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Sammanfattning 

 

Titel: Byggnation pågår – uppbyggnaden av brand equity i en B2B-

kontext genom märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd 

kvalitet, märkeslojalitet och exklusiva rättigheter.   

 

Författare:   Jesper Mårtensson och Alexander Jägerfall 

 

Ämne:  Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp 

 

Nyckelord: B2B, brand equity, märkeskännedom, märkesassociationer, 

upplevd kvalitet, märkeslojalitet, varumärke, exklusiva rättigheter 

 

Problemformulering: Hur kan svenska företag verksamt på en B2B-marknad arbeta med 

byggstenarna märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd 

kvalitet, märkeslojalitet och exklusiva rättigheter som tillsammans 

utgör brand equity? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag verksamma på en 

B2B-marknad kan arbeta med märkeskännedom, 

märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och 

exklusiva rättigheter samt vilka effekter det får, för att öka 

förståelsen för varumärkesbyggnad i B2B företag. 

 

Teori: Teorin utgörs av en beskrivning av ovanstående byggstenar, hur 

företag kan jobba med dem samt vilka positiva effekter varje 

byggsten kan innebära för företaget. 

 

Metod: Med en kvalitativ ansats har personliga intervjuer med fyra 

respondenter från fallföretagen Getinge, AJ-Produkter, Nordifa 

och Logent genomförts. Frågorna ställda till fallföretagen rör deras 

sätt att arbeta med ovanstående byggstenar samt vilka positiva 

effekter de upplever byggstenarna bidrar till. 

 

Slutsats: Studien visar att företag verksamma på en B2B marknad kan 

arbeta med byggstenarna på olika sätt. Slutsatsen är att det 

egentligen inte finns något rätt eller fel sätt att arbeta eftersom 

studien visar på genomgående positiva effekter av fallföretagens 

arbete. Ur studien framkommer också att säljkåren i ett B2B-

företag fungerar likt ett universalverktyg i arbetet med att skapa 

märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet samt 

märkeslojalitet. I studien framgår det också att det juridiska 

skyddet inte är något det arbetas aktivt med, då företagen enbart 

gör en varumärkesregistrering sedan är det jurister som bevakar 

eventuella varumärkesintrång.  

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Construction in progress- the building of brand equity in a B2B 

context by brand awareness, brand associations, perceived 

quality, brand loyalty and proprietary brand assets 

 

Authors:  Jesper Mårtensson and Alexander Jägerfall 

 

Subject:  Bachelor thesis in Marketing, 15 credits 

 

Keywords: B2B, brand equity, brand awareness, brand associations, perceived 

quality, brand loyalty, other proprietary brand assets 

 

Question: How can Swedish companies active on B2B-markets work with 

brand awareness, brand associations, perceived quality, brand 

loyalty and other proprietary brand assets that together make up 

brand equity? 

 

Purpose: To describe how companies active on B2B-markets work with 

brand awareness, brand associations, perceived quality, brand 

loyalty and other proprietary brand assets and describe the 

positive effects of this work to gain understanding about building 

brands in B2B. 

 

Method: A qualitative approach containing four interviews with the 

Swedish companies Getinge, AJ-Produkter, Nordifa and Logent. 

The questions asked where concerning how each company work 

with the underlying dimensions of brand equity mentioned above, 

and what positive effects they have noticed. 

 

 

Conclusion: The study shows that companies active on a B2B-market can work 

with the underlying dimensions of brand equity in many different 

ways. The conclusion is that there is no right or wrong because the 

study also shows consistently positive effects of the company’s 

work. Another conclusion is that the sales force of a B2B company 

functions as a universal tool for working with and also creating 

brand awareness, brand associations, perceived quality and brand 

loyalty. The study also shows that proprietary assets are something 

that the companies work with in a minor extent. The company’s 

limit their effort to only register a brand, then it’s lawyers who 

monitor potential effractions on the brand. 

 

  



Förord 

 
 

Kandidatuppsatsen skrevs under våren 2011 och har för oss båda varit en omfattande 

arbetsprocess. Arbetet har inneburit både motgång och medgång och efter många långa 

timmar är nu uppsatsen klar, vilket känns oerhört skönt och vi är nöjda med vad vi lyckats 

åstadkomma. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Jessika Broström, Marcus Ragnarsson, Robert Bornefalk samt 

Michael Arvidsson som alla tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och gjort uppsatsen 

möjlig. Vår handledare Christine Tidåsen skulle vi också vilja rikta ett tack till, för de 

vägledande samtal vi haft.   

 

Även familj och vänner har på olika sätt hjälpt och stöttat oss under våren, vilket varit till stor 

hjälp och utan er skulle våren varit mycket tyngre. Ett tack till varandra kan också vara på sin 

plats då vi hela tiden hjälpt varandra att hålla humöret uppe och haft ett gott samarbete. 

 

 

Högskolan i Halmstad 

 

Juni 2011 

 

 

 

 

 

        

 

Jesper Mårtensson   Alexander Jägerfall 

  



Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion ................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 2 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................................... 6 

1.4 Diskussion kring syfte .................................................................................................................... 6 

1.5 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

1.6 Avgränsningar ................................................................................................................................ 7 

1.7 Centrala begrepp ........................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................................... 8 

2.1 Märkeskännedom .......................................................................................................................... 8 

2.1.1  Märkeskännedomens positiva bidrag till brand equity ......................................................... 8 

2.1.2 Att skapa märkeskännedom ................................................................................................... 9 

2.2 Märkesassociationer ................................................................................................................... 11 

2.2.1 Märkesassociationers positiva effekter................................................................................ 11 

2.2.2 Att skapa positiva märkesassociationer ............................................................................... 12 

2.3 Upplevd kvalitet .......................................................................................................................... 14 

2.3.1 Positiva effekter av hög upplevd kvalitet ............................................................................. 14 

2.3.2  Att skapa hög upplevd kvalitet ............................................................................................ 15 

2.4 Märkeslojalitet ............................................................................................................................ 17 

2.4.1 Märkeslojalitets positiva effekter. ........................................................................................ 18 

2.4.2 Att skapa märkeslojalitet ...................................................................................................... 19 

2.5 Exklusiva rättigheter .................................................................................................................... 20 

3. Metod ................................................................................................................................................ 21 

3.1 Problemformulering och undersökningens syfte ........................................................................ 21 

3.2 Övergripande metodansats ......................................................................................................... 21 

3.3 Undersökningens upplägg ........................................................................................................... 22 

3.4 Datainsamling .............................................................................................................................. 23 

3.4.1 Kvalitativ insamling av primärdata ....................................................................................... 24 

3.4.2 Val av uppgiftslämnare, Urvalsmetod .................................................................................. 25 

3.4.3 Utförande av personliga intervjuer ...................................................................................... 26 

3.5 Analysmetod ................................................................................................................................ 27 

3.6 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 27 

3.7 Metodkritik .................................................................................................................................. 28 



3.8 Källkritik ....................................................................................................................................... 29 

4. Empiri ................................................................................................................................................ 30 

4.1 Getinge ........................................................................................................................................ 30 

4.1.1 Företagsfakta ........................................................................................................................ 30 

4.1.2 Märkeskännedom ................................................................................................................. 30 

4.1.3 Märkesassociationer ............................................................................................................ 31 

4.1.4 Upplevd Kvalitet ................................................................................................................... 32 

4.1.5 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 33 

4.1.6 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 33 

4.2 AJ-produkter ................................................................................................................................ 34 

4.2.1 Företagsfakta ........................................................................................................................ 34 

4.2.2 Märkeskännedom ................................................................................................................. 34 

4.2.3 Märkesassociationer ............................................................................................................ 35 

4.2.4 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 36 

4.2.5 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 37 

4.2.6 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 38 

4.3 Nordifa ......................................................................................................................................... 38 

4.3.1 Företagsfakta ........................................................................................................................ 38 

4.3.2 Märkeskännedom ................................................................................................................. 38 

4.3.3 Märkesassociationer ............................................................................................................ 39 

4.3.4 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 40 

4.3.5 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 41 

4.3.6 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 41 

4.4 Logent .......................................................................................................................................... 41 

4.4.1 Företagsfakta ........................................................................................................................ 41 

4.4.2 Märkeskännedom ................................................................................................................. 42 

4.4.3 Märkesassociationer ............................................................................................................ 42 

4.4.4 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 43 

4.4.5 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 44 

4.4.6 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 44 

5. Inomfallsanalys .................................................................................................................................. 45 

5.1 Getinge ........................................................................................................................................ 45 

5.1.1Märkeskännedom.................................................................................................................. 45 

5.1.2 Märkesassociationer ............................................................................................................ 46 



5.1.3 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 47 

5.1.4 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 48 

5.1.5 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 49 

5.2 AJ-Produkter ................................................................................................................................ 49 

5.2.1 Märkeskännedom ................................................................................................................. 49 

5.2.2 Märkesassocationer ............................................................................................................. 50 

5.2.3 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 51 

5.2.4 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 52 

5.2.5 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 53 

5.3 Nordifa ......................................................................................................................................... 54 

5.3.1 Märkeskännedom ................................................................................................................. 54 

5.3.2 Märkesassociationer ............................................................................................................ 55 

5.3.3 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 55 

5.3.4 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 56 

5.3.5 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 57 

5.4 Logent .......................................................................................................................................... 57 

5.4.1 Märkeskännedom ................................................................................................................. 57 

5.4.2 Märkesassociationer ............................................................................................................ 58 

5.4.3 Upplevd kvalitet ................................................................................................................... 59 

5.4.4 Märkeslojalitet...................................................................................................................... 59 

5.4.5 Exklusiva rättigheter ............................................................................................................. 60 

6. Mellanfallsanalys ............................................................................................................................... 61 

6.1 Märkeskännedom ........................................................................................................................ 61 

6.2Märkesassociationer .................................................................................................................... 62 

6.3Upplevd kvalitet ........................................................................................................................... 63 

6.4 Märkeslojalitet ............................................................................................................................ 64 

6.5 Exklusiva rättigheter .................................................................................................................... 65 

6.6 Säljkårens bidrag i uppbyggnaden av brand equity .................................................................... 66 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 67 

7.1 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 70 

8. Referenser ......................................................................................................................................... 71 

 Figurförteckning 
Figur 1.1                            2 
Figur 2.1                            8 
Figur 2.2                          10 



Figur 2.3                          13 
Figur 2.4                          17 
Figur 2.5                          20 
Figur 6.1                          61 
Figur 6.2                          62 
Figur 6.3                          63 
Figur 6.4                          64 
Figur 6.5                          66                    
 
Bilaga 1 Intervjuguide till fallföretag 
 

  



1 
 

1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 

 

Att det finns skillnader och likheter mellan marknaderna B2B jämfört med B2C är forskare 

överens om. Kotler och Pfoertsch (2006) menar att de huvudsakliga skillnaderna mellan B2B 

och B2C är att på industriella marknader finns färre kunder, de köper i större volymer, 

produkterna är mer komplexa, köpprocessen är större och kanske den viktigaste skillnaden, 

nämligen att industriella företag har längre relationer med sina kunder. Även Svendsen, 

Haugland, Grønhaug och Hammervoll (2011) menar att B2B-företag har längre relationer 

med sina kunder vilket bidrar till att kunderna involveras i företagets produktutveckling, 

vilket inte förekommer på konsumentmarknader. Keller Apéria och Georgson (2008) anser att 

komplexiteten på en B2B-marknad därför kräver vissa justeringar i 

marknadskommunikationen. Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) menar också att 

likheter finns, då de förklarar att både industriella marknader och konsumentmarknader 

involverar människor som innehar rollen som köpare och genomför köpbeslut för att 

tillfredsställa behov. Brown, Sichtmann och Musante (2011) förklarar att på  

konsumentmarknader tenderar enskilda konsumenter göra sitt inköp helt beroende på deras 

egen inställning, men på B2B-marknader görs inköpen av företag som oftast består av ett 

flertal individer, vilket gör att inköpen diskuteras av fler personer.  
 

Ett varumärke definieras enligt Kotler et al. (2008) som ett namn, term, tecken, symbol, 

design, eller en kombination av dessa vilka identifierar varor eller tjänster från en försäljare 

och differentierar dessa från konkurrenterna. Till ett företags kunder signalerar varumärket 

produktens ursprung eller källa och skyddar både säljaren och kunden från konkurrenter som 

annars förser marknaden med identiska produkter (Aaker, 1991).  

 

Coca-Cola, Apple, Ikea, Starbucks är vanligt förekommande när det gäller att nämna starka 

varumärken, ovanstående företag är också några av de mest omtalade exempeln när det gäller 

starka varumärken då de år efter år ligger på Interbrands lista över världens starkaste (Berner 

& Kiley, 2005).  Först under 1980- 1990-talet började varumärken ses som en mer betydande 

och värdefull tillgång (Melin, 1999). Anledningen var att det i slutet av 1980-talet skedde ett 

antal företagsförvärv där köpeskillingen låg långt över det bokförda värdet. Bland annat köpte 

den amerikanska tobaksjätten Philip Morris, Kraft Foods för 12,9 miljarder, vilket var fyra 

gånger över bokfört värde. Anledningen till den höga köpeskillingen var, enligt dem själva, de 

varumärken Philip Morris kom över genom förvärvet (ibid). Varumärkets betydelse innebär 

att det måste ses som en tillgång i företaget, viktigare än både maskiner och fabriker (Kotler et 

al. 2008). Aaker (1991) säger att de viktigaste tillgångarna i ett företag, till exempel 

kompetens eller varumärke, inte tas upp på balansräkningen, men kan ändå vara basen för 

framtida intäkter och konkurrensfördelar.  

 

För att inse ett varumärkes värde, måste det klargöras att ett varumärke är så mycket mer än 

bara ett sätt identifiera produkter eller tjänster. Kotler et al. (2008) menar att varumärket är 

nyckeln till företagets relation med kunden där Melin (1999) anser att kunderna vill identifiera 

sig med de varumärken som speglar deras personlighet, vilket är en bidragande orsak till 

relationen mellan kund och varumärke. Rätt hanterat kan ett företag få varumärket att fånga 

kundernas preferenser och på så sätt bygga upp en lojal kundskara, vilket gör varumärket 

mycket värdefullt. Doyle och Stern (2006) säger att ett framgångsrikt varumärke har en 

förmåga att kunna bära värden som tillfredställer olika psykologiska behov hos kunden, till 

exempel att ett visst varumärke är en garanti för hög kvalitet eller hög status. 
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Brand 
equity

Namn

Symbol

Märkeslojalitet

Medför värde till 
kunderna genom att öka 
kundernas:

-Tolkning/bearbetning av 
information

-Förtroende i köpbeslutet

- Tillfredsställelse vid 
användning

Märkes-
kännedom

Upplevd 
kvalitet Märkes-

associationer

Exklusiva 
rättigheter

Medför värde till 
märkesinnehavaren genom att 
öka:

- Effektiviteten och ändåmålsenlighet av 
marknadsföringen

- Märkeslojaliteten

- Priserna/marginalerna

- Märkesutvidgning

- Köpinflytandet

- Konkurrensfördelarna

1.2 Problemdiskussion 

 

Anledningen till att vissa varumärken värderas och säljs för stora summor pengar är att dessa 

bedöms ha ett starkt brand equity (Aaker, 1991). Brand equity är ett begrepp som Melin 

(1999) översätter med varumärkeskapital, men vi kommer i fortsättningen använda det 

engelska uttrycket.  En av de mest kända modellerna och definitionerna av brand equity har 

arbetats fram av David A. Aaker. Aaker (1996) definierar brand equity som en uppsättning 

faktorer eller byggstenar som är knutna till varumärket, dess namn och symboler och som 

lägger till eller drar ifrån det värde en produkt eller tjänst tillför företaget och/eller dess 

kunder. Ett varumärkes brand equity består alltså av fem byggstenar vilka tillsammans bygger 

upp varumärket vilket betyder att ju starkare dessa byggstenar bedöms vara desto starkare 

brand equity har varumärket (ibid). Vitsen med att bygga upp ett starkt brand equity är att det 

förser kunderna med en typ av mervärde som de uppfattar de får genom att köpa 

märkesprodukten, exempelvis kan mervärdet vara tillfredsställelse vid användning av 

produkten (ibid). Brand equity förser också märkesinnehavaren med en rad värdefulla 

fördelar, exempelvis kan mervärdet betyda att märkesinnehavaren kan ta ut högre marginaler 

på sina produkter/tjänster (ibid). Melin (1999) säger att brand equity binder samman de två 

begreppen ”brand value” och ”brand strength” vilket betyder att ett varumärkes finansiella 

värde bedöms utifrån hur starkt det är, alltså hur starka byggstenarna i brand equity är. 

Företagen betalar för de fördelar varumärkets brand equity genererar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1-1. Managing brand equity: Capitalising on the value of 

a brand name av D.A. Aaker, 1991, New York: Free Press. Sid. 

17. Redigerad av Alexander Jägerfall och Jesper Mårtensson  
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Modellen ovan visar Aakers (1991) brand-equity modell och de olika byggstenarna. (ibid) 

förklarar vidare att modellen kan appliceras på både B2C och B2B varumärken.  

Aakers (1991) faktorer eller byggstenar förklaras som följer. 

 

Märkeskännedom är förmågan för en potentiell kund att nämna varumärket i en viss 

produktkategori. Aaker (1991) förklarar för att få kunderna att känna igen varumärket är det 

första steget som märkesinnehavaren bör ha som uppgift i kommunikationen av varumärket. 

Ett känt varumärke väljs oftast framför ett okänt eftersom människor känner sig bekväma med 

vad som är bekant. 

 

Märkesassociationer innebär att varumärket är länkat till vissa associationer som betyder 

något för kunden. Associationerna kan vara basen för hur varumärkets positionering och kan 

därmed fungera likt en barriär mot konkurrenterna. Till exempel associeras bilmärket 

Mercedes ofta med framstående ingenjörskonst, och ”äger” på så sätt den positionen hos 

kunderna.  

 

Upplevd kvalitet är kundens uppfattning om produkten eller tjänstens förmåga att leva upp till 

den kvalitet den utger sig för att ha. Det är alltså kundens uppfattning och har inget att göra 

med den faktiska kvalitén, hög upplevd kvalitet innebär till exempel att företaget kan ta ett 

högre pris. Melin (1999) ifrågasätter dock upplevd kvalitet som frigjord byggsten i modellen, 

då författaren hävdar att upplevd kvalitet bör ses som en av märkesassociationerna.   

 

Märkeslojalitet innebär att varumärket har lojala kunder som fortsätter köpa märket trots att 

det finns konkurrenter som erbjuder produkter eller tjänster med bättre egenskaper, pris eller 

tillgänglighet. Melin (1999) kritiserar Aakers (1991) teori och hävdar att byggstenen 

märkeslojalitet inte medför något värde för kunden, utan hävdar att varumärket skapar värde 

för kunden vilket i sin tur kan ge upphov till märkeslojalitet.  

 

Exklusiva rättigheter är den juridiska rättigheten till ett varumärke som skyddade namn och 

symboler . Melin (1999) menar att varumärkesregistrering är en förutsättning för skapandet av 

brand equity, då det skyddar märkesinnehavaren mot andra aktörer som annars kan dra nytta 

av märkets renommé genom att sätta märkets namn eller symbol på sina produkter. 

 

Ju bättre företaget lyckas stärka och vårda ovan nämnda byggstenar desto starkare brand 

equity kommer varumärket också att få (Kotler et al. 2008). För att mäta styrkan i ett 

varumärkes brand equity, måste företagen hitta metoder att mäta styrkan i varje enskild 

byggsten, detta finns det en rad olika metoder för att göra (Aaker. 1991). En indikation på hur 

lojala kunderna är till märket är att till exempel titta på köpmönster och hur stor andel av 

ägarna till ett visst bilmärke köper även det vid nästa köp (ibid). Det är viktigt att förtydliga 

att det råder samband mellan ovan nämnda faktorer, vilka på olika sätt påverkar styrkan i 

dem. Till exempel skulle kanske ett varumärke inte ha lika många lojala kunder om produkten 

hade låg upplevd kvalitet (ibid). Melin (1999) har framfört en del kritik mot Aakers (1991) 

modell och nämner just att det saknas en prioritetsordning mellan de fem byggstenarna men 

hävdar precis som Aaker (1991) att det finns starka kopplingar mellan dem. Dessutom menar 

Melin (1999) att det inte finns någon logisk förklaring av hur byggstenarna placerats i 

modellen.  

 

Ett företag med starkt brand equity har en rad konkurrensfördelar vilka som gör varumärket 

värdefullt (Aaker, 1991). Följande positiva effekter menar (ibid) att brand equity medför. 

Först kan ett starkt brand equity det innebära effektivare marknadsföringsaktiviteter. Ett 
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välkänt varumärke får ofta en effektivare genomslagskraft i sin marknadsföring, exempelvis 

är det lättare för ett sådant varumärke att få folk att prova en ny produkt eftersom människor 

är mer benägna att ta till sig det som känns bekant. Märkeslojalitet är en annan positiv effekt 

och kan vara fördelaktigt på mer än ett sätt. Bland annat ger det företaget tid att svara, utan att 

vara rädda för minskad försäljning, när konkurrenter introducerar nya och bättre produkter på 

marknaden. Märkeslojalitet är alltså både en faktor som bygger upp brand equity och en effekt 

av det. Starka varumärken har också den fördelen att företaget oftast har större marginal på 

sina märkesprodukter. Det är flera av faktorerna i brand equity som tillåter ett högre pris, till 

exempel kan en märkesprodukt uppfattas ha en högre kvalitet, vilket kunden är beredd att 

betala mer för. Brand equity kan också vara en grund för brand extensions. Det är lättare och 

billigare för ett sådant varumärke att växa eftersom namnet bär med sig de positiva 

egenskaperna till de nya produktkategorierna. Eftersom kunderna kräver att exempelvis 

återförsäljare, butiker och grossister ska tillhandahålla ett visst märke innebär det att företaget 

har ett bra påtryckningsmedel i distributionskanalerna. Låt säga ett visst varumärkes kunder 

upplever en hög kvalitet på produkterna, uppfattningen hos kunderna fungerar likt en barriär 

mot konkurrenter som gör det svårt för dessa att ta över just den positionen.  

 

En annan känd varumärkesforskare är Kevin Lane Keller som också han presenterat teorier 

kring brand equity. För att en varumärkesstrategi ska bli framgångsrik och för att skapa ett 

brand equity krävs det enligt Keller (2003) att konsumenten övertygas om att det finns 

skillnader mellan varumärken som verkar på samma marknad. För att åstadkomma detta är 

det av yttersta vikt att skapa en hög märkeskännedom och en positiv image i konsumentens 

medvetande, vilket görs genom att ge konsumenten starka, fördelaktiga och unika 

associationer gentemot varumärket (Keller et al., 2008). (ibid) menar också att detta i sin tur 

påverkar konsumentens respons, exempelvis om konsumenten har positiva associationer om 

varumärket ger konsumtenten en positiv respons, vilket i sin tur kan leda till starkare brand 

equity.   

 

Keller et. al. (2008) förklarar att byggstenarna till brand equity är märkeskännedom och 

image. Med märkeskännedom menas konsumentens förmåga att känna igen ett varumärke när 

det exponeras (ibid). Vidare menar (ibid) att konsekvenserna av märkeskännedom påverkar 

konsumenters beslutsfattande i tre steg. För det första beror det på hur konsumenten tar till sig 

varumärket, där första steget till ett starkare brand equity är att registrera varumärket i 

konsumentens medvetande. För det andra innebär en ökad märkeskännedom att sannolikheten 

ökar för att ingå i ”the consideration set”, vilket innebär att varumärket ingår i en grupp av 

varumärken som konsumenten skulle kunna tänka sig att köpa. Konsumenter sällan är lojala 

mot ett enda varumärke utan har en handfull varumärken de väljer mellan (ibid). När 

varumärket väl befinner sig i ”the consideration set” ökar sannolikheten att bli det utvalda 

varumärket ju bättre kunden känner till varumärket. Kvalitet oftast är svårt att bedöma utan att 

ha testat produkten, vilket leder till att konsumenten köper det varumärke de känner till (ibid), 

vilket också Aaker (1991) menar. 

 

När det gäller den andra byggstenen i brand equity, image, menar Keller et. al. (2008) att det 

utgörs av hur konsumenten uppfattar varumärket och vilka associationer som förknippas med 

detta, vilket även Aaker (1991) hävdar. En positiv image skapas genom att 

marknadsföringskampanjer kopplas samman med varumärkets starka, fördelaktiga och unika 

associationer som finns i konsumentens medvetande. Keller et. al. (2008) lyfter fram The 

Body Shop som ett lysande exempel, då The Body Shop jobbar för att förbättra miljön och 

mänskliga rättigheter, associerar konsumenter detta starkt med The Body Shop.  
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Angående konsumentens varumärkesassociationer belyser Keller et. al. (2008) att det måste 

finnas en styrka mellan konsumentens medvetande och varumärket. Exempelvis om 

konsumenten tänker på en viss produktkategori och direkt relaterar den till ett visst varumärke 

desto starkare är varumärkesassociationerna. Det är även väsentligt att konsumenten kan 

associera till de fördelar varumärket ger denne, jämfört med andra varumärken (ibid). Den 

sista beståndsdelen i varumärkesassociationerna är unikheten, helt enkelt anledningen till 

varför konsumenten ska köpa just det varumärket (ibid).  

 

Kotler och Pfoertsch (2007) menar att tankarna kring varumärken är annorlunda i B2B-

marknader. Här är många företagsledare av åsikten att varumärkesbyggnad är något som hör 

hemma endast på konsumentmarknader. Kunderna på en B2B-marknad är rationella och att 

vara lojal mot ett visst varumärke är i grunden inget rationellt tänkande, vilket skulle kunna 

vara  en förklaring till varumärket försummats på dessa marknader (ibid). Kuhn, Alpert och 

Pope (2008) skriver att styrkan i att bygga starka varumärken och konsekvenserna av detta är 

vida känt på konsumentmarknader, medan forskning kring vikten av varumärkesbyggnad på 

B2B-marknader inte alls är lika omfattande. Low och Blois (2002) menar precis som 

ovanstående författare att forskning och problem som har med varumärken i B2B-kontext inte 

alls har fått lika stort utrymme jämfört med den som berör B2C. 

 

Kotler och Pfoertsch (2007) skriver att det är dags för varumärken och 

varumärkesuppbyggnad att få ett större fokus i B2B-marknader, detta eftersom utbudet av 

varor hela tiden växer. Alla kunder, i allt från stålindustrin till mjukvaruindustrin har en 

uppsjö av potentiella leverantörer att välja på, vilket gör det omöjligt att känna till samtliga på 

ett noggrant sätt (ibid). Blombäck och Axelsson (2007) menar att en viktig fråga för B2B-

företag är hur dessa kan särskilja sig från konkurrenterna och påverka kundernas uppfattning 

om företaget för att just bli den leverantör som väljs. Ett större fokus på 

varumärkesuppbyggnad kan mycket väl vara en del av lösningen på problemet (ibid). Walley, 

Custance, Taylor, Lindgreen och Hingley (2007) redovisar i en studie varumärkets betydelse i 

en industriell köpsituation. Studien är en fallstudie på varumärkets betydelse vid lantbrukares 

inköp av traktorer på Storbritanniens marknad. Resultatet blev att att varumärket spelar en 

viktig roll i valet av traktor eftersom många lantbrukare är märkeslojala och håller sig till ett 

och samma märke (ibid). Vidare visar studien också att de olika traktorleverantörerna 

uppfattas olika just pga. de faktorer som bygger upp ett starkt varumärke, vilket beskrivits 

ovan. (ibid). 

 

Aaker (1991) säger att märkeslojalitet är själva kärnan i ett starkt brand equity och en 

indikator på framtida lönsamhet då märkeslojala kunder förväntas återkomma. Walley et 

al.(2007) menar också att ett varumärkes image spelar roll vid industriella inköp, vilket 

innebär att en viktig uppgift för företagen blir att skapa och vårda en stark image i 

konsumenternas medvetande. Varumärkets image faller under en av byggstenarna i brand 

equity och defineras enligt Aaker (1991) som den samlade bilden av de associationer en 

konsument har till varumärket. Keller et. al. (2008) menar också att varumärkets image utgörs 

av de starka, fördelaktiga och unika associationer som förknippas med varumärket.  

 

I en annan studie av Blombäck och Axelsson (2007) undersöks hur varumärkets image spelar 

roll, på en B2B-marknad, i valet av underleverantörer. Studien visar att företagets image och 

varumärke faktiskt kan spela en framträdande roll. Även om det är viktigt med 

underleverantörens produkt och dess funktioner är det kriterier som är svåra att bedöma i 

förväg, därför kan varumärket och dess image spela en viktig roll genom att gå i god för 

sådana kriterier(ibid). Författarna skriver att det finns två uppsättningar faktorer som är av 
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yttersta vikt för att en underleverantör ska bli vald. Det första är grundläggande faktorer som 

t.ex. geografisk plats eller vilka maskiner och material som används, faktorerna är avgörande 

för att bli aktuell överhuvudtaget (ibid). Den andra uppsättningen faktorer är sådana som kan 

relateras till varumärket och ger företaget en konkurrensfördel mot andra underleverantörer, 

rykte, intryck från företagsrepresentanter etc. är exempel på faktorer som bygger upp 

företagets image och varumärke och spelar som tidigare sagt roll vid valet av underleverantör 

(ibid). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur kan svenska företag verksamt på en B2B-marknad arbeta med byggstenarna 

märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och exklusiva 

rättigheter som tillsammans utgör brand equity? 

 

1.4 Diskussion kring syfte 

 

Avsaknaden av forskning kring varumärksebyggande och varumärkets betydelse för företag 

verksamma på en B2B-marknad, gör att nedanstående syfte har en teoretisk relevans och kan 

bidra till att öka förståelsen på området. Den forskning som trots allt finns visar på att 

varumärket och dess byggstenar faktiskt har betydelse och kan bidra till en rad positiva 

konsekvenser för företag verksamma på en B2B-marknad. Det faktum att varumärket kan 

inverka positivt för dessa företag innebär att det är av praktisk relevans för företagen att få en 

ökad förståelse kring hur deras varumärken bör hanteras. Genom att studera de byggstenar 

som nämns i problemformuleringen studerar vi samtliga byggstenar i både Aaker (1991) och 

Keller et al. (2008) vilka är de två mest omtalade teorierna kring brand equity. Image är en 

byggsten, byggs i sin tur upp av associationer, vilket innebär att image kommer att studeras 

under byggstenen märkesassociationer (ibid). Innebörden blir att byggstenarna som finns i 

uppsatsens syfte utgår från Aaker (1991). 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag verksamma på en B2B-marknad kan arbeta 

med märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och exklusiva 

rättigheter samt vilka effekter det får, för att öka förståelsen för varumärkesbyggnad i B2B-

företag. 
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1.6 Avgränsningar 

 

Vi kommer att undersöka hur företagen bygger upp och hanterar ovanstående byggstenar i 

brand equity, vilket innebär att undersökningen inte berör på hur varumärkena värderas rent 

finansiellt. Uppsatsen kommer att undersöka byggstenarna i brand equity endast ur ett internt 

företagsperspektiv. Vi kommer alltså inte att titta på hur kunderna uppfattar företaget arbeta 

med byggstenarna, utan hur företaget ser sig själv jobba med dem. Vi kommer också att 

avgränsa oss till att endast studera företagens corporate brands. Undersökningen har också en 

geografisk avgränsning då undersökningens empiriska material är hämtat från respondenter i 

Halmstad med omnejd. 

