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1

 Inledning 

 

I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en bakgrund till det valda 

forskningsområdet samt ge en motivering till varför detta ämne idag är 

intressant att forska vidare kring. Diskussionen mynnar sedan ut i de 

problemfrågor och det syfte som uppsatsen har för avsikt att behandla. 

Avslutningsvis presenteras även en disposition av uppsatsen i avsikt att 

underlätta för läsaren och ge en bättre överblick över uppsatsen i dess 

helhet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Som konsument blir vi idag överösta med information. Det är svårt att öppna 

en tidning eller slå på tv: n utan att mötas av reklam och annonser som vill få 

oss att köpa just deras produkter eller tjänster. För att underlätta för oss att 

inte gå vilse bland alla produkter, menar Håkansson och Wahlund (1996) att 

vi tenderar att ta vissa genvägar där varumärken spelar en avgörande roll. Vi 

kanske exempelvis väljer den välkända röda Coca-colaburken när vi är 

törstiga då vi vet att denna kommer att smaka på ett särskilt och välbekant 

sätt. 

 

Alla dessa varumärken hjälper oss att särskilja mellan produkter som annars 

kan upplevas som identiska. Farquhar (1989) betonar att varumärket ska ge 
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individen positiva känslor. Det kan exempelvis ge en känsla av samhörighet 

eller av att vara ensam i sitt slag. Varumärket ska således idag inte endast stå 

för information om vem som är dess tillverkare, det ska i första hand ge oss 

en upplevelse. Enligt Farquhar (1989) är de associationer som förknippas 

med varumärket det centrala. Det handlar om att företagen vill placera deras 

varumärke i konsumentens minne och visa att detta märke innehar just det 

mervärde som kunden letar efter.  

 

Varför väljer då en konsument ett visst varumärke? Farquhar (1989) menar 

att köparen i många fall påverkas av andra individer som innehar positiva 

uppfattningar om ett varumärke. Farquhar (1989) understryker att andra 

individers värderingar väger ytterst tungt. För företagen gäller det att se till 

att etablera sina varumärken så snabbt som möjligt i konsumentens huvud, 

då det idag finns oändligt många varumärken att välja mellan. Farquhar 

(1989) menar att detta är ytterst centralt då konsumenterna ogärna ändrar 

sina konsumtionsmönster och vanor. Enligt Ries och Trout (1994) är det 

närapå omöjligt att ändra en individs uppfattning när denne har bestämt sig. 

Med bakgrund i detta anser vi att det onekligen kan sägas vara mycket 

viktigt att som företag inneha starka varumärken som står för positiva 

associeringar hos konsumenterna. 

  

Enligt Melin (1999) uppkom under 1990-talet ett gemensamt intresse inom 

varumärkesforskningen som till stor del skedde till följd av genombrottet för 

begreppet Brand Equity (ungefärlig översättning för begreppet är 

varumärkeskapital). Forskningsområdet som ur märkesinnehavarens 

perspektiv behandlar varumärkesforskning brukar betecknas Brand 
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Management. I dag betraktas varumärket i allt större utsträckning som ett 

självständigt konkurrensmedel, som kan beskrivas som särskiljt från 

produkten. Den typ av forskning som inriktar sig på varumärkets strategiska 

potential, Strategical Brand Management, försöker enligt Melin (1999) 

bringa klarhet i på vilka sätt som ett varumärke kan bidra till ett företags 

långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxtförmåga.  

 

Att intresset för varumärkesforskning är relativt nytt kan sägas vara lite 

underligt då företag i många fall anger starka varumärken som deras 

värdefullaste tillgång. Melin (1999) framhäver att det under de senaste åren 

dock har skett en utveckling som har resulterat i en ny syn på varumärket 

som konkurrensmedel. Varumärken har blivit något som företag alltmer 

intresserar sig för. Melin (1999) menar att detta kan spåras till att den ökade 

konkurrensen bidrar till insikten om värdet av att utveckla långsiktigt 

uthålliga konkurrensfördelar. Varumärket kan i dessa sammanhang sägas 

vara idealiskt för detta då det kan betecknas som en icke-tidsbegränsad 

ensamrätt och således kan ett varumärke ofta ses som en evig tillgång.  

