del 

genomfördes den 15 maj 2009. 

3.5 Analysprocess 

Analysen består av tre delar, beskrivning, systematisering/ kategorisering och kombination. 

Beskrivning består i att få en grundlig förståelse för insamlad data utan att färga den med egna 

åsikter, detta kallas för tjocka beskrivningar och är en detaljrik översikt av insamlad data. 

Systematisering/ kategorisering handlar om att sålla i den information som samlats in i syfte 

att förenkla den. Detta görs för att få en översikt och på ett rimligt sätt beskriva situationen för 

en utomstående. Systematiseringen är nödvändig även för att forskaren ska kunna förmedla 
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det resultat som han kommit fram till. Kombination av data syftar till att skapa ordning i 

insamlat material. I denna fas försöker vi få fram dolda förhållande mellan det vi sett och hört. 

Fasen kan ses som dynamisk och används inte enbart i slutet av analysprocessen utan kan 

även ske över tiden då vi upptäcker samband i data som blivit insamlad (Jacobsen, 2006). 

 

Hela analysprocessen kan ses som en spiral som inleds med att data samlas in, passerar de tre 

tidigare nämnda stegen samt avslutas med en rapport av det vi kommit fram till (Jacobsen, 

2006). 

 

Rent praktisk analyseras det empiriska materialet enligt följande. Inledningsvis analyserar vi 

fallen separat för sig, här jämför vi teori med empiri. Efter detta är genomförts avslutar vi med 

att jämföra fallen med varandra för att se likheter, skillnader och utröna mönster i det 

insamlade materialet. I detta steg besvarar vi uppsatsens frågeställning och kontrollerar om 

syftet är uppfyllt. Detta kallas även cross case analysis (Yin, 2003).  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas huruvida forskarna hade fått samma svar vid två eller flera olika 

tillfällen och i hur hög grad yttre omständigheter påverkar hans eller hennes svar (Bell, 1993). 

När vi skickar ut intervjufrågorna i förväg till respondenterna är vi medvetna om att vi till viss 

del riskerar att styra deras svar. Vi har dock vägt detta faktum mot kvalitén i svaren och tror 

att vi genom vårt val får mer djup i svaren än om vi valt det motsatta. 

 

Validitet beskriver hur väl exempelvis en fråga mäter eller beskriver det forskaren vill mäta 

eller beskriva (Bell, 1993). För att öka validiteten i uppsatsen har vi valt att utforma frågorna 

utefter teorin och i vissa frågor har vi även beskrivit teorin i frågorna. Med detta finns en risk 

att respondenten blir styrd i frågan. Detta har dock fördelen att vi verkligen mäter det vi avser 

mäta och på så sätt anser vi att validiteten i uppsatsen ökas.     
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Getinge AB 

 

ArjoHuntleigh 
 

Extended Care 

 

Getinge  
 

Infection Control 

 

Maquet 
 

Medical Systems 

4. Empiri  

I följande kapitel redovisas det empiriska material som samlats in till uppsatsen. Svaren som 

intervjuobjekten givit är ordnade efter teorikapitlets underrubriker. Svaren är indelade i case 

där materialet från Getinge Infection Control kommer först och följs sedan av von Braun 

Sports Cars i ett separat case. 

4.1 Getinge Infection Control AB 

Getinge AB är ett globalt medicintekniskt koncernföretag med 12 800 anställda. Företaget 

grundades 1904 i Getinge där det fortfarande har sitt huvudkontor. Koncernen är indelad i tre 

affärsområden, Exteded care med ArjoHuntleigh som huvudvarumärke (patientliftar, badkar 

och annan utrustning främst för äldrevården), Medicalsystems med Maquet som 

huvudvarumärke (operationssalsinredningar och annan materiel till operationssalar) samt 

Infection Control med Getinge som huvudvarumärke. Detta affärsområde är verksamt inom 

infektionsbekämpning vilket innebär bland annat tillverkning av autoklaver och diskmaskiner 

till sjukhus och läkemedelsindustrin. Under varje affärsområde finns ytterligare varumärken 

som är följd av uppköp och förvärv, dessa kommer successivt tas bort och i framtiden 

kommer allt varumärkesbyggande riktas mot affärsområdenas huvudvarumärken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Werneman är Getinge Infection Control’s varumärkes- och 

kommunikationsansvarig. Hon ser sig själv som en sort grafisk polis som ansvarar för hur 

varumärket får användas. Hon säger att hon vill visa hur varumärket får användas och inte hur 

det inte får användas. Om någon har frågor kring hur varumärket får användas är det 

Werneman som personal i organisationen vänder sig till. 
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Anna Bernefurs roll i företaget är som projektledare inom Health Care divisionen. Med 

anledning av sin bakgrund inom IT kommer hon även i framtiden till viss del arbeta med IT 

relaterade projekt internt och externt.   

4.1.1 Hur ser varumärket ut? 

För Werneman och Getinge Infection Control är ett varumärke ett löfte. I detta löfte innebär 

att när en person ser Getinges varumärke ska de tänka på en högkvalitativprodukt. Kopplat till 

detta har företaget som slogan ”Always with you” som innebär att företaget alltid ska finnas 

med kunden under produktens livstid. Detta innebär bland annat service och annat stöd till 

kunden. 

 

Werneman anser att ett varumärke är en kombination av en produkt, en identitet och 

mervärden. Vidare menar hon att ett varumärke har inget vikt om det inte laddas med olika 

emotionella värden. Här anser Werneman även att det krävs långsiktighet och att vara 

konsekvent, något som Getinge Infection Control kommer att bli mer och mer i och med att 

alla dottermärken på sikt tas bort och varumärkesbyggandet enbart syftar till att stärka 

Getinge Infection Control’s varumärke som tidigare nämnt. Hon menar även att ett varumärke 

måste ses som en helhet där inte enbart produkten är central. 

 

Getinges Infection Control’s produkt är enligt Werneman inte marknadens bästa men har 

ändock mycket hög kvalité. Inom branschen råder stor konkurrens med många duktiga 

konkurrenter. Det Getinge Infection Control istället har valt att fokusera på är de mjuka 

värdena samtidigt som de fortsätter att utveckla sin produkt. Hon menar att Getinge Infection 

Control’s främsta konkurrensmedel är deras mervärden. Dessa mervärden är bland annat 

utbildning, användarvänlighet och service. 

 

Werneman är osäker på vad som är Getinge Infection Control’s kärnidentitet, hon nämner 

även att de har försökt få fram ett svar på detta men inte riktigt nått dit än. Dock nämner hon 

helhetslösningar och mänskliga värden som centrala i organisationen. Tidigare under 

intervjun nämner även Werneman tre ledord eller meningar som är centrala i organisationen, 

dessa är Insight (kunskap om kundens behov), Integrated solutions (helhet/totallösning) och 

costumer satisfaction (nöjda kunder). Dessa ledord stämmer väl överens med helhetslösningar 

och mänskliga värden som Werneman sedan nämner. Detta är dock inget som har lanserats 

internt än utan kommer att ske under hösten 2009. Företagets Visual Identity Manual (2005) 
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tar även upp dessa värden, dock använder de sig här av termerna Know-how, System 

approach och costumer satisfaction. Termer har dock samma innebörd som de Werneman 

använder sig av. Anledningen till att detta skiljer sig är med all sannlikhet att manualen är från 

2005 och uppdatering av den är inte gjord i skrivande stund. 

 

När Werneman ska beskriva Getinge Infection Control som en person beskriver hon det som 

en kvinna i 30 årsåldern som är säker och stabil i sin personlighet, samtidigt som hon har 

visioner om framtiden. Hon nämner även att de försökt likna företaget vid ett bilmärke, i 

Getinge Infection Control’s fall liknar hon det vid en modernare Volvo med en stark koppling 

till Skandinavien  Till den utökade identiteten har Getinge en slogan som tidigare nämnt är 

”Always with you” som ska symbolisera en nära relation till kunden.  

 

De mervärden som företaget har är som tidigare nämnt mänskliga värden och 

helhetslösningar, vilket företaget lägger mycket stor vikt vid. Detta har Getinge Infection 

Control valt att symbolisera med en boll med sex olika delar som symboliserar vad en kund 

får om de väljer företaget som leverantör. Denna boll är även något som skall göras som en 

verklig boll och ska till exempel delas ut till kunder och potentiella kunder på bland annat 

mässor. 

 

Werneman menar att kundens uppfattning om företagets varumärke varierar från marknad till 

marknad. Men i Sverige och andra marknader där de är starka tror hon att varumärket 

uppfattas som trovärdigt, stabila och erbjuder en högkvalitativ produkt. Där de är svaga som 

exempelvis i Tyskland känner inte målgruppen till varumärket överhuvudtaget. För att få reda 

på detta och kunden uppfattning kring varumärket använder sig företaget av olika former av 

marknadsundersökningar. Dessa undersökningar görs antingen av säljbolagen ute i världen 

själva eller centralt ifrån Getinge Infection Control. Formen på undersökningarna varierar 

mellan telefonintervjuer, webbundersökningar och traditionella undersökningar. En av 

anledningarna till att de varierar metoder är att i vissa delar av världen är vissa former av 

undersökningar mer vedertagna och accepterade än andra, exempelvis i Storbritannien är en 

webbundersökning via email nästintill omöjlig att genomföra. 

 

Företaget är i dagsläget en av branschens tio största i Europa, Getinge Infection Control har 

dock inte genomfört någon form av benchmarking mot konkurrenters varumärken. Företaget 

vet med säkerhet att de är störst i Sverige och att de hela tiden växer både på grund av uppköp 
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och ökad försäljning. I dagsläget har företaget ca 25% av den totala marknaden inom 

infektionsbekämpningsbranschen.   

 

Positioneringsmässigt vill Getinge Infection Control var nummer ett på marknaden och med 

detta menar de marknaden som hela världen. Detta är även något som Werneman anser vara 

ett rimligt mål och de ligger i fas med att uppnå det trots rådande finanskris. För att nå målet 

har Getinge Infection Control en strategi som heter 2012 NOW. I denna strategi finns interna 

och externa mål som skall uppnås till 2012. Dessa mål följs även upp under åren fram till 

2012. Målsättningen är gemensamt framtagen med ledning och säljavdelningarna under en 

fem dagars konferens i Tampa USA. Här ställdes frågor kring vad företaget kan göra bättre 

samt hur detta kan göras bättre. För att uppnå målen har de även varit tvungna att anpassa 

organisationen efter de nya krav som ställs, även här har sett till helheten. Företaget hade 

bland annat ingen kvalitetsansvarig eller personalchef förr men detta är något de nu åtgärdat.  

 

Werneman säger att varumärket strävar efter att vara ett modermärke eller branded house som 

hon kallar det. Som tidigare nämnt är de inne i en process där de går ifrån att ha mer eller 

mindre individuella varumärken som anskaffats genom köp eller förvärv. Werneman tror att 

varumärket nu är så stark och välkänd aktör på marknaden att det kan gå ifrån aktuell strategi 

och nu enbart använda Getinge Infection Control som varumärke. Tidigare har nyförvärvade 

företag fått behålla sitt varumärke under en övergångsperiod. För att ytterligare skapa en 

samhörighet och koppling till Getinge som varumärke kommer Maquet och ArjoHuntleigh att 

ha en logotype där det tydligt visar att företaget tillhör Getinge Group. Detta har även 

bonuseffekten att när en säljare besöker ett sjukhus kan de samtidigt som de säljer in 

exempelvis en diskmaskin även sälja in operationsutrustning.  

 

Werneman säger att hon inte vill bestraffa personer som använder sig av varumärket på 

felaktigt sätt och har inte heller behövt göra detta. Hon säger även att hon mer tror på att 

uppmuntra till rätt användande och om någon har frågor kring användandet kan de få råd och 

vägledning från henne. 

4.1.2 Att överföra varumärket till Internet 

Werneman anser att de främsta fördelarna med att använda sig av Internet är dess möjlighet 

att nå ut till en stor publik samt att det är ett effektivt marknadsföringsverktyg. Även Bernefur 

anser att möjligheten att nå en stor publik är en av Internets största fördelar. En annan fördel 
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Bernefur ser är den tillgänglighet som den erbjuder, Internet ger möjlighet för kunden att få 

tillgång till den senaste informationen till en relativt låg kostnad när som helst på dygnet.  