 

1.7 Centrala begrepp 

 

Verksamma på en B2B-marknad: Företaget verkar på en marknad där kunderna består av 

andra företag. 

 

Corporate brand: Innebär att varumärket i fråga omfattar alla företagets produkter eller 

tjänster och är ofta samma som företagets namn (Kotler & Pfoertsch, 2006). 

 

Märkeskännedom: Är förmågan för en potentiell kund att nämna varumärket i en viss 

produktkategori. 

 

Märkesassociationer: Innebär att varumärket är länkat till vissa associationer som betyder 

något för kunden. 

 

Upplevd kvalitet: Är kundens uppfattning om produkten eller tjänstens förmåga att leva upp 

till den kvalitet den utger sig för att ha. Har produkter och tjänster under ett varumärke hög 

upplevd kvalitet får varumärket en god kvalitetsassociation. 

 

Märkeslojalitet: Innebär att varumärket har lojala kunder som fortsätter köpa märket trots att 

det finns konkurrenter som erbjuder produkter eller tjänster med bättre egenskaper, pris. 

 

Varumärkesbyggnad: Med detta begrepp menar vi arbetet att bygga upp ovan nämnda 

byggstenar.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Märkeskännedom 

 

Märkeskännedom är enligt Aaker (1991) konsumentens förmåga att känna igen eller erinra sig 

att ett varumärke är medlem i en viss produktkategori. Vidare hävdar Aaker (1991) och även 

Keller et al. (2008) att begreppen ”spontan erinran” och ”känna igen” ska skiljas åt, där 

”känna igen” är en mildare grad av märkeskännedom och därför behöver minnet vägledning. 

Till höger visas Aaker´s (1991) modell vilken 

innehåller olika nivåer av märkeskännedom, där 

målet är att komma högst upp där varumärket 

blir top-of-mind.  

 

Märkeskännedom utgör också det första steget i 

Kellers CBBE-modell (customer based brand 

equity), där Keller et al. (2008) menar att första 

steget för att bygga ett varumärke är att 

konsumenten kan identifiera varumärket. Detta 

steg kallas brand salience vilket avser de delar 

av medvetenhet som är  

kopplat till ett specifikt varumärke, exempelvis  

hur ofta och hur lätt varumärket framkallas i  

olika situationer (ibid). Det handlar om att  

kunden ska identifiera inom vilken kategori produkten ingår i samt identifiera vilka behov 

produkten kan tillfredsställa (ibid).  

 

Att länka samman konsumenten med märkesprodukten är början till en kreation av 

märkeskännedom, enligt Melin (1999). Märkeskännedom enligt Keller et al. (2008) 

utgörs av två delar, hur djup och hur bred den är. Med djup avses sannolikheten att en kund 

kan minnas varumärket och hur lätt kunden kan minnas det. Bredd relateras till alla de köp- 

och användningssituationer där varumärkets komponenter kan komma att tänkas på.   

Keller et al. (2008) förklarar djup och bredd med hjälp av juicemärket Tropicana. Med djup 

avses att Tropicana har en lättare spontan erinran hos kunderna vilket ger en djupare nivå av 

märkeskännedom än de juicemärken som kunden endast känner igen. Med bredd avses för 

Tropicanas del när märkesprodukten kan komma till användning, exempelvis oftast till 

frukost. För att få en bredare märkeskännedom krävs att Tropicana länkas samman med andra 

användningssituationer.   

 

2.1.1  Märkeskännedomens positiva bidrag till brand equity 

 

Hög märkeskännedom kan leda till ”top of mind” 

Keller et al. (2008) menar att märkeskännedom är en viktig del i att bygga ett starkt 

varumärke och dess brand equity. Aaker (1991) menar att en stark spontan erinran hos 

konsumenterna kan leda till att varumärket blir dominant vilket i sin tur innebär en stor 

konkurrensfördel. I många fall när en sådan situation har uppstått överväger konsumenten inte 

att köpa något annat varumärke (ibid). Percy och Rossiter (1992) förklarar i sin artikel att en 

högre nivå av märkeskännedom utgör ett stort värde för varumärket. Det varumärke som är 

”top of mind” inom en viss produktkategori, är det varumärke som oftast blir valt av kunderna 

(ibid). Kotler et al. (2008) beskriver att de varumärken som har ett högt värde av 

Figur 2-1. Från Managing brand equity: Capitalising on 

the value of a brand name av D.A. Aaker, 1991, New 

York: Free Press. Sid. 62. Redigerad av Alexander 

Jägerfall och Jesper Mårtensson 
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märkeskännedom, får tillgång till så kallat varumärkesföreträde, vilket leder till att de blir 

valda av kunderna i första hand. I en annan studie gjord av Hoyer och Brown (1990) visade 

det sig också att märkeskännedomen utgjorde en stor effekt vid val av varumärke. De 

varumärken som var de mer kända på en produktmarknad valdes oftare än andra mindre 

kända varumärken. Kunderna använde märkeskännedom likt en bedömingsgrund när de 

skulle välja varumärke och därför valdes de kända varumärkena, vilket visar på att en hög 

varumärkeskännedom utgör en avgörande del när kunder står inför ett köpbeslut (ibid). 

 

Fördel vid långsiktig märkeskännedom 

Doyle och Stern (2006) förklarar att ett nytt varumärke som gör reklam för sig, inte i första 

hand ska tänka på att öka sin försäljning, utan istället tänka långsiktigt genom att skapa 

märkeskännedom. Högre försäljningssiffror i framtiden kan vara resultatet av den 

märkeskännedom som skapades av de första reklamkampanjerna där varumärket figurerade 

(ibid). Aaker (1991) anser att när ett varumärke blir riktigt väletablerat, genom att de 

exponerats under en längre tid och kunderna har fått erfarenhet av varumärket genom 

användning, kommer kunderna att känna igen varumärket även om reklamen för varumärket 

minskas.  

 

2.1.2 Att skapa märkeskännedom 
 

Aaker (1991) menar för att skapa märkeskännedom krävs att varumärkets identitet länkas 

samman med produktkategorin.  

 

Att vara annorlunda och minnesvärd 

Även om märkeskännedom är en förutsättning för att kunderna ska köpa, anser Kotler och 

Pfoertsch (2006) att många företag idag överskattar vikten av märkeskännedom. För att skapa 

positiv märkeskännedom är inte målet att visa sitt varumärke så mycket som möjligt, utan att 

visa sitt varumärke med ett relevant meddelande som är riktat till kunder och intressenter 

(ibid). Aaker (1991) förklarar att ett budskap som har för avsikt att öka märkeskännedomen 

bör vara något som kunden kan komma ihåg. Idag har de varumärken som verkar på en viss 

marknad liknande budskap, vilket gör det svårt för det enskilda varumärket att få kundens 

uppmärksamhet (ibid). Kotler et al. (2008) menar att företag måste differentiera sig, för att 

kunderna ska komma ihåg deras varumärke.  

 

Exponering och publicitet 

Keller et al. (2008) anser att en stark märkeskännedom skapas genom att varumärket 

exponeras för kunden vid upprepade tillfällen. Exempel på exponeringar av varumärket kan 

vara genom reklam, sponsring, event, publicitet och PR (ibid). Exponeringen måste ske både 

verbalt och visuellt för att förstärka varumärkets namn, där varumärkets beståndsdelar ska 

fungera som ett komplement (ibid). Enligt Aaker (1991) är den visuella exponeringen, 

exempelvis en symbol, lättare att ta till sig för kunderna än ett ord eller en fras. 

 

Repeterad exponering av varumärket ökar styrkan av medvetenhet hos kunden, vilket leder till 

att i första hand kunden kan känna igen varumärket och vid förbättringar spontant erinra sig 

om varumärkets existens på en specifik produktmarknad (Melin, 1999). En av de viktigaste 

uppgifterna för märkesinnehavaren att göra kunden medveten om varumärket (ibid). Det är 

dock en svår uppgift med tanke på det stora utbud av märkesprodukter som finns på varje 

enskild marknad i dagens samhälle (ibid). 
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Märkes-
kännedom

Att vara annorlunda 
och minnesvärd

Exponering och 
publicitet

Brand extensions

En artikel av Bendixen et al. (2004) belyser brand equity och vikten av det för företag på en 

specifik B2B-marknad. Denna artikel beskriver metoder, för att göra märkeskännedomen så 

effektiv som möjligt för nya varumärken (ibid). Det visade sig att tekniska specialister var den 

mest bidragande faktorn till ökad märkeskännedom, där försäljningsmänniskor av 

märkesprodukten kom på en andra plats (ibid). Det som minst bidrog till ökad 

märkeskännedom för varumärken på en B2B-marknad var användning av olika media (ibid). 

 

Brand extensions 

Aaker (1991) förklarar att ett företag kan applicera sitt varumärke på flera produktkategorier 

vilket kan göra varumärket mer framträdande. Exempelvis varumärket Mitsubishi används på 

mer än 25 000 produkter inom olika produktkategorier, vilket kan leda till att kunder har 

lättare att spontant erinra sig om varumärket (ibid). Melin (1999) förklarar att företag som 

skall introducera en ny produkt på marknaden med hjälp av en brand extension kan få en 

fördel då kunderna är väl medvetna om varumärket, samtidigt sparar företaget tid och pengar 

som hade uppstått vid introduktion av ett nytt varumärke. Keller et al. (2008) förklarar att en 

brand extension medför att företaget kan addera kundens märkeskännedom till den nya 

märkesprodukten. Keller et al. (2008) anser vidare att blir märkesprodukten accepterad, ökar 

märkeskännedomen.  

  

Figur 2.2 Faktorer som skapar märkeskännedom (Redigerad av Jesper Mårtensson och Alexander Jägerfall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melin (1999) anser att märkeskännedom är det första steget för märkesinnehavaren och 

dennes mål att skapa en bindning mellan kunden och varumärket. Det är viktigt att påminna 

kunden om varumärket genom reklam för att nå en hög märkeskännedom, men ständig 

upprepning av varumärket är inte tillräckligt utan reklamen behöver skapa positiva 

märkesassociationer hos kunden (ibid). Melin (1999) anser att det vikigaste inte är att 

varumärket är känt, utan vad det är känt för.    
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2.2 Märkesassociationer 

 

Märkesassociationer är någonting i medvetandet kopplat till ett visst varumärke (Aaker, 

1991). Vidare menas att en karaktär, ett kundsegment, en känsla eller en produkts 

kännetecken, kan vara något som associeras med ett varumärke (ibid). Även Kotler och 

Pfoertsch (2006) är inne på samma linje, där de hävdar att märkesassociationer generellt sätt 

är allting kopplat till ett varumärke, vilket innefattar image, produktattribut, 

användingssituationer, varumärkespersonlighet och symboler. Kotler et al. (2008) 

exemplifierar att Volvo har kopplat sitt varumärke till säkerhet och att Bang & Olufsen har 

sitt varumärke kopplat till modern design och stil. Aaker (1991) förklarar vidare att den grupp 

av associationer som är kopplat till ett specifikt varumärke utgör företagets image, vilket 

också Keller et al. (2008) hävdar. Även Melin (1999) belyser att det viktigaste för ett 

varumärke är vad det är känt för, alltså vad varumärket associeras med. Vidare förklaras att en 

konsuments samlade associationer av ett varumärke ska resultera i en stark, positiv och 

konkurrenskraftig image (ibid).   

 

Keller et al. (2008) förklarar att starka, unika och fördelaktiga associationer skapar mening för 

varumärket. I Kellers CBBE-modell förklaras att associationer utgörs av vad varumärket 

verkligen är, vad varumärket har för betydelse (ibid). Varumärkets betydelse skapas med 

hjälp av att materiella associationer (performance) och imateriella associationer (imagery) 

länkas samman med vissa egenskaper varumärket har (ibid). De materiella associationerna 

relateras till hur en märkesprodukt möter kundens funktionella behov, där de imateriella 

associationerna utgörs av hur märkesprodukten möter kundens psykologiska och sociala 

behov (ibid).  

 

2.2.1 Märkesassociationers positiva effekter  

 

De bakomliggande faktorerna vilka bidrar till ett värde för kunden är oftast den uppsättning 

av associationer som är kopplat till ett varumärke (Aaker, 1991). Det finns en rad olika sätt 

där associationerna utgör ett värde både för kunden och företaget, t.ex. differentiering, utgör 

en anledning att köpa en viss märkesprodukt, skapa positiva attityder/känslor (ibid).  

 

Differentiering 

Melin (1999) belyser att märkesassociationer spelar en viktig roll då konsumenten inte 

upplever väsentliga skillnader mellan varumärken inom en produktkategori. Vidare menas att 

om konsumenten inte anser att det finns skillnader kommer priset vara den avgörande faktorn 

för köpet (ibid). För att kringgå detta problem måste märkesinnehavaren framhäva de värden 

från märkesprodukten som skapar starka och positiva märkesassociationer (ibid). Kotler et al. 

(2008) exemplifierar flygbranschen som en sådan marknad, där han framhäver att Emirates 

Airlines har differentierat sig genom service och lyx, vilket också är de associationer de flesta 

har till varumärket. 

 

Blombäck och Axelsson (2007) menar i sin artikel om val av underleverantörer att 

varumärkets image har en betydande roll i val av just dessa. Kunder i första hand intresserar 

sig mest för produkten och dess funktionalitet samt att de vill ha rätt kvantitet och kvalitet för 

rätt pris (ibid). För kunden är det väldigt svårt att bedöma dessa aspekter och då kan 

varumärkets image övertyga kunden om styrkan på dessa områden (ibid). Doyle och Stern 

(2006) förklarar att vid en rad blindtester där produkterna har varit utan märken kan 

konsumenten inte skilja på alternativen. När ett välkänt varumärke dyker upp bland 
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alternativen, väljer konsumenten inte bara märkesprodukten utan är oftast villiga att betala lite 

mer för märkesprodukten (ibid). Detta eftersom konsumenten har associationer gentemot 

varumärket, vilket förklaras med att konsumenten har ett förtroende till varumärket (ibid). 

 

Associationer utgör anledning till att köpa 

Aaker (1991) menar att många märkesassociationer innefattar produktens attribut och 

kundernas fördelar, där dessa medför att det finns anledning att köpa ett från ett specifikt 

varumärke. Anledningen till att folk köper exempelvis varumärket Mercedes är på grund av 

att det ger status till köparen (ibid). Dessa typer av associationer utgör basen av 

märkeslojalitet (ibid). Hutton (1997) förklarar i sin artikel att inköpare inom en organisation 

är villiga att betala för deras favoritvarumärke, för att de har vissa associationer till 

varumärket. Vidare förklaras att välkända varumärken kan ta ut högre marginaler för sina 

produkter jämfört med mindre kända varumärken, vilket visar att associationer påverkar brand 

equity positivt (ibid).    

 

Positiva känslor och attityder 

Vissa associationer medför positiv stimulering av känslor som överförs till varumärket 

(Aaker, 1991). Vidare menas att associationer som till exempel kändisar, symboler eller 

slogans kan i rätt sammanhang vara tilltalande, vilket kan leda till att känslor stimuleras 

(ibid). Kotler et al. (2008) anser att budskap innehållande emotionella värden har för avsikt att 

röra upp känslor för att motivera kunder till köp. Enligt Keller et al. (2008) kan starka känslor 

komma fram under tiden produkten konsumeras eller används.  

 

Lynch och de Chernatony (2004) förklarar att det under en lång tid ansetts att företagens 

inköpare oftast är rationella i sitt köpbeteende, där köp på grund av känslor inte förekommer. 

Vidare menas i undersökningen att inköpare är påverkade av både rationella och emotionella 

värden (ibid). Även om inköpare påverkas av sin egen organisation, är de fortfarande enskilda 

individer vilket gör att de kan ha känslor och associationer gentemot ett varumärke (ibid). 

Även Kotler et al. (2008) anser att företagsinköpare långt ifrån är kalla och opersonliga, utan 

är mänskliga och har känslor precis som alla andra människor.  

 

2.2.2 Att skapa positiva märkesassociationer 

 

Reklamkampanjernas och publicitetens roll 

Keller et al. (2008) menar att en positiv image skapas av att marknadsföringskampanjer 

länkas samman med de fördelaktiga och unika associationer som finns i kundens medvetande. 

En reklamkampanj ger dock en kortsiktig stimulering för kunden att besluta sig för ett köp 

(Aaker, 1991). Reklamkampanjer som endast erbjuder rabatter skadar varumärkets image, 

eftersom rabatten förbilligar varumärket (ibid). Istället för att bara sälja en märkesprodukt 

med rabatt, kan istället kunden köpa en märkesprodukt där denne får något extra istället som 

förknippas med varumärkets associationer(ibid). Detta ger en ökad styrka hos varumärkets 

associationer och därmed ett ökat brand equity (ibid).  

 

Att skapa positiva associationer genom reklam behöver inte kosta företaget en förmögenhet 

enligt Aaker (1991). Vidare hävdas att dyr reklam ibland saknar trovärdighet och har svårt att 

skapa intresse, vilket istället genomtänkt publicitet gör (ibid). En undersökning gjord av 

Baack (2006) visar att nya associationer skapas endast om kampanjen har ett fokus. Ett 

ofokuserat budskap ger inga större effekter (ibid). Aaker (1991) anser att publicitet är mest 

effektiv då det genomförs med hjälp av ett event eller liknande för att det ska skapa 
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uppståndelse. Genomförs eventet i linje med vad varumärket står för stärks och skapas nya 

associationer (ibid).   

 

Rätt exponering av varumärket 

Keller et al. (2008) menar att associationer kan skapas beroende på hur varumärket exponeras, 

exempelvis genom företag, länder, produktmarknad, en viss person eller en plats/event. Spry, 

Pappu och Cornwell (2011) menar att kändisar är ett effektivt verktyg för att bygga upp 

associationer till ett varumärke. Vidare menas att en kändis bör vara attraktiv och trovärdig 

gentemot varumärket för att associationer ska skapas (ibid). Även Doyle och Stern (2006) 

anser att varumärken skaffar sig en image med hjälp av de människor (även privatpersoner) 

som använder sig av varumärkets produkter eller tjänster, där kändisar utgör den största 

associationsskaparen. Om märkesprodukten innehåller mycket information försöker enligt 

Aaker (1991) kunden leta efter signaler som leder till att de kan skapa sig en uppfattning om 

varumärket, utan att bearbeta mängder av information. Det kan vara betydande ord, meningar 

eller bilder som gör att kunden kan skapa sig en uppfattning om varumärket och därför är det 

viktigt för märkesinnehavaren att styra vad kunden ska fokusera på så kunden kan associera 

detta med varumärket (ibid).   

 

Involvera kunden 

De starkaste associationerna är de associationer som involverar kunden (Aaker, 1991). Det 

förklaras att rundturer på företaget som tillverkar märkesprodukten inte bara ger en direkt 

exponering av produkten, utan ger också en njutbar upplevelse som kommer att bli en del av 

olika associationer som förknippas med varumärket (ibid). Att kunden får en direkt upplevelse 

av produkten skapar märkesassociationer enligt Keller et al. (2008). Kotler et al. (2008) anser 

att företag idag säljer mer än bara en produkt eller service, de försöker skapa en upplevelse för 

kunden. Biltillverkan Mercedes-Benz har byggt exempelvis ett modernt komplex vid 

Brooklands racerbana i Storbritannien där gamla och potentiella kunder kan få en upplevelse 

av varumärket Mercedes-Benz (ibid). Kunder som besöker detta komplex får något att minnas 

samtidigt som upplevelsen får dem att skapa associationer gentemot Mercedes-Benz (ibid).  

 

 

Figur 2.3 Faktorer som skapar märkesassociationer (Redigerad av Jesper Mårtensson och Alexander Jägerfall) 
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Melin (1999) anser att upplevd kvalitet kan vara en av flera märkesassociationer, men 

förklarar också att den är den enskilt viktigaste. Aaker (1991) hävdar att upplevd kvalitet är så 

pass viktig att den bör ses som en enskild byggsten, vilket Melin (1999) är kritisk till.   

 

 

2.3 Upplevd kvalitet 

 

Upplevd kvalitet på en produkt eller tjänst är enligt Aaker (1991) kundens uppfattning om 

produkten eller tjänstens kvalitet i förhållande till produktens syfte och andra alternativ som 

finns. Vilka dimensioner kunden bedömer kvaliteten utefter beror på i vilken kontext 

produkten eller tjänsten befinner sig (ibid). Kvaliteten på en gräsklippare exempelvis bedöms 

möjligen på hur bra den klipper, pålitlighet, kostnad att underhålla, tillgång till service vilket 

kan ses som produktens syfte i ovan nämnda definition (ibid). Det är viktigt att veta vad 

kunderna bedömer kvalitet på eftersom det ger en fingervisning om vad företaget ska fokusera 

sitt kvalitetsarbete på, samtidigt som dessa dimensioner skapar den samlade känslan av 

kvalitet i varumärket (ibid).  

 

Enligt Kotler et al. (2008) är kvalitet ett begrepp som blivit definierat på olika sätt, men de 

menar att ett företag har levererat något av hög kvalitet när kundens behov, krav och 

förväntningar lever upp till eller överträffas av produkten eller tjänsten. Detta styrks av 

Sandholm (2008) som menar att en produkt eller tjänst ska vara lämpad för avsedd 

användning. Den kan vara mer eller mindre och därför är en av definitionerna på kvalitet 

produkten eller tjänstens lämplighet för användning (ibid). Vidare har en kund också vissa 

förväntningar på en produkt eller tjänst vilka påverkas av bland annat produktens avsedda 

användning, utseende, prestanda och pris (ibid). Om kunden ska tycka att produkten eller 

tjänsten håller hög kvalitet, måste den leva upp till de förväntningar kunden har (ibid). Detta 

gör att en annan definition av kvalitet är produkten eller tjänstens förmåga att uppfylla 

kundens förväntningar (ibid). Den sista definitionen som tas upp är att kvalitet också kan ses 

som produkten eller tjänstens förmåga att uppfylla kundens behov, eftersom en kund alltid har 

ett behov som denne önskar få uppfyllt (ibid). Beroende på hur väl behoven tillgodoses av 

produkten eller tjänsten desto bättre kvalitet bedöms produkten ha (ibid).  

 

 

2.3.1 Positiva effekter av hög upplevd kvalitet 

 

Melin (1999) menar att den kvalitet som kunderna upplever på ett visst varumärkes produkter 

eller tjänster ska ses som en mycket viktig märkesassociation eftersom dessa associationer ger 

upphov till en rad fördelar och är mycket viktig för kundernas samlade bild av varumärket. Ett 

varumärke bär med sig en samlad bild av hur kunden uppfattar kvaliteten på det och ett 

varumärke som associeras med hög upplevd kvalitet kan bidra till följande fördelar för 

märkesinnehavaren.  

 

Anledning att köpa 

När en kund står inför ett val influeras han eller hon av det behov som ska bli uppfyllt och 

ställer då upp olika kriterier för att bedöma vilken produkt som på bästa sätt tillfredställer 

behovet (Doyle & Stern, 2006). Kriterierna varierar beroende på vilket behov det handlar om 

men det kan till exempel vara service, upplevd kvalitet och hållbarhet på den aktuella 

produkten eller tjänsten (ibid). Om alla produkter hade samma pris skulle kunden välja den 

produkt som uppfyller det aktuella behovet men eftersom priset varierar, väljer kunden den 

produkt som han eller hon bedömer ge dem mest värde för pengarna (ibid).  
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Aaker (1991) menar att upplevd kvalitet ofta är en avgörande faktor i kundens utvärdering 

vilket innebär att en märkesprodukt med hög upplevd kvalitet har större chans att bli vald när 

kunden rangordnar de alternativ som finns. Eftersom det inte alltid finns tid eller resurser att 

göra en objektiv bedömning av produktens kvalitet, blir den upplevda kvaliteten istället 

avgörande (ibid). 

 

Differentiering/Positionering 

Aaker (1991) menar att upplevd kvalitet är en utgångspunkt för att differentiera och 

positionera varumärket. Prajogo (2007) menar att det är just kvaliteten på produkter och 

tjänster som påverkar hur ett märke kan särskilja sig, premiumprodukt eller budget? En 

differentieringsfördel är en upplevd skillnad mellan olika märkesprodukter som gör att vissa 

kunder väljer ett märke framför ett annat (Doyle & Stern, 2006). Aaker (1991) menar att en 

differentieringsfördel framförallt föreligger om märkesprodukten associeras med hög upplevd 

kvalitet.  

 

Högre priser 

Om en kund ska betala ett högre pris för en viss produkt måste han eller hon tycka att 

fördelarna det innebär att använda och äga produkten är värt dess kostnad (Kotler et al. 2008). 

Gelb (2010) menar i sin studie, att den generella uppfattningen hos kunderna är att ett högre 

pris faktiskt innebär en högre kvalitet på produkten. Vidare menas att priset signalerar något 

om kvalitén, där ett högre pris kommunicerar ”bäst produkt” (ibid). Denna uppfattning hos 

kunderna innebär att en märkesprodukt med hög upplevd kvalitet kan ta ut ett högre pris 

eftersom kunderna är beredda att betala för det (Aaker, 1991).  

 

Prioritet i distributionskanalerna 

Märkesprodukter som upplevs ha hög kvalitet är enligt Aaker (1991) attraktiva att lagerhålla 

för återförsäljare, distributörer, och andra medlemmar i distributionskedjan, eftersom de då 

också associeras med hög kvalitet. Medlemmar i distributionskedjan tar gärna in märken som 

är omtyckta och de vet kunderna efterfrågar (ibid). 

 

Brand extensions 

Brand extensions innebär att ett redan framgångsrikt varumärkes namn, används för att slå sig 

in i nya produktkategorier (Doyle & Stern, 2006). Brand extensions är en strategi som 

används i förhoppning att kunna dra nytta av ett redan välkänt varumärkes namn, image och 

märkeskännedom och på så sätt reducera risken det innebär att introducera en produkt på en 

ny marknad (Aaker & Keller, 1990). Om originalmärket uppfattas ha hög kvalitet kommer 

detta färga av sig även på de nya produkter vilka bär märkets namn (ibid). Eftersom upplevd 

kvalitet är en enskilt mycket viktig association utgör det en viktig förutsättning för 

framgångsrika brand extensions (Aaker, 1991). 

 

2.3.2  Att skapa hög upplevd kvalitet 
 

Kvalitet ska vara en topprioritet i organisationen, där det finns en klar målsättning för hur 

företaget ska jobba i detta avseende (Sandholm, 2008; Aaker, 1991). Vad gäller kvalitetsmål 

menar Aaker (1991) att de måste vara mätbara och gå att förstå av alla i organisationen, alltför 

otydliga eller generella mål ger inte den effekt som krävs. Den interna företagskulturen bör 

också starkt influeras av kvalitetsfokus som avspeglar sig i beteenden, attityder och 

värderingar i hela företaget (ibid). Sandholm (2008) menar att det krävs en företagskultur som 
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går ut på att kunden och dess behov sätts i fokus och för att nå detta krävs både ledningens 

engagemang och utbildning av medarbetare.  

 

Waller och Ahire (1996) menar att den högsta ledningen spelar en oerhört viktig roll i arbetet 

med att utveckla och leverera hög kvalitet eftersom det de som bestämmer riktlinjer och mål i 

kvalitetsarbetet. Det finns ett positivt samband mellan hur ledningen upplever kvaliteten på 

företagets produkter och hur ledningen uppfattar att kunderna upplever kvaliteten på 

produkterna, innebörden av resonemanget blir att om företaget förbättrar kvaliteten på 

produkterna tror ledningen att kunderna också upplever en förbättrad kvalitet (ibid). Eftersom 

ledningens engagemang är viktigt gäller det för dem att se hur väl kopplingen mellan de båda 

uppfattningarna stämmer (ibid). Går ledningen i tron att kunderna upplever en hög kvalitet 

hos produkterna när så inte är fallet, saknar de incitament att förbättra kvaliteten (ibid). 

Företaget måste därför vara medvetna om kundernas egentliga uppfattningar (Aaker, 1991). 

Sandholm (2008) menar att information från kunderna måste samlas in för att förbättringar 

ska kunna göras. Reklamationer är en informationskälla för kvalitet, där slaget av 

reklamationer kan ge en bild av hur läget är och var det brister (ibid). Personal med 

regelbunden kundkontakt får ofta ta del av spontana kommentarer och reaktioner vilket också 

det är en viktig informationskälla för kundens uppfattningar (ibid). Vidare menas att även 

enkäter och mer djupgående intervjuer med kunder är verktyg att använda vid 

informationsinsamling (ibid). 

 

De anställdas del det kvalitetsförbättrande arbetet spelar också en viktig roll (Aaker, 1991). 

Framförallt japanska företag har visat att ett effektivt sätt att förbättra kvalitetsnivån är att låta 

anställda arbeta med kvalitetsförbättringar i mindre grupper, så kallat kvalitetscirklar, och ge 

dem befogenhet att implementera lösningar på problemen (ibid). Att kunna hantera kundernas 

förväntningar är även ett sätt påverka hur kunderna egentligen upplever kvaliteten på 

märkesprodukterna (Solomon et al. 2006). Kunderna formar sina förväntningar dels utefter 

tidigare erfarenheter, men också olika typer av kommunikation vilket kan göra att mottagaren 

förväntar sig en viss nivå av kvalitet (ibid). Det gäller i kommunikationen att inte utge sig för 

att leverera något företaget i verkligheten inte kan (ibid). En kund med för höga förväntningar 

kommer att ha en mer negativ upplevelse av produktens kvalitet om den inte lever upp till vad 

som förväntas (ibid). 

 

Kundens förväntningar påverkas också av olika signaler eller ledtrådar på kvalitet som 

produkten eller tjänsten signalerar, där signalerna kan delas in i två typer (Aaker, 1991). 

Intrinsic cues handlar om fysiska produktattribut till exempel miltal på en bil eller design, 

medan extrinsic cues är relaterade till produkten men inte en fysisk del av den till exempel 

pris, reklam eller varumärke (ibid). Dessa två typer av signaler, ger på olika sätt kunden en 

fingervisning om vilken kvalitet produkten kan tänkas hålla, signalerna spelar in när kunden 

ska skapa sig en bild av kvaliteten på en viss produkt (ibid). En studie av Dodds, Monroe och 

Grewal, (1991) visar att extrinsic cues i form av pris, varumärke och butikens namn alla 

inverkade positivt på hur kunden upplevde kvaliteten. Ett högre pris innebär att kunden 

förväntar sig en högre kvalitet, ju högre kvalitet ett visst varumärke associeras med desto 

högre blir också förväntningarna på märkesprodukten (ibid). En butik med höga 

kvalitetsassociationer kommer också att ha högre förväntningar på sina produkter (ibid). För 

företagen gäller det att vara medvetna om vad dessa ”cues” egentligen säger om produktens 

kvalitet och försöka matcha dem med vad som levereras (Aaker, 1991).  
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Figur 2.4 Sammanfattning av de faktorer som inverkar på företagets kvalitetsarbete (Redigerad av 

Jesper Mårtensson och Alexander Jägerfall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller nästa byggsten menar Aaker (1991) att märkeslojalitet skiljer sig åt jämfört med de 

andra byggstenarna i brand equity-modellen, då det är den enda byggstenen som kräver att 

kunden har erfarenhet av varumärket. Det förklaras vidare att märkeslojalitet i grund och 

botten består av influenser från byggstenarna märkeskännedom, märkesassociationer och 

upplevd kvalitet, därför ses märkeslojalitet som kärnan i brand equity (ibid).  