 

Melin (1997) menar att det idag är allmänt accepterat att starka varumärken 

kan ses som en värdefull tillgång. Han betonar emellertid att det är svårt att 

finna någon tillfredsställande förklaring till vad detta värde består av eller 

hur det skapas. Värde kan sägas vara ett av de begrepp som genom tiderna 

har orsakat stor förvirring inom det företagsekonomiska området. 

 

Då nya marknader ständigt uppstår i vår omvärld menar Hamel och Prahalad 

(1994) att de företag som vill ta del av detta utbud bör samarbeta och 
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inhämta kunskaper från bland annat ledande kunder och leverantörer. Hamel 

och Prahalad (1994) understryker att de lång- och kortsiktiga målen är nära 

sammanflätade med varandra. Trots att många av morgondagens stora 

möjligheter fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium så konkurrerar 

företag redan idag om att få ta del av detta. Allianser formas, kompetenser 

samlas och experiment utförs, allt för att inbringa andelar på framtida 

marknader. Med stöd av denna utveckling har vi även valt att titta på hur 

företag strategiskt bör tänka när varumärken och dess mervärden ska 

utvecklas och skapas.  

 

Att företag uppmärksammar möjligheten till samarbeten anser vi vara av stor 

betydelse både när det handlar om konsumentmarknader och vid Business to 

Business-sammanhang. Begreppet Business to Business kan enligt 

Gummesson (2002) betecknas som de fall där marknadsföringen har företag 

som avsedd målgrupp. Detta till skillnad från konsumentmarknadsföring 

som riktar sig mot privata konsumenter. 

 

Från märkesinnehavarens perspektiv, menar Melin (1999) att varumärket 

kan ses på ett flertal olika sätt. Varumärket kan exempelvis ses som 

informations- och identitetsbärare, positioneringsinstrument, konkurrens-

medel och tillväxtgenerator. Att använda varumärket som ett 

positioneringsverktyg är något som flitigt tillämpas av dagens företag. Enligt 

Melin (1999) kan detta exempelvis ske genom att fokusera på ett segment 

med flera varumärken med en likartad positionering, så kallad multibranding. 

Med detta vill företagen uppnå en maximering av företagens totala 

marknadsandel. 
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Multibranding är en företeelse som förekommer hos många av dagens 

framgångsrika företag, exempelvis Procter & Gamble, General Motors och 

Electrolux. Melin (1999) poängterar emellertid att multibranding inte alltid 

lyckas. Ibland kan strategin leda till en kannibalisering mellan de egna 

varumärkena. Denna kannibalisering sker enligt Melin (1999) när ett av de 

egna varumärkena tar marknadsandelar från de övriga, vilket resulterar i att 

företaget inte vinner fler andelar på den aktuella marknaden. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Hur många varumärken bör ett företag då inneha inom respektive 

produktkategori? Enligt Kapferer (2001) är detta en fråga som de flesta 

företag idag tvingas att ta ställning till. Då multibranding är en vanlig 

företeelse hos dagens företag, anser vi det vara viktigt att skapa en 

medvetenhet kring de företeelser och problem som kan föreligga vid innehav 

av ett flertal likartade produkter. Att uppmärksamma denna problematik bör 

även vara av intresse för företag som funderar på att införskaffa ytterligare 

varumärken till sin produktportfölj. Enligt Randall (1997) kan problemet 

med kannibalisering beröra såväl varumärkenas ursprung som kvalitet och 

prisnivå. När det handlar om produkter som pris- och kvalitetsmässigt är 

mycket likartade, saknas i mångt och mycket en omfattande och djupgående 

litteratur kring denna företeelse. Med bakgrund i detta, är vi av 

uppfattningen att detta specifika område ter sig forskningsteoretiskt 

intressant att studera närmare. Vi upplever ämnesområdet som aktuellt och 
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angeläget då företag idag alltmer börjar inse vikten av att inneha starka 

varumärken.  