 

Getinge Infection Control valde för ett år sedan att göra om sin hemsida i syftet att förbättra 

den. Dock säger Werneman att hon fortfarande inte är nöjd med den eftersom den inte är 

tillräckligt användarvänlig. Hon anser vidare att nyhetsvärdet är för dåligt idag och är något 

som måste förbättras. I takt med att Internet får fler användare ställs högre krav på hemsidan, 

detta eftersom fokuseringen på hemsidan blir allt större. Det är hit en kund går första hand för 

att få tag på information om företaget eller dess produkter. Bernefur är inte heller nöjd med 

företagets hemsida, hon anser inte att den följer de rekommendationer och normer som finns 

för utformning av hemsidor. Detta får följden enligt Bernefur att sidan blir svårnavigerad och 

hon tror även att företaget förlorar vissa besökare till följd av detta. Werneman är även 

övertygad om att kunden har samma uppfattning som henne angående hemsidan men att 

problemet är att alla kunder eller användare av produkterna inte har tillgång till datorer eller 

Internet på sin arbetsplats. En funktion Getinge har för att nå ut med information mer effektivt 

genom sin hemsida är att skapa lanserings siter för produkter. Ett exempel är deras site för 

endoskopdiskmaskinen Poka Yokie där de utformat en figur som ska tilltala kvinnor som till 

90% är de som arbetar på sterilcentralerna. Denna figur syftar även till att beskriva produkten 

på ett lättillgängligt och enkelt sätt. 

 

Främsta anledningen till att Getinge Infection Control gjorde om sin hemsida var att göra den 

bättre och mer användarvänlig för kunden. Det de exempelvis gjort är att lägga in en 

sökfunktion som inte fanns tidigare. Förbättringen är enligt Werneman är en ständigt 

pågående process.  

 

I dagsläget använder inte företaget sin hemsida för att skapa relationer mellan företag och 

kund. Dock är detta något som de tänker bli bättre på bland annat genom att skapa sidor där 

kunder och andra intresserade kan registrera sig och sedan få information från företaget. 

Anledningen till att detta inte görs är det inte finns kapacitet eller resurser på 

marknadsavdelningen i dagsläget. 

 

Werneman ser tillgänglighet som främst att kunden skall kunna hitta hemsidan på ett enkelt 

sätt. Werneman ser även faror med att ha inaktuell information på hemsidan och de är att 

företaget riskerar ge en mindre positiv bild av sig själva som helhet. Det vill säga om du har 
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inaktuell information så speglar även detta företaget på ett negativt sätt. En annan följd av att 

ha felaktig information på hemsidan är risken med FDA anmälningar. FDA kan sammanfattas 

som de krav som finns för medicintekniskutrustning. Skulle hemsidan ge felaktig information 

och leda till personskada riskerar företaget att bli utsatta för juridisk prövning och straff. Det 

här är dock inget som Getinge Infection Control blivit utsatta för eftersom deras produkter 

inte är lika känsliga för denna typ av anmälningar. Risken finns emellertid för systerbolaget 

Maquet. Det här medför även att företaget måste ha en funktion som kan lagra den 

information som varit uppladdad på hemsidan. Bernefur menar även att hemsidan är 

företagets ansikte utåt och att inaktuell information speglar företaget negativt precis som 

Werneman säger.  

 

Det som Werneman anser ska finnas på en hemsida är en beskrivning av företaget och dess 

produkter. På Getinge Infection Control’s hemsida kan exempelvis en kund finna information 

om företaget samt även ladda hem produkt broschyrer i PDF format. Bernefur anser att det 

som ska finnas på hemsidan finns där idag. De saker som hon anser bör finnas är vilket 

erbjudande företaget har till kunden, kontaktuppgifter, företags bakgrund samt nyheter. 

Nyhetsdelen är något Bernefur anser måste utvecklas på så sätt att det måste läggas upp 

nyheter mer frekvent. En annan del Bernefur saknar är referenser från kunder som berättar om 

sina erfarenheter av företaget. Werneman menar att det är viktigt att utgå ifrån användarens 

behov vid utformningen av hemsidan som att tillexempel fråga sig, vad är användaren ute 

efter? Förr gjorde företaget tvärtom, när de hade information om något specifikt lade de även 

ut detta på hemsidan utan att tänka på om kunden var intresserad av informationen.  

 

Werneman menar att anpassning kan ses ur två olika perspektiv. Den fråga som måste ställas 

är vem är kunden eller vem riktar sig hemsidan till? I Getinge Infection Control’s fall har 

hemsidan två målgrupper, dels säljbolagen och dels slutkunden. För säljbolagen finns det en 

möjlighet att anpassa hemsidan på det sättet att varje specifikt säljbolag kan få sin egen 

hemsida med information riktad till sin marknad. Werneman ser även hemsidan som ett 

säljstöd där säljare kan få tillgång till olika former av information. För kunden finns det en 

viss möjlighet att anpassa hemsidan. Här kan kunden göra ett val, om de vill se information 

riktad till sjukhus eller till läkemedelsindustrin. Besökaren har även möjlighet att anpassa 

hemsidan efter vilket land de kommer ifrån samt vilket språk de vill ha information på. De 

språk som går att välja på är engelska, franska, tyska och svenska.  
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I dagsläget drar inte företaget några lärdomar från det som sägs om forum och andra former 

av communities. Dock säger Werneman att hon löpande får information angående vad som 

händer och sägs på forum och bloggar. De planerar även i framtiden att mer aktivt utnyttja 

denna form av information för att bli bättre. Werneman nämner även att de använder sig av 

bloggar på ett annorlunda sätt. De har internt en blogg som uppdaterar personalen om statusen 

på 2012 NOW. Detta med syftet att göra personalen mer involverade och uppdaterade i de 

interna målsättningarna. 

 

Werneman själv är inte insatt i hur träffplaceringen för företaget ser ut i sökmotorerna. Innan 

studien påbörjades genomfördes en pilotstudie som tidigare nämnt. Enligt denna studie har 

företaget mycket varierande träffresultat. Av de sökord som användes hamnade en majoritet 

utanför sökmotorns tre första sidor. Det fanns dock vissa sökord som placerade sig på 

sökmotorns första, andra och tredje sida. Studien genomfördes mot google.com´s 

internationella, svenska, tyska och franska sida. Werneman säger dock att det finns planer på 

att ändra företagets träffplacering i sökmotorerna. Detta kommer de att göra främst genom att 

lägga till fler sökord i hemsidans title tagg som är det sökmotorerna använder sig av när de 

letar hemsidor.  

 

Den servicefunktion företaget har är att det finns en sida som hänvisar till företagets 

serviceavdelning. Vidare erbjuder företaget en 24 timmars servicefunktion som nås genom 

telefon. Anledningen till att servicefunktionen är telefonbaserad är som tidigare nämnt att alla 

kunder inte har tillgång till datorer eller Internet på sin arbetsplats. Detta leder till följd frågan 

hur får kunden tag på information om service om de inte har tillgång till Internet? Detta har 

Getinge Infection Control löst genom att ha telefonnummer till serviceavdelningen på sina 

produkter. Vidare kan kunden om de har tillgång till Internet nå företaget via email till 

serviceavdelningen.  

 

Werneman säger att de använder sig av alla online hjälpmedel för kommunikation med 

kunden och internt. Ett exempel är att de skickar ut email som är riktade till specifika 

målgrupper. Emailen kan vara inbjudningar till olika former av mässor eller nyhetsbrev. De 

problem de stött på är de kulturskillnader som tidigare nämnt finns i vissa länder som att 

kunden inte vill svara på webbundersökningar samt ouppdaterade kontaktlistor. Effektiviteten 

varierar med vilken marknad de befinner sig på. Werneman säger även att det finns en önskan 
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att genomföra så mycket som möjligt online eftersom de då slipper administrativa problem 

som att skicka brev och göra analog information till digital.    

4.2 von Braun Sports Cars 

Von Braun Sports Cars var från början ett företag som renoverade och modifierade sportbilar. 

Som ett naturligt steg i detta började företaget så småningom sälja sportbilar av olika märken. 

I dagsläget säljer de i huvudsak Ferrari, Maserati, Aston Martin, Pagani och Lamborghini. 

Kopplat till detta är de även ambassadörer år Pagani och Lamborghini. Utöver försäljningen 

av bilarna erbjuder även företaget service och reparation av de två sistnämnda varumärkena. 

Företaget har sitt huvudkontor i Skene i Västergötland men har även verkstäder och 

försäljning i Stockholm och Oslo. Försäljningen av nya Lamborghini sker dock endast i 

Stockholm och verkstaden i Oslo skall inom kort öppna. Företagsgruppen von Braun Group 

omsätter ca 250 miljoner kronor årligen.  

 

Torbjörn von Brauns roll i företaget är att arbeta med den allmänna bilden av von Braun 

Sports Cars som företag. Han arbetar även med ett projekt som innebär att utveckla en egen 

supersportbil. Detta är ett led i en önskan att äga sitt eget varumärke eftersom han anser att 

andras varumärken endast är till låns. Christian Myhrberg är företagets VD sedan januari 

2009 och ansvarar för den dagliga skötseln av företaget som positionen innebär i sin verkliga 

mening. 

4.2.1 Hur ser varumärket ut? 

Von Braun anser att ett varumärke är det som går först i ett företag, något som alla i 

organisationen kan samlas kring och vara stolta över. Han liknar även detta vid en nations 

flagga och i linje med detta anser även han att ett varumärke är ett namn fast i bildform. 

Utifrån dessa symboler skall associationer och känslor väckas hos en mottagare. Myhrberg 

anser att ett varumärke är något som ska förknippas med ett antal kärnvärden som företaget 

står för, varumärket underlättar även kommunikationen av dessa värden.   

 

Von Braun anser att ett framgångsrikt varumärke är en kombination av delarna produkt, 

identitet och mervärden och menar vidare att den distinkta identiteten kanske är den 

viktigaste. Han ser detta både ur ett externt och ett internt perspektiv, det externa hur vill du 

bli uppfattad? och intern vad arbetar vi i företaget mot? Han anser även att det interna 

perspektivet är något som lätt glöms bort vid varumärkesbyggande men måste finnas med för 

att veta vad som driver oss och varför de anställda gör vissa saker. Myhrberg anser även han 
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att de delar som von Braun nämner är viktigast, dock menar han att beroende på vilken typ av 

produkt som marknadsförs är delarna olika mycket värda. Ur det egna företagets perspektiv 

anser han att den distinkta identiteten och mervärden är viktigast. Detta eftersom det finns 

exempel ur bilvärlden där en bristfällig produkt kvalitetsmässigt blir den mest framgångsrika 

av anledningen att de erbjuder flest mervärden och har en klarast identitet.   

 

Det von Braun anser skiljer hans företag från mängden är den passion för segmentet och 

produkterna som finns inom företaget. Även Myhrberg anser att det är passionen och 

kompetensen inom företaget som gör dem unika. Dock är von Braun självkritisk och säger att 

de inte lyckats lika bra med detta inom sina eftermarknadstjänster såsom reparationer, service 

och leveranser av produkterna. Något företaget även varit bra på är att skapa relationer och en 

samhörighet med och mellan kunderna. Det som även gör företaget starkt anser von Braun är 

att det finns en riktig människa bakom företaget som i deras fall är von Braun själv. Genom 

detta anser han att de mer kan få fram de mjuka värdena i företaget. Att det finns en riktig 

person bakom företaget anser von Braun är extra viktigt i en tidig fas och att vikten av detta 

minskar ju större och mer kommersiellt företaget blir.  

 

Von Braun säger att företaget inte har något riktigt kärnvärde utan detta är något de lånat ifrån 

etablerade varumärken som de säljer eller har sålt. Även Myhrberg menar att kärnvärden är 

något som saknas eller är otydligt inom företaget. Något som kan nämnas som liknar 

kärnvärden inom företaget är kunskap, kompetens och passion kring sportbilar. Myhrberg 

menar även att företaget har utmärkt sig genom att göra det lilla extra för kunden. Det 

varumärke som von Braun har lånat mest ifrån och har starkas koppling till är Ferrari, dock är 

det officiella samarbetet brutet eftersom Ferrari ansåg att varumärket von Braun Sports Cars 

var allt för centralt i företaget. 

 

Angående personlighet på varumärket svarar von Braun att han aldrig har tänkt i de banorna. 