 

 

2.4 Märkeslojalitet 

 

En märkeslojal kund visar en form av återköpsbeteende, där samma märkesprodukt köps om 

och om igen (Solomon et al., 2006). Beteendet kan bero på olika anledningar varpå kundens 

attityd till varumärket också är avgörande (ibid). De som köper samma märkesprodukt gång 

på gång gör det främst av bekvämlighetsskäl, vilket innebär att om en ny produkt som är 

enklare att köpa presenteras, skulle kunden köpa denna produkt istället (ibid). En ”äkta” 

märkeslojal kund särskiljs från övriga genom att denne aktivt och engagerat väljer sitt 

”favoritmärke” bland andra (ibid). Då märkesprodukten på något sätt ändras eller designas om 

skulle kunden reagera kraftigt (ibid). Taylor, Celuch och Goodwin (2004) säger precis som 

Solomon et al. (2006) att de ser på lojalitet som en funktion av både beteende och attityd.  

 

Beroende på hur lojala kunderna är kan de delas in i olika kategorier (Aaker, 1991). Längst 

ner på skalan finns switchers de som är helt olojala till märket, varumärket spelar ingen som 

helst roll i köpbeslutet utan pris och bekvämlighet avgör. Andra nivån benämns habitual 

buyer, dessa kunder är nöjda med produkterna och ser ingen anledning till att byta märke om 

inte konkurrenterna visar en tydlig fördel med att byta. Tredje steget, switching cost loyal, är 

också nöjda med produkterna och har dessutom switching costs i form av tid, pengar eller 

prestanda om ett märkesbyte skulle ske och håller sig därför till samma märke. På den fjärde 

nivån finns de som verkligen gillar märket. Anledningen till deras positiva attityder kan vara 

baserad på tidigare erfarenheter eller en hög upplevd kvalitet på varumärket eller det faktum 

att det finns en stark relation. Dessa kunder benämns friends eftersom det finns emotionella 

band till märket. Kunderna i den femte nivån kallas committed buyers. Dessa känner en 

stolthet i att köpa och använda varumärket och kan till och med uttrycka och förstärka 

självbilden med hjälp av varumärket (Aaker, 1991) 
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2.4.1 Märkeslojalitets positiva effekter. 

 

Märkelojalitet är enligt Aaker (1991) en enskild byggsten av brand equity, men också ett 

positivt resultat av varumärkets märkeskännedom, associationer och upplevda kvalitet 

eftersom dessa byggstenar inverkar på märkeslojaliteten. När ett varumärke har lojala kunder 

innebär det en rad positiva effekter för märket. En skara återkommande kunder vilka fortsätter 

köpa ett och samma varumärke, speglar en inkomstkälla för företaget som mycket väl kan 

pågå långt in i framtiden. Förutom en källa till framtida inkomster kan märkeslojala kunder 

även bidra till strategiska konkurrensfördelar för märkesinnehavaren (Aaker, 1991). 

 

Lägre marknadsföringskostnader: Att behålla kunder är inte på långa vägar lika kostsamt 

jämfört med att försöka attrahera nya, vilket resulterar i lägre marknadsföringskostnader 

(Aaker, 1991). Keller et al. (2008) säger att det kan kosta fem gånger mer att skaffa nya 

kunder, jämfört med att vårda befintliga och se till att de förblir nöjda. De ökade kostnaderna 

kommer från bland annat marknadsundersökningar, annonsering, och eventuella 

förhandlingar med nya kunder (Doyle & Stern, 2006).  

 

Attrahera kunder: De mest lojala kunderna kan på olika sätt fungera likt ambassadörer för 

varumärket och sprider gärna ett positivt budskap till andra (Keller et al. 2008). Det kan röra 

sig om att besöka olika märkesrelaterade webbsidor, eller forum där kunderna stärker banden 

mellan märket och nya potentiella kunder (ibid). Aaker (1991) menar också att bilden av en 

relativt stor grupp nöjda kunder bidrar till att ge en positiv uppfattning av varumärket. Om det 

rör sig om ett köp som förknippas med en hög risk, kan vetskapen om att märkesprodukten 

redan används av en stor skara nöjda kunder reducera risken för en potentiell kund, och leda 

till köp (ibid). Blombäck och Axelsson (2007) menar att när B2B-företag letar efter 

underleverantörer kan de i vissa fall vända sig till konkurrenter som anlitat underleverantören 

för åsikter om denne och dess varumärken. Är konkurrenten lojal kommer det förmodligen 

resultera i ett positivt utlåtande från konkurrenten (ibid). 

 

Tid att svara konkurrenter: Vidare menar Aaker (1991) att märkeslojala kunder även ger 

företaget tid att svara på konkurrenternas agerande. Om en konkurrent exempelvis utvecklar 

och lanserar en ny överlägsen produkt på marknaden, ger en lojal kund företaget tid att 

förbättra eller matcha konkurrentens produkt, vilket reducerar risken för minskade intäkter 

(ibid). 

 

Förhandlingsposition i distributionskanaler: Märkeslojalitet gör också att återförsäljare, 

detaljister med flera gärna tar in vissa märken eftersom de vet att många efterfrågar dem 

(Aaker, 1991). Detta gör att andra märken får lämna plats till de med störst efterfrågan (ibid). 

Ett välkänt varumärke har oftast hög omsättningshastighet och god lönsamhet för medlemmar 

i distributionskedjan, vilket ger märkesinnehavaren ett bra utgångsläge i förhandlingar med 

dessa (Melin, 1999). Det skapas en form av pull-strategi för märkesinnehavaren vilket innebär 

att kunderna efterfrågar produkten hos sin återförsäljare som i sin tur efterfrågar det hos 

tillverkaren (Kotler et al. 2008). 
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2.4.2 Att skapa märkeslojalitet 

 

En utgångspunkt när det gäller att skapa lojalitet är att alltid behandla kunden med respekt, 

interaktionen mellan kunden och företaget är oerhört viktig (Doyle & Stern, 2006). Det är 

personalen vilka dagligen interagerar med kunden som har nyckelrollen, de ska ha 

befogenheten, utbildningen och motivationen att hjälpa kunden och göra denne nöjd (ibid). 

Aaker (1991) menar att företagen måste träna och utbilda personalen i kontakten med kunden. 

Genom att vara otrevlig, oförstående eller helt enkelt inte bry sig om kundens behov dröjer 

det inte länge innan kunderna försvinner (ibid). 

 

Ytterliggare en förutsättning för lojalitet är nöjda kunder (Doyle & Stern, 2006; Aaker, 1991). 

Huruvida en kund är nöjd eller ej, beror på i vilken utsträckning produkten eller tjänsten 

uppfattas uppfylla kundens förväntningar (Kotler et al. 2008). Om kunden uppfattar att 

produkten/tjänsten presterar sämre än förväntat är kunden missnöjd (ibid). Uppfattas den 

prestera enligt förväntningarna är kunden nöjd, och slutligen om produkten/tjänsten uppfattas 

prestera bättre än förväntat är kunden förtjust (ibid). Företagen måste regelbundet mäta 

kundnöjdheten, för att förstå kundens uppfattningar och därigenom anpassa produkter och 

tjänster (Aaker, 1991). För att göra kunderna nöjda eller förtjusta gäller det för företagen att 

arbeta med kundernas förväntningar, vilka skapas av tidigare erfarenhet av produkten/ 

tjänsten, word-of-mouth och kommunikation, både från det egna företaget men också från 

konkurrenter (Kotler et al. 2008). Skapas för höga förväntningar resulterar det i en missnöjd 

kund (ibid). Märkesinnehavaren måste därför att kunna leva upp till de förväntningar som 

finns (ibid). 

 

Ett annat sätt för företagen att behålla kunderna är att skapa ”switching costs” (Aaker, 1991). 

”Switching costs” ses som den engångskostnad kunden upplever att ett byte från en 

leverantörs märke till en annat skulle innebära (Burnham, Frels & Mahajan, 2003). Burnham 

et al. (2003) menar att kostnaderna kunden kan tänkas uppleva vid ett byte kan delas in i tre 

kategorier: Procedural, financial och relational ”switching costs”. Procedural switching costs 

innebär att kostnaden främst består av den tid och ansträngning ett märkesbyte innebär till 

exempel utbildning och inställning av maskiner. Financial ”switching costs” är helt enkelt 

finansiellt mätbara kostnader ett eventuellt byte innebär. Exempelvis har kunden kanske rabatt 

hos en viss leverantör eller redan köpt på sig flertalet tillbehör som bara fungerar med en 

produkt från ett visst märke. Att byta skulle innebära en finansiell förlust. Ett annat sätt är 

olika lojalitetsprogram där återkommande kunder belönas. Relational ”switching costs” består 

av den förlust det innebär att bryta relationen med ett visst varumärke och allt vad det innebär, 

där psykologiskt eller känslomässigt obehag kan infinna sig just på grund av av att relationen 

upphör. Tanken bakom skapandet av ”switching costs” är att kunden ska komma till insikten 

att det inte är värt att byta märke, eftersom det på ett eller annat sätt kostar för mycket 

(Burnham et al. 2003).  

 

Lojalitetsprogram som kort nämndes ovan är ett sätt att belöna lojala kunder. Gee, Coates och 

Nicholson (2008) menar att lojalitetsprogram är en plan eller strategi för hur företaget ska 

behålla sina lojala kunder. Det finns två huvudsakliga syften med lojalitetsprogram (Uncles, 

Dowling & Hammond, 2003). Det första är att öka försäljningen till varje individuell kund 

genom att denne köper produkten oftare eller köper flera olika produkter under samma 

varumärke (ibid). Det andra syftet är att genom lojalitetsprogram skapa en starkare relation 

med kunden i hopp om att få behålla denna även i framtiden (ibid). Ett exempel på ett 

lojalitetsprogram är i flygbranschen, där American Airlines grundade det första 

lojalitetsprogrammet i branschen (Keller et al. 2008). Företaget belönade de som flög ofta, 
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”frequent-flyers”, med gratis resor eller uppgraderade biljetter, beroende på hur mycket 

kunderna flög (ibid).  

 

Till sist menar Aaker (1991) att även små ansträngningar kan få konsekvenser på kundernas 

lojalitet till märket och märkesinnehavaren. En oväntad service, som till exempel en försäljare 

som lägger ner lite extra tid kan vara mycket uppskattat och vara avgörande om kunden 

kommer tillbaka eller ej (ibid). 

 

Figur 2.5 Sammanfattning av de faktorer som skapar märkeslojalitet (Redigerad av Jesper Mårtensson och 

Alexander Jägerfall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Exklusiva rättigheter 

 

Aaker (1991) menar att de andra byggstenarna i brand equity, på ett eller annat sätt 

representerar kundernas uppfattningar och reaktioner på varumärket, vilket denna byggsten 

inte gör på samma sätt. Under denna byggsten faller varumärkesregistrering och ger upphov 

till exklusiva rättigheter för ett visst varumärke (ibid). Melin (1999) säger att de juridiska 

rättigheterna till ett varumärke är en förutsättning för att kunna bygga upp ett starkt brand 

equity, annars skulle andra företag kunna dra nytta av vad andra byggt upp. Det betonas dock 

att ett varumärke endast är skyddat inom den produktklass, vilken varumärket är registrerat i 

(ibid). Det förklaras vidare att det gör att varumärkesskyddet blir begränsat, men ju fler 

klasser varumärket blir registrerat i, desto mer omfattande skydd innebär det för 

märkesinnehavaren (ibid).  

 

Ett företag kan skydda sitt varumärke genom att registrera det, vilket innebär att enbart 

innehavaren får lov att använda det i sin verksamhet (Patent och registreringsverket [PRV], 

2010). Om någon gör intrång på denna ensamrätt kan det leda till åtal, där skadestånd kan 

dömas ut men även böter eller fängelse (ibid). En varumärkesregistrering gäller i tio år och 

förlängs därefter tio år i taget (ibid). Bokstäver, tecken och figurer som kan återges grafiskt 

kan registreras men det är också möjligt att varumärkesregistrera själva varan eller 

förpackningen, ljud eller melodier (ibid). I Sverige ansöker företag om varumärkesregistrering 

hos patent och registreringsverket vilket ger ett nationellt skydd, därefter kan varumärket 

registreras internationellt hos World Intellectual Property Organization (WIPO) som ger 

skydd i ett eller flera länder. 
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3. Metod 

 

3.1 Problemformulering och undersökningens syfte 

 

Enligt Jacobsen (2002) avgör problemställningen vilken typ av undersökningsupplägg samt 

vilken metod som bör användas för att samla in empiri. Därför krävs det att 

problemställningen genomgår en analys som bestämmer vilken typ av undersökningsupplägg 

och metod som lämpar sig för problemställningen (ibid).  

 

Jacobsen (2002) anser att de två vanligaste avsikterna med en undersökning är att beskriva 

eller förklara ett fenomen. Det förklaras att en beskrivande undersökning berör ett aktuellt 

ämne och studerar hur verkligheten ser ut (ibid). Vår problemställning och vårt syfte passar en 

beskrivande undersökning eftersom vi avser att få veta hur företag arbetar med fenomenet och 

inte varför de arbetar med det, eftersom vi inte är intresserade av att hitta samband. Syftet 

med vår uppsats är att öka förståelsen kring ämnet och beskriva hur svenska företag kan 

använda byggstenarna för att bygga varumärken och vilka positiva effekter det får.   

 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att resultaten av undersökningen bör vara så pass 

tillförlitliga att de kan överföras till andra situationer för att kunna generaliseras, vilket kräver 

en större undersökningspopulation. Eftersom vår tid är begränsad har det inneburit att vi 

endast hunnit undersöka ett fåtal B2B-företag. Sett till syftet har vi inte heller för avsikt att 

komma med några generella slutsatser, utan enbart öka förståelsen kring ämnet. Därför anser 

vi att vi inte kommer att kunna generalisera våra slutsatser kring ämnet.   

 

3.2 Övergripande metodansats 

 

För att samla in data om verkligheten finns det enligt Jacobsen (2002) två grundläggande 

strategier, dessa kallas deduktiv och induktiv. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är induktiv 

och deduktiv de två huvudsakliga linjerna att följa vid vetenskapligt arbete, men beskriver 

också en tredje linje vilken kallas för abduktiv ansats. En deduktiv strategi innebär att man 

som undersökare först skaffar sig vissa förväntningar, till exempel genom befintliga teorier, 

om hur någonting är, för att sedan empiriskt undersöka hur väl teorierna stämmer överens 

med verkligheten (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson (1994) menar att en deduktiv ansats 

innebär att man som undersökare drar slutsatser om vissa fenomen och ur den befintliga teorin 

härleder hypoteser som sedan empiriskt prövas. En induktiv strategi däremot betyder att 

undersökaren genomför sin undersökning empiriskt utan att i förväg skaffat sig några 

förväntningar eller antaganden om hur något skulle kunna förhålla sig och formulerar därefter 

teorier. (Jacobsen, 2002). En abduktiv ansats innebär en blandning mellan deduktiv och 

induktiv ansats. Olsson och Sörensen (2007) menar att undersökaren till exempel induktivt 

kan samla in empiri för att sedan genom deduktion öka kunskapen genom tidigare teori.  

 

Vi konstaterade ganska snabbt att vi skulle genomföra vår undersökning med en deduktiv 

ansats, genom att först ta del av befintlig teori som sedan skulle ligga till grund för den 

insamlade empirin. Anledningen till att vi arbetade med denna ansats var att vi såg det 

nödvändigt att utröna vilka faktorer ett starkt varumärke består av för att kunna ställa 

relevanta frågor till respondenterna. Som undersökare gäller det att vara medveten om de 

negativa sidor en deduktiv ansats kan innebära. Enligt Jacobsen (2002) kritiseras denna ansats 

genom att informationen som tas fram är starkt begränsad och bara innehåller sådant som 

undersökaren letade efter.  
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3.3 Undersökningens upplägg  

 

Problemställningen är avgörande för hur upplägget på resten av undersökningen ser ut, det 

gäller alltså att hitta den undersökningsutformning som är bäst lämpad för just vår 

problemställning (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson (1994) säger att det är hur vi 

formulerat vårt undersökningsproblem som är avgörande för hur undersökningen kommer att 

se ut. Valet av undersökningsupplägg kan enligt Jacobsen (2002) få konsekvenser för både 

undersökningens giltighet och tillförlitlighet. För att välja rätt upplägg diskuterade vi vårt 

syfte och vår problemställning och ställde det mot de typer av upplägg som är möjliga. Därför 

kan en undersöknings upplägg delas in i två dimensioner: kommer studien vara intensiv eller 

extensiv samt kommer studien vara beskrivande eller förklarande, detta får alltså 

konsekvenser för våra val (ibid). 

 

Ett intensivt upplägg kännetecknas av att få enheter det vill säga uppgiftslämnare, studeras 

men dessa studeras på djupet (Jacobsen, 2002). Syftet med ett intensivt upplägg är att få en så 

bra helhetsbild som möjligt av det fenomen som studeras, där fenomen kan beskrivas som 

ämnet som undersöks. Vid ett extensivt upplägg däremot, arbetar undersökaren med ett stort 

antal enheter i stora urvalsundersökningar, där syftet är att få fram vad som är generellt. Syftet 

är också att se hur ett visst fenomen ser ut tvärs över olika kontexter. Extensiva utformningar 

används oftast när undersökningen går ut på att beskriva ett fenomens omfattning, 

utsträckning eller frekvens (Jacobsen, 2002). 

 

Efter analys av vår problemställning och syfte har vi valt ett intensivt upplägg på 

undersökningen. Eftersom vi är ute efter att gå på djupet och få en så bra helhetsbild och 

utförlig beskrivning som möjligt av hur företagen arbetar med byggstenarna i brand equity 

och vilka effekter de upplevt, fann vi att ett intensivt upplägg var lämpligast. Dessutom är en 

del av syftet att öka förståelsen för ämnet, då är en helhetsbild och noggrann beskrivning 

eftersträvansvärt, anser vi. Vidare hade vi ingen avsikt att generalisera utfallet av vår 

undersökning vilket också det stärker vårt intensiva upplägg. Styrkan i vårt val av att styra 

undersökningen mot ett intensivt upplägg är enligt Jacobsen (2002) möjligheten att få fram 

relevant data och en god intern giltighet. Intern giltighet handlar om hur giltiga resultaten är, i 

vårt fall handlar det om hur riktig vår beskrivning är. Svagheten är som nämnts ovan att 

möjligheten att generalisera till en större population i princip blir omöjlig, eftersom 

undersökningen är koncentrerad till några få enheter (ibid). Vi är medvetna om att det 

intensiva uppläggets svagheter men eftersom vårt syfte med undersökningen kräver relevant 

data, tycker vi att det är viktigast. 

 

Jacobsen (2002) menar att man vid ett intensivt upplägg kan tänka sig två olika typer av 

studier, fallstudier eller små-N-studier. Vid fallstudier fokuseras det på en speciell 

undersökningsenhet t.ex. ett visst företag eller individ (ibid). Fallstudier är lämpligast då vi är 

ute efter att få en djupare förståelse av en viss händelse eller vill beskriva vad som är specifikt 

för en enskild enhet och dess kontext (ibid). Patel och Davidsson (1994) menar att det vid 

fallstudier också är möjligt att studera fler än ett fall till exempel två olika organisationer.  Vid 

små-N-studier väljs ett fåtal enheter ut vilka studeras på djupet (Jacobsen, 2002). 

Undersökningen är som mest lämpad när en rik beskrivning av ett visst fenomen är viktigast, 

dessutom ges en bättre förståelse för ämnet än om bara en enhet undersöks (ibid).  

 

I vårt fall är vi ute efter en riklig beskrivning för att på så sätt öka förståelsen. Enligt Jacobsen 

(2002) är fallstudier ett passande studie om vi enbart är intresserade av det enskilda fallet. I 

vår problemformulering är vi inte enbart ute efter att studera ett visst specifikt fall, vilket 
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gjorde att vi valde att genomföra små-N-studier istället. Med denna typ av studie kan vi få ett 

bredare perspektiv i vår beskrivning.  

 

Tidigare har vi konstaterat att vi har en problemställning av beskrivande karaktär, vilket också 

får konsekvenser för studiens upplägg. Enligt Jacobsen (2002) är tvärsnittsstudie det 

vanligaste upplägget vid beskrivande problemställningar och innebär att verkligheten beskrivs 

vid en enda tidpunkt. Eftersom vi inte är ute efter att säga något om förändring eller 

utveckling över tid, har vi valt att göra en tvärsnittsstudie. En annan viktig aspekt till valet av 

tvärsnittstudie är tidsaspekten. Det kommer inte att kräva lika mycket tid att undersöka våra 

enheter vid ett enda tillfälle jämfört med ett upplägg där mätningar vid flera tidpunkter krävs. 

Genom att utföra en tvärsnittsstudie begränsar vi oss till att endast kunna beskriva vårt 

fenomen (ibid). 

 

Sammanfattningsvis har vi följande utformning på vår studie. Först har vi ett intensivt 

upplägg på studien, eftersom vi är ute efter att få en så fullständig bild som möjligt av 

situationen. Vi avser att redogöra för företagens sätt att arbeta med byggstenarna i brand 

equity och vilka konsekvenser de upplever av detta. Förhoppningen är att så många detaljer 

som möjligt kommer fram. Det intensiva upplägget innebär i sin tur att vi kommer studera få 

enheter och gå på djupet med dem genom små-N-studier. Eftersom vi uttalar oss om 

situationen vid en enda tidpunkt utförs de små-N-studierna som en tvärsnittsstudie. 

 

3.4 Datainsamling 

 

Kvantitativ eller kvalitativ metod speglar vilken typ av data som samlas in (Jacobsen, 2002). 

De båda metoderna syftar också till vilket sätt insamlad data bearbetas och analyseras (Patel 

och Davidsson, 1994). En renodlat kvalitativ metod innebär att undersökaren använder sig av 

verbala analysmetoder medan en rent kvantitaiv metod innebär användning av statistiska 

analys- och bearbetningsmetoder (ibid).  

 

En kvalitativ metod är mer öppen, vilket innebär att undersökaren är mer öppen för ny 

information som samlas in (Jacobsen, 2002). Det är först efteråt som informationen 

struktureras och kategoriseras mer noggrant (ibid). Den kvalitativa metoden sätter heller inte 

begränsningar i den information som samlas in, utan det är de människor som observeras eller 

intervjuas som bestämmer innehållet (ibid). Enligt Olsson och Sörensen (2008)  ger en 

kvalitativ metod beskrivande data där undersökaren vill finna kategorier, beskrivningar eller 

modeller som bäst beskriver ett fenomen. En kvalitativ ansats innebär också att hela 

undersökningen och processen blir mer flexibel (Jacobsen, 2002). Därför är det möjligt att gå 

tillbaka och ändra problemställning eller datainsamlingsmetod under undersökningens gång 

(ibid). Nackdelarna med den kvalitativa metoden är återigen möjligheten att generalisera och 

den externa giltigheten (ibid). Vidare menas att ett annat problem med kvalitativa metoder 

kan vara undersökningseffekten, vilken innebär att den nära kontakten som finns mellan den 

som intervjuar och respondenten kan påverka svaren som lämnas (ibid). Det kan till exempel 

vara att så att respondenten inte svarar uppriktigt på en fråga eftersom det upplevs som en 

känslig fråga att tala om med en främmande person. 

 

Den kvantitativa metoden passar bäst att använda när undersökningen går ut på att beskriva 

ett fenomens omfattning, hur ofta fenomenet förekommer (Jacobsen, 2002). Kvantitativa 

metoder har en hög extern giltighet, vilket innebär att det finns goda möjligheter att 

generalisera utfallet. Detta medför det i kvantitativa undersökningar ofta jobbas med ett stort 

antal undersökningsenheter, vilket är mer representativt för hela populationen. Ofta vid 
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kvantitativa insamlingsmetoder, har undersökaren i förväg bestämt vad som är viktigt att 

respondenten svarar på, eftersom en kvantitativ metod är mer sluten och kräver att 

informationen struktureras i förväg. Detta innebär att en kvantitativ metod inte får med 

upplysningar och information som undersökaren inte ställer frågor om. Vidare är en 

kvantitativ metod mindre flexibel än en kvalitativ. Ändringar i undersökningsprocessen 

kommer att kräva mycket mer resurser än vid en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). 

 

För att på bästa sätt uppfylla syftet med vår undersökning ansåg vi att en kvalitativ metod 

skulle ge oss bäst resultat, där det främsta skälet är att vi vill samla in beskrivande data som är 

relativt öppen för ny information och upplysningar. Det faktum att vi gärna vill kunna vara 

flexibla och kunna modifiera vårt syfte om det dyker upp ny intressant information som vi 

tidigare inte tänkt på, stöder också vårt val att arbeta kvalitativt. Vi är medvetna om att vi 

genom metoden inte har möjlighet att generalisera vad vi kommer fram till, men eftersom vi 

inte är ute efter att generalisera utfallet ser vi inte att detta kommer påverka undersökningens 

syfte. En kvalitativ metod är ofta förknippat med ett intensivt upplägg och eftersom vi genom 

en kvalitativ metod får in mycket data att analysera finns det inte resurser att genomföra 

intervjuer på många enheter, därför passar det intensiva upplägget och den kvalitativa 

metoden bra för vår undersökning. 

 

3.4.1 Kvalitativ insamling av primärdata 

 

Att samla in kvalitativ data innebär att primärdata som samlas in består av ord och text 

(Olsson & Sörensen, 2008). Primärdata är information som samlas in för första gången direkt 

från informationskällan och skiljer sig från sekundärdata som är information som samlats in 

av andra och haft en annan problemställning än den som den aktuella undersökningen utgår 

från (Jacobsen, 2002). I vår undersökning valde vi att samla in primärdata genom att göra 

kvalitativa personliga intervjuer. Personliga intervjuer är det vanligaste sättet att samla in 

kvalitativ data och innebär att undersökare och uppgiftslämnare samtalar i en dialog, där data 

består av det respondenten berättar (ibid). Olsson och Sörensen (2008) säger att en intervju 

kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ vilket bestäms av hur standardiserade frågorna 

som ställs till uppgiftslämnaren är. En väldigt standardiserad intervju innebär att frågorna 

ställs i fast ordning med fasta svarsalternativ, vilket ger uppgiftslämnaren litet utrymme att 

svara inom och intervjun blir mer kvantitativ (ibid). 

 

Anledningen till att vi valde att göra personliga intervjuer är att vi anser det vara en 

insamlingsmetod som på ett bra sätt kan uppfylla undersökningens syfte. Olsson och Sörensen 

(2008) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att förstå och beskriva viktiga teman som 

uppgiftslämnaren förhåller sig till. Eftersom vi var ute efter att beskriva hur de olika 

uppgiftslämnarna (företagen) kan arbeta med de olika byggstenarna i brand equity samt vilka 

positiva effekter de upplever att byggstenarna bidrar till, tyckte vi att intervjuer var 

lämpligast. Vidare är en personlig intervju också lämplig när få enheter ska undersökas, i 

enlighet med det intensiva upplägget (Jacobsen, 2002).  
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3.4.2 Val av uppgiftslämnare, Urvalsmetod 

 

Det vi först diskuterade igenom var hur många fallföretag våra små-N-studier skulle bestå av. 

Här spelade tidsaspekten en stor roll och vi kom fram till att fyra företag skulle vara 

tidsmässigt rimligt, samtidigt som det skulle kunna besvara vår problemformulering och syfte. 

Efter intevjuerna var genomförda ansåg vi oss också ha tillräckligt med empiriskt material. 

De två huvudkriterierna vid valet av fallföretag var att de var verksamma på en B2B-marknad 

samt att de hade ett registrerat varumärke. Jacobsen (2002) menar att det som är avgörande 

för valet av uppgiftslämnare är vilken typ av information undersökaren vill ha. I vår 

undersökning ville vi få ut så mycket information som möjligt från varje uppgiftslämnare, 

vilket även det kan vara ett urvalskriterium (ibid). Kriteriet innebär att undersökaren väljer ut 

uppgiftslämnare som denne anser kan ge bra information, till exempel personer med kunskap 

av det aktuella ämnet eller personer som undersökaren vet är villiga att lämna information. 

Vid valet av uppgiftslämnare strävade vi efter att genomföra besöksintervjuer. Jacobsen 

(2002) säger att en besöksintervju är bättre jämfört med en telefonintervju om intervjun 

innehåller mycket öppna frågor. Eftersom vårt syfte är av beskrivande karaktär ansåg vi att 

det kanske skulle resultera i en bättre beskrivning om besöksintervjuer genomfördes. Trots att 

vi strävade efter besöksintervjuer var vi tvungna att genomföra en intervju via telefon 

eftersom det var uppgiftslämnarens enda möjlighet att medverka. Vi valde att genomföra 

intervjun ändå eftersom vi ansåg att vi skulle få bra empiriskt material trots att intervjun 

skedde via telefon. 

 

Våra urvalskriterier innebar att vi tittade på vilka B2B företag i Halmstad med omnejd som 

hade ett eller flera varumärken registrerade hos Patent och registreringsverket. Anledningen 

till att vi valde Halmstad med omnejd var just att vi primärt ville genomföra besöksintervjuer 

utan att lägga allt för stora resurser på resor. Vi upprättade en lista på aktuella företag och 

undersökte dem närmare genom företagets hemsida. Därefter kontaktades de företag där vi 

bedömde att vi kunde få ut mest information. Respektive företags växel ringdes upp och vi 

bad att få prata med den person som var ansvarig för företagets varumärke. För dessa personer 

presenterades vad undersökningen handlade om, varpå vi fick underlag för hur relevant 

information vi kunde få på respektive företag. Den primärdata vi samlat i kommer från 

nedanstående uppgiftslämnare: 

 

Markus Ragnarsson, Marknadschef AJ-Produkter, Hyltebruk 

Besöksintervju genomfördes 110419 med Markus Ragnarsson som är marknadschef på AJ-

produkter. Företaget har ett registrerat varumärke vilket är företagets namn ”AJ-produkter” 

och det är Markus som ansvarar för uppbyggnad och hantering av detta. 

 

Robert Bornefalk, Marketing Manager,VD, Nordifa AB ,Halmstad 

Besöksintervju genomfördes 110427 med Robert Bornefalk som är VD och marknadschef på 

Nordifa AB. Intervjun berörde varumärket ”Nordifa” vilket Robert ansvarar för. 