 

Att företag förfogar över mer än ett varumärke är vanligt förekommande, 

enligt Randall (1997) innehavs ofta även ett flertal varumärke inom varje 

enskilt produktområde. Randall (1997) betonar att det som eftersträvas är att 

varje varumärke tar så många kunder som möjligt från konkurrenterna, men 

samtidigt så få kunder som möjligt från de egna varumärkena. Om varje 

enskilt varumärke tilltalar ett fullständigt separat segment skiljt från de andra 

kommer inga problem att uppstå. Enligt Randall (1997) är segmenten 

olyckligtvis oftast inte helt åtskiljda.  

 

Ett företag som kan sägas vara medveten om varumärkets stora betydelse, 

men även om multibranding-strategins faror, är färgtillverkaren Alcro-

Beckers AB. Företagets två varumärken Alcro och Beckers, är mycket 

likartade i både pris och kvalitet vilket företaget har för avsikt att inte 

förändra. Detta gör att en särskiljning mellan dessa produkter endast kan ske 

genom att tilldela produkterna skilda mervärden. Alcro-Beckers är 

emellertid inte fullständigt övertygade om att en trovärdighet kan skapas för 

båda varumärkena vid denna särskiljning. På företagets begäran, har vi för 

avsikt att i denna uppsats identifiera respektive varumärkes mervärden samt 

vidare komma med förslag på hur dessa eventuellt kan särskiljas ytterligare. 

För att få en djupare förståelse för multibranding-strategins problematik, har 

vi även i viss utsträckning studerat ytterligare två verksamheter. Dessa 

företag, Svenska Volkswagen AB och Procordia Food AB, är i enlighet med 
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Alcro-Beckers producerande företag som också kan sägas beröras av de 

problem som en multibranding-strategi kan innebära.  

 

Med bakgrund av det resonemang som förts ovan, finner vi det intressant att 

närmare studera följande frågeställningar: 

 

• På vilket sätt skapas mervärden i ett företag med hjälp av 

varumärken?   

• Hur ska ett företag gå tillväga för att på ett optimalt sätt särskilja 

likartade varumärken från varandra?  

• Hur kan trovärdighet uppnås när ett företag exempelvis innehar två 

olika varumärken med liknande kvaliteter och prisnivåer?  

• Vilken betydelse har relationer vid skapandet av ett starkt varumärke 

vid Business to Business? 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att tydliggöra och beskriva vilka aspekter och problem som bör 

uppmärksammas och beaktas när ett företag tillämpar en multibranding-

strategi bestående av likartade produkter. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 2 redogörs vår vetenskapssyn och det valda tillvägagångssätt som 

tillämpats vid denna uppsats. Vi beskriver olika sätt att se på vetenskap för 

att sedan redogöra för den vetenskapssyn som vi anser oss tillhöra. För att 

läsaren ska få en så fullständig bild som möjligt beträffande de 

vetenskapssyner som föreligger, har vi valt att även beskriva synsätt som 

inte tillämpas i denna uppsats.  

 

I kapitel 3, 4 och 5 presenteras utvalda relevanta teorier som utgör vår 

referensram. Teorierna har i dessa kapitel fördelats på tre 

områden: ”varumärket och dess värde”, ”värdeskapande aktiviteter inom 

företaget” och ”relationsmarknadsföring”. 

 

I kapitel 6 presenteras det empiriska material som vi insamlat genom i 

huvudsak intervjuer. Intervjuerna har utförts med personer på företag som 

dagligen berörs av problematiken med ett flertal likartade varumärken. 

 

I kapitel 7 analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. I analysen förekommer även en diskussion där våra tankar 

och tolkningar om respondenternas svar framkommer. 

 

I kapitel 8 redogörs avslutningsvis för de slutsatser och rekommendationer 

som vi har funnit intressanta. Vi väljer vidare även att kortfattat besvara de 

problemfrågor som presenteras i uppsatsens problemdiskussion. 
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Figur 1 illustrerar uppsatsens huvudområden och dess kapitelfördelningar. 