Eftersom varumärket har så stark kopplig till von Braun som person finns det dock likheter 

mellan varumärket von Braun och personen Torbjörn von Braun som i grunden är en 

passionerad, prestigelös och teknik intresserad person som verkar i ett prestigefyllt segment 

enligt sig själv. Även Myhrberg menar att mycket av företagets personlighet kan kopplas till 

grundaren. Vidare anser Von Braun att företaget numera erbjuder allt för få mervärden men 

att de varit duktiga på att skapa en gemenskap mellan sportbilsägare. Dock tror han att detta 

inte är tillräckligt på dagens marknad och att företaget i framtiden måste erbjuda fler 
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mervärden för att överleva. De funktionella mervärden som företaget erbjuder sina kunder är 

kunskap och kompetens, även här anser von Braun att de inte är tillräckligt bra men hoppas att 

de kan bli bättre när de inför sin egna sportbil. Von Braun tror inte att kunden idag tänker på 

företaget ur ett varumärkes perspektiv utan när de tänker på företaget tänker de på de 

produkter de säljer. Han menar även att säljer du inte dina egna produkter har du inte heller ett 

varumärke och kan således inte göra mycket kring detta Dock tror både von Braun och 

Myhrberg att vissa kunder anser att företaget har stor kunskap och passion samt erbjuder en 

trygghet vid köp.     

 

Företagets målgrupp anser von Braun har egenskapen att de är väldigt frispråkiga och gärna 

berättar det som de anser vara bra och mindre bra. Han säger även att den värld de lever i är så 

pass liten att de får reda på mycket utan att genomföra marknadsundersökningar kring dessa, 

under förutsättningen att företaget är tillräckligt lyhört. Myhrberg säger även att inga 

undersökningar genomförs i dagsläget, dock vill han genomföra fler undersökningar kopplat 

försäljning och service. 

 

Företaget har enligt von Braun stått still under de senaste åren i förhållande till sina 

konkurrenter, detta trots sitt goda renommé bland på marknaden. Han anser dock att det är 

viktigt att inte se för mycket till sina konkurrenter utan mer gå sin egen väg, von Braun tror 

annars det finns en risk att företaget hela tiden måste anpassa sig efter sina konkurrenter. 

Myhrberg anser emellertid att företaget står sig bra i den kundgruppen där det körs mycket 

banracing och bland de som är mindre intresserade av prestigen i de varumärken som säljs.  

 

I dagsläget har företaget ingen klar bild av hur de vill vara positionerade i framtiden. Von 

Braun pratar om att skala ner verksamheten i syfte att inte själv bränna ut sig och skapa en 

större exklusivitet kring de produkter som säljs. Han säger även att han vill att företaget ska 

vara föregångare med den egna sportbilen som skapas nu. Inte heller företagets VD Myhrberg 

har någon klar bild av den framtida positioneringen.  

 

Von Braun anser att företaget är en blandning mellan modermärke och moder- och 

dottermärke på det sättet att de har vissa grenar organiserade under sig. Dessa är bland annat 

von Braun engineering, Remo special och von Braun Sports Cars. Grenarna utgår ifrån 

modermärket von Braun Group. Det finns inga klara tankar bakom varför företaget är som det 

är utan har mer varit en process för ägaren eller som han själv uttrycker det ”learning by 
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doing”. Även Myhrberg säger att strukturen är oklar och är en blandning av alla fyra 

strategier.  

 

Angående bestraffning och belöning av felaktigt och rätt användande av varumärket anser von 

Braun att det är en mycket farlig balansgång företaget går om de beslutar sig för detta. Detta 

menar han har visat sig hos en av de ledande varumärkena inom branschen. Han tror nyckeln 

till framgång är att skapa en vilja hos de anställda att behandla varumärket korrekt. Klarar du 

inte av att skapa denna vilja har du som företag misslyckats i grunden med ditt 

varumärkesbyggande.      

4.2.2 Att överföra varumärket till Internet 

Von Braun tror att Internet är ett medium som kommer att påverka branschen i stor 

utsträckning. Med Internet anser han att det blivit allt lättare att etablera ett varumärke på det 

sättet att det krävs mindre kunskaper om processen och att tiden från införande till genomslag 

blir allt snabbare. Även Myhrberg anser att snabbheten vid införande av varumärken är 

Internets främsta fördel. Han nämner även den breda och stora publiken som Internet når är en 

av de större fördelarna. Denna snabbhet har även påverkat von Braun Sports Cars när det 

kommer till införandet av sin egna sportbil. En annan fördel som kommer med Internet är 

informationsutbytet som von Braun anser har blivit allt mer omfattande och snabbt än 

tidigare. Von Braun tror även att med hjälp av Internet blir antalet potentiella kunder allt 

större, men med detta tillkommer problemet att det blir allt svårare att synas i det brus som 

uppstår.  

 

Den egna hemsidan anser von Braun har fördelen att den erbjuder mycket information. Dock 

påpekar han att hemsidan i sig inte är lika intressant som deras produkter utan mer kan ses 

som en sorts informationsbank. Det är även på detta vis han ser hemsidan, som en källa till 

information både för kunden och säljare. Kunden har två huvudåsikter om hemsidan enligt 

von Braun, de som är nära ett köpbeslut anser att den är informativ och innehållsrik och de 

som inte är nära köp tycker att den är tråkig och ointressant. Myhrberg anser att hemsidan 

som finns idag är bra på det sättet att den är familjär och innehållsrik. Dock anser han det 

finns utrymme för förbättringar, exempelvis anser han inte att den inte ger kunden tillräcklig 

möjlighet att ge företaget feedback på de delar som behövs förbättras.  
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Von Braun Sports Cars har inte gjort speciell mycket för att underlätta kundens 

informationssökningsprocess. Dock gör de vad de kan i mån av tid när de ser vad kunden 

söker efter baserat på mätningar. Myhrberg anser att de gjort processen lättare för kunden 

genom att de lagt upp all information om varje produkt på ett och samma ställe. På så sätt 

behöver inte kunden leta på flera platser för att finna den information han eller hon söker om 

varje specifik produkt. Efter informationssökning på hemsidan anser vi att strukturen på 

hemsidan är enkel att följa och det är förhållandevis enkelt att finna informationen [3].  

 

Relationsbyggande är heller inte något som företaget har lagt resurser på enlig von Braun och 

Myhrberg, dock har de ett interaktivt medlemsforum där kunder kan utbyta erfarenheter med 

varandra och ge företaget feedback. 

  

Von Braun anser att tillgänglighet är viktig av den anledningen att när en kund kommer till 

dig har han eller hon i stort sett alltid besökt hemsidan för att göra informationssökning. 

Vidare anser han att hemsidan är företagets ansikte utåt och att hemsidan måste göras 

lättnavigerad för kunden. Både von Braun och Myhrberg säger att en ouppdaterad sida kan få 

konsekvensen att antalet besök minskas med tiden då gammal information inte intresserar en 

kund som i vanliga fall besöker sidan ofta. Detta tror även Myhrberg gör att hemsidan ses som 

oseriös. Myhrberg anser tillviss del att hemsidan måste uppdateras eftersom det finns både 

inaktuell och för gammal information på den.   

 

På en hemsida inom branschen anser von Braun att det ska finnas svar på kundens frågor. Om 

hemsidan kan besvara dessa frågor för kunden kan företaget i sin tur spara tid som kan läggas 

på andra saker än exempelvis telefonsamtal. Von Braun anser även att det är viktigt att 

hemsidan inte blir för säljinriktad utan även tar upp saker som risker vid köp. Detta tror von 

Braun gör att företaget uppfattas som mer trovärdigt i kundens ögon. Företaget gör detta 

genom att bland annat låta mekaniker, säljare och marknadsförare skriver sina kommentarer 

om produkten för att ge tre perspektiv på den. Informationen som finns på hemsidan väljs inte 

ut på något speciellt sätt utan den information som företaget har publicerar de. Dock säger 

von Braun att de frågor som kunden har ställt styr hemsidans innehåll vilket syftar till att de 

ska komma till köp fortare. 
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Den anpassning efter kunden som görs på hemsidan är att det finns en medlemssida där 

medlemmarna helt anpassar innehållet själva. Dock är huvudsidan fast på det sättet att inga 

andra anpassningar kan göras. 

 

Von Braun säger att de inte försöker dra erfarenheter från sitt medlemsforum som har ca 800 

medlemmar. Detta på grund av att det inte finns tid till det. Han anser även att den svenska 

marknaden är såpass liten att de får tag på informationen som sprids på forumen ändå. 

Myhrberg menar i motsats att både han och annan personal avsatt för uppgiften försöker dra 

erfarenheter av medlemsforumet och följer här trådar som är upplagda. 

 

Träffplaceringen i dagsläget har von Braun eller Myhrberg ingen uppgift om men tror att den 

bör förbättras. De har heller inga planer på att få bättre träffplacering än vad de har idag. 

Tidigare hade hemsidan en funktion där kunder kunde boka servicetider online istället för att 

ringa och boka dessa. Detta föll dock inte väl ut av anledningen att ingen använde funktionen 

och har idag tagits bort från hemsidan. Företaget har även en email funktion på hemsidan där 

kunden kan nå personer inom företaget samt få svar på frågor [3]. 

 

Von Braun Sports Cars använder sig idag av nyhetsbrev i form av email. Detta fungerar enligt 

von Braun och Myrberg bra och emailen har en öppningsfrekvens på ca 50%. Här ser han 

även fördelen att mottagarens beteende kan spåras. Med detta menas att du ser vilka länkar 

kunden har klickat på och vad mottagaren gör med informationen han eller hon får från 

företaget.  



 43 

5. Analys 

I analysen kommer vi att knyta samman teorin med det insamlade empiriska materialet. 

Kapitlet är strukturerat utefter teorikapitlets delar som steg för steg beskriver hur ett företag 

bygger starka varumärken och sedan hur detta avspeglar sig i företagets användande av 

Internet för att ytterligare stärka det. Analysen är uppbyggd genom att vi först analyserar 

företag för företag och sedan avslutningsvis jämför vi företagen mot varandra. 

5.1 Getinge Infection Control 

Nedan analyseras det insamlade empiriska materialet från Getinge Infection Control. 

5.1.1 Definition varumärke 

Enligt teorin är ett varumärke en kombination av vissa kännetecken och attribut och används 

för att särskilja ett företags produkter (Doyle & Stern, 2006). Den teoretiska beskrivningen av 

varumärket är med andra ord fokuserat på beståndsdelar i varumärket som sedan 

kommuniceras med ett eller flera grafiska element. Werneman och Getinge Infection Control 

har ett synsätt på varumärken som skiljer sig ifrån teorin då de fokuserar på att varumärket är 

ett löfte till kunden, i detta fallet ett löfte om service och kvalité. Vi finner mer likheter i det 

Electrolux säger om varumärken då de även menar att varumärket är ett löfte som överförs till 

konsumenten vid köp [1].   

5.1.2 Den varumärkesbyggande processen 

Nedan redovisas hur Getinge Infection Control har gått tillväga med sitt varumärkesbyggande 

i de fyra punkter som Bergstrom (2000) anger kombinerat med Melins (2006) åsikter kring 

detta. 

 

Varumärkets själ 

Precis som Doyle och Stern (2006) menar Werneman att varumärket måste ses som en helhet 

och inte enbart fokusera på produkten. Melin (2006) och Bergström (2000) lägger stor vikt 

vid produkten vid byggande av varumärket, de ser detta som grunden till ett framgångsrikt 

varumärke. Här skiljer sig Werneman från teorin då hon menar att det viktigaste hos 

varumärket är de känslor och emotionella bindningar som kopplas till det. De är medvetna om 

att deras produkt inte är marknadens bästa och har istället valt att använda mjuka värden som 

sitt främsta konkurrensmedel. Detta är intressant då Kotler et al (2005) menar att 

inköpsprocessen hos ett B2B företag skiljer sig från B2C på så sätt att denna är mer 

professionell. Kotler et al (2005) menar emellertid att en professionell köpare är mottaglig för 
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samma emotionella argument som en privat person precis som det här fallet visar. Synsättet 

stämmer också överens med det Melin (2006) säger om att kärnvärdena är en märkesprodukts 

främsta konkurrensmedel. 

 

Aaker (1996) sammanfattar ett varumärkes distinkta identitet i två delar, en kärnidentitet och 

en utökad identitet. Werneman har problem med att beskriva vilken kärnidentiteten är men de 

kärnvärden hon kommer fram till är mänskliga värden och helhetslösningar. Några andra ord 

som hon nämner insight (kunskap om kundens behov), integated solutions (helhetslösningar) 

och costumer satisfaction (nöjda kunder). Den utökade identiteten som hon ser är en kvinnlig 

skandinavisk koppling med sloganen ”Always with you” som även det förstärker de tre 

ledorden som beskriver företagets kärnvärden. Det finns med andra ord en koppling mellan 

Aakers (1996) teori om kärnidentitet, utökad identitet och det aktuella företaget. 

 

Aaker (1996) sammanfattar mrvärden i funktionella, emotionella och självuttryckande 

mervärden. Även här har Getinge Infection Control koppla mervärden till de tre kärnvärden 

de har. De mervärden de använder sig av är främst funktionella och emotionella mervärden. 