 

Jessika Broström, Marketing Manager,Getinge Infection Control, Getinge Group, Getinge 

Besöksintervju genomfördes 110429. Jessika Broström är marknadschef för affärsområdet 

Getinge Infection Control på Getinge Group och ansvarar för varumärket ”Getinge” som 

intervjun berörde. 

 

Michael Arvidsson, Sales & Marketing Director, Logent AB, Göteborg. 

Telefonintervju genomfördes 110505. Michael är sales & marketing director på Logent AB 

och ansvarar för varumärket ”Logent” 
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3.4.3 Utförande av personliga intervjuer 

 

Tre av intervjuerna genomfördes genom besök och personligt samtal med ovan nämnda 

personer. Jacobsen (2002) säger att besöksintervjuer innebär fördelar jämfört med att 

genomföra dem via telefon. Som tidigare nämnts, är det lättare att genomföra ett mer öppet 

samtal vid en besöksintervju, intervjun har då en tendens att bli mer givande (ibid). Vid en 

personlig kontakt kan undersökaren lättare känna av hur långt denne kan gå om det är någon 

fråga som ska fördjupas (ibid). Vid telefonkontakt är det svårt att se när uppgiftslämnaren inte 

vill eller kan svara och om undersökaren går för långt, finns det risk att uppgiftslämnaren blir 

försiktigare och därmed en sämre källa till information (ibid). En av intervjuerna genomfördes 

via telefon eftersom det var uppgiftslämnarens enda möjlighet att medverka i intervjun. En 

telefonintervjus största fördel att den eventuella intervjuareffekten inte blir lika påtaglig, detta 

eftersom undersökarens fysiska närvaro inte påverkar uppgiftslämnaren (ibid). 

 

Inför intervjun hade vi arbetade fram en intervjuguide bestående av våra frågor till 

uppgiftslämnaren. Frågorna var indelade i kategorier utefter de ämnen vi ville ta upp under 

intervjun. Patel och Davidsson (1994) menar att det är viktigt att hitta en lämplig ordning på 

frågorna. Uppdelning efter problemområdets olika delar är ett bra sätt för att se till att 

problemet täcks av frågorna (ibid). Detta är något vi arbetat med då undersökningens syfte 

legat till grund för frågorna. Även undersökningens teoretiska referensram har legat till grund 

för utformningen av intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inför ett 

intervjuprojekt är viktigt att klargöra syftet med studien samt att skaffa sig förkunskap om 

ämnet som skall studeras. Undersökaren behöver vara bekant med ämnet för att kunna ställa 

relevanta frågor. 

 

Vi var ute efter att få en öppen intervju där uppgiftslämnaren pratar fritt kring det vi frågar. 

Anledningen till att vi ville ha öppna frågor var för att är att ta vara på en av den kvalitativa 

ansatsens fördelar nämligen öppenhet, vilket Jacobsen (2002) menar är en styrka då intervjun 

blir mer öppen för ny information. Patel och Davidsson (1994) skriver att frågornas 

strukturering är en viktig aspekt vid informationsinsamling. Frågor med helt fasta 

svarsalternativ kan ses som helt strukturerade medan ostrukturerade frågor ger 

uppgiftslämnaren stort utrymme att svara fritt (ibid). Vår intervjuguide var strukturerad på så 

sätt att intervjuguiden hade ett antal ämnen vilka i sin tur bestod av ett antal frågor. Vi ville ha 

en relativt öppen intervju med tanke på vårt syfte, där en del var att öka förståelsen. 

Intervjuguiden skickades inte ut till uppgiftslämnarna i förväg, däremot hade de i förväg tagit 

emot en beskrivning om vad intervjun skulle beröra. 

 

Samtliga besöksintervjuer ägde rum på respektive uppgiftslämnares arbetsplats. Jacobsen 

(2002) menar att var intervjun genomförs kan påverka den, detta kallas kontexteffekten. En 

naturlig plats är en plats som uppgiftslämnaren är bekant och tenderar att ge bättre svar (ibid). 

Nackdelen med att befinna sig på uppgiftslämnarens arbetsplats är att det kan finnas störande 

moment, till exempel att telefonen ringer eller att någon knackar på dörren. Vid våra 

besöksintervjuer satt vi avskilt i sammanträdes- eller konferensrum vilket gjorde att vi inte 

upplevde några störande moment. Vid telefonintervjun var det svårt att avgöra om det fanns 

några störande moment hos uppgiftslämnaren, men vi kunde inte märka av något. Innan själva 

intervjun började, förklarades återigen syftet med intervjun och varför den genomfördes, för 

uppgiftslämnaren. Uppgiftslämnaren fick besvara några inledande frågor om företaget samt 

dennes roll i organisationen. Syftet med dessa frågor var att få en mjukstart och en bra 

stämning. Det kan vara lämpligt att ställa denna typ av frågor i början som en uppvärmning 

inför själva intervjun (ibid). Att inleda med allt för komplexa och komplicerade frågor kan få 
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till följd att intervjun inte blir lika öppen som undersökaren önskar (ibid). Varje intervju 

spelades in för att vi inte skulle missa något av den information som lämnades. Det menas att 

inspelning av intervjun innebär att undersökaren slipper anteckna och kan koncentrera sig på 

att få intervjun att flyta (ibid). Vid våra intervjuer ledde vi ungefär halva intervjun var och den 

som satt tyst gjorde små anteckningar om det var något intressant för att vi sedan skulle 

uppmärksamma det vid genomlyssningen. 

 

Vid personliga intervjuer kan den så kallad intervjuareffekt förekomma vilket innebär att 

undersökarens fysiska närvaro medvetet eller omedvetet påverkar uppgiftslämnaren så att 

denne svarar på ett visst sätt (Patel & Davidsson, 1994). Jacobsen (2002) menar till exempel 

kroppsspråk, ansiktsuttryck etc. kan påverka uppgiftslämnarens svar. Vi var medvetna om att 

detta kunde förekomma och försökte på olika sätt vara så neutrala som möjligt vid 

intervjutillfällena. Vid telefonintervju är intervjuareffekten inte alls en lika stor risk eftersom 

vi inte var fysiskt närvarande. 

 

 

3.5 Analysmetod 

 

Vårt tillvägagångssätt i analysen kan liknas vid den arbetsgång Jacobsen (2002) beskriver vid 

kvalitativ analys. Författaren menar att undersökaren först måste ha med all information från 

insamlingen så noggrant som möjligt för att sedan reducera bort information som inte är 

relevant för studien. I detta steg gäller det inte bara att sålla bort information utan även att 

förenkla insamlad information, för att sedan i det sista steget tolka informationen. 

 

Efter intervjuerna var genomförda renskrev vi ordagrant vad respondenterna sagt för att inte 

missa någon information. När sedan empirin sammanställdes, sammanfattades de mest 

väsentliga delarna till kortare stycken. Vårt tillvägagångssätt vid denna sammanställning 

liknas vid vad Kvale och Brinkman (2009) säger om meningskoncentrering, vilket betyder att 

huvudinnebörden av respondentens uttalanden sammanfattas i kortare formuleringar. Empirin 

kunde sedan delas in kategorier hämtade från den teoretiska referensramen. För att något i 

empirin skulle kunna placeras i en kategori från den teoretiska referensramen har en 

jämförelse mellan empiri och teori genomförts i form av en inomfallsanalys. På detta sätt 

kunde vi hitta likheter och skillnader mellan teori och empiri. Som en sista del i analysen 

jämfördes fallföretagen med varandra i en mellanfallsanalys för att hitta likheter och 

skillnader även där.  

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Patel och Davidsson (1994) menar att det kan uppstå problem vid insamlingen av information 

när undersökaren själv skapar instrumenten för insamlandet. Problemet är att undersökaren 

kanske inte får information om det som är meningen, vidare vet undersökaren inte heller hur 

säker informationen är (Patel & Davidsson, 1994). Validitet betecknar huruvida vi som 

undersökare mäter det vi avser att mäta och reliabilitet innebär huruvida empirin som samlas 

in är trovärdig. För att vara säkra på att vi mäter det vi vill och att det är trovärdigt och sant 

har vi gjort en del åtgärder. Det första är vårt urval, genom att se till att få kontakt med den 

person på varje företag som hade det yttersta ansvaret för varumärket kunde vi stärka 

validiteten och vara mer säker på att få in information om hur varje företag verkligen jobbar. 

En annan del som påverkar validiteten är de frågor som ställs under intervjun. Vår 

intervjuguide var utformad på ett sätt som vi själva ansåg skulle ge oss den information vi 
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behöver för att uppfylla vårt syfte. Vi testade intervjuguiden på varandra och kom med 

synpunkter och ändrade den flertalet gånger just för att på bästa sätt öka validiteten. Det som 

ändå sänker validiteten är att vi bara testade den på varandra, att låta någon utomstående titta 

på den och lämna sina synpunkter kunde möjligen gjort att vi upptäckt eventuella misstag från 

vår sida. Patel och Davidsson (1994) menar att när undersökaren själv skapar instrumenten för 

att samla in information, vilket i vårt fall är intervjuguiden, är det bästa att låta någon 

utomstående som är insatt i problemområdet granska den för att öka innehållsvaliditeten.  

 

Vad gäller reliabiliteten menar Jacobsen (2002) att intervjuareffekt och kontexteffekt är något 

som kan påverka reliabiliteten vid personliga intervjuer. Det faktum att vi befann oss på 

arbetsplatsen anser vi vara positivt, eftersom en annorlunda eller obekant miljö för 

uppgiftslämnaren kan påverka svaren (ibid). För att inte bli störda vid intervjutillfället såg vi 

till att få genomföra intervjuerna i konferensrum eller enskilt arbetsrum. Intervjuareffekten är 

en annan sak som kan påverka trovärdigheten i svaren. För att vår fysiska närvaro skulle 

påverka uppgiftslämnaren så lite som möjligt var det enbart en person som ledde intervjun åt 

gången, två personer som samtidigt lyssnar samtidigt tror vi skulle inneburit en större 

påverkan. Intervjuerna spelades in för att få med uppgiftslämnarens svar helt ordagrant för att 

direkt efteråt renskrivas. Genom att spela in intervjun missar vi inget vilket ökar reliabiliteten 

i den empiri som återges. Vid intervjuerna satt som sagt en av oss tyst och gjorde små 

noteringar när uppgiftslämnaren berättade om något intressant, på detta så sätt visste vi var på 

inspelningen det intressanta fanns och kunde därför försäkra oss om att inte missa något 

intressant.  

 

 

3.7 Metodkritik 

 

Vårt tillvägagångssätt och de val som gjorts har fått konsekvenser för undersökningen. 

Det val vi anser påverkat studien mest är valet att ha relativt öppna intervjuer. Efter att ha 

genomfört studien märkte vi att de öppna frågorna ger de svar som respondenten först tänker 

på och tycker är viktigast, och möjligheten att de utelämnar beskrivningar av vissa områden 

ökar. Skulle intervjuguiden varit mer strukturerad kanske till och med innehålla vissa ja/nej-

frågor skulle vi kunnat fastställa att inget glöms bort av respondenten. Vi anser dock att en 

mer strukturerad intervjuguide inneburit att vi styrt respondenterna för mycket och att det 

skulle kunna innebära att vi gått miste om ny intressant information, då en del av vårt syfte är 

att öka förståelsen. Sammanfattningsvis anser vi att en bättre kombination mellan 

strukturerade och öppna frågor möjligen skulle resulterat i mer uttömmande svar från 

respondenterna. Som tidigare påpekat skulle intervjuguiden testats på någon utomstående, 

antingen vår handledare eller någon annan uppsatsgrupp med ett liknade metodupplägg som 

vi.  

 

Vi är också medvetna om att vår analysmetod inneburit stora mängder material då vi valde att 

genomföra analysen i två steg genom att göra både en inomfalls- och en mellanfallsanalys. 

Anledningen till detta var att vi började skriva både en jämförelse mellan teori och empiri och 

mellan fallföretagen i en och samma analysavsnitt, men ansåg att det blev en alltför 

ostrukturerad och svåröverskådlig text. Genom att analysera varje fallföretag var för sig fick 

vi en mer detaljerad analys vilket visserligen går i linje med studiens intensiva upplägg men 

resulterar i en stor textmängd vilket är ansträngande att läsa.  

 

Vi är också medvetna om att hela undersökningens upplägg innebär att vi inte kan 

generalisera våra slutsatser till företag vilka inte omfattas av undersökningen. Men som 
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tidigare påpekat har detta inte heller varit vårt syfte. Istället har det varit att beskriva hur 

företag kan arbeta med byggstenarna och exemplifiera för att på så sätt kanske väcka intresse 

för ämnet. 

 

Redan i början av underökningen avgränsade vi undersökningen till ett företagsperspektiv. 

Det faktum att vi bara intervjuat företagen innebär att det endast är deras uppfattning som 

framkommer av svaren. I vissa områden av undersökningen anser vi det intressant att även få 

kunderna till respektive fallföretags uppfattning.  

 

 

3.8 Källkritik 

 

Det utrymme byggstenen exklusiva rättigheter får i litteraturen vi tagit del av är mycket 

begränsad. Kopplingen till brand equity beskrivs mycket sparsamt vilket inneburit att det har 

varit svårt att utforma relevanta frågor på området till respondenterna. Vad just 

varumärkesregistreringen innebär rent juridiskt finns det mycket information om, men det är 

som sagt kopplingen till brand equity som är sparsam och det är främst i detta avseende det är 

av intresse för vår undersökning.  

 

Den litteratur som samlats in till undersökningens teoretiska referensram består av 

vetenskapliga artiklar och böcker. Merparten av de vetenskapliga artiklarna har hämtats från 

databasen Emerald och men även från ABI Inform. Dessa databaser har vi haft tillgång till via 

Högskolan i Halmstads bibliotek, där även vissa böcker lånats. Några böcker har också lånats 

vid Halmstads Stadsbibliotek. Vi bedömer att de källor som använts är trovärdiga källor, 

artiklarna vi använt är alla upptagna i vetenskapliga tidsskrifter och de böcker vi använt oss av 

är välkända i undersökningens ämnesområde. 

 

Kritik kan också lämnas på källorna till metodkapitlet då vi valt att till stora delar utgå från 

Jacobsen (2002). Anledningen till att använda denna källa i den utsträckning vi gjort är att vi 

anser författaren ha en god struktur i upplägget och beskrivningen av upplägget på en 

vetenskaplig undersökning, vilket vi saknade i den övriga metodlitteratur vi tagit del av. Fler 

källor skulle givetvis inneburit en mer omfattande argumentation för våra metodval. 
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4. Empiri 
 

4.1 Getinge 
 

4.1.1 Företagsfakta 

 

Getinge Group levererar produkter och system till verksamheter inom vård, omsorg och 

forskning.Vår insamlade empiri beskriver varumärket Getinge. Varumärket Getinge finns 

under affärsområdet Getinge Infection Control som i sin tur är uppdelade i två 

produktkategorier, Healthcare och Life Science. Produkterna för Healthcare används på 

sjukhus och vårdcentraler för att sanera och sterilisera utrustning som används vid 

patientvård. Produkterna för sanering och sterilisering inom Life Science används i forskning 

och utvecklingssammanhang för att förhindra smittspridning. Intervjun genomfördes med 

Jessika Broström. 

 

 

4.1.2 Märkeskännedom 

 

Att öka märkeskännedomen för varumärket Getinge är ett omfattande jobb. Getinge är en 

global aktör där märkeskännedomen i de olika produktkategorierna varierar beroende på 

vilken geografisk marknad det rör sig om. Broström berättar att det lokalt på vissa marknader 

finns lokala aktörer som dominerar och att Getinge på dessa marknader har relativt liten brand 

recognition. Ett av Getinges strategiska mål är att vara top-of-mind i de marknadssegment de 

är aktiva. Broström berättar att om företaget inte är störst eller näst störst på våra marknader 

är det oftast inte lönsamt, och för att få en sådan dominerande ställning är det top-of-mind 

som gäller. En viktig del i branding-strategin för varumärket Getinge är därför att hela tiden 

sträva efter att vara top-of-mind.  

 

På en marknad där märkeskännedomen är låg börjar arbetet oftast med att ta fram en lista över 

de potentiella kunder som finns för att sedan börja jobba mot konkurrentens konton. Broström 

menar att kunderna är ganska lätta att hitta, man vet oftast var de finns eftersom de befinner 

sig på mässor och kongresser och är Getinge närvarande där skaffar man sig bra kontakter. 

Getinge har valt en strategi som innebär att de inte syns särskilt mycket i media för att öka 

märkeskännedomen, istället jobbar företaget med en säljkår som det satsas mycket resurser 

på.  

 

”Säljarna är så att säga vårt varumärke också, där de bygger relationer, och en säljare som 

faktiskt åker ut och presenterar vad vi har skapar en stark märkeskännedom”. 
  (J. Broström, personlig kommunikation, 29 april, 2011) 

 

Om Getinge vill öka sin marknadsnärvaro i ett visst land, rekryteras ofta nya säljare. Även om 

det är dyrt har Getinge valt att traditionellt göra så. För att stödja säljkåren i sitt arbete har 

Getinge målmedvetet börjat arbeta med digitala medier för att synas. Sökordsoptimering är 

något företaget jobbar aktivt med just nu, där Broström menar att sökordsoptimeringen är ett 

sätt att generera kvalificerade leads till säljkåren. Leads är ett tips på en potentiell kund för 

säljkåren att följa upp. Getinge använder sig utöver säljkåren av en del andra verktyg för att 

öka märkeskännedomen men Broström poängterar hur otroligt viktigt säljkårens arbete är och 

att de verkligen är varumärkesbärare nummer ett. Den mest effektiva sättet att öka 

märkeskännedomen för varumärket Getinge är den personliga kontakten som säljarna står för, 

det är personen (säljaren) som sätter varumärket top-of-mind hos kunderna. 
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Getinge är också närvarande på olika mässor och kongresser för att göra varumärket synligt. 

På större mässor har Getinge nytta av att man är en grupp. Kan Getinge ställa ut tillsammans 

med systerbolagen ArjoHuntleigh och Maguet bildar detta en stor monter som ger bra 

exponering på mässan. Broström betonar vikten av att synas mest fast att de kanske inte är 

störst, men det är också viktigt att montern ser bra ut och att Getinge representeras på ett 

professionellt sätt.  Det förekommer också att Getinge syns i olika typer av media till exempel 

olika branschtidningar men det är mycket sparsamt. Broström menar att det skulle vara 

önskvärt att synas mer i media i de länder där märkeskännedomen är låg, som ett komplement 

till säljkårens arbete. Genom att ha en hög märkeskännedom får Getinge ett försprång mot 

konkurrenterna. När kunden upptäcker ett behov tänker man på Getinge allra först. 

 

 

4.1.3 Märkesassociationer 

 

Associationerna Getinge vill skapa till sitt varumärke är framförallt ergonomi, vilket företaget 

också är bättre på än sina konkurrenter. Personen som arbetar med produkterna ska vara i 

fokus och när varumärket Getinge kommer på tal ska kunden tänka just användarvänlighet 

och ergonomi. Broström menar att när Getinge omnämns ska kunden inte bara tänka på en 

maskin utan ska associera oss med att det är människan som är i fokus. Eftersom Getinges 

produkter befinner sig i premiumsegmentet är kvalitetsassociationen också mycket viktig. 

Om inte produkterna kan leva upp till den kvalitet kunderna förväntar sig i premiumsegmentet 

är inte kvalitetsassociationen särskilt stark. 

 

För att skapa associationer av användarvänlighet och människan i fokus är det just dessa 

teman som återspeglar sig i kommunikationen från företaget. Om Getinge ska använda sig av 

en bild t.ex. är det människor i fokus, personen som använder produkterna, istället för bara en 

bild på maskinen. Broström berättar att Getinge har en mycket varmare ton i sin 

kommunikation än vissa av sina konkurrenter, vilka har ett större tekniskt fokus på själva 

maskinen och skapar därför helt andra associationer till sitt varumärke.  

 

Återigen är säljkåren ett viktigt verktyg för att skapa de önskvärda associationerna hos 

kunden. Säljkåren är väl införstådd med de värden Getinge vill kommunicera och är skickliga 

på att förmedla dem vid kontakt med kunden. Vad gäller kvalitetsassociationen är det viktigt 

att alltid leverera produkter av hög kvalitet. Vid något tillfälle har Getinge kommit ut med 

produkter lite för tidigt marknaden, vilket innebär att de inte levde upp till den kvalitet som 

kunden önskade. Vid ett sådant tillbud återkallas produkten omedelbart och utvecklingen 

fortsätter tills produkten håller måttet.   

 

Genom positiva märkesassociationer och att associeras på det sätt Getinge strävar efter, menar 

Broström ligger till grund för den positiva word-of-mouth varumärket får bland kunderna. Att 

kunderna rekommenderar Getinge till andra är vanligt förekommande där den goda 

referensbasen säljer mycket på sig själv. Att associeras med hög kvalitet innebär att Getinge 

kan hålla sin position i premiumsegmentet och också ta betalt för det. Allt annat än en hög 

kvalitetsassociation skulle kunna skada hela varumärket. 

 

Vad kunden har för associationer till varumärket kan till viss del vara avgörande för om 

Getinge ska bli vald som leverantör vid en upphandling. I slutändan är det priset som avgör 

men associationer och image till varumärket är också faktorer som spelar in. På Getinge ser 

man en upphandlingsgrupp som en grupp människor med preferenser, känslor och åsikter och 
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skulle dessa inte vara positiva gentemot varumärket skulle Getinge inte ens finnas med bland 

alternativen menar Broström. 

 

4.1.4 Upplevd Kvalitet 
 

Hur kunderna upplever kvaliteten på varumärket Getinge bedöms på allt företaget säger att de 

levererar. Det börjar redan i kontakten med kunden innan själva köpet. När kunden ringer till 

Getinge ska den känna att den är viktig och får den hjälp som behövs. Getinge arbetar med att 

erbjuda kunden kompletta lösningar för infektionskontroll allt från design av sterilcentraler, 

till utbildning och försäljning av förbrukningsartiklar. Det är viktigt att kunden upplever en 

hög kvalitet i allt detta för att hela varumärket ska uppfattas ha hög kvalitet. Själva 

säljprocessen är också viktig för hur kunden upplever kvalitet, att kunden får professionella 

offerter t.ex. 

 

”Får du en dålig offert blir du direkt skeptisk till om produkten är så bra egentligen” 
 

(J. Broström, personlig kommunikation, 29 april, 2011) 

 

Kvaliteten på själva produkten är också av stor betydelse för kundens samlade uppfattning. 

Broström menar att kunden ska känna att produkten är ny och att det är en högkvalitativ 

produkt. Ett väl utvecklat servicenät visar också vilken kvalitet varumärket står för. Broström 

menar att servicen när maskinerna väl går sönder är otroligt viktig. Kunden vill att maskinerna 

bara ska gå och gå och göra sitt jobb, kan Getinge då leverera en god service som tillgodoser 

detta är det bra för varumärket ur kvalitetssynpunkt. Enligt Broström är produkten och 

servicen de viktigaste komponenterna för hur kunden upplever kvaliteten på Getinge. 

 

För att vara medveten om hur kunden upplever kvaliteten på varumärket Getinge, arbetar 

företaget med kundnöjdhetsundersökningar. Genom dessa undersökningar får företaget 

information om hur nöjda kunderna är med produkterna men också servicen och 

försäljningstjänsten. Företaget har också ett complaint handling system i vilket det registreras 

reklamationer och fel som kunderna rapporterar in. På detta sätt har företaget hela tiden koll 

på vad som går fel och om det är samma komponent gång på gång som går sönder kan man se 

till att snabbt förbättra komponenten. 

 

Getinge har toppfokus från ledningsnivå på kvalitetsarbetet. Det finns en kvalitetsansvarig i 

ledningsgruppen som kontrollerar och följer upp alla kvalitetsfrågor samt avrapporterar detta 

månadsvis. Broström berättar att det saknades kvalitetsfokus från ledningsgruppen för bara 

två år sedan. Det övergripande ansvaret som finns idag innebär att Getinge kan se på kvalitet 

ur ett globalt perspektiv vilket tidigare bara gjordes globalt. På detta sätt får ledningen också 

insyn i de problemen Getinge har och kan tänkas få. 

 

För att kunderna ska uppleva en hög kvalitet menar Broström att Getinge verkligen måste leva 

upp till de förväntningar det innebär att varumärket befinner sig i premiumsegmentet. All 

Getinges kommunikation signalerar premium, i broschyrer används snygga professionella 

bilder, trycken håller hög kvalitet vilket Broström menar skapar förväntningar hos kunden där 

även säljkåren skapar vissa förväntningar genom vad de säger. När säljkåren möter en kund 

lyssnar de av kundens behov så att denne får sitt behov tillfredställt på ett korrekt sätt. När det 

gäller Life Science är det ofta en hel grupp som jobbar med kunden då det rör sig om stora 

komplicerade anläggningar. Gruppen arbete går ut på att på bästa sätt möta kundens behov 

vilket innebär att Getinge jobbar väldigt kundspecifikt på detta område. 
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Upplever kunderna att Getinge håller en hög kvalitet innebär det att varumärket kommer dra 

nytta av en positiv word-of-mouth då kunderna som tidigare sagt gärna sprider Getinges 

namn. Genom att ha en hög upplevd kvalitet kan Getinge använda det likt ett 

försäljningsargument. Broström berättar att Getinges produkter har en lång hållbarhet vilket 

innebär att den totala kostnaden utslagen på produktens liv är relativt låg. Den låga 

livscykelkostnaden betyder att Getinge kan ta ut ett högre inköpspris hos kunden, motiverat 

just av livscykelkostnaden.  

 

 

4.1.5 Märkeslojalitet 

 

En lojal kund hos Getinge är ständigt återkommande och upptäcker varje gång fler produkter 

under varumärket. Getinge märker också att de lojala kunderna litar på dem och att de 

återkommer därför att kunderna upplever en trygghet i att handla Getingeprodukter. 

Tryggheten, menar Broström, ligger i de lojala kundernas tidigare erfarenheter och om de är 

nöjda vet de att de kommer bli nöjda om de väljer oss igen, vilket är mindre riskfyllt än att gå 

in och starta upp en process med att leta ny leverantör.  

 

För att skapa lojalitet hos kunden och se till att de stannar, är byggandet av relationer en viktig 

komponent för Getinge. Den goda relationen med kunden är en av orsakerna att denne förblir 

lojal och återkommande menar Broström. För att bygga och hålla liv i relationen försöker 

Getinge alltid hitta en anledning att besöka kunden. Det är av stor betydelse eftersom vissa av 

Getinges produkter byts ut hos kunden ungefär vart femtonde år, och skulle det inte finnas 

någon anledning att hålla kontakt med kunden under denna tid skulle relationen försvagas. 

Getinge ser därför till att hålla ett brett produktsortiment med olika typer av produkter som 

kunderna kan tänkas behöva och på så sätt finns det alltid en anledning att kontakta eller 

besöka kunden. Getinge jobbar också med att se till att varumärkets egna utrustning fungerar 

bäst tillsammans, och att kommunicera ut detta till kunden, vilket kan innebära att kunden 

låses fast hos oss och stannar menar Broström. 

 

För en av Getinges produkter, vilket är ett IT-system som integrerar utrustning från Getinge 

till ett integrerat system använder sig företaget av ett lojalitetsprogram för användarna av 

systemet. Broström berättar att lojalitetsprogrammet fungerar likt en kundklubb där 

användarna träffas en gång om året för kunskapsöverföring och utbyte av erfarenheter. 

Getinge hjälper användarna med arrangemanget men det är de själva som bekostar allting. För 

att belöna kunderna för att de träffas på detta sätt går Getinge ut och frågar dem vilka deras 

fem största behov är och ser sedan till att jobba in det i nästa release av produkten. På detta 

sätt får Getinge bra input på kundernas behov samtidigt som kundernas behov tillfredställs. 

 

För Getinge är det absolut bästa med en bred lojal kundskara den goda referensbas de utgör. 

Broström menar att om Getinge har en ny potentiell kund och denne får komma i kontakt med 

någon av företagets lojala kunder sprider de gärna goda referenser vilket är väldigt effektivt. 

Vid några tillfällen har kunden tillfrågats varför de valde en produkt från Getinge, där svaret 

varit att de valde Getinge för alla andra har det. Även om detta inte händer dagligen är det ett 

tecken på hur viktigt och effektivt det är att ha nöjda och lojala kunder menar Broström. 

4.1.6 Exklusiva rättigheter 

 

Under affärsområdet infection control finns varumärkena Getinge, T-Doc samt Lancer 

registrerade. Bevakningen på dessa varumärken sköts centralt från företaget samt av en 
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advokat som ser till att registreringar kontinuerligt förnyas och uppdateras. Broström berättar 

att de hittills inte stött på något varumärkesintrång.  

 

 

4.2 AJ-produkter 

 

4.2.1 Företagsfakta 

 

AJ produkter startades 1975 i Hyltebruk med inriktning på att sälja kontorsinredning, 

lagerinredning och verkstadsinredning via katalog. Huvudkontoret är fortfarande beläget i 

Hyltebruk men under 2010 påbörjades arbetet med att föra upp ett nytt huvudkontor i 

Halmstad. Empirin berör varumärket AJ produkter som också är företagets namn. Intevjun 

genomfördes med Markus Ragnarsson.  

 

4.2.2 Märkeskännedom 

 

Märkeskännedom är något som AJ-produkter på olika sätt arbetar mycket aktivt med. 

Ragnarsson berättar att eftersom AJ-produkter säljer produkter i en rad olika kategorier är det 

en verklig utmaning för företaget att skapa hög märkeskännedom i samtliga 

produktkategorier. När det gäller produktkategorierna kontorsmöbler och förvaring har 

varumärket en hög kännedom men företaget arbetar aktivt med att öka märkeskännedomen 

även i övriga produktkategorier för att nå fram till fler kunder. Framför allt måste kunderna 

göras uppmärksamma på att AJ produkter säljer så mycket mer än just kontorsmöbler och 

förvaring vilket oftast kunderna förknippar dem med menar Ragnarsson.  

 

”Vi vill vara top-of-mind i många produktkategorier, om du tänker dig att du vill köpa en 

kontorsmöbel kan du ringa AJ, om du ska emballera en pall kan du också ringa oss” 
 

(Personlig kommunikation, M. Ragnarsson, 19 april, 2011) 

 

AJ-produkter har en omfattande och detaljerad produktkatalog med tydliga bilder och 

förklarande text på hela sortimentet och detta är det främsta verktyget för att öka 

märkeskännedomen. Arbetet med katalogen görs internt på AJ-Produkters marknadsavdelning 

där sju anställda jobbar med den på heltid. I och med att katalogen innehåller hela företagets 

sortiment kan både befintliga och potentiella kunder få ökad kännedom om varumärket i fler 

produktkategorier än enbart kontorsmöbler och förvaring . 

 

Katalogen skickas till de kundkategorier som AJ produkter tror är rätt, där den går till 

personer i ledande befattningar t.ex. försäljningschefer, marknadschefer eller lagerchefer. När 

kunden har fått katalogen blir den ibland en typ av försäljningsverktyg om kunden behöver 

något, exempelvis en konferensmöbel. Detta leder till att kunden bläddrar igenom avsnittet för 

konferensmöbler, beställer möbeln och sedan stänger katalogen. Ragnarsson menar att 

utmaningen för AJ produkter ligger i att katalogen hos vissa kunder används som ett 

beställningsverktyg , vilket medför att kunderna inte tar sig tid att bläddra i den och upptäcka 

AJ-produkters hela sortiment.  