 

 

Figur 1 Uppsatsens disposition
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2 Metod 

 

I detta kapitel vill vi redogöra för den utgångspunkt som vi har haft under 

uppsatsens gång, med syfte att ge läsaren en inblick i hur vi som författare 

har tänkt.  Vi kommer att presentera vilka vetenskapssynsätt som föreligger 

och det synsätt som vi har valt att tillämpa. Därefter presenteras det valda 

tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande.  

 

När det gäller insamling av empirisk information, har vår metod baserats på 

18 genomförda intervjuer varav 10 personliga intervjuer och 8 

telefonintervjuer. Intervjuerna fördelades enligt följande: 6 vid Alcro-

Beckers, 8 vid Svenska Volkswagen (varav 1 vid Din Bil), 1 vid Engströms 

Bil samt 3 vid Procordia Food.  

 

2.1 Vetenskapssyn 

 

Arbnor och Bjerke (1994) anser att den verklighetssyn som en forskare 

besitter, har stor vikt när det handlar om att förstå de tolkningar och 

uttalanden som denne gör. Verklighetsuppfattningen, kan enligt författarna 

sägas beröra de filosofiska idéer som föreligger om hur verkligheten är 

konstruerad, i och av sig själv eller genom vår försorg. Dessa 

verklighetsuppfattningar skiljer sig även från varandra, dels beroende av 

vilken kunskap som eftersträvas men även av den enskilda forskarens 
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personlighet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är därför det egna 

förhållningssättet till det som vi försöker tolka och förstå viktigt, i synnerhet 

gäller detta då det finns en mängd uppfattningar om verkligheten och hur 

denna verklighet ska tolkas.  

 

De förutsättningar som vi i mångt och mycket tar för givna kan enligt Gilje 

och Grimen (1992) begränsa vårt synfält för hur problem ska lösas. Även 

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) menar att vi alla har personliga 

referensramar som formats redan från födseln, innefattande såväl normer och 

värderingar som våra erfarenheter. Beträffande denna uppsats, vill vi 

understryka att vi är medvetna om den påverkan av våra tidigare kunskaper 

och erfarenheter som möjligtvis kan ha färgat detta arbete. Det är emellertid 

svårt att till fullo undvika att våra egna referensramar präglar insamling av 

teori och empiri och således även uppsatsens utfall. Att vara medveten om 

och reflektera över vetenskapsteorin och metodlärans innehåll, anser Arbnor 

och Bjerke (1994) är en viktig uppgift för alla forskare som vill förstå sina 

undersökningar och den kunskap som produceras. Vi vill med hjälp av detta 

kapitel försöka illustrera denna reflektion genom att koppla de olika 

metodsynsätt som föreligger till det tillvägagångssätt som vi har valt 

tillämpa för vår aktuella undersökning. 

 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) föreligger två huvudsakliga 

vetenskapssyner. Det ena synsättet fokuserar på att verkligheten kan liknas 

vid en struktur, som är konkret och inte kan påverkas av mänskligt 

handlande. Den andra inriktningen står, enligt Arbnor och Bjerke (1994) 

istället för en uppfattning om att verkligheten är en social konstruktion, 
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skapad och berikad av det mänskliga handlandet. Två vedertagna synsätt 

som kan sägas ha sina rötter i dessa tankar kring vetenskapssyner kommer 

att presenteras närmare i nedanstående stycke. 

 

2.1.1 Positivism och Hermeneutik 

 

Arbnor och Bjerke (1994) resonerar kring den avgörande skillnad som 

förekommer mellan de forskare som vill förklara och de som vill förstå. När 

undersökningar genomförs idag föreligger två vetenskapliga 

huvudinriktningar: positivism och hermeneutik. De forskare som förkastar 

varje fundamental skillnad mellan natur- och samhällsvetenskaperna 

betecknas traditionellt som positivister. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) ser 

positivisten inga problem i att betrakta sociala sammanhang och förlopp 

som ”fakta” och som ”objekt”. En vanlig kritik från hermeneutikern är att 

dessa analyser endast är giltiga i en rationell värld med objektivt rationella 

aktörer. Hermeneutikern menar att en sådan värld inte existerar.  