Funktionella mervärden yttrar sig i integrated solutions (helhetslösningar) och till viss del i 

insigh (kunskap om kundens behov). De emotionella mervärdena kan kopplas till costumer 

satisfaction (nöjda kunder) och även här till viss del insight. Anledningen till att de 

självutryckande mervärdena inte används i speciellt stor utsträckning tror vi till viss del beror 

på affärskontexten. Vid inköp tror vi att köparen värdesätter andra faktorer än image och hur 

kundens kund uppfattar dem. En inköpare på ett sjukhus är visserligen en människa men den 

personen måste se till ett helhetsvärde, något som kanske inte en vanlig privatperson gör vid 

köp av en konsumtionsvara. Vi tror exempelvis att en inköpare hellre ser till kvalité hos 

produkten, utbildning för personal, användarvänlighet och så vidare. Detta ligger även i linje 

med det Kotler et al (2005) säger om att en B2B köpare är mer professionell än en privat 

person.  

 

Något som är extra intressant i Getinge Infection Control’s fall är att deras identitet i sig har 

blivit ett mervärde. Werneman återkommer hela tiden till de mjuka mänskliga värdena i 

företaget, från kärnidentiteten till den utökade identiteten och vidare överförs detta till de 

mervärden som företaget erbjuder kunden. Faktum att Getinge Infection Control använder sig 

av emotionella värden styrker även det Kotler et al (2005) säger om att en professionell 

inköpare har samma behov och känslor som en privatperson.      
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Att definiera varumärket handlar även om att ta reda på kundens uppfattning kring 

varumärket, vilken roll det fyller på marknaden, hur det står sig till sina konkurrenter samt 

vilka begränsningar det har (Bergstrom, 2000). Werneman tror att kunden uppfattar Getinge 

Infection Control som trovärdiga, stabilt och erbjuder en högkvalitativprodukt. Hon tror dock 

att uppfattningen kring varumärket varierar från marknad till marknad beroende av vilken roll 

de har på aktuell marknad. Det hon säger visar emellertid att de har en högkvalitativ produkt 

som teorin säger att ett starkt varumärke skall ha bakom sig. Här kan även ytterligare 

kopplingar till kvalité göras då Werneman säger att kunden anser att de är trovärdiga vilket 

även visar att tjänsterna de erbjuder har en hög kvalité. Som tidigare nämnt säger även 

Werneman att rollen Getinge Infection Control har varierar från land till land och att de spelar 

olika roller på olika marknader. För att utröna de olika rollerna företaget har och hur de står 

sig på marknaden använder sig Getinge Infection Control av marknadsundersökningar precis 

som Bergstrom (2000) säger. Något som dock inte framkommer av teorin är de olika 

tillvägagångssätten som måste användas i olika kulturer. Werneman menar att olika typer av 

undersökningar måste användas i olika typer av länder och det är därför även viktigt att 

företaget är insatta i den aktuella kulturen de undersöker. De är därmed medvetna om vilka 

begränsningar varumärket har i de olika länderna. I förhållande till sina konkurrenter har 

företaget under de senaste åren växt på grund av uppköp och ökad försäljning. Anledningen 

till att företaget inte använder sig av Gummessons (2006) teorier tror vi beror på företagets 

storlek. Relationerna fyller med all säkerhet en viktig roll men för att få en överblick av 

situationen på marknaden krävs att undersökningar görs. Kotler et al (2005) säger att B2B 

präglas av en nära relation mellan säljare och kund. I det här fallet tror vi också att 

undersökningar genomförs på grund av att köpare och slutanvändare inte alltid är samma 

person. 

 

Planera varumärkets framtid 

Enligt Bergstrom (2000) måste ett företag bestämma sig för hur de vill att varumärket skall 

vara positionerade inom tre till fem år. Detta är precis det Getinge Infection Control har gjort 

genom sitt koncept 2012 NOW. Bergstrom (2000) menar även att företaget måste ha en 

övergripande strategisk plan för sin positionering vilket i detta företag kan ses som hela 

konceptet. 2012 NOW ligger även inom ramen tre till fem år som Bergstrom (2000) 

poängterar. Företaget målsättning är även mycket klar, de skall vara världsledande 2012. I 

denna plan ingår även en omstrukturering av företaget för att ytterligare få en klarare bild av 
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varumärket. Melin (2006) menar att företagets kärnvärden är dess främsta konkurrensmedel 

vilket även gäller Getinge Infection Control där de mjuka värdena, som även är dess 

kärnvärden är deras främsta konkurrensmedel. Genom omstruktureringen av företaget då alla 

dotterbolags varumärken tas bort överförs även moderbolagets konkurrensfördelar till dessa 

bolag. 

 

Utveckla en varumärkesstrategi  

Melin (2006) och Bergstrom (2000) beskriver fyra huvudstrategier för varumärkesbyggande. 

Werneman säger att Gertinge Infection Control strävar emot att vara ett modermärke. I 

dagsläget anser vi inte att de är det utan mer tenderar till att vara till viss del individuella 

varumärken och moder- och dottermärken. Dock menar hon att detta är en process de är inne i 

och att de inte är klara med detta. Med denna strategi vill företaget ytterligare stärka 

samhörigheten inom företagsgruppen, detta genom att tydligt visa att huvudvarumärkena 

inom gruppen tillhör Getinge gruppen. Vi anser dock att företaget använder sig av en dotter- 

och modermärkes strategi då de har varumärkena Getinge Infection Control, Maquet och 

ArjoHuntleigh i fokus men i framtiden även använder sig av koncernnamnet Getinge group i 

dess logotyper. Enligt Melin (2006) är ett dotter- modermärke ett företag där dottermärket står 

i fokus och modermärket har en mer stödjande roll. Dottermärket har ofta en spetsfunktion i 

företaget och gör det ofta mer känt än modermärket (Melin, 2006) vilket även det stämmer in 

i detta företag.      

 

Bergstrom (2000) menar att för att uppnå den valda strategin måste vissa åtgärder prioriteras 

före andra vilket visar sig när man ser på hur de har prioriterat vissa delar i processen. Det 

som visar sig tydligast är omstruktureringen av varumärket, från mer eller mindre individuella 

varumärken till ett dotter- och modermärke. Detta får även synergieffekten att attributen hos 

Getinge Infection Control överförs till de före detta dotterbolagen inom affärsområdet. Vilka 

attribut som företaget ska kommunicera innefattas även i detta steg enligt Bergstrom (2000). 

Attributen Getinge Infection Control valt att kommunicera är som tidigare nämnt deras mjuka 

värden som kan kopplas till deras kärnidentitet. Detta visar även som Melin (2006) säger att 

stegen i processen överlappar varandra.  

 

Företaget och Werneman vill uppmuntra personal internt att behandla varumärket korrekt 

bland annat genom att erbjuda vägledning vid användandet av det. Detta skiljer sig ifrån vad 

teorin säger. Bergstrom (2000) menar om ett varumärke skall bli korrekt behandlat krävs att 
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företaget bestraffar och belönar för att skapa en kultur där alla är delaktiga i vad som händer 

med varumärket. Vi ser dock en form av belöning i och med det positiva förhållningssättet till 

korrekt användande av varumärket. Vi tror även att det finns en form av bestraffande inom 

organisationen men att termen bestraffa är missvisande och allt för hård. I vägledning bör det 

ingå att företaget säger ifrån när varumärket är på väg att bli behandlat fel vilket vi även tror 

är fallet här. 

5.1.3 Internet branding 

Två nyckelord som både Dahlén (2002) och Clealand (2000) återkommer till vid resonemang 

kring Internet är dess möjlighet till att sprida information och skapa relationer. Information är 

även något som både Werneman och Bernefur ser som den största fördelen med att använda 

sig av Internet ur ett varumärkesbyggande perspektiv. De ser även den stora 

spridningsmöjligheten av information som en stor fördel med Internet. Denna insikt från de 

båda ligger i linje med statistik som visar att 73% av Internet användare uppger att de 

spenderar mer tid med informationsökning nu före köp än vad de gjorde innan Internet 

(Chaffey et al, 2006), vilket även till viss del visar att användarna ser Internet som en 

informationskälla. Både Werneman och Bernefur menar dock att hemsidan inte är tillräckligt 

användarvänlig och går därmed emot det Dahlén (2002) säger om att minimera kundens 

sökkostnader. Dock är företaget medvetet om problemet med hemsidan och har gjort vissa 

förändringar för att göra sökprocessen enklare för kunden genom att lägga till en sökfunktion 

på hemsidan. Werneman säger även att hon tror att kunden har samma uppfattning som henne 

vilket kan vara farligt då 30% av alla besökare lämnar en hemsida av anledningen att de inte 

finner den information de söker (Clealand, 2000).  Bergstrom (2000) menar att istället för att 

enbart fokusera på pris på hemsidan bör företaget återkoppla till de emotionella attributen 

eller mervärden de erbjuder. Tidigare i kapitlet visar det sig att Getinge Infection Controls 

främsta mervärden är dess mjuka värden, något de lyckats återkoppla till med sin 

lanseringssite för endoskopdiskmaskinen Poka Yokie som ska tala till de kvinnor som arbetar 

på sterilcentraler. Detta är emellertid inget som är genomgående på hela hemsidan utan bara 

på specifika delar av den och bör med andra ord utvecklas. 

 

Internet brandings andra stora fördel är att skapa relationer på det sättet att företaget har 

möjlighet att följa kunden från att ett behov upptäcks, genom hela köpprocessen och efter 

köp. Med denna relation följer också lojalitet från kunden som visat sig vara vikigt online 

(Clealand, 2000). Detta är tyvärr inget företaget utnyttjar i dagsläget på grund av bristande 



 48 

resurser, dock har de vissa tankar bakom detta som att skapa sidor där kunder och intresserade 

kan anmäla sig och på så sätt få information från företaget.  

5.1.4 7C 

Convenience  

Clealand (2000) menar att tillgänglighet är att kunden måste ha tillgång till information, finna 

information på ett enkelt sätt samt ha tillgång till uppdaterad information i form av 

exempelvis nyheter. Clealand (2000) påtalar även att ouppdaterad information är största 

anledningen till att kunden inte förblir lojal mot företagets online varumärke. Både Bernefur 

och Werneman anser att hemsidan är företaget ansikte utåt och anser även att om hemsidan 

innehåller ouppdaterad informationen får detta följder för hela varumärket på ett negativt sätt. 

Tidigare nämner både Bernefur och Werneman att hemsidan är svårnavigerad samt att det är 

svårt att finna den information som söks, detta tror vi kan få följden att företaget förlorar 

potentiella kunder och ger negativa associationer till varumärket vilket även Simmons (2007) 

säger. Företaget har med andra ord uppmärksammat Clealands (2000) teorier kring 

tillgänglighet på hemsidan men har inte lyckats lösa dessa problem än. Convenience är inte 

helt översättningsbar till Getinge Infection Controls förhållande och kanske inte heller 

översättningsbar till högengagerande produkter överlag då den delvis handlar om att en kund 

ska kunna göra affärer på hemsidan obegränsat. Generellt sett bedriver inte denna typ av 

företag e-handel på sin hemsida.  

 

Content 

Clealand (2000) menar att informationen på en hemsida är en balansgång mellan för mycket 

information och för lite, han menar vidare att nyckelordet är relevans, enligt Chaffey et al 

(2000) är det även detta som får kunden att återkomma till hemsidan. Werneman säger att de 

gått ifrån att lägga ut all information de har till att mer analysera vad kunden är intresserade 

av och på så sätt göra informationen mer relevant. Det finns med andra ord kopplingar mellan 

den teorin kring relevans i information som Clealand (2000) beskriver och den metod som 

företaget tillämpar i dagsläget. Dock finns det utrymme för förbättring, Bernefur anser till 

exempel att det måste tillföras kundreferenser till hemsidan för att ge ytterligare positiva 

associationer till varumärket.  
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Customisation  

Clealand (2000) menar att med en ökad anpassning av hemsidan kan en form av one to one 

relation uppnås. Det här anser vi är något företaget kan utveckla då valen av vilket företag du 

kommer ifrån inte är helt tydligt på hemsidan [2]. Den anpassning som Werneman säger finns 

på hemsidan anser vi dock inte stämmer överens med teorin då teorin drar detta mer till sin 

spets med en fullständig anpassning till kunden. Det vi kan se på med hemsidan är mer en 

sortering av information för besökaren och har inte syftet att uppnå en one to one relation med 

kunden. Företaget har dock vissa delar som liknar det som teorin tar upp med anpassning av 

hemsidan och detta är de språkval som görs på första sidan. Vidare kan kunden även välja 

vilket land han eller hon kommer ifrån, något vi tror mer är företaget till gagn än kunden, på 

det sätt att spårning av besökaren då kan göras. Om detta är en anpassning eller en 

självklarhet på en så pass internationell hemsida kan dock diskuteras. 