 

AJ-Produkter har också en säljkår med både innesäljare och KAM-säljare ute på fältet. 

Säljkåren har också en viktig funktion när det gäller att öka märkeskännedomen för 

varumärket. Innesäljarna arbete innebär att de ringer upp både befintliga och potentiella 

kunder för att berätta om AJ-produkter och hela konceptet. KAM-säljarnas arbete med att öka 
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märkeskännedomen görs genom kundbesök både hos befintliga och potentiella kunder. Både 

vid innesäljarnas och KAM-säljarnas kontakt med kunden bläddras ofta katalogen gemensamt 

igenom vilket får till följd att kunderna upptäcker en större del av sortimentet och en ökad 

märkeskännedom i fler produktkategorier. 

De har visats att AJ- produkters höga märkeskännedom inom vissa produktkategorier 

påverkat merförsäljningen positivt, men att kunderna inte känner till att de säljer andra typer 

av produkter. Många kunder vill idag göra det lätt för sig genom att köpa allt från en och 

samma leverantör och därför är AJ- produkters stora mål att påminna kunderna om deras 

utbud, då en högre kännedom om utbudet kan ge merförsäljning.  

 

AJ produkter har tidigare försökt få sitt varumärke synligt så mycket som möjligt. Nuförtiden 

är det viktigt för AJ- produkter att deras reklam fylls med meddelanden och budskap. I och 

med att många redan vet vad AJ- produkter är har de redan en plattform att grunda sig på, där 

det nu gäller att få kunderna att förstå vad AJ- produkter gör och de arbetet är påbörjat i olika 

kanaler. Även om katalogen och radioreklam är en viktig del för AJ- produkter är den 

personliga kontakten den som höjer märkeskännedomen mest. Vid personlig kontakt tar 

kunden sig tid till att lyssna, vilket inte sker i samma omfattning vid masskommunikation. 

Problemet är att säljarna på AJ-produkter inte kan ringa runt till alla kunder och därför är 

reklam ett bra komplement till den personliga kontakten.  

 

4.2.3 Märkesassociationer 

 

Associationer är något som Aj- produkter arbetar aktivt med där företaget strävar efter att 

bygga upp en känsla kring varumärket.   

 

”Rent historiskt har vi varit väldigt fokuserade på sortiment och pris och jag anser att vi tänkt 

för mycket i de banorna och det vi måste göra nu är att bygga upp en känsla kring 

varumärket” 
 

(Personlig kommunikation, M. Ragnarsson, 19 april, 2011) 
 

AJ produkter har som mål att uppfattas som ”det glada företaget”. AJ- produkter har i 

dagsläget Måns Möller (komiker) på framsidan av sin katalog för att uppfattas som ett glatt 

företag, där komiker och idrottsstjärnor prytt framsidan sedan 1970-talet. När kunderna får 

den nya katalogen är tanken att det ska vara intressant att bläddra i den, där det stora intresset 

oftast är vem som pryder katalogen. Då tar kunderna också sig tid att bläddra i den där de lär 

sig mer om AJ -produkters sortiment.  

 

Ragnarsson berättar att tanken med att associeras som ”det glada företaget” handlar inte bara 

om komikern på katalogen utan att det ska också vara organisationen som är det glada 

företaget. För att kunna skapa den eftersträvande associationen arbetar företaget mycket med 

interaktionen med kund. När kunden kommer i kontakt med AJ- produkter ska de mötas av 

mänsklig värme och ett glatt bemötande av allt från växeltelefonist till säljkår. Det handlar 

inte om att vara lustig mot kunderna, utan att de ska vara seriösa och tillmötesgående för att 

kunderna ska känna sig väl omhändertagna. Genom att arbeta på detta sätt kommer 

varumärket AJ-produkter även att associeras med trevligt bemötande och mänsklig värme. 

  

Ragnarsson berättar att varumärket också ska associeras med öppenhet där kunden får så 

mycket information som möjligt från oss. Denna association skapas även den av hur kunderna 

blir bemötta av företagets medarbetare. 
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De positiva effekter företaget märkt av att arbeta med dessa associationer är att kunderna 

uppfattar dem på ett positivt sätt och att det finns en positiv attityd gentemot företaget och 

Varumärket. När kunden har att göra med AJ-produkter har de en positiv känsla i magen, 

vilket gör att kunderna stannar kvar som kunder även i framtiden. 

De positiva associationerna innebär att varumärket kan tillföra andra värden som gör att 

kunderna väljer AJ-produkter trots att företaget ibland har ett högre pris. Att kunderna 

associerar varumärket med mänsklig värme är en sak som starkt medverkar till att kunderna 

köper sina produkter AJ-produkter. Till sist menar Ragnarsson att det även förekommer att 

kunder som har positiva associationer gentemot AJ produkter sprider vidare ryktet om AJ 

produkter, vilket leder till en positiv word-of-mouth.  

 

4.2.4 Upplevd kvalitet 

 

Kunderna bedömer kvalitén på varumärket AJ-produkter inte bara på själva produkten men 

också på bemötandet från personalen, leveransen dels att varorna kommer i tid men också att 

det inte finns några transportskador. För AJ produkter är det av yttersta vikt att köpet blir så 

som kunden förväntat sig utefter ovan nämnda punkter. 

 

För att se till att kunderna upplever en hög kvalitet arbetar AJ-produkter med kundens 

förväntningar. Ragnarsson menar att priset skapar vissa förväntningar på en produkt och det 

är därför viktigt att pris och kvalitet på produkten stämmer överens, ett högre pris innebär att 

kunderna förväntar sig en högre kvalitet på produkten. AJ-produkter strävar därför att 

prissättningen stämmer överens med kvaliteten på produkten. 

 

”Pris och kvalitet håller ihop, köper du en borrmaskin för 99 kr eller en för 2000 kr kommer 

det definitivt vara skillnad i kvalitet på dem och det är det som är viktigt i vår prissättning, att 

koppla pris med kvalitet” 
(Personlig kommunikation, M. Ragnarsson, 19 april, 2011) 
 

 

AJ-produkter arbetar även här med katalogen som ett sätt att skapa rätt förväntningar hos 

kunden, där en korrekt och tydlig bild samt produkttexten ska ge bra information om vad 

kunden kan förvänta sig av produkten. Företagets hemsida har även den samma funktion som 

katalogen vad gäller förväntningar. 

 

AJ produkter arbetar också med att se till att produkterna på bästa sätt uppfyller kundens 

behov. När en kund ringer in för att beställa något ställer säljaren olika frågor till kunden för 

att på så sätt lyssna av kundens behov. När säljaren sedan är väl införstådd med behovet 

rekommenderas produkter som på bästa sätt lever upp till detta. På detta sätt får alltid kunden 

en produkt som möter dennes behov och man undviker att kunden uppfattar kvalitén som 

dålig.  

 

AJ-produkter jobbar långsiktigt med sin kvalitetsutveckling genom att besöka företagets olika 

leverantörer och i sin tur ställa kvalitetskrav på dem. Om det finns några problem med en viss 

produkt görs en bedömning om produkten helt skall tas bort ur sortimentet eller försöker man 

komma till rätta med problemet om det bara är en mindre avvikelse. Det jobbas kontinuerligt 

med att ställa krav på leverantörerna för att upprätthålla den goda kvaliteten på 

produktsortimentet. När en ny produkt tas in i AJ- produkters sortiment är det viktigt att den 
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håller vad varumärket står för. Framför allt vill inte AJ- produkter ta in en produkt som kan 

associeras med låg kvalité, då det kan leda till att hela företaget får en lågkvalitetsstämpel.  

Vidare mäter AJ-Produkter kontinuerligt alla reklamationer för att få en indikation på vilken 

kvalitetsnivå företaget håller och så fort något gått fel stoppas produkten från försäljning och 

företaget följer upp vad som gått fel med produkten. 

 

För att få indikationer på hur kunderna verkligen upplever kvaliteten på AJ-produkter går 

företaget helt enkelt ut och frågar kunden genom olika kundundersökningar. Ragnarsson 

menar att detta är något han absolut vill jobba mer med eftersom det är en mycket bra 

indikation på hur kunden uppfattar företaget i olika situationer där kundens uppfattning om 

kvalitet är en av faktorerna som undersöks.  

 

Ragnarsson menar att AJ-produkters arbete med att se till att hålla en rätt kvalitetsnivå och att 

kunderna också upplever det är viktigt för hur företaget uppfattas på marknaden, skulle 

företaget slarva och sälja produkter som inte håller måttet skulle de direkt uppfattas som ett 

företag med produkter på hobbynivå, vilket är en position på marknaden varumärket inte vill 

ha. Att varumärket håller kvaliteten högt både på produkter men även allting runt omkring, 

hela köpprocessen för kunden, innebär att kunden får ett extra värde som betyder att företaget 

kan ta ut ett pris som motiverar detta. 

 

4.2.5 Märkeslojalitet 

 

Ragnarsson menar att anledning till att kunderna förblir lojala till AJ- produkter är på grund 

av den ärlighet som kunderna får ta del av. Denna ärlighet yttrar sig i att AJ produkter aldrig 

försöker lura på kunden att köpa något, utan sätter sig in i kundens behov och vägleder 

kunden rätt för att försäkra sig om att kunden är nöjd med upplevelsen av att köpa något. Att 

en kund vet hur köpprocessen ser ut hos AJ- produkter, allt från beställning, hur fakturan ser 

ut till leverans, gör att kunden känner en trygghet gentemot varumärket och vill komma 

tillbaka. 

 

Arbetet med att vårda varumärkets redan lojala kunder samt att få fler lojala kunder pågår 

varje dag. Ragnarsson säger att nöjda kunder är en förutsättning för att de överhuvudtaget 

skall komma tillbaka.  

 

”Det är också så att även om kunden är nöjd nio gånger av tio, kan det räcka med en dålig 

erfarenhet för att de ska försvinna” 
(Personlig kommunikation, M. Ragnarsson, 19 april, 2011) 
 

För att se till att kunderna är nöjda arbetar AJ- produkter mycket med att sätta sig in i kundens 

behov och möta dem på rätt sätt, så som nämnts ovan. När det uppstår ett problem och en 

kund på något sätt är missnöjd med en produkt har företaget en del åtgärder att vidta med 

förhoppningen att det ska resultera i en nöjd kund ändå. Om det är fel på en produkt tar 

företaget tillbaka varan och försöker i första hand reparera den. Fungerar inte detta, får 

kunden en kreditfaktura eller en ny vara. Det är viktigt att agera snabbt så kunden förlorar så 

lite tid och pengar som möjligt. 

  

AJ-produkter upplever att varumärket har en stark relation till sina lojala kunder vilket är 

resultatet av att arbeta med fokus på nöjda kunder och se till att de blir bra behandlade i alla 

lägen. Säljkåren skapar relationer när de är ute och besöker kunderna, ett vänligt bemötande 

och att tillfredställa kundens behov är relationsbyggande åtgärder. Även bemötandet från 
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övrig personal bygger upp en relation. På AJ -produkter belönas återkommande kunder 

genom olika former av finansiella rabatter. Dessa rabatter grundar sig på hur mycket en kund 

handlar för och hur trogen kunden är, därför blir varje rabatt unik då de utformas efter varje 

enskild kund.  

 

Ragnarsson menar att om en kund skulle tappas kostar det mycket pengar med 

nykundsrekrytering. Ragnarsson förklarar vidare att företaget aldrig tjänar pengar på en ny 

kund första gången denne köper då rekryteringsprocessen oftast är mycket kostsam, främst är 

det säljkårens arbete som kostar. Ytterligare ett positiv bidrag av AJ-produkters lojala 

kundskara är något som Ragnarsson kallar intern word-of-mouth. AJ produkter har noterat att 

när de skickar en katalog till en kontaktperson de vet handlar regelbundet på ett företag, tipsar 

kunden andra personer på företaget vilket i sin tur leder till att AJ produkter får fyra till fem 

kontaktpersoner på ett och samma företag. Det har också visat sig att om en kontaktperson 

hos en viss kund byter arbetsgivare är det vanligt att han eller hon ”tar med sig” AJ-produkter 

som leverantör vilket tyder på lojalitet hos kunden menar Ragnarsson. 

 

4.2.6 Exklusiva rättigheter 

 

AJ produkter har registrerat den grafiska logotypen och namnet AJ produkter. Även om det är 

svårt att skydda varumärket, framför allt globalt, är detta något som det jobbas med hela tiden. 

AJ produkter har exempelvis svårt för att skydda varumärket om ett annat företag skulle 

använda sig av samma eller liknande namn i en annan produktklass.  

 

4.3 Nordifa 

 

4.3.1 Företagsfakta 

 

Nordifas verksamhet har rötter från mitten av 1800-talet då de startade tillverkningen av 

maskinfilt, vilket fortfarande utgör företagets kärnverksamhet. Nordifas huvudkontor är idag 

beläget vid Flygstaden i Halmstad där de idag arbetar på fyra produktområden: avancerade 

industritextilier, filtrering, formpressade produkter och sportgolv. Empirin berör varumärket 

Nordifa och intevjun genomfördes med Robert Bornefalk. 

 

4.3.2 Märkeskännedom 

 

För att skapa märkeskännedom jobbar Nordifa med olika former av verktyg för att sprida 

varumärket Nordifa och öka märkeskännedomen bland kunderna. Bland annat har Nordifa en 

kundtidning som heter ”Unlimited” som utkommer både på svenska och engelska. 

”Unlimited” får kunderna ta del av 4 gånger per år och den skickas ut till deras gamla kunder 

men även potentiella kunder. Bornefalk berättar att ”Unlimited” fungerar som en 

informationskälla för kunden, där Nordifa berättar om det fortskridande arbetet på Nordifa, 

vilka framsteg som gjorts och de speciella funktioner som Nordifa löst till kunder. Det skickas 

även ut direktreklam (DR) där kunderna får ta del av olika kampanjer från Nordifa. De 

utskick som görs är alltid riktade meddelanden på grund av att Nordifa då kan koncentrera sig 

på en specifik kundgrupp, exempelvis konstruktörer. I många fall menar Bornefalk att 

kundgrupper som konstruktörer inte tänker på att filt kan användas som lösning på deras 

funktioner och därför använder Nordifa riktade meddelanden för att informera om ett annat 

alternativ än det de har idag. 
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Det är även säljkårens uppgift att besöka potentiella kunder, där de kan påminna och sprida 

varumärket Nordifa samt vilka lösningar de kan erbjuda. 

 

”Vi vet att vi måste ha mycket kontakt med kunden, att lyssna av kunden och att framföra våra 

kunskaper och idéer så att vi kan lösa funktionen. När vi har löst funktionen och vi har 

lyckats, då står Nordifa rätt starkt.” 

 
(Personlig kommunikation, R. Bornefalk, 27 april, 2011) 

 

I och med att Nordifa säljer kundanpassade produkter är det viktigt att säljkåren förmedlar 

budskapet att Nordifa finns för att lösa kundens problem. Nordifa arbetar också med att skicka 

ut prover till kunder för att de ska få en uppfattning om produkten, vilket senare följs upp av 

ett telefonsamtal från Nordifas säljare. Ibland kan det finnas ett behov för Nordifa att ställa ut 

på mässor och liknande, där har kunderna chans att komma i kontakt med produkterna 

samtidigt som Nordifas säljare kan inleda en relation med kunderna.  

 

Bornefalk berättar att Nordifa i dagarna arbetat fram en ny hemsida vilket ska ge Nordifa fler 

träffar när kunden söker på produkter som Nordifa tillhandahåller, vilket benämns som 

sökoptimering. Den nya hemsidan kommer enligt Bornefalk ge Nordifa större chanser till att 

locka till sig nya kunder då Nordifa kommer att komma högre upp i träfflistan på diverse 

sökmotorer. Detta är ett steg i den strävan att få en högre märkeskännedom hos Nordifas 

kunder, vilket mera långsiktigt kan leda till att Nordifa blir top-of-mind inom vissa 

produktkategorier. Bornefalk menar ändå att lösningar på funktioner är den största bidragande 

faktorn när det gäller att öka märkeskännedomen. Kan Nordifa visa kunderna att de kan spara 

energi på ett stålverk etc. då blir det en viktig del för Nordifa, då fler får upp ögonen för 

lösningen på problemet och Nordifa. Genom alla de informationsverktyg Nordifa använder 

sig av   

 

4.3.3 Märkesassociationer 

 

Tidigare, närmare bestämt på 1980-talet var Nordifa och är fortfarande delvis känt för deras 

tennisgolv Bolltex elite. Under tiden då Bolltex elite var det ledande tennisgolvet inom 

hardcourt användes stora tennisspelare såsom Björn Borg, Boris Becker i marknadsföringen. 

Under den tiden kretsade mycket av Nordifas verksamhet kring tennis och Nordifa 

associerades med professionella tennisgolv, tack vare användandet av tennisstjärnorna.  

    

Idag är tennisgolven en liten del av Nordifas verksamhet och Nordifa använder sig inte längre 

av tennisstjärnor för att kunderna ska skapa associationer gentemot Nordifa. Bornefalk 

berättar att de associationer som Nordifa försöker skapa idag handlar till stor del om hur väl vi 

kan leverera produkten förklarar Bornefalk. Även om vi är lite dyrare än våra konkurrenter är 

målet att vi ska vara en säker och pålitlig leverantör, därför är det viktigt att vi håller löftena 

kring det, berättar Bornefalk. Bornefalk berättar att en gång hände det att en kund blev ”lurad” 

avseende filtmaterial. Bornefalk berättar vidare att det tog Nordifa några timmar att upptäcka 

felet och löste genast misstaget. En tid efter misstaget fick Nordifa ett mail från kunden där 

denne förklarade att de alltid litat på Nordifa och kommer göra det i fortsättningen också. 

Bornefalk menar att det är viktigt för Nordifa att vara ärlig mot sina kunder så att inga 

negativa associationer av Nordifa uppstår.   
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”Vi på Nordifa vill hålla flaggan högt och framhålla de positiva associationer som finns på 

ett korrekt och ärligt sätt, för att bibehålla våra kunder och ett högt förtroende.” 

 
(Personlig kommunikation, R. Bornefalk, 27 april, 2011) 

 

Vid en rad kundundersökningar som gjorts på Nordifa har det visat sig att Nordifa står för 

trygghet, att det är en säker och pålitlig leverantör och det förklarar Bornefalk är starka värden 

med varumärket Nordifa. Undersökningarna visade också att Nordifas positiva 

märkesassociationer bidrog till att kunderna gärna betalade ett högre pris bara för att få sitt 

problem löst. Genom att Nordifa erbjuder service i form av att skicka ut tekniker när 

produkten felar hos kunden, stärks associationerna om att Nordifa är ett seriöst företag , även 

efter köpet.  

 

4.3.4 Upplevd kvalitet 

 

Enligt Bornefalk handlar upplevd kvalitet om hur Nordifa kan lösa kundens problem så att de 

i sin tur tjänar pengar på sin process. Bornefalk berättar vidare att det även är viktigt hur 

kunden blir mottagen när denne ringer till Nordifa eftersom många kunder anser att 

mottagandet ingår i den upplevda kvaliteten.  

 

För att mäta hur kunderna upplever kvaliteten hos Nordifa genomförs varje år 

attitydundersökningar förklarar Bornefalk. Attitydundersökningarna utförs genom att ett antal 

kunder väljs ut, urvalet är alltså inte helt slumpmässigt. De utvalda kunderna brukar vara en 

blandning mellan större och mindre företag, samt en blandning av företag på olika 

affärsområden. Utskicket går sedan via mail till de utvalda kunderna där de får fylla i 

frågeformuläret, vilket senare generar i att Nordifa får in data om kundernas uppfattning om 

kvaliteten. 

 

Bornefalk förklarar också att reklamationer är ett bra sätt att få en uppfattning om den 

upplevda kvaliteten då hanteringen av reklamationer är ett bra försäljningsargument om det 

sköts på rätt sätt. Samtidigt vill Bornefalk poängtera att säljarna är en viktig källa för 

kundernas uppfattning om kvaliteten, då en del av deras jobb är att analysera kunderna för att 

sedan ta med den informationen till Nordifa för eventuellt åtgärda ett fel eller ett problem.  

På Nordifa och den B2B-marknad de verkar på är det inte viktigt hur produkten ser ut utan att 

den har rätt funktion. Bornefalk berättar att i och med att de säljer kundanpassade produkter 

måste kundens behov förstås in i minsta detalj. Kan inte säljaren förstå kundens behov tas 

informationen till Nordifa där problemet löses med hjälp av ett team.  

 

”Vår ledstjärna är det vi har informerat kunden om, det är de vi levererar, det är för oss 

kvalitet.” 

 
(Personlig kommunikation, R. Bornefalk, 27 april, 2011) 

 

Den höga kvalitet som kunderna associerar Nordifa med bidrar till att kunderna gärna betalar 

lite extra för deras produkter. Bornefalk berättar att i och med att vi på Nordifa satt ett värde 

på våra produkter i form av hög kvalitet kan Nordifa också ta ut högre priser, vilket vi har sett 

att kunderna gärna betalar för. Kunderna ser en fördel i att köpa produkter av hög kvalitet 

istället för att köpa produkter med osäker kvalitet till ett billigare pris.  
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4.3.5 Märkeslojalitet 

 

Bornefalk berättar att Nordifas lojala kunder stannar kvar som kunder främst eftersom de 

upplever att vi är ärliga, att vi levererar det vi lovar och att det finns en stark relation mellan 

oss och kunden. 

 

På Nordifa belönas inte kunderna av några former av rabatter eftersom alla affärer är 

individuella. Däremot belönas återkommande kunder med att Nordifas säljare besöker dem en 

extra gång för att upprätthålla kontakten samt informera om lösningar på kundernas problem.   

 

Nordifa arbetar mycket med att skapa en långsiktig relation med kunden, då Nordifa måste 

lägga ner mycket resurser på att rekrytera en ny, om en gammal kund förloras. Det är 

framförallt säljarna, vilka genom besök och regelbunden kontakt med kunderna som bygger 

relationerna. Bornefalk poängterar dock för Nordifas fortlevnad att Nordifa har som mål varje 

år att bearbeta gamla kunder, samtidigt som 10 % av kundregistret ska vara nya kunder.   

 

En märkeslojal kund till Nordifa bidrar till att nyttig information kommer Nordifa tillhanda 

dels om vad som händer på marknaden och dels vad Nordifa behöver förändra eller förbättra. 

 

”Det kan vara så att en lojal kund som vi har en väldigt bra relation med, pratar öppet om 

vad som händer och sker på marknaden och vad våra konkurrenter erbjuder.” 

 
(Personlig kommunikation, R.Bornefalk, 27 april, 2011) 

 

Ett annat beteende hos de lojala kunderna är att de mer än gärna köper andra produkter av 

Nordifa. Bornefalk förklarar att har Nordifa erbjudit en lösning på ett problem ser gärna 

kunden att Nordifa löser andra problem på funktioner som kunden har. En märkeslojal kund 

blir en inkomstkälla även i framtiden för Nordifa. 

 

I och med att de lojala kunderna återkommer och vill att Nordifa tillfredställer nya behov hos 

dem, blir kunderna en källa till produktutveckling och nya kompetenser för Nordifa. I och 

med att Nordifa jobbar helt kundspecifikt vid utformningen av sina produkter krävs en 

kontinuerlig dialog med kunden, där Nordifa kan lära sig just den kundens process och 

kompetensområde. En återkommande kund blir därför en mycket bra källa för kunskapsutbyte 

och gör att Nordifa kan utveckla nya produkter menar Bornefalk.  

 

4.3.6 Exklusiva rättigheter 

 

Nordifa har ordet ”Nordifa” inregistrerat samt några andra produktmärken. Bornefalk berättar 

att ”Nordifa” är skyddat i hela världen och att de har juridisk bevakning på det så att inga 

intrång sker och lägger en hel del resurser på det. 

 

4.4 Logent 

 

4.4.1 Företagsfakta 

 

Logent är Nordeuropas främsta logistikkonsult. Företaget erbjuder bl.a. bemanning, tull, 

logistikupphandling, logistikutbildning och riktar sig till logistikintensiva verksamheter. 

Logent riktar sig både till mindre nischaktörer och större globala företag inom logistik och 
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handel. Den insamlade empirin berör varumärket Logent och intevjun genomfördes med 

Michael Arvidsson. 

4.4.2 Märkeskännedom 

 

Arvidsson berättar att de insett att Logent är en mindre aktör inom logistiksegmentet, därför 

har de nischat sig mot bemanningstjänster i logistiksegmentet. Vidare berättar Arvidsson att 

de har en begränsad potentiell kundskara vilket gjort att de insett att de inte kan öka sin 

märkeskännedom genom annonsering. Logent använder sig därför enbart av riktade 

meddelanden för att öka sin märkeskännedom, förklarar Arvidsson. För att öka sin 

märkeskännedom arbetar Logent via tre kanaler: sökmotor/ad-words, mässor/events och 

utskick. Arvidsson förklarar att de i början fokuserade mycket på att använda sig av ad-words 

kampanjer. Arvidsson berättar att när hemsidan hamnade högre upp i Googles träfflista gick 

Logent över från ad-words tjänster till sökoptimeringstjänster. Logent finns också med vid 

diverse branschmässor då detta är ett bra sätt att träffa nya kunder och upprätta kontakter med 

dem. Arvidsson berättar att Logent också arrangerar egna events där kunderna bjuds på 

frukost, en liten form av guerilla-marknadsföring. För Logent är det viktigt att de ska vara 

top-of-mind och alltid sträva efter det. I och med att de har en komplex affärsmodell, förklarar 

Arvidsson att det är viktigt när de träffar sina kunder att Logent ska vara positivt laddat, 

samtidigt som kunderna ska vara nyfikna på vad Logent gör.  

 

Arvidsson förklarar att i och med att Logent gått från att vara en liten till en medelstor aktör 

på marknaden blir de ändå inte nerringda av potentiella kunder, däremot ser Arvidsson att en 

ökad märkeskännedom bidrar till att Logents säljare lättare kan få till ett möte med kunden. 

Samtidigt ser Arvidsson att en ökad märkeskännedom gör att Logent kan diskutera mer med 

kunden vid besök. Arvidsson förklarar att de fått mycket medial uppmärksamhet i form av att 

pressen uppmärksammat Logent eftersom bland annat Logents omsättning ökat radikalt sedan 

starten för knappt 5 år sedan, vilket enligt Arvidsson kan vara en förklaring till den ökade 

märkeskännedomen.   

 

”Vi har fått väldigt mycket press de senaste året, i och med att vi bombarderat pressen så tror 

jag att det är ingen rök utan eld.” 

 
(Personlig kommunikation, M.Arvidsson, 5 maj, 2011) 

4.4.3 Märkesassociationer 

 

Arvidsson berättar att de vill att kunderna ska uppfatta Logent som ett företag som gör mycket 

affärer, då de i grunden är ett entreprenörsföretag. Samtidigt vill Arvidsson att kunderna 

förstår att Logent är ett specialistföretag inom logistik. I och med att Logent synts mycket i 

pressen på senare tid förklarar Arvidsson att förr eller senare kommer någon sprida negativ 

information om Logent. Därför arbetar Logent med att skapa en fallhöjd kring denna aspekt, 

vilket innebär att Logent försöker sprida budskapet att de är entreprenörer och att de gör 

mycket affärer. Denna bild ska enligt Arvidsson senare vara tillräckligt stark när någon 

kommer sprida negativ information om Logent. Taktiken från Logents sida är att kunna hävda 

att det vem som helst att entreprenörer ibland begår misstag.  

 

”Har du full kontroll på allting då går det inte tillräckligt fort, lite den taktiken har vi, att 

skaffa fallhöjd.”   

 
(Personlig kommunikation, M.Arvidsson, 5 maj, 2011)  
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Arvidsson berättar att kundernas positiva uppfattningar om Logent bidrar till att Logents 

säljare får komma och besöka kunderna. Arvidsson berättar vidare att kunderna är nyfikna när 

de ringer till dem, vilket gör att det blir lättare att få till ett möte. Arvidsson menar att kan inte 

säljarna besöka kunderna, blir det heller inga affärer. Arvidsson menar att företagets image 

bidrar till att kunderna öppnar dörren, men sen handlar det om att göra ett gott jobb. 

Arvidsson förklarar att det är viktigt att Logents säljare som besöker kunderna står för samma 

sak som Logent gör. Arvidsson förklarar vidare att säljarna är varumärkesbärare och kunder 

kan i vissa fall köpa på känsla gentemot personerna som är varumärkesbärare. Därför måste 

Logents säljare vid besök leva upp till kundens förväntingar och krav.  

 

4.4.4 Upplevd kvalitet 

 

När kunderna bedömer kvalitén på det som levereras från Logent tittar de främst på olika så 

kallade nyckeltal, vilka är olika typer av mål som företagets tjänst måste nå upp till. På grund 

av att Logent är ett bemanningsföretag i logistikbranschen kan ett sådant nyckeltal vara 

exempelvis hur många order en medarbetare lyckas plocka per timme ute hos kunden. För att 

Logent ska upplevas hålla en hög kvalitet måste dessa nyckeltal först och främst uppfyllas. 

Hos en del utav kunderna används inte nyckeltal och i de fallen blir det den enskilde 

medarbetaren som vägs in i kundens kvalitetsbedömning av Logent. Arvidsson menar att det 

yttersta ledet, exempelvis den enskilde truckföraren måste göra bra ifrån sig för att Logent ska 

uppfattas hålla en hög kvalitet. 

 

Hos Logents kunder finns det en regelbunden kontakt där information om hur kunderna 

upplever kvalitén på det som levereras samlas in. Även kundenkäter används och skickas ut 

två gånger per år till de större kunderna där Logent får indikationer på hur tjänsterna upplevs 

och områden att förbättra. Alla i ledningen på Logent har på ett eller annat sätt kundkontakt 

vilket innebär att även de får indikationer på kundernas uppfattningar direkt från källan. 

 

Logent har klara mål och policys för sitt kvalitetsarbete, vilka löper på en femårsplan. Mål 

och policys vilka återfinns i planen kopplas till de kundenkäter som nämndes tidigare, för att 

se till att målen efterlevs. I Logents fall är det oftast två personer som ansvarar för en kunds 

kontrakt. Den första kontakten med kunden står oftast säljaren för och det är hans eller hennes 

jobb att sätta sig in i kundens behov och förklara för denne vad Logent kan erbjuda och 

leverera. Sedan sker en överlämning till den som ansvarar för att själva tjänsten levereras. I 

överlämningen är det viktigt att det framgår vad säljaren lovat kunden för att det ska stämma 

överens med det som faktiskt levereras. Lever inte tjänsten upp till det kunden väntat sig 

resulterar det i ett missnöje hos kunden.  