 

Till skillnad från positivisten, som gärna studerar forskningsobjekt bitvis, 

försöker enligt Patel och Davidson (1994) hermeneutikern att se helheten i 

forskningsproblemet. Inom hermeneutiken, understryker Gilje och Grimen 

(1992) att beskrivningar från aktörer är av primär betydelse då det är deras 

egna uppfattningar som ger mening åt handlingen. Gilje och Grimen (1992) 

menar vidare att samhällsforskare därmed måste förhålla sig till en värld 

som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva. Den 

varumärkesproblematik som vår uppsats behandlar bygger till stor del på 
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individers subjektiva bedömningar, vilket gör att det hermeneutiska synsättet 

känns mest tillämpbart för oss. Våra tidigare erfarenheter menar vi också 

kommer att påverka det sätt som vi arbetar på. Wiedersheim-Paul och 

Eriksson (1999) betonar att hela forskningsprocessen kan ses som en ständig 

process som ämnar till att öka den egna förståelsen.  

 

Vi anser oss inte kunna instämma i positivisternas åsikter om att kunskap är 

exakt och precis och att det därför är fel att lägga in egna värderingar och 

tolkningar av ett särskilt fenomen. Den objektivitet som den positivistiska 

synen argumenterar för, där en verifierbar sanning eftersträvas, tycker vi inte 

kan förespråkas i denna uppsats. Enligt Ejvegård (1996) är det mycket svårt 

att på ett psykologiskt plan vara objektiv. Han menar att det är ytterst svårt 

för en individ att upptäcka egna fördomar och egna förutfattade meningar.  

 

Med bakgrund i detta anser vi att det hermeneutiska synsättet i större 

utsträckning stämmer överens med hur vi ser på verkligheten, vilket 

följaktligen även kommer att genomsyra vår uppsats. Enligt Arbnor och 

Bjerke (1994) närmar sig hermeneutikern sitt forskningsobjekt subjektivt 

utifrån sin egen förförståelse. Detta anser vi vara en bra bild av vår 

inställning och våra ambitioner med denna uppsats. Vi instämmer till fullo i 

hermeneutikernas kritik om att vi inte lever i en rationell värld med objektivt 

rationella aktörer. Mänsklig kunskap kan enligt Gilje och Grimen (1992) inte 

sägas vara något slutgiltigt eller absolut säkert, vilket vi också instämmer i. 

Enligt vår mening är det inte möjligt att finna en fullständigt sann kunskap. 

Med stöd i dessa tankar, samt att vi är av åsikten att forskningsprocessen 
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ämnar till att öka vår förförståelse, anser vi oss i större utsträckning tillhöra 

det hermeneutiska synsättet.  

 

2.1.2 Induktion och deduktion 

 

Det mest karaktäristiska för ett analytiskt tillvägagångssätt är enligt Arbnor 

och Bjerke (1994) dess cykliska natur. Det analytiska tillvägagångssättet 

startar med fakta, slutar med fakta och där de fakta som avslutar cykeln är 

början på nästa cykel. Arbnor och Bjerke (1994) menar att en forskare 

endast håller sina teorier för troliga och därför alltid är beredd att överge 

dessa om inte uppkomna fakta stämmer med teoriernas förutsägelser.  

 

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) menar att det traditionellt kan sägas 

föreligga två alternativa sätt när det handlar om att bedriva teoriproduktion, 

antingen att följa bevisandets väg, deduktion, eller genom en tillämpning av 

upptäckandets väg, induktion (se figur 2). Patel och Davidson (1994) anser 

att det vid deduktion görs en logisk och tankemässig slutledning utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier. Det induktiva sättet att dra 

slutsatser grundar sig istället på empiriska data, där forskaren då kan studera 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade empiriska informationen, 

formulera en teori.  
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Figur 2 Induktion och deduktion. Källa: Arbnor & Bjerke (1994) 

 