 

Community 

Werneman säger att företaget i dagsläget inte har någon community på hemsidan och 

använder sig heller inte av den informationen som finns på branschspecifika forum trots att de 

har tillgång till det. I framtiden menar hon dock att de ska utnyttja informationen mer aktivt. I 

och med att de inte använder den informationen de får via forum eller inte har något 

community på hemsidan går de miste om möjligheten att skapa djupare relationer med kunden 

och den förståelse för kunden som detta ger (Chaffey et al, 2000). Teorin är mer fokuserad på 

att skapa egna communities där företaget kan interagera med kunden (Clealand, 2000) medan 

Getinge Infection Control mer är inriktade på att dra erfarenheter från andra forum på 

Internet. Fördelen med att skapa ett eget community är även att företaget genererar fler 

besökare till hemsidan (Clealand, 2000) som där exponeras för varumärket och därigenom får 

fler positiva associationer till det (Simmons, 2007). Detta är något företag riskerar att gå miste 

om när de använder sig av information från andras forum.         

 

Connectivity  

Har en användare hittat ett företag i en sökmotor finns goda chanser att nästa gång han eller 

hon skall besöka hemsidan skriver de in adressen direkt i webbläsaren (Clealand, 2000). Detta 

ser vi som ytterligare ett steg i att underlätta informationsökningsprocessen för kunden 

utanför hemsidan. Enligt pilotstudien som gjorts är Getinge Infection Controls träffplacering 

mycket varierande där de flesta träffarna hamnade utanför sökmotorns tre första sidor. 

Werneman säger att detta är något de kommer bli bättre på och problemet är med andra ord 
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uppmärksammat och kommer på sikt att lösas. Metoden som används av företaget idag gör att 

det går emot det som sägs Chaffey et al (2006) men den syn som finns inom företaget 

bekräftar teorin då en anpassning till den kommer att genomföras inom kort.  Vidare är 

problemet viktigt att lösa då de flesta Internet användarna använder sig av sökmotorer och en 

majoritet av dessa använder enbart de resultat som återfinns bland de första tre sidorna 

(Chaffey et al, 2006). 

 

Costumer care 

Getinge Infection Controls metod att ta hand om sina kunder med hjälp av Internet skiljer sig 

markant ifrån vad teorin säger. Kotler et al (2005) säger att Internet gör det möjligt för kunden 

att få service dygnet runt samt och mer anpassad service efter sina behov. Företaget har lagt 

mycket fokus på att serva slutanvändaren av produkterna. Werneman menar att 

slutanvändaren oftast inte har tillgång till Internet på sin arbetsplats och behöver därför istället 

kunna ringa till företaget för att få hjälp. Clealand (2000) menar dock att kunden behöver 

service i alla faser av sitt köp och inte enbart i den sista fasen som Getinge Infection Control 

har fokuserat på. Teorin säger att en hemsida bör innehålla en service funktion där kunden 

kan skicka email till företaget (Clealand, 2000) vilket förvisso Getinge Infection Control har 

men teorin menar även att kunden bör ha tillgång till en sida där han eller hon kan få svar på 

vanligt förekommande frågor (Clealand, 2000) vilket saknas på hemsidan.     

 

Communication  

För att nå ut med budskap eller ta del av information från kunder kan företagen använda sig 

av email marknadsföring och webbaserade marknadsundersökningar (Clealand, 2000). Vidare 

kan även hemsidan hjälpa varumärket nå ut med de värden eller löften det ger (Simmons, 

2007). I dagsläget använder sig företaget av email marknadsföring och av webbaserade 

marknadsundersökningar vilket stämmer överense med teorin. Werneman tillägger till teorin 

att marknadsföraren måste vara uppmärksam på kulturella skillnader i samband med detta 

eftersom alla delar av världen inte har accepterat Internet på samma sätt som västvärlden. Den 

hjälp med att förmedla löften och värden som Internet erbjuder anser vi att företaget till viss 

del anammat. Med detta menar vi de lanseringssiter som företaget har skapat som skall 

kommunicera direkt med produktens målgrupp eller slutanvändare. Det exempel vi har sett är 

lanseringssiten för Poka Yokie som har personalen på steriliseringscentraler som målgrupp 

och hjälper till att kommunicera varumärkets mjuka värden. Det finns emellertid utrymme till 

förbättring på denna punkt som tidigare nämnt.  
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5.2 von Braun Sports Cars 

Nedan redovisas insamlad teori i kombination med emiriskt material från von Braun Sports 

Cars. 

5.2.1 Definition varumärke  

Von Braun och Myhrberg menar båda två att ett varumärke är främst något grafiskt som en 

nationsflagga. Myhrberg säger även att det finns värden i ett företag som varumärket hjälper 

till att förmedla. Doyle och Stern (2006) menar i motsats till detta att ett varumärke är en 

kombination av olika attribut där det grafiska även har en roll. Företaget har med andra ord 

inte samma kopplig mellan varumärken, värden och attribut som Doyle och Stern (2006). Vi 

kan inte heller finna någon koppling till den definitionen som Electrolux har [1]. Von Braun 

har dock åsikter kring sitt företag som helt skiljer sig ifrån vad teorin säger. Han menar att 

säljer du inte dina egna produkter har du heller inte ett varumärke och kan således inte göra 

något åt detta.   

5.2.2 Den varumärkesbyggande processen 

Nedan redovisas von Brauns och Myhrbergs tankar och åtgärder kring hur de valt att bygga 

varumärket von Braun Sports Cars kombinerat med insamlat teoretiskt underlag. 

 

Varumärkets själ 

Både von Braun och Myhrberg anser även de att ett framgångsrikt varumärke är en 

kombination av de delar Doyle och Stern (2006) beskriver, dock menar båda att den distinkta 

identiteten är det viktigaste. Detta är intressant då Melin (2006) och Bergstrom (2000) lägger 

mer fokus vid att ett framgångsrikt varumärke alltid måste backas upp av en kvalitativ 

produkt eller i von Braun Sports Cars fall en tjänst och har i sig inget egenvärde utan denna 

produkt eller tjänst. Bergstrom (2000) menar vidare att ett varumärke inte enbart kan bestå av 

känslor utan också måste uppfylla ett funktionellt behov vilket även motsäger det von Braun 

och Myhrberg menar är viktigast i ett varumärke. 

 

Både von Braun och Myhrberg anser att det som gör företaget bra är den kunskap, kompetens 

och passion som de har för sina produkter. Det är även detta som kan ses som det Aaker 

(1996) menar med kärnidentitet. Dock anser både Myhrberg och von Braun att företaget 

saknar klara kärnvärden. Detta har sin bakgrund i att företaget har varit beroende och lånat 

mycket av sin identitet från de varumärken de har sålt. Det har även fått följden att det egna 

varumärket har fått ta en mer undanskymd roll i företaget genom åren på grund av 



 52 

påtryckningar från mer etablerade varumärken. Vi kan dock se en annan kopplig till 

kärnidentiteten inom företaget och detta är grundaren Torbjörn von Braun. Både Myhrberg 

och von Braun anser att personligheten eller den utökade identiteten har samma egenskaper 

som grundaren som innefattar kompetens, passion, kunskap och vidare en prestigelöshet i en 

prestigefylld värld.     

 

Von Braun själv tycker att de inte längre erbjuder tillräckligt med mervärden till kunden då 

han ser deras mervärden som kunskap och kompetens. Detta ser vi inte som ett mervärde utan 

menar istället att detta är grunden i den kvalitativa produkten som Doyle och Stern (2006) 

nämner. I linje med detta menar vi vidare att kunskap och kompetens är något som en kund 

måste kunna förutsätta att han eller hon får när de köper en högengagerande produkt. Detta 

visar sig även då von Braun säger att dessa mervärden inte längre räcker, vilket får följden att 

företaget inte har några funktionella mervärden. De har tidigare varit duktiga på att skapa en 

samhörighet mellan kunderna något som kan ses som ett emotionellt mervärde (Aaker, 1996). 

 

Gummesson (2006) menar i likhet med von Braun att interaktioner och relationer är viktigare 

än undersökningar. Myhrberg säger att han vill genomföra undersökningar på 

eftermarknaden, en del i företaget som von Braun tidigare sagt att de är sämre på. Detta 

stämmer överens med det Bergstrom (2000) säger om att undersökningar avslöjar 

varumärkets svagheter och styrkor och hur pass lojala kunden är till varumärket.  

 

Planera varumärkets framtid 

Både von Braun och Myhrberg säger att de är osäkra på var de vad de vill befinna sig om tre 

till fem år, men von Braun nämner att han vill skapa en större exklusivitet kring de produkter 

som de säljer och att de vill ta en ledande position med den bil de framställer. Melin (2006) 

säger vidare att för att lyckas med sin önskade positionering krävs att företaget återkopplar till 

de kärnvärden som finns utformade i företaget. Tidigare i intervjun säger von Braun och 

Myhrberg att de inte har klara kärnvärden i företaget vilket här återspeglar sig i problemet att 

skapa målsättningar inom företaget. Vi ser heller inte de klara kopplingarna mellan det som 

von Braun liknar vid deras kärnvärden och de oklara målsättningarna som finns i företaget.     

 

Utveckla en varumärkesstrategi 

Von Braun beskriver sitt företag som en blandning mellan det Melin (2006) kallar 

modermärke och moder- och dottermärke. Detta yttrar sig på sättet att företaget är organiserat 
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inom en företagsgrupp där von Braun Sports Cars är ett dottermärke. Vi ser ingen klar 

koppling mellan Melins (2006) eller Bergstroms (2000) övergripande varumärkesstrategier. 

Vi anser att det finns en mix av alla fyra strategier i företaget, allt från modermärken till 

individuella varumärken på eftermarknaden som sin tur är kopplade till dottermärken inom 

företagsgruppen. Även Myhrberg anser att det är svårt att se någon direkt koppling till 

strategerna och menar även han att företaget är en blandning mellan alla fyra strategier. Denna 

ostruktur tror vi har sin grund i att det inte riktigt har funnits någon strategi kring hur de har 

eller vill organisera varumärket som även von Braun säger.   

 

Som tidigare nämnt handlar denna punkt om att prioritera vissa delar i den övergripande 

processen i syfte att samordna och lyckas med den valda strategin (Bergstrom, 2000). Von 

Braun säger tidigare att om du inte säljer din egen produkt har du heller inget varumärke. För 

att komma till rätta med detta har företaget valt att utveckla en egen sportbil vilket ska vara 

företagets främsta varumärkesbärare och som vi uppfattar det ge mer uppmärksamhet till 

företagets andra delar. Vi ser dock ett problem med von Brauns idé kring detta kopplat till de 

tidigare delarna i processen. Företaget har inte utvecklat några klara kärnvärden och har heller 

inte lyckats organisera företaget på ett sådant sätt som effektivt kan kommunicera ut 

företagets värden. Företaget saknar även klara målsättningar för varumärket och ingen 

varumärkesstrategi finns, vi ser därför inte vad denna bil skall kommunicera till kunden.     

 

Bergstrom (2000) menar för att uppnå den valda varumärkesstrategin krävs att företaget 

belönar korrekt varumärkeshantering och bestraffar inkorrekt behandling av det. Ur detta 

skapas en företagskultur där alla är delaktiga i vad som händer med varumärket. Von Braun 

åsikt skiljer sig på det sättet att han menar att om man inte har lyckat skapa en vilja hos de 

anställda i företaget att behandla varumärket korrekt har man i grunden misslyckats med sitt 

varumärkesbyggande, han menar att en varumärkesinnehavare inte skall behöva vare sig 

bestraffa eller belöna som Bergstrom (2000) säger. Vi ser dock inte hur de anställda skall 

kunna behandla varumärket korrekt då varken ägaren eller VD:n vet vad det står för.   

5.2.3 Internet branding 

Von Braun ser två huvudfördelar med att använda sig av Internet. Dessa är den snabbhet som 

Internet erbjuder vid införande av varumärken, i linje med detta tycker han även att det blivit 

lättare och kräver mindre kunskaper att införa ett varumärke. Den andra fördelen han ser är 

den information som förmedlas via mediet. Synen på snabbhet vid införande av varumärken 
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liknar den synen dotcom bolagen hade under tidigt 2000 tal (Amster, 2002) och skiljer sig 

därmed ifrån Bergstroms (2000) syn på varumärkesbyggande med hjälp av Internet. Von 

Braun har inte samma koppling mellan det traditionella varumärkesbyggandet och Internet 

som Bergstrom (2000) anser ett företag ska ha. Bergstrom (2000) menar att 

varumärkesbyggande med hjälp av Internet endast är en förlängning av det traditionella 

varumärkesbyggandet. 