 

Att Logent uppfattas hålla hög kvalitet på sina tjänster innebär att företaget har en position på 

marknaden som förknippas med hög kvalitet. Detta i sin tur betyder att Logent kan rikta sig 

till kunder de vill och kan därför se till att jobba med de mest lönsamma. En annan positiv 

effekt av att Logent förknippas med hög kvalitet är att företaget ses som en seriös 

arbetsgivare, vilket gör att de kan knyta till sig de bästa medarbetarna. Att Logent har bra och 

kompetenta medarbetare skickar i sin tur positiva signaler till kunden och gör Logent till en 

attraktiv leverantör av logistiktjänster. 
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4.4.5 Märkeslojalitet 

 

Först och främst menar Arvidsson att utan en stark relation till kunden blir Logent inte kvar 

som leverantör särskilt länge. Konsult- och regionscheferna är ofta ute och besöker kunderna 

och relationen byggs detta vis upp. En annan orsak till att kunderna återkommer är att Logent 

efterhand knyter till sig kunskap om kundens verksamhet och blir därmed specialist på den, 

vilket för till följd att ett byte av leverantör skulle innebära att kunden måste lära upp en ny 

leverantör vilket är en resurskrävande process. 

 

För att se till att kunderna återkommer och förblir lojala ser Logent till att få en bra inblick i 

kundens verksamhet. På detta sätt ser Logent hur de på bästa sätt kan tillgodose kundens 

behov och kan också komma med förslag och idéer på hur kundens logistik kan förbättras 

även i framtiden. Syftet är att ta över en tillräcklig stor del av kundens verksamhet att det blir 

stora omställningskostnader om kunden skulle byta leverantör. Arvidsson förklarar att Logent 

inte kan ta över en kunds verksamhet på en dag utan att de måste jobba sig uppåt långsiktigt 

och bygga ett förtroende till kunden. Vidare förklarar Arvidsson att kunderna inte får gå runt 

och vara missnöjda. Om detta händer måste konsult- eller regionscheferna snabbt ta tag i 

dessa problem, sätta sig ner med kunden och förklara hur det ser ut och varför. För att snabbt 

få kunden nöjd skulle Logent kunna göra precis som kunden säger, men ofta är det inte 

hållbart i ett längre perspektiv, Arvidsson menar att det i sådana situationer är viktigt att 

kunden inser att det är Logent som är experter på logistik och vad kunden är i behov av. 

 

”Man kan alltid få en nöjd kund om man alltid gör som kunden vill. Men det är inte de vi 

menar med att han en nöjd kund, utan vi vill alltid vara ute och göra de kunden behöver.” 

 
(Personlig kommunikation, M. Arvidsson, 5 maj, 2011) 

 

Logent arbetar också med att belöna lojala kunder. Vanligt förekommande är att kunderna 

bjuds med på olika branschrelaterade mässor eller events. Finansiella rabatter är också något 

som förekommer och fungerar likt en trappa vilken baseras på hur mycket kunden handlar av 

Logent. 

 

Den absolut största positiva effekten av en lojal kundskara för Logents del är att företaget har 

en säkrare budget framför sig. Med en säker inkomstkälla är det möjligt att planera och jobba 

mer långsiktigt. Vidare är vetskapen om att Logent har en bred lojal kundskara något som 

smittar av sig på andra i branschen och ger en positiv bild av företaget. Logent upplever också 

att de har nytta av sina lojala kunder i form av en god referensbas. När en ny kund bearbetas 

lämnas ofta en lojal kund som referens och det är något de gärna ställer upp på. 

 

4.4.6 Exklusiva rättigheter 

 

Arvidsson berättar att det är bara namnet Logent som är varumärkesskyddat. Arvidsson 

berättar vidare att logotypen inte är skyddad, då han anser att det är för omständigt att skydda 

den. Hittils har Logent skyddat sitt varumärke i EU-länderna samt Norge. Arvidsson berättar 

att de inte har någon systematisk bevakning kring varumärkesintrång, då Arvidsson är av tron 

att innehar de webdomänerna, är de relativt bra skyddade. Arvidsson förklarar att i och med 

att de verkar på en snäv marknad skulle de anställda på Logent märka snabbt om någon med 

exempelvis liknande namn gjorde intrång på samma marknad.  
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5. Inomfallsanalys 

 
5.1 Getinge 

 
5.1.1Märkeskännedom 

 

Percy och Rossiter (1992) anser att kunderna oftast väljer det varumärke som är top-of-mind. 

Att vara top-of-mind är något som Getinge arbetar med, då deras strategiska mål enligt 

Broström är att vara top-of-mind inom de segment deras olika produkter verkar i. Aaker 

(1991) förklarar att företag som använder sitt varumärke inom flera produktkategorier kan få 

en mer framträdande roll på marknaden. Broström förklarar att är inte varumärket Getinge 

etta eller tvåa inom marknadssegmentet är det inte lönsamt, därför strävar Getinge alltid efter 

en topposition på de marknader de verkar på. Broström förklarar att globalt sett har Getinge 

en hög märkeskännedom men att det finns avvikelser bland annat på lokala marknader. 

 

Doyle och Stern (2006) påvisar att en bättre lönsamhet i framtiden kan vara resultatet av 

arbetet som tidigare lades ner på att öka märkeskännedomen. Broström förklarar genom att 

Getinge har skaffat sig en hög märkeskännedom har de ett försprång gentemot 

konkurrenterna. Skulle kunden upptäcka ett behov som de behöver få tillfredsställt, tänker de 

på att Getinge kan lösa det behovet. En tolkning av Broströms förklaring med att en hög 

märkeskännedom ger dem ett försprång mot sina konkurrenter, kan ge Getinge bättre 

lönsamhet.      

 

Bendixen et al. (2008) beskriver att den personliga kontakten var den mest bidragande 

orsaken till en ökad märkeskännedom på B2B-marknader. Samma tanke har också Broström 

då hon förklarar att om Getinge vill öka sin märkeskännedom inom ett visst geografiskt 

område, rekryteras nya säljare då den personliga kontakten som säljarna står för bidrar mest 

med att öka märkeskännedomen. Vidare menar Broström att säljarna är varumärket, det 

säljarna presenterar ökar märkeskännedomen. Broström förklarar att Getinge valt att inte 

synas särskilt mycket i media, även om Broström anser att det ibland hade varit lämpligt att 

använda sig mer av media i länder där märkeskännedomen är låg.   

 

Kotler et al. (2008) förklarar att reklam är en form av exponering av varumärket. En form av 

reklam är så kallad sökordsoptimering och använding av digitala media i form av internet. 

Broström förklarar att Getinge arbetar med sökordsoptimering då detta verktyg bidrar till att 

säljkåren får uppslag till nya kunder genom detta. För Getinge är användning av digitala 

media och sökordsoptimering ett effektivt sätt att öka märkeskännedomen. 

 

Broström förklarar att mässor och events är en bra kanal eftersom Getinges representanter får 

en personlig kontakt med kunden. Broström förklarar att Getinges kunder ofta befinner sig på 

mässor och kongresser och därför är det viktigt för Getinge att närvara på dessa typer av 

events för att knyta kontakter. Keller et al. (2008) anser att märkeskännedomen stärks om 

varumärket frekvent exponeras för kunden, exempelvis på mässor och events. I och med att 

Getinge befinner sig på de flesta mässorna ger detta både en bra och frekvent exponering 

vilket bör öka Getinges märkeskännedom. 
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5.1.2 Märkesassociationer 

 

Melin (1999) förklarar att framhävs det inga skillnader mellan varumärken inom en viss 

produktkategori kommer priset vara den avgörande faktorn för köpet. Broström belyser att 

Getinges mål är att framhäva associationen ergonomi för kunden. Broström berättar vidare att 

Getinge har valt att fokusera på personen som ska använda produkten, därför ska kunden 

tänka på Getinge när användarvänlighet och ergonomi nämns. Aaker (1991) anser att 

associationerna som kunden bär på gentemot ett varumärke, utgör en anledning att köpa 

varumärket. Associationen att människan är i fokus vid användning av produkten kan till viss 

del vara avgörande när kunden ska bestämma sig för vilken produkt de ska köpa, enligt 

Broström. Broström vill också poängtera att Getinges produkter befinner sig i ett 

premiumsegment vilket gör att kvalitetsassociationerna till Getinges produkter är viktiga. 

Eftersom det enligt Broström är vida känt att kunderna sprider positiv word-of-mouth och att 

de rekommenderar varandra gör att Getinge hela tiden strävar efter att upprätthålla sina 

positiva associationer. Jämförs teorierna med Broströms kommentarer finns det synnerliga 

skäl till att skapa positiva associationer eftersom kunden reagerar positivt på det.  

 

Baack (2006) anser att exponeringar bör ha fokuserade budskap för att stärka associationerna 

till varumärket. Även Broström är av samma uppfattning eftersom Getinge vill kommunicera 

ut ergonomi och användarvänlighet till kunderna. Broström förklarar vidare att Getinge inte 

framhäver bilder på enbart produkterna, utan bilder på personer som använder produkterna 

för att stärka associationerna och för att kunden ska få rätt uppfattning om Getinge. Broström 

betonar ändå att säljkåren än en gång är en viktig associationsspridare, då de är väl medvetna 

om Getinges betydelse, vilket säljarna är duktiga på att förmedla ut till kunderna.  

 

Aaker (1991) förklarar att skulle kunderna få fel uppfattning om varumärket går det att styra 

kunderna in på rätt spår, genom att framhäva de positiva värden som varumärket står för. 

Broström förklarar att i och med att Getinge associeras med hög kvalitet är det viktigt att 

produkterna också håller det. Broström berättar att det hänt att en produkt inte kunde uppfylla 

den kvalitet som förväntades. Detta innebar att Getinge tog bort produkten från marknaden 

tills Getinge utvecklat den till att hålla den kvalitetet Getinge lovat, för att kunderna inte 

skulle få fel uppfattning om varumärket. 

 

Huruvida inköpare på företag kan vara känslomässigt engagerade i ett varumärke berör Lynch 

och de Chernatony (2004) då de menar att inköparna är styrda av både sin organisation och 

sina egna personliga känslor och uppfattingar om varumärket. Samma tanke är Broström av 

då hon anser att inköpare trots allt är människor och att de kan ha emotionella associationer 

gentemot Getinge som varumärke. Kunden är, med hänsyn till teorin från Lynch och de 

Chernatony (2004) samt Broströms förklaring, både rationell och emotionell i sitt köpbeslut. 

Det bör uppmärksammas att vår empiri är hämtad ur företagets perspektiv och representerar 

då endast företagets uppfattningar. Huruvida Getinges kunder verkligen är av denna 

uppfattning anser vi ej kunna bekräfta.  

 

Något som tas upp i teorin men som inte tillämpas av Getinge är den faktorn att involvera 

kunden för att skapa associationer. Exempelvis menar Aaker (1991) att rundturer på företaget 

ger kunden en upplevelse och kan därmed skapa positiva associationer. Broström förklarar att 

bjuda in kunderna för besök är inget de använder sig av utan det handlar för Getinges del att 

hålla en hög kvalitet, att säljkåren och att de anställda vid mässor/kongresser framhäver de 

positiva associationerna. 
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5.1.3 Upplevd kvalitet 

 

Hur kunderna upplever den samlade bilden av kvalité på varumärket Getinge bedöms på allt 

de säger att de levererar. Utöver själva produkten är det de olika tilläggstjänsterna samt 

bemötandet av kunderna och själva säljprocessen, att även den sköts professionellt. De olika 

delar kunderna bedömer Getinge på kan liknas vid de dimensioner Aaker (1991) beskriver. 

Författaren menar att det är viktigt att känna till vad det är kunderna tittar på, vilka 

dimensioner kunderna använder för att bedöma kvaliteten på det som levereras från 

varumärket. Av empirin framgår det att Getinge vet vilka dimensioner kunderna tittar på för 

att skapa den samlade bilden av kvalitet på varumärket, vilket teorin säger är viktigt att känna 

till. 

 

Bemötandet av kunden samt säljprocessen menar Broström också var viktiga delar i kundens 

bedömning. Bemötande och en professionell säljprocess kan appliceras på det Aaker (1991) 

säger om att mindre ansträngningar från företagets sida kan göra att kunderna gärna kommer 

tillbaka och att detta kan bidra till att kunden blir lojal. Som exempel nämns att om en säljare 

lägger ner lite extra tid på kunden kan det vara det lilla som avgör om kunden kommer 

tillbaka eller ej. I vilket fall som helst är Getinges agerande positivt för kundernas bild av 

varumärket, vare sig det är att de skapar en positiv kvalitetsassociation eller att de känner att 

de vill återkomma. 

 

För att få indikationer på hur kunderna upplever kvalitet på varumärket Getinge, arbetar de 

med undersökningar för att se hur nöjda kunderna är med produkterna men också med 

servicen och försäljningsarbetet. En annan indikation på kvalitetsnivån är reklamationerna 

Getinge får in. Dessa två sätt att skaffa information om kundernas uppfattningar nämner 

Sandholm (2008) och menar precis som Broström att reklamationer är en bra 

informationskälla för kvalitet eftersom det lätt går att se var och vad det är som brister i 

kvalitetsarbetet.  

 

Av empirin framgår det att Getinge har toppfokus från ledningsnivå vad gäller kvalitetsarbetet 

i organisationen. Detta stämmer överens med vad både Aaker (1991) och Sandholm (2008) 

säger, då de menar att det krävs att ledningen har stort fokus och hög prioritet på kvalitet 

eftersom det är de som bestämmer riktlinjer och mål med kvalitetsarbetet. Waller och Ahire 

(1996) menar att det är viktigt att ledningen jobbar med att skaffa sig rätt uppfattning om hur 

kunderna upplever kvaliteten eftersom det annars kan leda till att det saknas incitament till att 

förbättra kvaliteten. Getinges ledning har som sagt en god insikt i hur kunderna uppfattar 

kvaliteten vilket är i linje med hur Waller och Ahire (1996) ser på det. 

 

Att hantera kundens förväntningar är även det ett sätt att påverka hur kunderna upplever 

kvalitet, förväntningarna skapas av tidigare erfarenheter men också från kommunikation från 

företaget (Solomon et al. 2006). Att kundens förväntningar spelar in på kvaliteten styrks av 

Sandholms (2008) definitioner på kvalitet som säger att en produkt anses ha hög kvalitet om 

den lever upp till kundens förväntningar. Getinge jobbar med att skapa förväntningar hos sina 

kunder genom att kommunikationen ifrån dem ska signalera en hög kvalitet precis som den 

teoretiska referensramen förespråkar. Broström menar att broschyrer och bilder är 

professionellt utformade och håller hög kvalitet. Genom att hålla en hög kvalitet i 

kommunikationen kan det ge ledtrådar om produktens kvalitet enligt Aaker (1991). Reklam 

kan ses som extrinsic cues och påverkar enligt Dodds et al. (1991) kundens förväntningar på 

produkternas kvalitet. Getinges sätt att jobba med extrinsic cues ger alltså kunden en bild av 

vilken kvalitet kunden kan förvänta sig av deras produkter. Skulle kommunikationen från 
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Getinge hålla en sämre kvalitet skulle detta kunna leda till att kunderna uppfattar Getinge som 

ett lågkvalitetsmärke vilket skulle kunna göra att kunderna avstår från att köpa. Detta 

resonemang är under förutsättning att kunden inte har tidigare erfarenhet av Getinge. 

 

Vidare jobbar Getinge med att se till att kundens behov på bästa sätt blir tillfredställda, 

antingen genom konsultation av säljkåren eller vid mer komplicerade behov, grupper av 

specialister. Att Getinge jobbar med att på bästa sätt tillgodose kundens behov är en 

grundläggande förutsättning för att kunden ska uppleva hög kvalitet på produkter och tjänster 

vilket styrks av Sandholm (2008) som säger att beroende på hur väl produkten eller tjänsten 

tillgodoser kundens behov desto bättre kvalitet bedöms produkten ha. 

 

En av de positiva effekter Getinge märkt, av att kunderna upplever en hög kvalitet på 

varumärkets produkter, är att företaget kan ta ut ett högre försäljningspris av kunden. Denna 

positiva effekt är också en av de Aaker (1991) tar upp som en följd av att varumärket 

associeras med hög upplevd kvalitet. En annan intressant sak Broström nämner, är att i och 

med att kunderna upplever en hög kvalitet på produkter och tjänster drar varumärket Getinge 

nytta av en positiv word-of-mouth, då kunderna gärna sprider kvalitetsryktet till andra. Enligt 

vår teoretiska referensram tas word-of- mouth upp som en positiv effekt av att varumärket har 

lojala kunder, där Keller et al. (2008) säger att riktigt lojala kunder fungerar som 

ambassadörer för varumärket och gärna sprider ett positivt budskap. Även om den teoretiska 

referensramen säger att word-of-mouth är en positiv egenskap av lojala kunder är det mycket 

troligt att även en hög upplevd kvalitet hos ett visst varumärke är något kunderna gärna 

sprider.  

 

 

5.1.4 Märkeslojalitet 

 

En lojal återkommande kund hos Getinge återkommer eftersom de enligt Broström upplever 

en trygghet i att handla Getingeprodukter, de vet att de kommer bli nöjda om de handlar av 

Getinge igen och upptäcker varje gång de återkommer nya produkter under varumärket. 

Enligt den teoretiska referensramen menar Solomon et al. (2006) att en märkeslojal visar upp 

både ett beteende och en attityd mot varumärket. I Getinges fall är beteendet att de 

återkommer och dessutom upptäcker fler produkter att köpa. Attityden kunden visar mot 

Getinge är att de litar på dem och finner en trygghet i att handla Getingeprodukter. Vad som 

framgår av Broström är att kunderna har emotionella värden till varumärket som gör att de 

kommer tillbaka vilket gör att vi vill placera dem i den lojalitetskategori Aaker (1991) 

benämner friends. 

 

För att kunderna ska stanna kvar och förbli lojala till varumärket Getinge är byggandet av 

relationer en viktig komponent. Just relationerna Getinge jobbar med, är en switching cost 

Burnham et al. (2003) benämner relational switching costs. Genom att alltid se till att det 

finns en anledning att besöka kunderna håller Getinge liv i relationen genom säljkåren vilka är 

själva verktyget i relationsbyggandet. En annan typ av switching cost är enligt Burnham et al. 

(2003) procedural switching costs vilket innebär att kostnaden består av den tid och 

ansträngning ett märkesbyte innebär till exempel i form av utbildning och inställning av 

maskiner. Dessa switching costs bygger Getinge upp genom tilläggstjänster företaget erbjuder 

där utbildning är en av dem. Skulle kunderna byta leverantör skulle de behöva ny utbildning 

på den leverantörens maskiner vilket medför en switching cost. I detta avseende ser vi att 

både teori och empiri visar på att olika typer av switching costs är ett sätt att behålla 

kunderna, där vi i Getinges fall framhäver relational switching cost som den viktigaste. 
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Getinge jobbar även med ett lojalitetsprogram för en av sina produkter i form av en 

kundklubb. Gee et al. (2008) menar att lojalitetsprogram är en strategi för hur företaget skall 

behålla sina lojala kunder vilket stämmer överens med hur Getinge jobbar med 

lojalitetsprogrammet. Syftet med lojalitetsprogram kan enligt Uncles et al. (2003) vara att 

antingen öka försäljningen av varumärket eller att skapa en starkare relation med kunden. 

Getinges sätt att arbeta med sitt lojalitetsprogram stämmer in på båda syftena eftersom de 

håller liv i relationen med kunderna samtidigt som träffarna också leder till input från 

kunderna på nya produkter som de sedan kan sälja till dem.  

 

En av de positva effekter en lojal kundskara innebär är enligt Keller et al. (2008) att de gärna 

sprider ett positivt budskap om varumärket. Aaker (1991) menar att ett varumärke med en stor 

grupp lojala kunder ger en positiv bild av varumärket. Detta kan appliceras på de positiva 

effekter Getinge upplever att deras lojala kunder bidrar till, där Broström menar att deras 

lojala kunder utgör en mycket viktig referensbas. 

 

5.1.5 Exklusiva rättigheter 

 

Aaker (1991) menar att varumärkesregistrering ger upphov till exklusiva rättigheter för ett 

specifikt varumärke. Broström förklarar att de inom området infection control har ett antal 

olika varumärken registrerade. Melin (1999) anser att den juridiska rättigheten för ett 

varumärke är fundamentalt för att ett företag ska kunna bygga ett varumärke. Broström 

berättar att de ser till att ha bevakning på sina varumärken genom en advokat som också 

förnyar och uppdaterar dessa. Broström förklarar vidare att de ännu inte stött på någon form 

av varumärkesintrång.  

 

5.2 AJ-Produkter 

 

5.2.1 Märkeskännedom 

 

Aaker (1991) förklarar att ett företag som använder sitt varumärke på flera produktkategorier, 

kan göra att varumärket får en mer dominant roll på marknaden. Ragnarsson förklarar att AJ-

Produkter har samma varumärke på alla sina produkter. En intressant aspekt på de hela är att 

Ragnarsson berättar att de har en hög märkeskännedom när det gäller produktkategorierna 

kontorsmöbler och förvaring, men att märkeskännedomen i de andra produktkategorierna inte 

är lika höga. Problemet menar Ragnarsson är att få kunderna att inse att AJ-Produkter säljer 

mer än bara kontorsmöbler och förvaring.  

 

Keller et al. (2008) anser att varumärkets exponering bör ske både visuellt och och verbalt  för 

att ge en tydligare bild av varumärket. Ragnarsson förklarar att deras produktkatalog är det 

viktigaste verktyget för att öka märkeskännedomen. Katalogen används som 

beställningsverktyg samt att den ska uppmärksamma kunderna om AJ-Produkters sortiment. 

Ragnarsson berättar att kunderna oftast använder den som beställningsverktyg och att de 

sällan bläddrar i den, vilket är en utmaning för AJ-Produkter. Ragnarsson berättar vidare att 

säljkåren därför har en viktig uppgift kring denna aspekt. Ragnarsson förklarar att både 

innesäljarna och KAM-säljarna vid kontakt med kunden försöker få kunden att ta sig tid till 

att bläddra igenom katalogen, samtidigt som säljarna berättar om sortimentet och produkterna. 

Enligt vår uppfattning exponeras AJ-Produkters varumärke visuellt och verbalt, genom både 
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katalogen och säljarna. Säljarna kanske står mer för den verbala delen och katalogen står för 

den visuella, där de kompletterar varandra på ett bra sätt.  

 

Att säljkåren är en viktig del för att öka märkeskännedomen för AJ-Produkter råder det ingen 

tvekan om enligt Ragnarsson. Även Bendixen et al. (2004) är av samma uppfattning, då de 

anser att försäljningsmänniskor på B2B-företag är den näst viktigaste orsaken till att öka 

märkeskännedomen. Ragnarsson förklarar att de också använder sig av riktad reklam där de 

försöker sprida budskap till kunderna. Ragnarsson anser ändå att den personliga kontakten är 

den som höjer märkeskännedomen mest, eftersom kunden då tar sig tid att lyssna, vilket är ett 

problem vid masskommunikation. Ragnarsson menar ändå att AJ-Produkter har för många 

kunder för kunna att ringa runt till alla, därför är masskommunikation ett bra komplement till 

säljkåren.  

 

Ragnarsson vill poängtera att AJ-Produkter vill vara top-of-mind inom fler eller ett antal 

produktkategorier, men att det viktigaste nu är som sagt att ha en hög märkeskännedom för 

alla produktkategorier. Hoyer och Brown (1990) hävdar att ett varumärke som har hög 

varumärkeskännedom besitter en stor fördel eftersom kunderna väljer de varumärken som är 

mest kända på en marknad. Doyle och Stern (2006) förklarar att har varumärket en hög 

märkeskännedom kan det bidra till högre försäljningssiffror. Ragnarsson anser att hög 

märkeskännedom till viss del bidrar till högre försäljningssiffror. Samtidigt berättar 

Ragnarsson att AJ-Produkter försöker jobba med att få kunderna att inse att de kan köpa det 

mesta hos AJ-Produkter. Ragnarsson menar att AJ-Produkter måste påminna om utbudet, 

vilket han i sin tur tror kan leda till högre försäljningssiffror i form av merförsäljning.   

 

5.2.2 Märkesassocationer 

 

Aaker (1991) anser att vissa associationer kan bidra till att kunden överför känslor till 

varumärket. Ragnarsson berättar att AJ-Produkter under en längre tid varit fokuserade på 

hårdfakta som pris och sortiment. Blombäck och Axelsson (2007) anser att det ibland inte är 

tillräckligt att bedöma produkten utifrån kvalitet och pris och därför kan varumärkets image 

hjälpa till att övertyga kunden. Ragnarsson berättar vidare att AJ-Produkter nu håller på med 

att skapa en känsla kring varumärket, för att kunderna inte ska fokusera på priset i första hand. 

Spry et al. (2011) belyser att associationer gentemot ett varumärke skapas genom exponering 

av varumärket, där kändisar är ett bra verktyg. Ragnarsson förklarar att AJ-Produkter vill 

uppfattas som ”det glada företaget”, därför använder AJ-Produkter i dagsläget den kända 

komikern Måns Möller som frontfigur i bland annat deras katalog och på hemsidan. 

Ragnarsson menar att AJ-Produkter har haft kändisar på framsidan sedan 1970-talet, därför 

finns det ett intresse hos kunderna vem som varje år kommer att vara AJ-Produkters 

frontfigur. I AJ-Produkters fall använder de sig av kändisar vilket också tas upp av teorin som 

ett verktyg att skapa associationer.  

 

Ragnarsson förklarar att det är viktigt att associationen ”det glada företaget” inte enbart 

kretsar kring komikern. Keller et al. (2008) anser att en positiv image skapas utifrån att 

marknadsföringskampanjer länkas samman med de associationer som finns i kundernas 

medvetande. Ragnarsson förklarar att associationen ”det glada företaget” skapas genom att de 

anställda på AJ-Produkter är tillmötesgående och visar kunden mänsklig värme, för att 

kunden ska känna sig speciell och väl omhändertagen. Melin (1999) menar att om alla 

varumärken skulle vara likadana skulle priset vara den avgörande faktorn för köpet, därför bör 

företagen framhäva positiva associationer som kan kopplas till varumärket. Ser man till ovan 

nämnda teorier från Keller et al. (2008) och Melin (1999) jobbar AJ-Produkter precis med rätt 
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saker, med fokus på att koppla samman kundernas associationer till varumärket, vilket kan 

medföra att kunden inte fokuserar på priset. 

 

Aaker (1991) anser att om kunderna får besöka leverantören och exponering av produkten 

sker, skapar det starka associationer eftersom kunden är mer involverad. Ragnarsson berättar 

att AJ produkter inte anordnar besök för att skapa associationer. Detta på grund av att de har 

för många kunder. 

 

Ragnarsson menar att associationerna bidragit till att kunderna har visat en bra attityd mot 

varumärket och att de uppfattar AJ-Produkter på ett positivt sätt. Kotler et al. (2008) anser att 

kundernas positiva känslor gentemot ett varumärke ger kunden skäl att köpa det specifika 

varumärket. Ragnarsson berättar att kundernas positiva känslor gör att kunden gärna stannar 

kvar som kund hos AJ-Produkter. Hutton (1997) anser att inköpare på en B2B-marknad gärna 

betalar lite extra för det varumärke som de har positiva associationer gentemot. Detta ser 

också Ragnarsson då han berättar att kundernas positiva associationer bidrar till att de väljer 

AJ-Produkters lite dyrare produkter framför andra märkesprodukter med lägre priser. 

Ragnarsson förklarar också att kunder som har positiva associationer gentemot AJ-Produkter 

som varumärke, bidrar med att sprida positiv word-of-mouth, vilket i sin tur kan leda till att 

öka märkeskännedom hos kunderna eller att stärka associationerna till AJ-Produkter. 
 

5.2.3 Upplevd kvalitet 

 

Den samlade bilden av den upplevda kvaliteten på varumärket AJ-Produkter utgörs utöver 

produktkvaliteten också av hur företaget bemöter kunderna, att leveransen kommer i tid, och 

att det inte finns några transportskador. Av det empiriska materialet från Ragnarsson på AJ-

Produkter framgår det att företaget är medvetna om de dimensioner kunder bedömer 

kvaliteten på, vilket Aaker (1991) menar är viktigt eftersom det visar vad företaget ska 

fokusera på och vad som skapar den samlade bilden kvaliteten i varumärket. Ett bra 

bemötande av kunderna vill vi koppla ihop med det Aaker (1991) säger om att små 

ansträngningar från företaget kan vara avgörande för om kunderna kommer tillbaka. Att AJ-

Produkter ser till att kunderna alltid blir väl bemötta kan alltså vara en ansträngning som leder 

till lojala kunder. 

 

AJ-Produkter jobbar mycket med att pris och kvalitet ska stämma överens för att kunden ska 

få rätt uppfattning av kvalitet. Detta stämmer överens med vad Dodds et al. (1991) säger om 

ett positivt samband mellan pris och kvalitet där ett högre pris signalerar en högre kvalitet och 

gör att kunderna förväntar sig det. Ett annat verktyg AJ-Produkter använder för att styra 

kundernas förväntningar är företagets produktkatalog och hemsida. Att katalogen och 

hemsidan kan påverka kundens förväntningar styrks av det Solomon et al. (2006) säger om att 

kommunikationen från företaget är ett sätt att skapa förväntningar hos kunderna. 

 

Genom att se till att kunden skaffar sig rätt förväntningar av produkten undviker AJ-Produkter 

risken att skapa för höga förväntningar. Detta resonemang stöds av det Sandholm (2008) 

säger om att en produkt måste leva upp till kundens förväntningar för att den ska kunna sägas 

ha en god kvalitet. Även Solomon et al. (2006) menar att kunden kommer få en mer negativ 

upplevelse av produktens kvalitet om den inte lever upp till förväntningarna. Vi ser att AJ-

Produkter använder sig av pris och kommunikation för att skapa rätt förväntningar hos kunden 

och därmed minska risken för att kunderna upplever en lägre kvalitet på produkterna. Av den 

teoretiska referensramen framgår det också att detta är sätt som påverkar förväntningarna och 

samtidigt minskar risken för att kunden upplever en sämre kvalitet. 
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För att en produkt eller tjänst ska anses hålla en hög kvalitet måste den leva upp till eller 

överträffa de behov kunden har (Kotler et al. 2008; Sandholm 2008). Att vara väl medveten 

om kundens behov är något AJ-produkter är väldigt noga med, där säljarna sätter sig in i 

kundens behov för att tillfredställa dem. Eftersom förmågan att leva upp till kundens behov är 

själva definitionen av kvalitet anser vi att AJ-Produkters strävan efter att på bästa sätt 

tillfredställa dessa är ett sätt för företaget att se till att den upplevda kvaliteten på företagets 

produkter ständigt är hög. 

 

AJ- Produkter är välinformerade om hur kunderna uppfattar kvaliteten och vilken 

kvalitetsnivå de håller eftersom de registrerar alla reklamationer och genomför dessutom 

kundundersökningar. Att ledningen får information om hur kunderna upplever kvaliteten är en 

viktig komponent i kvalitetsarbetet menar Waller och Ahire (1996). Att ledningen är 

medveten om hur kunderna uppfattar kvalitet är alltså en viktig komponent i ett företags 

kvalitetsarbete och något AJ-produkter ser till.  