Om vi relaterar dessa två tillvägagångssätt till vår egen undersökning kan det 

tolkas som att vi börjar med en deduktiv ansats, då arbetet börjar med 

fördjupade litteraturstudier inom det valda forskningsområdet. Vi fann dock 

att området som för oss var intressant, det vill säga multibranding-

problematiken, inte kunde sägas vara särskilt teoretiskt utvecklad. Med 

bakgrund i detta vill vi därför mer ingående undersöka problemet i praktiken 

genom att samla in empiri och genom detta kunna dra slutledningar som i 

framtiden kan vara av nytta för företag med denna problematik. Med 

bakgrund i detta, anser vi oss ha anammat en mer induktiv ansats. En 

induktiv ansats anser vi också vara mest naturligt då vi i viss utsträckning 

skriver uppsatsen på uppdrag av företag Alcro-Beckers.  

 

2.2 Företagsekonomisk metodsyn 

 

Inom den företagsekonomiska läran, kan de föreställningar som vi har om 

verkligheten sägas resultera i olika sätt att se på begreppet metodlära. Vi vill 

i detta stycke med stöd av Arbnor och Bjerke (1994) försöka definiera och 

Teori 

Empiri 

Induktion Deduktion 
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klarlägga några av de företagsekonomiska metodsynsätt som föreligger. 

Därefter har vi som avsikt att klargöra och förtydliga vår egen metodsyn 

som ska ligga till grund för denna uppsats. Arbnor och Bjerke (1994) 

resonerar kring de tre grundläggande metodsynsätt som förekommer inom 

det företagsekonomiska området: analytiskt synsätt, systemsynsätt och 

aktörsynsätt. Dessa illustreras i figur 3 där synsätten även jämförs med 

positivism och hermeneutik. 

 

 

Figur 3 Metodsynsätt. Källa: Arbnor & Bjerke (1994) 

 

Det analytiska synsättet representerar, enligt Arbnor och Bjerke (1994), ett 

antagande om att verkligheten är objektiv där helheten är summan av delarna. 

Således innebär detta att när en helhets olika delar har undersökts, kan dessa 

summeras och en helhet kan uppnås. Författarna menar att den kunskap som 

erhålls enligt detta synsätt ska ha en karaktär som är individoberoende och 

således oberoende av subjektiva upplevelser. Man menar att beskrivningar 

och förklaringar av verkligheten kan beskrivas vara allmängiltiga och 

absoluta. Förklaringar av verkligheten sker i form av kausalsamband, där 

Förklarande kunskap Förstående kunskap

Positivism  Hermeneutik 

 Aktörsynsättet 

Systemsynsättet 

Analytiska synsättet 
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man strävar efter att hitta orsaker som är oberoende av varandra. Enligt 

Arbnor och Bjerke (1994) är förebilderna för det analytiska synsättet den 

klassiska fysikens lagar och arbetssätt. 

 

Även inom systemsynsättet anser Arbnor och Bjerke (1994) att en objektiv 

verklighet föreligger, dock består denna av helheter vars framträdande 

egenskaper är synergi. Enligt författarna representerar detta synsätt ett 

antagande om att verkligheten är konstruerad på ett sätt som gör att helheten 

avviker från summan av delarna. Helheten är följaktligen antingen mer eller 

mindre än summan av de enskilda delarna. Arbnor och Bjerke (1994) 

betonar att verkligheten i detta fall antas vara uppbyggd av komponenter 

som ofta är ömsesidigt beroende av varandra och därför inte lätt kan 

summeras. De sätt som delarna tillsammans är uppbyggda av ger värdefull 

information. På grund av detta, menar Arbnor och Bjerke (1994) att 

helhetens delar står i fokus och den kunskap som erhålls ses som 

systemberoende. Även Wallén (1996) framhäver att det i systemförklaringar 

kan finnas växelverkande faktorer som kan ge systemeffekter och synergier 

vilket kan leda till att helheten är mer än summan av delarna. 