 

En av de fördelar som teorin övergripande pekar på är de möjligheter till att nå ut med 

information till kunder med hjälp av Internet (Clealand, 2000). Chaffey et al (2006) menar 

även att 73% av kunderna lägger mer tid på informationssökning innan köp idag än vad de 

gjorde innan Internet. Chaffey et al (2006) säger även att 69% av alla som gör ett bilköp har 

undersökt produkten innan köp på Internet. Von Braun har även han synen att hemsidan och 

Internet är främst informationskällor som både kunden och säljare kan utnyttja. Von Braun 

säger även att hans hemsida främst är intressant för de som är nära ett köpbeslut. Teorin säger 

att ju dyrare och ju mer högengagerande en produkt är ju mer information kommer kunden 

söka innan köp (Chaffey et al, 2006).   

 

Clealand (2000) menar att högengagerande produkter som exempelvis bilar kräver en hög 

grad av relationsbyggande med hjälp av Internet istället för att interaktiv reklam. 

Relationsbyggande är inte något som von Braun anser att de gör med hemsidan. Vi anser dock 

att de gör detta till viss del på hemsidan genom att ha ett interaktivt medlemsforum. Här har 

kunden möjlighet att kommunicera med andra kunder och med företaget. Detta utvecklas 

ytterligare under punkten Community i 7C modellen.      

5.2.4 7C 

Convenience  

Teorin säger att hemsidan måste anpassad så besökaren kan hitta information på ett enkelt sätt 

samt innehålla uppdaterad information (Clealand, 2000). Både Myrberg och von Braun pekar 

på vikten av att ha uppdaterad information på hemsidan samt att den måste göras 

lättnavigerad för besökaren. Von Braun beskriver hemsidan på samma sätt som Doyle och 

Stern (2006) beskriver frontline personalen, som dess ansikte utåt. Von Braun säger tidigare 

att företaget inte gör speciellt mycket för att göra hemsidan mer lättnavigerad, Myhrberg 

menar dock att det finns en tanke bakom strukturen och den är att göra det mer lättnavigerat 
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för kunden. Myhrberg menar vidare att hemsidan måste uppdateras eftersom det i dagsläget 

finns information på den som är inaktuell.  

 

Content 

Precis som teorin säger har von Braun Sports Cars en avdelning på sidan där de har utlåtande 

från bland annat mekaniker och andra som är insatta i den specifika produkten. Något som 

inte är lika påtagligt i företaget är relevansen i informationen. Von Braun säger att 

informationen inte väljs ut på något speciellt sätt utan den informationen de har publicerar de. 

Detta tror vi kan leda till att informationen på hemsidan blir irrelevant precis som Clealand 

(2000) säger. På sikt när det fått samlas upp tillräckligt mycket irrelevant information kan 

detta leda till att informationssökningsprocessen försvåras för besökaren. Von Braun säger 

något som motsäger allt han sagt innan, detta är att han väljer ut informationen efter det 

kunden har efterfrågat vilket ligger mer i linje med det Clealand (2000) och Simmons (2007) 

säger om val av information. 

 

Customisation  

På von Braun Sports Cars hemsida finns det ingen möjlighet till anpassning av hemsidan. 

Detta går därmed emot de fördelarna som Clealand (2000) redovisar. Bristen av anpassning 

visar sig tydligt då hemsidan enbart finns på svenska detta trots att företaget har kunder från 

andra delar Europa. Detta tror vi kan få följden att företaget förlorar potentiella kunder då 

dessa inte förstår informationen på hemsidan.    

 

Community  

Von Braun Sports Cars har i dag ett eget medlemsforum på hemsidan dock menar von Braun 

själv att de inte drar några lärdomar från det som skrivs där. Myhrberg menar dock att 

lärdomar dras från forumet och att det finns personer som följer forumet aktivt. Om 

Myhrbergs påstående är korrekt visar det att företagets sätt att arbeta stämmer överense med 

teorin. Forumet har ett stort antal medlemmar och uppfyller det krav för genomslagskraft som 

Clealand (2000) beskriver. 

 

Connectivity  

Sammankoppling handlar till stor del om att göra hemsidan så användbar som möjligt. Detta 

kan bland annat göras genom att finnas med i populära sökmotorer (Clealand, 2000). Att 

finnas med i dessa sökmotorer kan sammanfattas som att finnas med bland de tre första 
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sidorna av sökresultat (Chaffey et al, 2006). Hittar en besökare hemsidan i en sökmotor är 

chanserna goda att han eller hon skriver in adressen direkt i webbläsaren (Clealand, 2000). 

Von Braun och Myhrberg är inte medvetna om vilken träffplacering företagets hemsida har i 

dagsläget. De har heller inga planer på att ändra hemsidan träffplacering i framtiden trots att 

de säger att de antagligen finns utrymme för förbättring. De är med andra ord inte medvetna 

om de risker eller fördelar som finns med en låg respektive hög träffplacering som Chaffey et 

al (2006) beskriver.  

 

Customer Care 

Kunder är som tidigare sagt i behov av service i alla faser av sitt köp, hela vägen fram till 

after sales (Kotler et al, 2005). Ett företag har möjlighet att skapa en service funktion på 

hemsidan och genom denna kan kunden nå företaget med hjälp av email eller chatt (Clealand, 

2000). Von Braun Sports Cars gör det möjligt för kunden att nå företaget med email precis 

som Clealand (2000) beskriver det. Von Braun Sports Cars hade tidigare en annan 

servicefunktion som teorin beskriver. Kunderna kunde använda hemsidan till att boka in 

service tider. Dock togs denna bort av anledningen att den inte användes enligt von Braun.  Vi 

tror dock att företaget inte varit tillräckligt ihärdiga med denna funktion. Vet inte kunden om 

att funktionen finns är det följaktligen svårt för dessa att använda den. Det kan dock vara som 

von Braun säger att kunden inte haft något behov av servicefunktionen. 

 

Communication  

Internet möjliggör kommunikation mellan företag och kund med till exempel email och 

webbaserade marknadsundersökningar (Clealand, 2000). Det von Braun Sports Cars gör följer 

teorin till viss del då de använder sig av email marknadsföring. Dock använder de sig inte av 

chattservice eller webbaserade undersökningar som teorin beskriver (Clealand, 2000). 

Myhrberg säger emellertid att företaget kommer att börja med webbaserade 

marknadsundersökningar kopplat till eftermarknaden. Simmons (2007) menar att hemsidan 

kan hjälpa företaget med att nå ut med sina värden och löften som ges till kunden. Vi kan 

dock inte finna något klar koppling mellan de värden eller löften som finns och företagets 

hemsida, vare sig genom svaren vi fått från företaget eller genom granskning av hemsidan [3]. 

5.3 Cross Case Analys 

Nedan redovisas de jämförelser som görs mellan uppsatsens olika case och de förklaringar till 

varför det ser ut på ett visst sätt i företagen. 
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5.3.1 Definition varumärke 

Getinge Infection Control har djupare förklaring till vad ett varumärke är till skillnad till von 

Braun Sports Cars. Getinge Infection Control menar att varumärket är ett löfte om bland annat 

kvalité och service. Von Braun Sports Cars har till skillnad från det föregående företaget en 

syn som till stor del fokuserar på det grafiska elementet i varumärken. En förklaring till 

skillnaden i tänk kan ha organisatoriska förklaringar. Inom Getinge Infection Control och 

Getinge koncernen finns flera personer som resonerar kring aspekterna kopplat till 

varumärken. Detta tror vi leder fram till en djupare syn inom organisationen med en mer 

kundorienterad vinkling än den lagen och teorin för fram. Inom von Braun Sports Cars ser 

organisationen betydligt mer annorlunda ut. Här är det en person eller på sin höjd två personer 

som resonerar kring detta. Inom denna organisation tror vi inte heller att samma resonemang 

kring varumärken finns då ägaren inte anser att företaget har ett eget varumärke då de inte 

säljer sina egna produkter. Detta avspeglar sig tydligt i den interna varumärkesbyggande 

processen i företaget.  

5.3.2 Den varumärkesbyggande processen 

Nedan jämförs de båda företagens varumärkesbyggande processer och tar upp vilka likheter 

och skillnader som finns i dessa. Modellen syftar till att ge en överblick över i vilken 

utsträckning företagen tillämpat den teoretiska beskrivningen kring hur ett varumärke byggs 

upp. 

 

Tillämpning varumärkesbyggande processen    

  1 2 3 4 5 

Getinge Infection Control           

von Braun Sports Cars           

        

Fokus kvalitativ produkt 1  Förklaring färger   
Utvecklad identitet 2    Ja   

Utvecklade mervärden 3    Till viss del 

Klara målsättningar 4    Nej   

Klar varumärkesstrategi 5      
            

 

Varumärkets själ 

De båda företagen liknar varandra på det sätt att båda företagen inte ser produkten som det 

viktigaste i varumärket som teorin säger. De båda framhåller istället vikten av att ha en 

distinkt identitet och till viss del starka mervärden. Det som skiljer de båda företagen åt är 

deras perspektiv på det egna varumärket kontra andra varumärken. När Getinge Infection 
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Control resonerar kring varumärken utgår de ständigt ifrån det egna varumärket och har detta 

i centrum. Von Braun Sports Cars relaterar istället till de varumärken de säljer och inte till det 

egna varumärket. Detta kan ha sin förklaring i dels synen från de själva att de inte har ett eget 

varumärke och dels att de blivit starkt styrda av de varumärken som de säljer. 

 

I båda fallen finns det osäkerhet kring vad företagen har för kärnidentitet. Dock kan vi i båda 

fallen spåra kärnidentiteten i företagen på olika sätt. I Getinge Infection Control finns det tre 

ledord som företaget arbetar efter som i sin tur mynnar ut i en utvidgad identitet som ger 

företaget en personlighet. Tankarna kring varumärkets kärnidentitet finns även nedskrivet i 

syfte att alla inom företaget skall kunna ta del av dessa tre ord och efterleva det företaget vill 

förmedla med sin slogan. I fallet von Braun Sports Cars liknar situationen den i Getinge 

Infection Control med att det inte finns färdigutvecklade kärnvärden. Den stora skillnaden är 

dock att det som liknas vid kärnvärden i detta företag är mer egenskaper hos ett företag som 

en kund måste kunna förvänta sig att få när han eller hon köper en högengagerande produkt. 

Det finns dock en koppling mellan kärnidentitet och utvidgad identitet precis som inom 

Getinge Infection Control fall, dock med skillnaden att kopplingen ligger i ägaren till 

företaget och inte i slogans, färger och annat som det gör i Getinge Infection Control’s fall. 

 

De mervärden som företagen har är i båda fallen kopplade till den kärnidentitet eller det som 

kan liknas vid en kärnidentitet. I Getinge Infection Control’s fall handlar det om koppling till 

de mjuka värdena i företaget som är genomgående i hela diskussionen kring varumärket. 

Även i von Braun Sports Cars finns en koppling till kärnidentiteten men som vi tidigare sagt 

blir det automatiskt fel när företaget försöker likna detta vid mervärden. Då de mervärden som 

tas upp inte är egentliga mervärden utan något som en kund skall kunna förutsätta att han eller 

hon får vid köp av en högengagerande produkt. Det finns emellertid ett emotionellt mervärde 

inom företaget vilket är samhörighet mellan kunder. Emotionella mervärden är även Getinge 

Infection Controls främsta mervärden och konkurrensmedel.  

 

De två olika företagen har skiljda sätt att se på undersökningar av marknaden. von Braun 

Sports Cars anser generellt sätt att de inte behöver genomföra undersökningar utan baserar 

mer sina kunskaper på de relationer de har med sina kunder. Getinge Infection Control 

genomför i motsats till von Braun Sports Cars undersökningar men menar att dessa måste 

anpassas efter kultur. Vi tror att det som är grunden i de olika synsätten är bristande resurser 

och en prioriteringsfråga inom det företag som inte använder sig av marknadsundersökningar. 
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Detta resonemang stöds av von Braun Sports Cars VD som vill genomföra kompletterade 

marknadsundersökningar. 