  

Genom att hålla en hög kvalitetsnivå och se till att kunderna upplever det, är det möjligt för 

AJ-produkter och varumärket att uppfattas på rätt sätt. Det AJ-Produkter drar nytta av genom 

att hålla en hög kvalitetsnivå är det Aaker (1991) menar med differentiering, där den upplevda 

kvalitén kan vara en bra utgångspunkt för både differentiering och positionering. Detta styrks 

också av Projago (2007) som menar att kvalitet på produkter eller tjänster påverkar hur ett 

varumärke särskiljer sig. Genom att kunderna upplever en hög kvalitet på produkterna från 

AJ-Produkter kan varumärket positionera sig som ett ”premiummärke”, vilket återfinns i form 

av en positiv effekt i både teori och empiri. 

 

AJ-Produkter har också märkt att om kunderna upplever en hög kvalitet på produkter och 

tjänster kan de ta ut ett högre pris. Kotler et al. (2008) och (Aaker, 1991) menar precis som 

Ragnarsson att om kunderna upplever en hög kvalitet är de också beredda att betala för det. 

 

 

5.2.4 Märkeslojalitet 
 

AJ- Produkters kunder återkommer enligt Ragnarsson eftersom de känner en trygghet i 

köpprocessen och en ärlighet från företagets sida. Det Ragnarsson säger är att en av 

anledningarna till att kunderna återkommer är att de har skapat sig positiva attityder till 

varumärket. Detta anser vi tyder på att kunderna har emotionella band till AJ-Produkter och 

att de lojala kunderna kan kategoriseras som friends enligt (Aaker, 1991). 

 

För att få kunderna lojala menar Ragnarsson att nöjda kunder är en förutsättning för att de 

överhuvudtaget ska komma tillbaka, vilket är något AJ-produkter arbetar mycket med. För att 

kunderna ska bli nöjda försöker företaget sätta sig in i kundens behov och vägleda kunden till 

en produkt som tillfredställer behovet. AJ-Produkters fokus på nöjda kunder är helt i linje med 

vad Doyle och Stern (2006) och Aaker (1991) säger om att kundnöjdhet är en förutsättning för 

lojalitet, är en kund inte nöjd finns det ingen anledning att komma tillbaka. Att vägleda 

kunden till rätt produkt innebär att kunden får information om vad denne kan förvänta sig, 

vilket beskrevs tidigare i analysen, och tyder på att AJ-Produkters sätt att arbeta leder till 

nöjda kunder och skapar lojalitet samtidigt som det faktiskt bidrar till att kunderna upplever 

en hög kvalitet på produkterna. 
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AJ produkter jobbar också med relationer för att behålla sina lojala kunder. Relationerna 

byggs upp av säljkåren genom deras fokus på nöjda kunder och goda bemötande av 

densamma. Ragnarsson menar att även bemötandet från övrig personal bidrar till en stark 

relation. Enligt Burnham et al. (2003) kan starka relationer till ett varumärke bygga upp 

relational switching costs hos kunden. Den relation AJ-Produkter bygger upp fungerar likt 

relational switching costs och är ett sätt att hålla kvar kunderna. Vad den teoretiska 

referensramen säger om att switching costs kan vara ett sätt att behålla företagets lojala 

kunder styrks av det Ragnarsson berättar om AJ-Produkters arbete, och visar att switching 

costs är en möjlighet att få återkommande kunder. 

 

AJ-Produkter jobbar aktivt med att belöna sina lojala kunder genom finansiella rabatter, vilket 

enligt Uncles et al. (2003) fungerar likt ett lojalitetsbyggande verktyg. Finansiella rabatter kan 

även bygga upp det Burnham et al. (2003) kallar financial switching costs. Har en kund rabatt 

hos en viss leverantör skulle ett byte innebära att rabatten försvinner vilket indirekt skulle 

medföra en finasiell förlust för kunden. AJ-Produkters rabatter är alltså något som bygger upp 

switching costs vilket också styrks av den teoretiska referensramen. 

 

AJ-Produkters lojala kundskara innebär att de inte behöver ha lika stort fokus på 

nykundsbearbetning vilket i sin tur håller kostnaderna nere. I den teoretiska referensramen tas 

lägre marknadsföringskostnader upp som en positiv effekt av lojala kunder, där Aaker, (1991) 

menar att rekrytering av nya kunder är mycket mer kostsamt än att behålla de som finns. 

Doyle och Stern (2006) säger att förhandlingar med nya kunder är en kostnad som tillkommer 

vid nykundsbearbetning, vilket kan jämföras med den kostnad AJ-Produkters säljkår står för 

vid nykundsbearbetning. AJ-produkters lojala kundskara innebär alltså att de inte behöver 

lägga så mycket pengar på nykundsbearbetning.  

 

AJ-Produkter märker också att lojala kunder gärna sprider ett positivt budskap via word-of-

mouth. Främst har de märkt en spridning internt i företag. Att lojala kunder gärna sprider ett 

positivt budskap om varumärket är även det en positiv effekt av lojala kunder enligt Keller et 

al. (2008). AJ-Produkter upplever word-of-mouth internt i företag är en positiv effekt vilken 

den teoretiska referensramen inte berör. Varför AJ-Produkter märker att ett positivt word-of-

mouth sprids internt hos en viss kund anser vi bero på att det är företagskunder med olika 

avdelningar som självständigt sköter inköp. Hur som helst är den positiva effekten att de 

lojala kunderna gärna sprider ett positivt budskap.  

 

 

5.2.5 Exklusiva rättigheter 

 

Melin (1999) anser att ett juridiskt skydd av varumärket är en självklarhet för att kunna bygga 

upp ett starkt varumärke. Melin (1999) förklarar dock att varumärkesskyddet endast gäller 

inom den produktklass som varumärket tillhör. Ragnarsson berättar att AJ produkter har sitt 

namn och logotyp registrerat, men hävdar att det är svårt att skydda sitt varumärke, framför 

allt globalt. Ragnarsson precis som Melin (1999) menar att det är svårt att skydda varumärket 

om ett annat företag skulle använda sig av samma varumärke i en annan produktklass.  
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5.3 Nordifa 

 

5.3.1 Märkeskännedom 

 

Kotler och Pfoertsch (2006) anser att om kunderna ska komma ihåg vem du är krävs inte att 

visa varumärke med en hög frekvens, utan att visa sitt varumärke med relevanta budskap som 

är riktade till kunderna, för att göra varumärket minnesvärt. Bornefalk förklarar att Nordifa 

uteslutande använder sig av riktade meddelanden. Nordifa kan då koncentrera utskicken till en 

specifik kundgrupp, för att informera kunderna om ytterliggare lösningar som Nordifa kan 

erbjuda. Bornefalk berättar att Nordifa använder sig av ett antal verktyg för att öka 

märkeskännedomen, bland annat skickas Nordifas kundtidning ”Unlimited”. Bornefalk 

berättar vidare att ”Unlimited” är kundens informationskälla om Nordifas fortskridande arbete 

där kunderna informeras om nya produkter samt lösningar på kundernas problem. Melin 

(1999) förklarar att en repeterad exponering av varumärket ökar styrkan av märkeskännedom 

hos kunden. Melin (1999) anser vidare att kunden i första hand kan känna igen varumärket 

men med en ökad exponering av varumärket kan kunden spontant erinra sig om varumärkets 

existens. Bornefalk förklarar att Nordifa också använder sig av DR (direktreklam) för att 

påminna kunden om Nordifa, där kunden får ta del av olika kampanjer. I och med att Nordifa 

exponeras via många kanaler bör Nordifa enligt Melins (1999) teori ha en hög 

märkeskännedom. Med hänsyn till Bornefalks kommentarer bör Nordifas kundtidning vara ett 

viktigt verktyg för att öka och stärka märkeskännedomen.  

 

Bendixen et al. (2004) anser att säljarna är ett av de mer effektiva verktygen för att öka 

märkeskännedomen. Av samma uppfattning är också Bornefalk då han förklarar att i och med 

att Nordifa enbart säljer kundanpassade produkter, måste säljarna hela tiden kommunicera 

med kunden och förstå kundens problem. Bornefalk berättar vidare att kan Nordifa lösa 

kundens problem växer sig Nordifa ännu starkare. Angående aspekten kring att Nordifa enbart 

säljer kundanpassade produkter är det förståeligt att säljarna är en mycket viktig del i Nordifas 

arbete i att öka märkeskännedomen.   

 

För att öka märkeskännedomen ytterliggare har Nordifa under året arbetat fram en ny hemsida 

vilket i framtiden ska leda fram till att Nordifa får fler kunder då de arbetar med 

sökordsoptimering, förklarar Bornefalk. Aaker (1991) anser att ett företag som applicerar sitt 

varumärke på flera produktkategorier kan göra att varumärket får en mer framträdande roll. I 

och med att Nordifa använder sig av varumärket Nordifa på de flesta av sina produkter kan 

det leda till att sökoptimeringen blir mer lyckosam. Bornefalk anser att kan Nordifa komma 

högre upp i träfflistan på diverse sökmotorer är det ännu ett steg i den strävan Nordifa har i att 

vara top-of-mind inom ett antal produktkategorier. Kotler et al. (2008) menar att blir ett 

varumärke top-of-mind på en specifik marknad får varumärket tillgång till något som 

benämns som varumärkesföreträde vilket innebär att kunden kommer att välja det varumärket 

för alla andra.  

 

Även om det krävs många olika verktyg för att öka märkeskännedomen menar Bornefalk att 

kan Nordifa visa kunderna bra lösningar på deras problem kommer fler få upp ögonen för 

varumärket och dess produkter.  
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5.3.2 Märkesassociationer 

 

Melin (1999) förklarar att varumärken bör differentiera sig gentemot sina konkurrenter för att 

undvika att priset ska vara den avgörande faktorn när kunden står inför ett köpbeslut. 

Bornefalk berättar att Nordifa en gång i tiden var väldigt känt för sitt tennisgolv Bolltex elite. 

Bornefalk förklarar att Nordifa var starkt förknippat med tennisgolv och tennisstjärnor 

användes i marknadsföringen. Enligt Aaker (1991) kan användandet av kändisar göra att 

känslor stimuleras vilket gör att varumärket som kändisen representerar blir mer attraktivt. 

Precis som Aaker (1991) hävdar också Bornefalk att använda kändisar var en bra 

associationsspridare för Nordifa.  

 

Idag är Bolltex elite inte en lika viktig del i Nordifas verksamhet, idag handlar det mer om att 

sprida associationer om att Nordifa kan leverera bra produkter förklarar Bornefalk. Keller et 

al. (2008) anser att en positiv image skapas av marknadsföringskampanjer som länkas 

samman med kundens positiva associationer om varumärket. Bornefalk förklarar att Nordifa 

försöker få kunderna att inse att Nordifa är en säker och pålitlig leverantör. Bornefalk berättar 

vidare att misstag har begåtts där Nordifa varit snabba med att åtgärda felet, vilket har lett till 

att kunderna stannar kvar och behåller de positiva associationerna om Nordifa. 

 

Hutton (1997) belyser att inköpare på ett företag som har känslor för ett varumärke, gärna 

betalar lite extra för att få en produkt eller en tjänst från det varumärket. Därför anser Hutton 

(1997) att välkända varumärken kan ta ut högre marginaler för sin produkt eller tjänst. 

Bornefalk berättar att Nordifa kan ta ut ett högre pris på sina produkter jämfört med sina 

konkurrenter. Bornefalk anser att anledningen till att Nordifa kan ta ut ett högre pris beror på 

att Nordifa framför allt är ärliga mot sina kunder. Samtidigt förklarar Bornefalk att det krävs 

att Nordifas produkter håller den kvalitet som är utlovat.  

 

Aaker (1991) anser att har kunden associationer gentemot ett varumärke, finns det en 

anledning för kunden att köpa från det specifika varumärket. Bornefalk förklarar att en rad 

kundundersökningar visat att kunderna gärna köper produkter från Nordifa, trots att Nordifa 

håller ett högre pris än sina konkurrenter. I Kundundersökningarna sågs Nordifa som en 

pålitlig leverantör, där Bornefalk förklarar vidare att kunderna inte är särskilt priskänsliga, 

bara de får sitt problem löst. Samtidigt vill Bornefalk förklara att Nordifa arbetar mycket med 

att ge kunden service får att få denne att bli nöjd och belåten med Nordifa, även efter köpet.  

 

Med tanke på kommentarerna från Bornefalk och teorierna från ett antal författare är det 

särskilt intressant kring prissättning i förhållande till kundernas uppfattningar om företaget. 

Både Bornefalk och en rad författares teorier beslyser att har kunderna positiva associationer 

gentemot ett varumärke bidrar det till att de kan hålla högre priser, vilket kunder gärna betalar 

för. 

  

5.3.3 Upplevd kvalitet 

 

Hur väl Nordifa kan uppfylla kundens behov är en viktig grund för hur kunderna upplever 

kvaliteten på varumärket, vilket också Sandholm (2008) betonar. Av detta ser vi att Nordifas 

sätt att fokusera på kundbehovet leder till att produkterna bedöms ha en högre kvalitet vilket 

också bidrar till den samlade bilden av kvalitet på varumärket enligt Aaker (1991).   

 

En viktig komponent i kvalitetsarbetet är att företaget och ledningen har en god uppfattning 

om hur kunderna faktiskt upplever kvaliteten på produkterna (Waller & Ahire, 1996). Detta är 
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något Nordifa jobbar med genom att de genomför attitydundersökningar hos sina kunder men 

också uppföljning av reklamationer. Även säljkåren tar med sig viktig information från 

kunderna menar Bornefalk. Sandholm (2008) säger att enkäter och reklamationer samt 

personal med regelbunden kontakt med kunderna är bra källor till information om hur 

kunderna upplever kvaliteten på produkterna vilket alla är källor Nordifa använder sig av. 

 

Nordifa kan också konstateras jobba med kundens förväntningar, vilket i deras fall byggs upp 

av kommunikationen från företaget där Bornefalk förklarar att de är noga med att informera 

kunden om exakt vad de kommer att leverera till dem. Förväntningar kan enligt Solomon et 

al. (2006) byggas upp av kommunikation från företaget, vilket Nordifa också gör. Genom att 

Nordifa ser till att noggrant informera kunden om vad de kommer att leverera minskar risken 

att kunden skapar sig för höga förväntningar och därmed uppleva en lägre kvalitet på 

produkterna. 

 

Genom att Nordifa levererar produkter av hög kvalitet kan de också ta ut ett högre pris av 

kunden. Bornefalk menar att kunderna vet att Nordifas produkter kommer att hålla en hög 

kvalitet och väljer hellre en sådan produkt även om de får betala mer för det. Enligt den 

teoretiska referensramen kan hög upplevd kvalitet vara en stark anledning att köpa produkten, 

där Aaker (1991) menar att en produkt med hög upplevd kvalitet har större chans att bli vald 

när kunden rangordnar de alternativ som finns eftersom upplevd kvalitet ofta är en avgörande 

faktor. I Nordifas fall verkar hög kvalitet vara en avgörande faktor för kunderna varpå vi 

anser att det Nordifa upplever stämmer överens med vad teorin säger om upplevd kvalitet som 

en anledning att köpa. Det faktum att Nordifa ser sig kunna ta ut ett högre pris på grund av att 

kunderna upplever en hög kvalitet på företagets produkter är även det en positiv effekt som 

också teorin tar upp genom Aaker (1991).  

 

 

5.3.4 Märkeslojalitet 

 

Nordifas lojala kunder återkommer enligt Bornefalk eftersom kunderna tycker att företaget är 

ärliga, håller vad de lovar och att det finns en stark relation till varumärket Nordifa. Av det 

Bornefalk berättar tycker vi att det framgår att kunderna stannar kvar eftersom de upplever en 

ärlighet hos Nordifa och att de kan lita på dem. Detta gör att vi anser att Nordifas lojala 

kunder kan placeras i den lojalitetskategori Aaker, (1991) benämner ”friends”, då författarens 

definition stämmer bra in på hur Bornefalk beskriver Nordifas lojala kunder. 

 

Nordifa jobbar med att skapa en långsiktig relation till kunden eftersom rekrytering av nya 

kunder är mycket resurskrävande. Genom att arbeta med att bygga upp en stark relation med 

kunden skapar Nordifa, det som i den teoretiska referensramen benämns relational switching 

costs hos kunderna (Burnham et al. 2003). Några finansiella rabatter förekommer inte hos 

Nordifa varpå vi kan konstatera att financial switching costs vilket Burnham et al.(2003) tar 

upp i den teoretiska referensramen inte är något som inte byggs upp av Nordifas 

tillvägagångssätt.  

 

I Nordifas fall är de lojala kunderna en mycket god informationskälla till både vad som 

händer på marknaden och vad konkurrenterna erbjuder. Att just lojala kunder är en bra 

informationskälla är inget som återfinns som en positiv konsekvens av lojala kunder i vår 

teoretiska referensram, men enligt vår uppfattning är det tänkbart att just lojala kunder är extra 

villiga att informera om sådana saker om det finns en stark relation med kunden. 
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Det nära samarbetet med Nordifas lojala kunder är en bra källa till kompetensutveckling och 

kunskapsöverföring för företaget. I undersökningens teoretiska referensram återfinns inte 

heller kompetensutveckling som en positiv effekt av att ha en lojal kundskara. Vi anser 

återigen att det är relationen som spelar en stor roll här. I och med att Nordifa jobbar med att 

bygga upp en stark relation till sina lojala kunder, känner kunderna att de kan lita på Nordifa 

och delar därför gärna med sig av sina kompetenser.   

 

Att Nordifa ser nykundsbearbetning som mycket resurskrävande innebär att företagets lojala 

kunder medför lägre marknadsföringskostnader, vilket också Bornefalk berättar. Lägre 

marknadsföringskostnader stämmer överens med vad teorin säger om att just lägre 

marknadsföringskostnader är något lojala kunder kan bidra till (Keller et al. (2008); Aaker, 

1991).  

 

5.3.5 Exklusiva rättigheter 

 

Nordifa har namnet ”Nordifa” registrerat världen över och har juridisk bevakning så att inga 

intrång sker. Nordifas registrering innebär att endast namnet är skyddat enligt (PRV, 2010).  

Registreringen innebär också att Nordifa har registrerat namnet hos WIPO för att på så sätt få 

ett bredare internationellt skydd (PRV, 2010).  

 

5.4 Logent 

 

5.4.1 Märkeskännedom 

 

Aaker (1991) anser för att öka märkeskännedomen hos kunderna bör varumärkets budskap 

vara något som kunden kan komma ihåg. Kotler och Pfoertsch (2006) förklarar att budskap 

som kunderna kommer ihåg är riktade meddelanden kopplat till varumärket. Eftersom Logent 

har en relativit begränsad kundskara arbetar Logent med riktade utskick till kunderna. Vi 

anser att Logents arbete med att använda sig av utskick ger bättre responser, än vad de hade 

fått om de använt sig av masskommunikation.  

 

Keller et al. (2008) anser att märkeskännedom skapas genom att varumärket exponeras 

frekvent. Arvidsson berättar att Logent arbetar via tre kanaler för att öka sin 

märkeskännedom, ad-words/sökoptimering, mässor/events och riktade utskick. Arvidsson 

berättar att hemsidan och sökmotorsoptimering är det mest effektiva sättet att öka 

märkeskännedomen. Därför anser vi att Keller et al. (2008) teori om exponering i Logents fall 

utgörs av sökmotorsoptimering.  

 

Keller et al. (2008) menar att events och liknande är en bidragande orsak till att öka 

märkeskännedomen. Keller et al. (2008) anser att det är viktigt att exponeringen både sker 

visuellt och verbalt för att förstärka varumärket. Arvidsson förklarar att Logent är med på 

diverse branschmässor då exponeringen där är viktig, eftersom de kan träffa kunder och 

upprätta kontakter med nya. Arvidsson förklarar att Logent nu har börjat arbeta med en form 

av guerilla-marknadsföring där Logent har bjudit in till events där det bjuds på frukost och 

liknande. Sett till Keller et al. (2008) teori om att exponeringen bör vara visuell och verbal, 

bör Logents arbete med att skapa egna events och närvara vid andra events, ett bra medium 

för att få tillgång till både visuell och verbal exponering.  

 

Hoyer och Brown (1990) anser att varumärken som är top-of-mind är de märken som väljs 

först när kunden står inför ett köpbeslut. Arvidsson förklarar att Logent alltid strävar efter att 
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vara top-of-mind på respektive marknader då det är en viktig del i företagets strategi. Med 

tanke på vad teorin säger får vi uppfattningen av att Logent upplever att deras strävan av att 

vara top-of-mind kan bidra till att de har större sannolikhet att få leverera tjänster.  

 

Arvidsson ser att Logent som är ett relativt nystartat företag inte blir nerringda av potentiella 

kunder på grund av en ökad märkeskännedom. Arvidsson ser dock att en ökad 

märkeskännedom hos Logent bidragit till att kunderna gärna bjuder in till möte för att 

diskutera en framtida affärsförbindelse. Aaker (1991) anser att när ett varumärke har blivit 

väletablerat medför det en positiv effekt av att kunderna känner igen varumärket. Arvidsson 

har också noterat att Logent har synts mycket i pressen på grund av Logents framfart på 

marknaden sen företaget startade. Arvidsson berättar vidare att pressen skrivit positivt om 

Logent med tanke på deras ökade omsättning och så vidare. Arvidsson menar att syns Logent 

mycket i pressen där företaget får positiv kritik tror han att det kan vara en av orsakerna till en 

ökad märkeskännedom. Aaker (1991) belyser att en ökad märkeskännedom kan utgöra en 

konkurrensfördel i form av att varumärket kan bli dominant.  

 

5.4.2 Märkesassociationer 

 

Aaker (1991) anser att de associationer som är starkast för kunderna är de som involverar 

kunden i form av exempelvis rundvandringar och besök. Arvidsson förklarar att Logents 

events där frukost bland annat serveras ger bra exponering för Logent, där kunderna kan 

slappna av och tar till sig vad Logent förmedlar. Logents frukost-events kan appliceras på de 

Aaker (1991) förklarar om associationer som involverar kunden.  

 

Arvidsson berättar att Logent ska associeras som ett entreprenörsföretag med fokus på logistik 

och bemanningstjänster. Arvidsson berättar vidare att entreprenörer gör mycket affärer, därför 

tror Arvidsson att någon, exempelvis en konkurrent, förr eller senare kommer att sprida 

negativ information om Logent. Aaker (1991) anser att varumärkesinnhavaren därför ska 

försöka styra kunden till att fokusera på rätt associationer. Arvidsson menar att om någon vill 

sprida negativ information om Logent vill de framhäva att de är entreprenörer, vilket medför 

att de gör affärer i snabb takt, vilket gör att Logent kan begå misstag, men att Logent alltid 

arbetar för att kunden ska bli nöjd.  

 

Lynch och de Chernatony (2004) anser att inköpare inte bara är påverkade av rationella 

värden vid köpbeslut, utan att de är människor som alla andra vilket bidrar till att inköpare 

också är påverkade av emotionella värden. Arvidsson menar att kundernas positiva 

associationer till Logent ger effekt i form av att Logent lättare kan få till ett möte med kunden. 

Även om de positiva associationerna bidrar med att kunderna ger Logent möjlighet att träffa 

dem, anser Arvidsson att den positiva imagen inte spelar någon större roll om inte Logent kan 

göra ett bra jobb.  

 

Blombäck och Axelsson (2007) anser att kunden kan ha svårt för att bedöma kvalitet och 

funktionalitet på produkten/tjänsten, där varumärkets image kan förtydliga. Arvidsson berättar 

att Logents säljare är viktiga för företaget då de är varumärkesbärare. Att säljarna på Logent 

är varumärkesbärare medför att det är av yttersta vikt att de står för samma sak som 

varumärket Logent står för. Arvidsson anser att kunderna ibland köper på känsla i form av 

den personliga kontakten med Logents säljare, därför är det viktigt att säljarna lever upp till 

kundernas förväntingar på dem. 
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5.4.3 Upplevd kvalitet 

 

Aaker (1991) menar att det är viktigt att veta vad det är kunderna tittar på för att skapa sig den 

samlade bilden av kvalitet för ett varumärke. Av empirin från Logent framgår det att de är väl 

medvetna om vad det är kunden lägger in i sin bedömning av kvalitet. 

 

Enligt Waller och Ahire (1996) är det viktigt att ledningen är medveten om hur kunderna 

upplever kvaliteten. På Logent kan det konstateras att ledningen är väl medveten om hur 

kunderna upplever kvaliten på företagets tjänster eftersom alla i ledningen på ett eller annat 

har kundkontakt. Logent får också indiktationer på upplevd kvalitet genom övrig personals 

dagliga kontakt med kunden, samt kundundersökningar. Logent har tydliga mål och riktlinjer 

för sitt kvalitetsarbete vilka stäms av med de kundundersökningar som nämndes ovan. Enligt 

Aaker (1991) och Sandholm (2008) är tydliga mål och riktlinjer nödvändigt för att kunna 

upprätthålla en hög kvalitetsnivå av produkter och tjänster. Av empirin att döma anser vi att 

Logent har högt fokus på kvalitet, vilket den teoretiska referensramen också förespråkar som 

en viktig komponent i kvalitetsarbetet. 

 

Logent är också noga med att kunden skapar sig rätt förväntningar av tjänsterna som 

levereras. När säljaren säljer in tjänsten är det viktigt att denne inte lovar något som i 

slutändan inte kan levereras. I vår teoretiska referensram tas förväntningar upp som ett sätt för 

företagen att påverka hur kunderna upplever kvaliteten på produkter och tjänster (Solomon et 

al. 2006). Även Sandholm (2008) betonar vikten av att en produkt eller tjänst måste leva upp 

till kundens förväntningar. Logents sätt att arbeta med kundens förväntningar för att kunden 

ska uppleva en hög kvalitet är alltså ett sätt som påverkar hur kunderna i slutändan upplever 

kvaliteten på tjänsten. 

 

Logent upplever att de genom hög upplevd kvalitet på sitt varumärke kan hålla en position på 

marknaden som annars inte skulle vara möjlig. Prajgo (2007) menar att kvaliteten på 

produkter och tjänster påverkar hur ett företag kan särskilja sig på marknaden. Även Aaker 

(1991) menar att hög upplevd kvalitet av varumärket är en utgångspunkt för att differentiera 

och positionera varumärket. Med utgångspunkt i det teorin och empirin säger på området, kan 

vi konstatera att upplevd kvalitet kan vara ett sätt att särskilja och positionera varumärket. 

Vidare upplever Logent att bilden av dem som ett företag med hög kvalitet på sina tjänster 

attraherar kompetenta medarbetare. Att Logent har kompetenta medarbetare kan de sedan 

använda i sin marknadsföring ut mot kund. Att attrahera medarbetare är inget uppsatsens 

teoretiska referensram tar upp som en positiv effekt av upplevd kvalitet. Anledningen till att 

denna positiva effekt visar sig just för Logent, anser vi ha att göra med att företaget är i 

bemanningsbranschen där just medarbetarna är det företaget erbjuder kunden. Erbjuder 

Logent kunderna marknadens bästa personal blir de attraktiva leverantörer och ett attraktivt 

företag att jobba hos. 

 

 

5.4.4 Märkeslojalitet 

 

Den främsta anledningen till att kunderna återkommer till Logent är att de efterhand blir 

specialister på kundens verksamhet, vilket innebär att det krävs stora resurser att lära upp en 

leverantör. En annan anledning till att kunderna återkommer är att det finns en stark relation 

mellan företaget och kunden. Utifrån detta anser vi oss kunna pricka in Logents kunder i en 

lojalitetskategori som Aaker (1991) benämner switching cost lojal, där den främsta 
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anledningen till att kunderna återkommer är att det innebär en alldeles för stor kostnad i form 

av tid eller pengar att byta leverantör. 

 

Logent jobbar aktivt med att försöka ta sig in hos en kund och ta över stor del 

logistikverksamheten för att på detta sätt skapa stora omställningskostnader om ett 

leverantörsbyte sker. Vi ser att det Logent främst strävar efter är att bygga upp det Burnham et 

al. (2003) benämner procedural switching costs, vilket innebär att ett leverantörsbyte kräver 

mycket tid och ansträngning. Det är givetvis tänkbart att ett leverantörsbyte skulle innebära en 

kostnad även i pengar för kunden, varpå vi anser att financial switching costs är något Logent 

också bygger upp genom sitt sätt att arbeta. För att knyta an till det Arvidsson säger om att det 

krävs en stark relation mellan kunden och Logent för att de ska vilja återkomma, är det rimligt 

att tro att företaget även har byggt relational switching costs hos sina kunder genom att vara 

en så betydande del av kundens verksamhet (Burnham et al. 2003). 

 

Att hela tiden se till att kunderna är nöjda och direkt utreda ett missnöje beskrivs som en 

viktig kugge för att kunderna ska återkomma till Logent. Precis som Doyle och Stern (2006) 

och Aaker (1991) anser, är nöjda kunder något företag måste arbeta med för att de 

överhuvudtaget ska kunna tänka sig att komma tillbaka. Att nöjda kunder är en utgångspunkt 

för lojalitet bekräftas både av teori och empiri i detta fallet.  

 

Finansiella rabatter är något Logent använder sig av för att belöna sina lojala kunder och kan 

liknas vid lojalitetsprogram enligt Uncles et al. (2003). Enligt teorin skapar finansiella rabatter 

även finacial switching costs enligt Burnham et al. (2003).  

 

För Logent är den största positiva effekten av en lojal kundskara att de genom denna har en 

säkrare budget framför sig och därmed kan planera mer långsiktigt. Aaker (1991) menar att en 

lojal kundskara kan ses som en framtida inkomstkälla, som rätt hanterat kan pågå långt in i 

framtiden, vilket stämmer bra överens med hur Logent ser på sin lojala kundskara genom att 

de upplever att de kan sätta en säkrare budget. Logent menar att de verkar i en ganska liten 

bransch vilket gör att det märks tydligt vilken leverantör som har många återkommande 

kunder vilket i Logents fall innebär att en positiv bild av varumärket. Precis denna effekt 

berörs i teorin där Aaker (1991) menar att bilden av ett varumärke med många lojala kunder 

kan attrahera nya. Logent använder också sina lojala kunder som en referensbas vid 

nykundsrekrytering, vilket är något kunderna gärna ställer upp på. Att lojala kunder kan 

fungera likt förespråkare för varumärket bekräftas av Keller et al. (2008) som säger att en 

lojal kund gärna sprider ett positivt budskap av varumärket. 

 

5.4.5 Exklusiva rättigheter 

 

Logent har endast namnet ”Logent” inregistrerat och har det skyddat i EU-länderna samt 

Norge. Enligt (PRV, 2010) innebär Logents skydd att varumärket endast är skyddat mot 

intrång vad gäller namnet, övriga symboler i logotypen är således ej skyddade. Eftersom 

Logents skydd är internationellt är det också inregistrerat hos WIPO (PRV, 2010). Någon 

systematisk bevakning på intrång har Logent ej. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6. Mellanfallsanalys 

 
I den teoretiska referensramen beskrivs ett antal områden vilka företagen kan jobba med för 

att skapa de olika byggstenarna. För att kunna konstatera om ett fallföretag jobbar med ett 

visst område har den teoretiska referensramen jämförts med empirin. Följande områden 

konstateras respektive fallföretag arbeta med. Även de positiva effekter varje fallföretag 

märkt av har jämförts på liknande sätt och åskådliggörs i tabellen nedan. Ett kryss innebär att 

fallföretaget på ett eller annat sätt jobbar med det området eller har upplevt en positiv effekt. 
 