   

Planera varumärkets framtid 

Denna del handlar i stor utsträckning om att skapa målsättningar inom företaget. Getinge 

Infection Control har en klar målsättning som kan sammanfattas i 2012 NOW vilket innebär 

att vara världsledande 2012. I fallet von Braun Sports Cars ser situationen annorlunda ut, det 

finns inga klara mål om framtiden detta trots utveckling av en egen sportbil. Här finns heller 

inga klara kopplingar mellan de otydliga målen och de kärnvärden som finns i företaget. I 

Getinge Infection Control’s fall finns en koppling mellan omstruktureringen som ingår i 

konceptet 2012 NOW. Den koppling vi gör är att företagets kärnvärden, de mjuka värdena 

överförs till de dotterbolagen som tillhör Getinge Infection Control i och med att dessa byter 

namn till Getinge Infection Control. Anledningen till att skillnader finns tror vi även här är 

organisatoriska begränsningar och prioriteringsproblematik. I det ena fallet finns en mäktig 

organisation bakom besluten med kunskap och resurser. Här får även marknadsföring och 

varumärkesbyggande utrymme. I von Braun Sports Cars organisation prioriteras istället 

kortsiktiga lösningar och lönsamhet vilket avspeglar sig i bristen på framtidssyn gällande 

målsättningar. I denna organisation får inte heller marknadsföring och varumärkesbyggande 

det utrymme det hade behövt.      

 

Utveckla en varumärkesstrategi 

De två företagen skiljer sig åt tydligast på denna punkt, inte av den anledning att de har 

skiljda strategier utan genom vilka tankar de har bakom sina strategier. Getinge Infection 

Control har valt en strategi som de ser som en modermärkesstrategi. Vi anser dock att det är 

en dotter- och modermärkesstrategi, anledningen till att denna skillnad finns kan ligga i att vi 

som forskare ser detta ur ett annat perspektiv än företaget själva. Von Braun Sports Cars ser 

sig själva som en blandning mellan modermärke och moder- och dottermärke eller en 

blandning av alla fyra som Myhrberg säger. Detta är något som inte skett medvetet utan är 

mer ett resultat av slumpmässiga åtgärder inom företaget som även här kan kopplas till 

organisatoriska brister och prioriteringar. I Getinge fall ser vi en spårbarhet till strategin i de 

målsättningar som finns inom företaget som i sin tur har kopplingar till kärnvärden och viljan 

att skapa en enad bild av företaget. 
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Företagen har valt att prioritera vissa delar i den varumärkesbyggande processen framför 

andra. Getinge Infection Control har valt att genomföra en omstrukturering av organisationen 

i syfte att få en tydligare identitet som företag och en större sammanhållning inom 

företagsgruppen. Eftersom von Braun Sports Cars inte anser sig ha ett varumärke har de valt 

att skapa en sportbil som skall vara den främsta varumärkesbäraren inom företaget.  

 

Båda företagen menar att istället för att bestraffa vill de istället uppmuntra till korrekt 

behandlande av varumärket hos de anställda. Von Braun Sports Cars menar om du behöver 

belöna eller bestraffa har du misslyckats i grunden med ditt varumärkesbyggande, det handlar 

mer om att skapa en vilja hos de anställda att behandla varumärket korrekt. I fallet Getinge 

Infection Control ser vi hur de anställda ska kunna uppmuntras eftersom det i organisationen 

finns en klar identitet och interna målsättningar att arbeta mot. I fallet von Braun Sports Cars 

ser däremot ett problem då företaget inte kan kräva att de anställda ska behandla varumärket 

korrekt då det inte finns någon inom företaget som vet vad varumärket står för.      

5.3.3 Internet branding 

Både Getinge Infection Control och von Braun Sports Cars har samma syn på Internet som ett 

verktyg att förmedla och ta del av information med. Det som skiljer de båda företagen åt är att 

von Braun Sports Cars ser Internet som en snabb väg till att införa, lyckas etablera ett 

varumärke och att Internet inte ställer samma krav på kunskap som vid införande av 

varumärken på traditionellt sätt. Detta liknar som sagt den synen som dotcom bolag hade på 

varumärken och Internet under tidigt 2000-tal (Amster, 2002).  

 

Båda företagen ser som sagt Internet som en källa till information vilket även har avspeglat 

sig i uppbyggnaden av hemsidorna. Båda fokuserar på att ge kunder som är nära ett köpbeslut 

detaljrik information och fokuserar mindre på att göra kunden uppmärksam för ett behov med 

hemsidan. De kunder som kan tillfredställas med hemsidan skall med andra ord redan vara 

uppmärksamma för sitt behov och är i en utvärderingsfas av sin köpprocess. Anledningen till 

att det ser ut på detta vis kan vara att produkterna företagen säljer är högengagerande och 

kräver en hög grad av informationssökning som Dahlén (2002) säger.  

 

Inget av företagen har uppmärksammat möjligheterna fullt ut med relationsbyggande med 

hjälp av Internet. Dock har von Braun Sports Cars uppmärksammat en del i 

relationsbyggandet då de på sin hemsida har skapat ett medlemsforum där kunder kan 
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kommunicera med företaget och företaget med kunden, något som är ett steg i att skapa 

lojalitet mellan parterna. Denna fördel förtydligas ytterligare i följande 7C modell.  

5.3.4 7C 

Tillämpning av 7C               

  1 2 3 4 5 6 7 

Getinge Infection Control               

von Braun Sports Cars               

          

Convenience 1  Förklaring färger     

Content 2    Perfekt tillämpning   

Customisation 3    Tillfredställande tillämpning 

Community 4    Viss eller påbörjad tillämpning 

Connectivity 5    Bristfällig eller ingen tillämpning 

Customer care 6        
Commuication 7        

                

 

Ovan modell beskriver graden av tillämpning av 7C modellen kopplat till företagens Internet 

marknadsföring. Modellen beskriver inte hur väl de lyckats med tillämpningen utan endast om 

de uppmärksammat de olika delarna i modellen.  

 

Convenience  

Båda företagen har uppmärksammat farorna med att ha en svårnavigerad sida och 

ouppdaterad information. Dock är det endast hos von Braun Sports Cars detta märks då de har 

anpassat hemsidan efter besökarnas önskemål. Hos Getinge Infection Control är detta inte lika 

påtagligt då deras hemsida trots att de uppmärksammat problemet är svårnavigerad. De båda 

företagen liknar emellertid varandra på delen om ouppdaterad information på hemsidan. Båda 

är medvetna om farorna men har inte åtgärdad detta på hemsidan trots att båda anser att 

hemsidan är deras ansikte utåt. Trots att Convenience inte är fullt tillämpningsbart hos 

företagen är det dock tydligt att det är en viktig punkt i sammanhanget. Detta då båda 

företagen anser att tillgången till information är den största fördelen med att använda sig av 

Internet.  

 

Content 

Denna punkt handlar till stor del om relevans och att anpassa informationen efter kundens 

behov. Båda företagen har en viss anpassning av informationen på hemsidan i syfte att inte 

försvåra informationsökningsprocessen. Getinge Infection Control’s metod är att tänka på vad 

kunderna är intresserade av, von Braun Sports Cars anpassar informationen efter vad kunden 
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frågar efter eller baserat på mätningar. Något som emellertid är svårt att utröna är vilken den 

verkliga metoden är då ägare av företaget först ger ett svar som innebär att informationen på 

hemsidan är mer eller mindre slumpartat utvald och sedan ger ett svar som ger sken av en 

annan metod. Von Braun Sports Cars har referenser till personer som använt produkten på 

hemsidan samt vad dessa anser om den. Detta är något som Getinge Infection Control saknar 

och även de anser att detta bör tillföras hemsidan.   

 

Customisation 

Företagen liknar varandra i det avseende att kunden eller besökaren inte i speciellt stor 

utsträckning kan anpassa informationen efter sina behov. Getinge Infection Control har gjort 

vissa åtgärder som att kunden kan välja mellan fem språk och i viss mån välja vilken division 

av företaget de vill se information ifrån. Det sistnämnda kan dock inte ses som en anpassning 

i dess rätta bemärkelse då detta mer är en sortering av informationen på hemsidan. Von Braun 

Sports Cars har till skillnad från Getinge Infection Control inte möjliggjort några 

anpassningar alls på hemsida. En anledning till att skillnaden finns tror vi är att Getinge 

Infection Control har tvingats till detta då de verkar i en global miljö tillskillnad från von 

Braun Sports Cars som enbart har viss internationell verksamhet.  

 

Community 

Företagen i studien skiljer sig på denna punkt. Von Braun Sports Cars har ett eget forum på 

sin hemsida och de utnyttjar den information denna ger. Getinge Infection Control har inget 

eget forum och nyttjar inte heller information andra forum ger. Vi tror att anledningen till 

denna skillnad är den typ av personer som företagen marknadsför sig mot. Detta kan bero på 

att ena branschen kommit längre i Internet utvecklingen än det andra företagets bransch gjort.   

 

Connectivity 

Båda företagen liknar varandra på det sättet att de i dagsläget inte genomfört någon 

optimering för att hamna högre upp bland sökmotorernas träffresultat. Däremot har Getinge 

Infection Control uppmärksammat problemet, förstått vikten av det samt kommer i en nära 

framtid att åtgärda problemet till skillnad från von Braun Sports Cars. Anledningen till detta 

tror vi beror på skillnader mellan de två organisationerna. Getinge Infection Control har 

förhållandevis mer resurser och personal som gör att de kan prioritera och åtgärda problemet 

vilket von Braun Sports Cars inte har.  
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Costumer care 

Båda företagen liknar varandra då de även här har brister i att ge kunden service via sin 

hemsida. Båda företagen har dock funktionen att kunden kan skicka email och på så sätt få 

service. Detta anser emellertid vi att en kund måste kunna förutsätta i dagsläget. Anledningen 

till att det ser ut på detta vis tror vi beror på produkternas art. Båda företagen säljer extremt 

högengagerande produkter och om kunden har problem med dessa tror vi han eller hon vill 

prata med en riktig människa. Det finns kanske heller inget behov i dagsläget att ha en mer 

avancerad service funktion på hemsidan. Detta visar sig i fallet von Braun Sports Cars där de 

haft en service funktion på hemsidan som inte använts. Det kan dock också bero på att 

företaget inte varit tillräckligt ihärdiga med funktionen.  

 

Communication 

Båda företagen liknar varandra då de båda i relativt stor utsträckning börjat använda sig av de 

verktyg för kommunikation som finns. Dock skiljer sig de tillviss del när det gäller 

marknadsundersökningar på Internet. Anledningen till detta kan spåras till synen på 

marknadsundersökningar, Getinge Infection Control är positivt inställda till dessa medan von 

Braun Sports Cars är mer negativt inställda till det. Det finns emellertid tankar i företaget om 

att börja använda sig av undersökningsmetoden i framtiden. 

 

När det kommer till möjligheten att nå ut med löften och värden till kunden via hemsidan 

skiljer de sig även här. Getinge Infection Control har gjort försök med att nå ut med sina 

mjuka värden via lanseringssiter kopplade till hemsidan detta är dock inget vi kan finna i lika 

stor utsträckning på von Braun Sports Cars hemsida. Anledningen till detta kan vara som 

tidigare nämnt vara att företaget inte har några klara kärnvärden vilket gör att varumärket blir 

svårt att kommunicera som även Melin (2006) säger kopplat till de tidigare stadierna i 

varumärkesbyggandet. Även om Getinge Infection Control gjort detta till viss del finns det 

även här utrymme för förbättring sett till hemsidan som helhet. 
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6. Slutsatser  

Nedan redovisas de resultat som studien givit. Vidare ägnas delar av kapitlet till de 

rekommendationer vi har till företagen, de egna reflektioner vi har kring studien samt våra 

förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Resultat 

Med uppsatsen ville vi undersöka beskriva och få bättre förståelse för den 

varumärkesbyggande processen hos företag inom B2B och B2C kontexterna. Vi anser att vi 

fått en större förståelse för processen under arbetets gång. Vår tydligaste reflektion kring 

processen är att det krävs att företaget lyckas bygga en stabil grund i varumärket. Har du inte 

denna grund kommer det att avspegla sig i hela varumärkesbyggandet och slutligen blir det 

stora problem när detta skall överföras till Internet. För att beskriva den varumärkesbyggande 

processen anser vi att det enklaste är att beskriva skillnaderna mellan de två företagen som 

även det var ett av syftena med uppsatsen. Den varumärkesbyggande processen skiljer sig 

som sagt markant åt mellan företagen i studien. Dock beror inte dessa skillnader på 

affärskontexterna i sig utan på andra faktorer som vi återkommer till senare. I fallet Getinge 

Infection Control finns en klar koppling mellan de teoretiska modellerna för 

varumärkesbyggande och det företaget tillämpar. Den koppling som finns genom hela 

processen är företagets kärnidentitet som också är dess mervärde. Det finns emellertid små 

avvikelser i detaljer såsom att de har sina kärnvärden i fokus istället för produkten. Detta är 

intressant eftersom det tillskillnad från teorin visar att är du inte mest framgångsrik 

produktmässigt kan du vara mer framgångsrik inom en annan del, produkten behöver med 

andra ord inte vara i centrum. Företaget von Braun Sports Cars skiljer sig i de flesta punkterna 

från det teorin säger. De skiljer sig även i tillvägagångssätt från det som B2B företaget 

Getinge Infection Control tillämpar.  

 

Den stora skillnaden mellan företagen är deras inställning till varumärken. Von Braun Sports 

Cars tänker inte på sitt företag i termer om varumärken på samma sätt som Getinge Infection 

Control. Detta visar sig när Getinge Infection Control tänker på varumärken i ord som löfte 

medan von Braun Sports Cars kopplar varumärken till symboler och logotyper. Vi tror att det 

kan ha sina spår i att von Braun Sports Cars aldrig har behövt bygga ett eget varumärke då det 

alltid funnits en koppling mellan dem och starka varumärken inom supersportbils branschen. 

Det visar sig tydligt då företaget inte har utarbetade kärnvärden eller mervärden som sedan 
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ska avspegla sig i hela den varumärkesbyggande processen. Avsaknaden av ett eget 

varumärke tror vi kommer märkas först nu när företaget har bestämt sig för att utveckla en 

egen supersportbil. Företaget har i dagsläget inget framgångsrikt varumärke med tillhörande 

attribut som kan överföras till denna nya bil. Anledningen till att dessa skillnader finns tror 

inte vi ligger i affärskontexten i sig som tidigare nämnt såsom att Getinge Infection Control 

har större och mer professionella köpare med mera. Vi tror istället att skillnaderna beror på 

resurser, storlek på organisation och prioriterings frågor internt. Andra anledningar kan vara 

tidigare nämnd syn på varumärken och marknadsföring.  

 

Syftets avslutande del handlade om att undersöka och få förståelse för hur företagen fortsätter 

processen på Internet. Kopplingen mellan det klassiska varumärkesbyggandet och Internet är 

som studien visar inte helt självklar i dessa två fall. Båda företagen har till viss del försökt 

överföra sin klara eller mindre klara budskap och identiteter till den nya kanalen. Företagen 

har generellt sett inte lyckats ta sitt varumärke vidare till Internet men det finns vissa 

kopplingar mellan Getinge Infection Control’s mjuka värden och deras hemsida. Getinge 

Infection Control och von Braun Sports Cars har samma uppfattning som oss om hemsidorna 

vilket är att de inte är perfekta. Detta visar sig tydligt då inget av företagen har tillämpat eller 

varit ens i närheten av att perfekt tillämpa 7C modellen. Det som visar sig när företagen för ut 

sina varumärken på Internet är den grund de lagt i den varumärkesbyggande processen. 

Getinge Infection Control har lagt resurser på att bygga ett gediget varumärke vilket också 

visar sig till viss del på hemsidan. Von Braun Sports Cars har inte byggt ett starkt varumärke 

från grunden vilket visar sig på Internet då det som de kallar för sina kärnvärden inte visar sig 

lika klart i uppbyggnaden av hemsidan. Något som är gemensamt för de båda företagen är 

deras syn på Internet. Synen stämmer tillviss del överens med teorins syn på Internet vilket är 

att kanalen är en källa till information. Det här visar att hemsidan och Internet har en 

informerande roll vid försäljning och marknadsföring av högengagerande produkter. Kunden 

eller den potentiella kunden får genom hemsidan information om produkterna som är till stöd 

i hans eller hennes köpprocess, men de måste ändå ta kontakt med en säljare eller gå till den 

fysiska butiken för att slutföra köpet. Utifrån våra två fall anser vi att hemsidan inte fyller en 

lika central roll i marknadsföring av högengagerande produkter och har därför inte prioriterats 

och utvecklats på samma sätt som i andra branscher. Vi tror heller inte att företagen ser den 

klara kopplingen mellan Internet och varumärkesbyggande. Dock tror vi att Getinge Infection 

Control mer ser fördelarna med Internet än vad von Braun Sports Cars gör. Detta eftersom de 

har ett kritiskt förhållningssätt till sin egen hemsida och ser vad de behöver bli bättre på i 
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framtiden, det visar sig då de har svar på hur de skall bli bättre på nästintill alla steg i 7C 

modellen. Von Braun Sports Cars har även de kritik till sin egen hemsida men här är 

skillnaden att de inte vet hur de skall förbättra hemsidan. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det företaget gör ordentligt från början med sitt 

varumärkesbyggande har de igen när de senare skall överföra det till Internet. De två fallen 

understryker det Bergstrom (2000) säger om varumärkesbyggande med hjälp av Internet, 

detta skiljer sig inte ifrån det klassiska varumärkesbyggandet utan Internet är endast en 

förlängning.  

6.2 Rekommendationer till företagen 

Inledningsvis handlar våra rekommendationer om den varumärkesbyggande processen och 

riktar sig till von Braun Sports Cars. Företaget har i grund och botten alla ingående 

komponenter som bör finnas i ett varumärke. Vår rekommendation är att mer tydligt ta fram 

identiteten i företaget och använd denna för att utveckla de mervärden som finns idag. Detta 

skapar i sin tur en god grund till att ytterligare stärka varumärket på Internet genom 7C 

modellen. 

 

Getinge Infection Control har i dagsläget en god grund att stå på i och med det gedigna 

varumärkesbyggandet som gjorts från grunden. I och med att grunden finns kan varumärket 

enklare överföras till Internet. Vår rekommendation är här att använda 7C modellen som 

vägledning och checklista vid utvecklingen av hemsidan.   

6.3 Egna reflektioner 

I efter hand kan vi se att urvalet av företag till studien borde gjorts även med hänsyn till 

företagens storlek och inte enbart till affärskontext och grad av högengagemang i produkterna. 

Om detta hade gjorts hade viktiga faktorer som resurser inte spelat lika stor roll i studien. 

Hade det funnits skillnader mellan affärskontexterna tror vi även att dessa visat sig tydligare.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

De förslag till framtida forskning vi har är tre alternativ. Det första alternativet är att jämföra 

fyra företag i en studie, två större företag som representerar B2B och B2C tillsammans med 

två mindre företag från de två affärskontexterna, alla fyra inom liknade affärsområden. På 

detta vis hade studien tagit hänsyn till både storlek och affärsområden och på så sätt fått fram 
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den verkliga skillnaden mellan de två affärskontexterna, detta hade även höjt validiteten i 

undersökningen. 

 

Det andra alternativet är att undersöka två mindre företag från samma affärskontext. Denna 

studie hade kunnat utvisa huruvida varumärkesbyggande har en viktig roll i en mindre 

organisation. Detta alternativ anges till följd av de svar vi fick ifrån von Braun Sports Cars där 

ägaren inte anser att de har ett eget varumärke. Vi undrar därför behöver ett mindre företag ha 

ett varumärke? 

 

Tredje förslaget för vidare forskning är att undersöka om högengagerande produkter skiljer 

sig från företag som säljer mindre högengagerande produkter på Internet. I en sådan studie 

hade något av företagen från vår undersökning kunnat jämföras med exempelvis ett företag 

som säljer cd skivor eller dvd filmer.       
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Bilaga 

Intervjuguide 

1. Inledande frågor 

1.1 Kan du berätta lite om ditt företag och dess verksamhet? 

 

1.2  Kan du berätta om dig själv och din roll i företaget? 

2. Definition varumärke 

2.1 Vad är ett varumärke för dig? 

3. Framgångsrikt varumärke 

Ett framgångsrikt varumärke är en kombination av ett antal delar som kan sammanfattas med 

formeln S=PxDxAV. Detta innebär att ett framgångsrikt varumärke (S) är summan av 

kombinationen effektiv produkt/ kvalitativ produkt (P), distinkt identitet (D) samt mervärde 

(AV). Ett framgångsrikt varumärke garanterar en tillfredsställelse av ett unikt behov (Doyle & 

Stern, 2006). 

 

3.1.1 Vad är din definition på ett framgångsrikt varumärke? Varför? 

 

3.1.2 Vad gör er produkt/ tjänst bra? 

 

Varumärkets distinkta identitet är vad varumärket står för och vad som ger det mening. 

Identiteten kan delas in i två delar, kärnidentitet och utökad identitet. Kärnidentiteten är det 

som ger varumärket dess mening och är central i organisationen. Den utökade identiteten 

syftar till att ge varumärket en personlighet och stil som förmedlas med emotionella värden. 

 

3.2.1 Vad anser du är kärnidentiteten i ert företag? 

 

3.2.2 (Utökad identitet) Om ert företag/varumärke var en person vilken personlighet skulle 

han eller hon ha då? 

 

3.3.1 Vad erbjuder ni för mervärden till era kunder? 

4. Att bygga ett starkt varumärke 

Vägen till ett starkt varumärke kan beskrivas ur fyra punkter. I följande frågor kommer vi 

undersöka hur ni gått tillväga med dessa punkter. 

 

4.1.1 Hur tror du kunden uppfattar ert varumärke? 

 

4.1.2 Hur tar ni reda på kundens uppfattning kring ert varumärke? 

 

4.2.1 Hur står sig ert varumärke i förhållande till era konkurrenter idag? 

 

4.2.2 Hur vill ni vara positionerade varumärkesmässigt tre till fem år? 

 - Hur har ni tänkt nå dit? 

 

 



 71 

 

 

4.3 

 
 

4.3.1 Var befinner ni er på skalan? 

- På vilket sätt yttrar sig detta, vilka tankar ligger bakom detta? 

 

4.3.2 Varför används denna strategi? 

 

4.4.1 Teorin säger för att ett varumärke skall bli korrekt behandlad krävs det att företaget 

uppmuntrar och belönar beteende som gynnar varumärkesbyggande och bestraffar felaktigt 

användande av varumärket. Gör ert företag något sådant och i så fall hur samt när? 

 

5. Internet branding  

5.1.1 Vad anser du är den främsta fördelen med att använda sig av Internet ur ett varumärkes 

perspektiv? 

 

5.1.2 Vad tycker du om er hemsida? 

 - Tror du kunden har samma uppfattning? Varför? 

 

5.1.3 Teori och statistik har visat att 73% av Internet användare spenderar mer tid i idag med 

att söka information innan köp av en produkt än vad de gjort innan Internet. 30% av de som 

lämnar en hemsida gör det av den anledningen att de inte finner den information de är ute 

efter. Vad gör ni för att underlätta informationssökningsprocessen och minimera 

sökkostnader för den potentiella kunden? 

 

5.1.4 Relationsbyggande är en annan fördel Internet erbjuder.  

Utnyttjar ni denna möjlighet till att bygga djupare relationer mellan företag och kund och 

mellan ert företag och andra företag?  

 - Hur gör ni detta? 

6. 7C 

I modellen 7C beskriver Clealand (2000) de ingående delar som tillför en kund ett värde/ 

mervärde genom att använda Internet. Modellen kan ses som en fortsättning av Kotler et al 

(2005) 4P modell med en förlängning in i den virtuella världen. 

Convenience  

6.1.1 Vad är tillgänglighet för dig sett ur perspektivet er hemsida? 

- Ser du några faror med att ha ouppdaterad information på er hemsida? 

Varför? 
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Content 

6.2.1 Vad tycker du ska finnas på en hemsida inom er bransch? 

 

6.2.2 Hur väljer ni ut den information som ska finnas på hemsidan? 

Costumisation  

6.3.1 Finns det någon möjlighet för kunden att göra er hemsida mer personlig eller mer 

anpassad? 

Community 

6.4.1 Försöker ni på något sätt dra lärdomar kring kunden ifrån communities? 

 - Om ja hur går ni tillväga och hur använder ni den informationen ni inhämtar? 

Connectivity  

6.5.1 Vilken träffplacering har ni i sökmotorerna (exempelvis Google och Yahoo) idag? 

 

6.5.2 Har ni någon strategi för att ändra er träffplacering? 

Costumer care 

6.6.1 Har ni någon  form av servicefunktion för kunden på er hemsida? 

 - Om ja, hur ser denna ut? 

Communication  

6.7.1 Med hjälp av Internet finns det möjlighet att kommunicera med kunden genom chat, 

email och webbaserade marknadsundersökningar.  

Använder ni av dessa hjälpmedel och hur väl fungerar dessa i förhållande till mer 

traditionella kommunikationskanaler? 

7. Avslutande frågor 

7.1.1 Använder ni er av några andra Internetbaserade hjälpmedel för varumärkesbyggande 

som vi inte har tagit upp i frågorna? 

 

7.1.2 Vill du tillägga något som du tycker vi har missat eller något annat som du anser är 

viktigt? 

 