6.1 Märkeskännedom 
 

Figur 6.1 Faktorer som skapar märkeskännedom samt dess positiva effekter 

 

G=Getinge  A=AJ-Produkter   N=Nordifa  L=Logent 

 

För alla fallföretagen var det viktigt att vara annorlunda jämfört med sina konkurrenter för att 

kunderna skulle komma ihåg vem de är. Alla fallföretag har enligt vår mening jobbat med 

riktade meddelanden antingen direkt eller indirekt för att sprida varumärkets budskap. AJ-

Produkter och Nordifa använde sig av riktade meddelanden i form av riktad reklam, där 

Nordifa också skickade ut sin kundtidning ”Unlimited”. Getinge och Logent arbetade dock 

lite annorlunda med deras riktade meddelanden. Båda dessa företag har fokuserat på att 

använda sig av sökoptimeringstjänster samtidigt som hemsidan har förbättrats där de kunnat 

sprida sina budskap. Även Nordifa hade påbörjat sitt arbete med att förbättra hemsidan, vilket 

vi uppfattar som att digitala media blir en mer viktig roll i framtiden när det gäller att 

förmedla budskap till kunderna. I och med att tekniken hela tiden utvecklas och att den 

digitala världen blir allt viktigare kan en förflyttning ha skett i form av att sprida budskap via 

den digitala världen. Masskommunikation var inte ett alternativ för någon av fallföretagen då 

de ansåg att det var svårt att skapa en kontakt med kunden. Med stöd av det som framgår i 

empirin att fallföretagen upplever att riktade meddelanden är ett bättre verktyg för att sprida 

märkeskännedom är vi av uppfattningen att verktyget är att föredra på en B2B-marknad.  

 

Att exponering och publicitet är en viktig roll för varumärken råder det inga tvivel om. Alla 

fyra fallföretagen arbetade med olika former av exponeringar för sina varumärken. En 

intressant aspekt på just exponering av varumärket var att samtliga fallföretag framhöll 

säljarna och den personliga kontakten var av stor betydelse för att öka och skapa 

märkeskännedom. Även om det finns andra verktyg att tillämpa för att resultera i bra 

exponering anser vi att samtliga intervjupersoner från fallföretagen medgav starkt att säljarna 

är en starkt bidragande orsak till en ökad märkeskännedom.  

 

Faktorer för att skapa märkeskännedom 

 G A N L 

Att vara annorlunda/ 

minnesvärd 

x x x x 

Exponering och 

publicitet 

x x x x 

Brand extensions     

Positiva effekter av märkeskännedom 

 G A N L 

Top of mind x x x x 

Fördelar av 

långsiktig 

märkeskännedom 
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Huruvida fallföretagen jobbade med brand extensions var det ingen av företagen som arbetade 

med detta. AJ-Produkter menade att de hade många produkter men enligt vår mening kan 

dessa produkter kopplas till en och samma produktkategori.  

 

Ingen av fallföretagen uttryckte sig klart och tydligt kring aspekten om en långsiktig 

märkeskännedom var en positiv effekt för deras varumärken. Enligt vår tolkning kan det vara 

att intervjuobjekten såg en långsiktig märkeskännedom som en självklar positiv effekt, vilket i 

sin tur gjorde att de uttryckligen inte medgav att det var fallet. I tabellen (figur 6.1) ovan 

anges att en positiv och hög märkeskännedom kan leda till att varumärket blir top-of-mind. 

Av de intervjuer vi genomfört förklarar samtliga intervjuobjekt att deras företag alltid strävar 

efter att deras varumärke ska vara top-of-mind på alla marknader eller på ett antal. Tabellen 

(figur 6.1) ovan anger vilka företag som hade top-of-mind som mål för varumärket. I Getinges 

fall var det mer tydligt än hos de andra fallföretagen, där det hävdades att var inte Getinge etta 

eller tvåa på en specifik marknad var det inte längre lönsamt att närvara på den marknaden. 

En orsak till att Getinge är top-of-mind på de marknader de verkar på tror vi är ett resultat av 

att de länge arbetat mot detta mål samt att Getinge erbjuder produkter som är relativt 

ovanliga.  

 

6.2Märkesassociationer 

 

Figur 6.2 Faktorer som skapar märkesassociationer samt dess positiva effekter 

 

 

 

Som belyses i teorin ska reklamkampanjer kopplas samman med de associationer som finns i 

kundernas medvetande. Enligt vår uppfattning jobbar samtliga fallföretag med att länka 

samman reklamkampanjerna med kundernas associationer. Även om Nordifa inte uttryckligen 

förklarade att de arbetade på det viset, var det ändå underförstått att Nordifa gjorde det. Enligt 

vår uppfattning arbetade samtliga fallföretag med att skapa en känsla kring varumärket, där 

AJ-Produkter och Getinge enligt vår uppfattning kommit längst med att försöka skapa en 

känsla kring varumärket, då de enligt vår mening förmedlade en tydligare bild kring denna 

aspekt.   

 

I empirin framgick det tydligt att alla fyra fallföretag var rörande överens om att den 

personliga kontakten som säljarna har med kunderna var en starkt bidragande orsak till att 

förmedla rätt associationer till kunderna. Vi anser att Arvidsson på Logent uttryckte sig klokt 

då han menade att säljarna är varumärkesbärare. Med anledning av att alla fallföretag verkar 

på en B2B-marknad anser vi att kundkontakten på en B2B-marknad är avsevärt viktigare på 

den typen av marknad jämfört med en B2C-marknad. I teorin belystes att kändisar var en 

viktig associationsskapare, där AJ-Produkter hade sett positiva effekter med sin exponering av 

en kändis. Vi menar ändå att det är svårare att associera B2B-varumärken med kändisar, där 

kunderna istället kan associera varumärket med exempelvis den tillmötesgående säljaren.  

 

Faktorer för att skapa märkesassociationer 

 G A N L 

Reklamkampanjer/ 

publicitet 

x x  x 

Rätt exponering av 

varumärket 

x x x x 

Involvera kunden    x 

Positiva effekter av märkesassociationer 

 G A N L 

Differentiering  x x  

Anledning att köpa x x x  

Positiva 

känslor/attityder 

x x x x 
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I teorin belystes att företag skulle skapa upplevelser som kunden kunde associera varumärket 

med. En del i detta var att låta kunden besöka företaget, vilket tre av de fyra företagen inte 

ansåg vara en del i att försöka skapa associationer. Logent var det enda företaget som på sätt 

och vis jobbade med en form av upplevelse, där det bjöds på frukost och liknande. Vi anser att 

det är svårt för dessa typer av företag att kunna skapa en upplevelse med tanke på de 

produkter de säljer.  

 

Att alla fallföretagen såg att kundernas positiva attityder/känslor var en positiv effekt för 

varumärket var alla rörande överens om. Getinge, Nordifa och AJ-Produkter kopplade att 

kundernas positiva attityder och känslor var en bidragande orsak till att kunden 

överhuvudtaget skulle köpa produkten hos dem. Logent var det enda av fallföretagen som 

ansåg att märkesassociationer inte bidrog till att kunden köpte tjänster från dem. I Logents fall 

bidrog kundernas positiva associationer till att kunden öppnade dörren för säljaren, men att 

det i sin tur krävdes att Logent sedan gjorde ett bra jobb. Samtidigt vill vi framhäva att hade 

inte Logents kunder haft positiva associationer gentemot Logents varumärke hade kunderna 

kanske tackat nej till ett möte med Logent. Därför anser vi att Logents positiva associationer 

indirekt bidrar till att kunderna köper tjänster från dem. Angående aspekten kring om 

differentiering var en positiv effekt av positiva märkesassociationer, var det bara AJ-

Produkter och Nordifa som uttryckligen förklarade att det var en positiv effekt. Vi vill ändå 

betona att de andra två företagen, Getinge och Logent, undermedvetet förklarade att 

differentiering var en positiv effekt av märkesassociationer. Anledningen till att de två 

fallföretagen inte uttryckligen berättade att differentiering var en positiv effekt var att de 

berättat att de jobbade med att vara annorlunda jämfört med sina konkurrenter, vilket i sin tur 

kan leda till att kunderna uppfattar differentieringsfördelarna som positivt.   

 

6.3Upplevd kvalitet 

 

Figur 6.3 Faktorer som skapar en hög upplevd kvalitet samt dess positiva effekter 

 

  

Som det framgår har vi konstaterat att samtliga fallföretag jobbar med att se till att det finns 

en medvetenhet i organisationen om hur kunderna upplever kvaliteten på produkter och 

tjänster. Kundens förväntningar är också ett viktigt arbetsområde för samtliga fallföretag. Av 

empirin framgår det att inget av företagen involverar medarbetarna i den typ av 

kvalitetsförbättrande åtgärder i form av kvalitetscirklar som Aaker (1991) nämner i den 

teoretiska referensramen. Just kvalitetscirklar är ett mycket smalare och specifikare område än 

de tre andra och inte lika många åtgärder faller in under detta område. Av fallföretagen är det 

bara Getinge som i empirin uttryckligen ser kvalitet som ett område med toppfokus i 

organisationen. Vi anser ändå att empirin visar samtliga fallföretag har mycket högt fokus på 

kvalitet då det är underförstått när respondenterna beskriver företagets attityder och beteenden 

när det gäller kvalitetsarbete. Hur fallföretagen jobbar med varje arbetsområde varierar 

Faktorer för att skapa hög 

upplevd kvalitet 
 G A N L 

Högsta fokus på kvalitet 

 

x    

Medveten om kundernas 

uppfattning 

 

x x x x 

Involvera medarbetare 

i kvalitetscirklar 

    

Hantera kundens 

förväntningar 

 

x x x x 

Positiva effekter 

 G A N L 

Anledning att köpa 

 

  x  

Differentiering/Positionering 

 

 x  x 

Högre priser 

 

x x x  

Prioritet i 

distributionkanalerna 

 

    

Brand extensions     
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eftersom fallföretagen agerar i olika branscher och marknader, men några intressanta 

gemensamma nämnare återfinns. Samtliga fallföretag ser förmågan att tillfredställa kundens 

behov som en mycket viktig kugge när det gäller att leverera kvalitet och lägger ner mycket 

resurser på det. En annan sak som samtliga fallföretag har gemensamt är att säljkåren är ett 

viktigt verktyg både för att kartlägga och förstå kundens behov, samt att se till att kunden har 

rätt förväntningar på företagets produkter och tjänster.  

 

Som det framgår av tabellen varierar det vilka positiva effekter fallföretagen märker av. Att 

prioritet i distributionskanalerna inte finns med anser vi förklaras av det faktum att det rör sig 

om B2B-företag där distributionen sker genom direkta kanaler. Det framgår också att inget av 

fallföretagen nämner brand extensions som en positiv effekt. I Getinges fall nämns en positiv 

effekt av hög upplevd kvalitet och det är positiv word-of-mouth. Positiv word of-mouth är 

annars en positiv effekt som återfinns under byggstenen lojala kunder i den teoretiska 

referensramen. Av empirin från Nordifa tyckte vi att det framgick att Nordifa är av 

uppfattningen att deras kunder ser hög kvalitet som stark anledning att köpa företagets 

produkter, och har därför anledning att köpa som en positiv effekt.  

 

6.4 Märkeslojalitet 

 

Figur 6.4 Faktorer som skapar en hög upplevd kvalitet samt dess positiva effekter 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Att ingen av respondenterna på respektive fallföretag uttryckligen sagt att interaktionen och 

bemötandet av kunden är en viktig beståndsdel när det gäller lojala kunder innebär inte att de 

bemöter kunden på ett dåligt sätt. Getinge och AJ-Produkter nämner att bemötandet av 

kunden är viktigt hur kunderna skapar sin samlade bild av kvalitet på varumärket och arbetar 

därför med detta för att kunderna ska uppleva en hög kvalitet istället. I den föregående delen 

av analysen framgår det dessutom att samtliga fallföretag arbetar med att skapa switching 

costs i form av starka relationer med kunderna, vilket gör det rimligt att tro att ett bra 

bemötande av kunden är en självklar del i det relationsbyggande arbetet. I samtliga fall 

framgår det också att säljkåren är ett viktigt verktyg i det relationsbyggande arbetet. AJ-

produkter och Logent betonar att fokus på nöjda kunder är en viktig del i deras arbete mot en 

lojal kundskara. Det kan anses märkligt att endast två av fallföretagen tar upp fokus på nöjda 

kunder som ett sätt för dem att skapa lojala kunder. Vi anser att detta kan bero på att nöjda 

kunder är en så grundläggande faktor i företagens arbete att det helt enkelt inte kommer på tal 

som ett enskilt sätt att arbeta. Det är dessutom rimligt att företagens arbete med att skapa rätt 

förväntningar hos kunderna starkt bidrar till att kunderna är nöjda. I tabellen ovan (figur 6.4) 

har det efter en jämförelse mellan teori och empiri konstaterats att Getinge och AJ-Produkter 

jobbar med små ansträngningar för att få lojala kunder. Små ansträngningar är ett väldigt brett 

begrepp och det är många saker ett företag gör som skulle falla i under det området. Men så 

Hur skapas lojala kunder 

 G A N L 
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x x x x 
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x x  x 
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 x x  

Attrahera kunder x x  x 

Tid att svara konkurrenter 

 

    

Förhandlingsposition i 

distributionskanalerna 
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som empirin från de båda fallföretagen tolkas av oss, anser vi att de jobbar med en del 

faktorer som kan antas falla in under små ansträngningar. Även om vi konstaterar två 

fallföretag jobba med det är det troligt att samtliga fallföretag arbetar med någon åtgärd som 

skulle falla in under denna punkt, dock framgår det inte uttryckligen i empirin.  

 

Vad gäller de positiva effekterna är varken förhandlingsposition i distributionskanalerna eller 

tid att svara konkurrenter positiva effekter som något av fallföretagen upplever. Att 

förhandlingsposition i distributionskanalerna inte upplevs anser vi återigen ha att göra med att 

företagen använder sig av direkta distributionskanaler. AJ-Produkter och Nordifa märker av 

att deras lojala kunder innebär lägre marknadsföringskostnader i form av att de inte behöver 

lägga lika stora resurser på nykundsbearbetning. Samtliga fallföretag upplever också att en 

lojal kundskara på olika sätt hjälper dem att attrahera nya kunder. Av empirin från Nordifa 

framgår det att företagets lojala kunder är en källa till kompetensutveckling och 

kunskapsöverföring, vilket är en positiv effekt som inte återfinns i den teoretiska 

referensramen. 

 

6.5 Exklusiva rättigheter 

 

Alla fallföretag uttryckte sig att de skyddat sitt varumärke genom att registrera varumärket, 

där alla fallföretag hade sitt namn registrerat, dock fanns en viss variation i svaren kring 

registreringen av varumärkets logotyp. Angående bevakningen av varumärket var det bara 

Getinge som uttryckligen hävdade att de hade systematisk bevakning av varumärkesintrång, 

men samtliga företag förklarade att de skulle reagera om någon skulle göra intrång på deras 

varumärke. Det har också framkommit att varumärket är svårt att skydda geografiskt sätt. Vi 

anser därför att varumärkesskyddet är viktigt för varje företag på grund av de faktum att 

äganderätten av varumärket bidrar till att ingen annan kan utnyttja varumärket och dess 

renommé.  
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6.6 Säljkårens bidrag i uppbyggnaden av brand equity 
 

Figur 6.5 Säljkårens bidrag till brand equity (Redigerad av Jesper Mårtensson och Alexander Jägerfall) 

 

Ovanstående figur är vår egen påbyggnad av Aaker (1991) modell av brand equity och 

grundar sig på undersökningens resultat. Vi anser att detta fynd är intressant i B2B-

sammanhang och utgör en viktig vetskap för B2B-företag. Detta främst eftersom många 

företag har en säljkår, och att kunna utnyttja den på rätt sätt, att stärka byggtsenarna, anser vi 

vara viktigt att känna till. Syftet med ovanstående modell är att få upp ögonen för vad 

sälkåren kan bidra med i varumärkesbyggnaden, att inse att de inte enbart är ett säljfrämjande 

verktyg. Figuren visar att säljkåren kan stärka flera av byggstenarna och därmed fungera likt 

ett universalverktyg. På vilka sätt säljkåren kan användas nämns i tidigare delar av analysen 

då figuren bara är en schematisk bild av förhållandet. 

 
 

 

 

 

 



67 
 

7. Slutsatser 

 
Vi börjar slutsatserna med att upprepa uppsatsens problemformulering och syfte. 

 

Problemformulering: Hur kan svenska företag verksamt på en B2B-marknad arbeta med 

byggstenarna märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och 

exklusiva rättigheter som tillsammans utgör brand equity?  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag verksamma på en B2B-marknad kan 

arbeta med märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och 

exklusiva rättigheter samt vilka effekter det får, för att öka förståelsen för varumärkesbyggnad 

i B2B-företag. 

 

I vår undersökning framgår det att svenska företag verksamma på en B2B-marknad kan arbeta 

med byggstenarna på olika sätt. Vi kan efter vår analys dra slutsatsen att det inte finns något 

rätt eller fel eftersom empirin visar på genomgående positiva effekter av fallföretagens arbete 

med byggstenarna. Det ska också förtydligas att även de positiva effekterna varierar mellan 

fallföretagen men visar genomgående positiva egenskaper vilket styrker vår slutsats. Däremot 

kan vi genom analysen konstatera att vissa arbetsmetoder och verktyg kan är mer använda än 

andra. 

 

Ett tydligt resultat av undersökningen är att säljkåren på olika sätt är ett betydande verktyg i 

fallföretagens arbete med att antingen skapa eller upprätthålla märkeskännedom, 

märkesassociationer, upplevd kvalitet samt märkeslojalitet. Som framgår av undersökningen 

används säljkåren på olika sätt beroende på vilken byggsten det rör sig om, vilket innebär att 

vi vill framhålla säljkåren i ett B2B-företag likt ett universalverktyg i skapandet av brand 

equity. 

 

Av vår undersökning framgår det att riktade meddelanden och sökmotorsoptimering är viktiga 

verktyg i skapandet av märkeskännedom, utöver säljkårens bidrag. Vi har också noterat att 

verktygen för riktade meddelanden varierar beroende på fallföretagets förutsättningar. Av det 

som framgår i vår analys kan vi dra slutsatsen att riktade meddelanden är att föredra för 

företag verksamma på en B2B-marknad. I den teoretiska referensramen belyses att företag 

kan använda sig av brand extensions för att öka märkeskännedomen, dock framgår det inte av 

vår studie att fallföretagen använder sig av detta.  

 

Vad gäller de positiva effekterna av märkeskännedom visar samtliga fallföretag att de strävar 

efter att vara top-of-mind, då de är av uppfattningen att det ökar sannolikheten för att bli 

kundens leverantör. Med hänvisning till analysen är top-of-mind en positiv effekt av en hög 

märkeskännedom vilket enligt den teoretiska referensramen medför en positiv effekt av att 

varumärket i många fall blir valt först av kunden, vilket styrker vår slutsats.    

 

I vår studie framgår det att säljarna är den viktigaste delen i arbetet att skapa positiva 

associationer. Bortsett från säljarna påvisas att det som i den teoretiska referensramen 

benämns som reklamkampanjer/publicitet är ett viktigt verktyg för att skapa och förmedla rätt 

associationer till kunderna för att kunden ska få rätt känsla kring varumärket. Vi drar därför 

slutsatsen att företag på en B2B-marknad bör arbeta med att skapa associationer för att skapa 

en känsla kring varumärket.   
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De positiva effekterna av skapade associationer bidrog enligt analysen till att kunderna visade 

positiva känslor och attityder gentemot varumärket. Vår undersökning styrker därmed vår 

slutsats kring att kunderna uppvisar positiva attityder och känslor. Med stöd av det som 

förklaras i analysen skulle vi vilja gå ett steg längre och dra en slutsats kring att kundernas 

positiva känslor och attityder gentemot varumärket resulterar i ytterligare en positiv effekt, 

nämligen att kunderna har, som det definieras i den teoretiska referensramen, en anledning till 

att köpa från det specifika varumärket. Om en kund har en positiv attityd eller känsla till 

varumärket känns det helt logiskt att kunna dra slutsatsen. 

 

Efter analysen av byggstenen upplevd kvalitet, visar det sig att förmågan att kunna hantera 

kundens förväntningar, samt att som företag vara medveten om hur kunderna upplever 

kvaliteten på produkter och tjänster är något samtliga fallföretag arbetar med. Återigen visar 

undersökningen på variation mellan fallföretagens sätt att hantera kundens förväntningar men 

det framgår att kommunikationen från företaget är en viktig komponent i att skapa rätt 

förväntningar hos kunden. Säljkåren är än en gång en viktig del, denna gång som 

kommunikationsverktyg mellan företaget och kunden. Den teoretiska referensramen säger att 

kvalitet måste ha högsta fokus i organisationen vilket endast ett fallföretag uttryckligen säger 

sig ha. Trots detta kan vi ur analysen utläsa att samtliga fallföretag har ett högt fokus på sitt 

kvalitetsarbete, där det faktum att tillfredställandet av kundens behov genomgående har hög 

prioritet hos fallföretagen och därmed styrker vår slutsats. Att involvera medarbetare i form 

av kvalitetscirklar vilket den teoretiska referensramen tar upp som ett sätt att skapa hög 

upplevd kvalitet, är inget som framgår i studien. 

 

Vår undersökning visar att de positiva effekter som upplevs, varierar mellan fallföretagen.  

Studien visar på att de positiva effekterna är möjligheten att ta ut ett högre pris, anledning att 

köpa samt differentiering/positionering. Vid undersökningens analys framgick det även att 

word-of-mouth kan vara en positiv effekt av att kunderna upplever en hög kvalitet av 

varumärket. Detta är något den teoretiska referensramen inte tar upp specifikt som en följd av 

hög upplevd kvalitet. Vi anser inte det märkligt att ett gott kvalitetsrykte är något kunderna 

vill sprida vill utifrån undersökningen dra slutsatsen att om kunderna till ett företag verksamt 

på en B2B-marknad upplever en hög upplevd kvalitet på företagets varumärken, kan det 

resultera i en positiv word-of-mouth. 

 

Ur vår undersökning kan vi klart utläsa att switching costs är ett sätt att behålla och skapa 

lojala kunder. I den teoretiska referensramen tas tre olika typer av switching costs upp och 

studien visar att alla tre är användbara. Med stöd av undersökningen vill vi konstatera att av 

dessa tre är relational switching cost den viktigaste i B2B-sammanhang, där det är 

relationerna till företagets representanter som speglar relationen till varumärket och det är 

också dessa personer som bygger upp relational switching costs. Än en gång visar 

undersökningen att säljkåren är ett betydande verktyg, i detta fall i det relationsbyggande 

arbetet. Undersökningen visar även att olika typer av lojalitetsprogram är möjliga sätt att 

skapa och vårda lojala kunder.  

 

Vi skulle här vilja göra en återkoppling till resonemanget i analysen, vilket behandlar 

interaktionen med kund, och med stöd i den dra slutsatsen att interaktionen med kund är 

viktigt i det lojalitetsbyggande arbetet. I litteraturen till den teoretiska referensramen tas små 

ansträngningar upp som ett enskilt område i det lojalitetsbyggande arbetet. Efter 

undersökningen ställer vi oss aningen kritiska till denna indelning. Som framgår av 

resonemanget i analysen, finns mängder med åtgärder ett företag gör i sitt dagliga arbete vilka 

skulle passa in under små ansträngningar (som det definieras i den teoretiska referensramen). 
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Exempelvis kan det finnas små ansträngningar i det relationsbyggande arbetet, en säljare som 

sitter ner med kunden fem minuter extra till exempel. Vi anser att det är en sak som naturligt 

finns med i allt ett företag gör i sitt kundrelaterade arbete vilket bör förtydligas i den litteratur 

vi tagit del av. 

 

I analysen framgår det också att fokus på nöjda kunder är något företagen jobbar med för att 

skapa lojalitet, men vill också med stöd i undersökningen framhäva att fokus på nöjda kunder 

även är något företagen har i sitt arbete med byggstenen upplevd kvalitet. Det framgår att 

kundens förväntningar är viktiga att leva upp till för att kunden ska uppleva hög kvalitet på 

produkter och tjänster. Samtidigt är en kund nöjd om produkten eller tjänsten lever upp till 

förväntningarna. Underförstått fokuserar företagen alltså på nöjda kunder när de säger sig 

arbeta med förväntningar. Slutsatsen blir därför att fokus på nöjda kunder är något företagen 

arbetar med både i byggstenen märkeslojalitet och upplevd kvalitet.  

 

De positiva effekter vi kan utläsa ur undersökningen är att lojala kunder leder till lägre 

marknadsföringskostnader, främst därför att det inte läggs lika stora resurser på 

nykundsbearbetning krävs. Just för B2B-företag innebär det att säljkåren inte behöver lägga 

ner tid på nykundsbearbetning utan kan lägga ner mer tid på att vårda befintliga kunder. En 

annan positiv effekt vilken framgår tydligt är att en lojal kundskara på olika sätt attraherar nya 

kunder. Ett sätt som framgår ur undersökningen är att själva vetskapen om att ett visst företag 

har många lojala kunder lockar till sig nya, om en kund vet med sig att ett visst varumärke har 

många lojala kunder signalerar det en bild som attraherar nya kunder. Word-of- mouth är 

också en positiv effekt studien visar, där lojala kunder med fördela kan användas likt en 

referensbas när företaget rekryterar nya kunder. Slutsatsen här blir att för B2B-företag är en 

positiv effekt av lojala kunder att de utgör en god referensbas vid nykundsbearbetning. 

Ett intressant fynd i undersökningen är att det framgår att lojala kunder kan vara en källa till 

kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Detta anser vi vara ett intressant fynd och en 

viktig positiv effekt för B2B-företag, då kunskapsöverföring breddar kompetensen vilket leder 

till att företaget kan bearbeta nya kundsegment vars behov det inte tidigare fanns kunskap om. 

 

I den teoretiska referensramen tas också tid att svara konkurrenter och förhandlingsposition i 

distributionskanalerna upp som positiva effekter. Detta är något vår studie inte ser som 

positiva effekter. Dock är vi av den åsikten att just tid att svara konkurrenter mycket väl skulle 

kunna vara en positiv effekt hos några av fallföretagen och vi anser att det kan vara 

undersökningens utformning som gör att det inte framhålls hos någon av fallföretagen. 

 

Byggstenen exklusiva rättigheter är precis som teorin säger en speciell byggsten eftersom den 

inte på något sätt speglar kundens uppfattningar och reaktioner på varumärket. Anledningen 

till byggstenens sparsamma utrymme i undersökningen beror just på ovanstående. För ett 

företag är det inte möjligt att göra mer än att registrera sitt varumärke och det framgår även av 

vår undersökning. Av analysen framgår det att samtliga fallföretag registrerat 

varumärkesnamnet, men i registreringen av den grafiska profilen fanns viss variation. Det 

framgår också av analysen att det är olika svårt att skydda sitt namn rent geografiskt, därför 

drar vi slutsatsen att det beror på vilket företag det handlar samt hur deras konkurrentsituation 

ser ut.   
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

I följande avsnitt presenteras förslag på fortsatt forskning på området, vilket är grundat på de 

insikter och kunskaper vi fått under arbetets gång. 

 

Som det framgår av vår undersökning är den grundad på hur företaget själva ser på sitt arbete 

med byggstenarna i brand equity. Det hade därför varit intressant att komplettera vår 

undersökning med en studie ur kundperspektivet. Där skulle undersökaren kunna välja ut ett 

eller flera av våra fallföretag och genomföra intervjuer med respektive företags kunder för att 

se om de upplever företaget jobba på det sätt de utger sig för. Detta anser vi vara en viktig 

studie dels för att bedöma tillförlitligheten i vår egen studie men också för att hjälpa 

fallföretagen. 

 

Som framgår av våra slutsatser är vår beskrivning av byggstenen exklusiva rättigheter 

begränsad. Det skulle vara intressant att försöka kartlägga denna byggsten på djupet. Möjligen 

genom en fallstudie där undersökaren går på djupet med ett fallföretag som ofta upplever 

intrång på sitt eller sina varumärken för att beskriva hur ett företag arbetar i en sådan 

situation. 
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Bilaga 1 

Intevjuguide till fallföretag 

Namn? 

Befattning? 

Har vi tillåtelse att använda ditt namn i uppsatsen? 

Får vi spela in intervjun? 

 

Märkeskännedom 

 Alla era potentiella kunder vet kanske inte vem ni är. Hur arbetar ni för att öka 

märkeskännedomen inom er produktkategori? Vilka positiva effekter kan en ökad 

märkeskännedom få? 

 Hur viktigt är det att ert varumärke är ”top of mind” (mest kända varumäket på en 

specifik marknad) på er produkmarknad, är det något ni strävar efter och vilka positiva 

effekter kan det få för ert varumärke? 

 Brukar ni använda er av riktade meddelanden i er reklam eller är målet bara att synas 

så mycket och ofta som möjligt? 

 Vilken typ av exponering/ar ger den mest effektiva ökningen av märkeskännedom för 

ert varumärke? 

 

Märkesassociationer 

 Är associationer något ni arbetar med? Isåfall på vilket sätt? 

 Kunderna försöker själva skapa sig egen uppfattning om ert varumärke genom 

associationer. Hur arbetar ni för att skapa och styra uppkomsten av dessa 

associationer? 

 Vilka effekter ser ni att kundernas positiva märkesassociationer bidrar till? 

 Hur stor roll anser du att er image har när kunden ska välja leverantör, är den viktig 

eller finns det andra faktorer som är mer viktiga? 

 

Upplevd kvalitet 

 På vilka dimensioner uppfattar du att kunderna bedömer kvaliteten på det som 

levereras från er? 

 Hur mäter ni kundernas uppfattning av kvalitet på era produkter/tjänster? 

 Hur arbetar ni både strategiskt och operationellt, för att förbättra eller underhålla er 

kvalitetsnivå och att se till att också kunderna upplever en hög kvalitet 

 Vilka positiva effekter innebär det för er att kunderna associerar ert varumärke med 

hög kvalitet? 

 

Märkeslojalitet 

 Hur upplever ni att en märkeslojal kunds beteende yttrar sig gentemot ert varumärke?  

 Hur arbetar ni med att få kunderna att återkomma och förbli lojala? 

 Belönas återkommande kunder på något sätt och i så fall hur? 

 Vilka positiva effekter upplever ni att era återkommande lojala kunder bidrar eller kan 

bidraga till ? 
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Övriga varumärkestillgångar 

 

 Har ni något juridiskt skydd för ert varumärke och vad innebär detta skydd isåfall för 

er? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