 

Arbnor och Bjerke (1994) framhäver att det tredje perspektivet, 

aktörsynsättet, skiljer sig avsevärd från de andra synsättens antaganden om 

en objektiv verklighet. Istället ser man här verkligheten som en social 

konstruktion, vilket innebär att den inte på några villkor är oberoende av oss.  

Inom detta synsätt, anser Wallén (1996) att individens handlande och 

värderingar blir ytterst centralt, där helheter och delar ses som mycket 

mångtydiga. Arbnor och Bjerke (1994) menar att förespråkare för 
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aktörsynsättet betraktar verkligheten som bestående av en mängd olika 

verklighetsbilder, som vidare delas av olika grupper av människor. 

Människan beskrivs skapa verkligheten samtidigt som verkligheten kan 

sägas skapa människan. Den objektivitet som föreligger, är i dessa 

sammanhang enligt Arbnor och Bjerke (1994) konstruerad av människan 

och kan och bör därför ifrågasättas och förändras. Arbnor och Bjerke (1994) 

menar även att den kunskap som erhålls enligt detta synsätt blir 

individberoende. 

 

Beträffande dessa tre metodsynsätt, anser vi oss till stor del höra till 

aktörssynsättet, även om det kan vara svårt att till fullo anamma alla aspekter 

som detta perspektiv representerar. Vi menar dock att individers värderingar 

och handlande är centralt och att verkligheten skapas av människan, men 

även att denna verklighet kan påverka människan. Vi anser oss även ha 

inslag av systemsynsättet. Vår åsikt är att verkligheten kan sägas vara 

uppbyggd av delar som alla är ömsesidigt beroende av varandra. Beträffande 

vårt valda ämnesområde, varumärkesproblematiken, menar vi att denna i 

hög grad kan kopplas till vår syn på att människor i stor utsträckning har 

subjektiva uppfattningar. Således menar vi att människor generellt sett inte 

innehar särskilt likartade verklighetsuppfattningar. 

 

2.3 Metodansats 

 

Holme och Solvang (1997) poängterar vikten av att som forskare ta ställning 

till valet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Dessa två angreppssätt 
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tillämpar två skilda metodiska grunder: analytiska principer respektive 

system- och aktörsprinciper. Författarna menar att både de kvalitativa och de 

kvantitativa metodansatserna strävar efter ett och samma syfte, då de båda är 

inriktade på att tillhandahålla en djupare förståelse för vår omvärld. 

Metodernas grundläggande skillnad kan, enligt Holme och Solvang (1997) 

sägas vara att den kvantitativa metoden omvandlar den insamlade 

informationen till siffror, utifrån vilket vi sedan utför statistiska analyser. 

Vid tillämpning av den kvalitativa metoden, framhåller Holme och Solvang 

(1997) att det istället är forskarens uppfattning av informationen som står i 

fokus. Exempelvis kan det handla om tolkning av referensramar, motiv, 

sociala processer och sammanhang. Holme och Solvang (1997) menar att 

detta gör att det vare sig är möjligt eller lämpligt att omvandla den insamlade 

informationen till siffror.  

 

Den metodansats som väljs kommer onekligen att påverka undersökningen, 

vilket gör att det naturligtvis är av stor vikt att välja den metod som är mest 

lämpad för att belysa den aktuella frågeställningen. Med utgångspunkt i det 

aktuella problemområdet och uppsatsens syfte ter sig således för oss den 

kvalitativa ansatsen som det bästa alternativet till att införskaffa kunskap. 

 

2.3.1 Kvalitativ studie 

 

Vid studier av kvalitativ karaktär bör, enligt Holme och Solvang (1997) 

föreligga en närhet till forskningsobjektet. Författarna menar att studier av 

kvalitativ karaktär kännetecknas av att en direkt subjekt-subjektrelation finns 
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mellan undersökningsobjektet och forskaren, som i sin tur ska skapa en 

närhet och intimitet till undersökningsenheterna. Enligt Hartman (1998) 

kännetecknas den kvalitativa metoden av att en förståelse försöker uppnås 

för individens eller en grupp individers livsvärld. Wallén (1996) menar att 

kvalitativa studier är mycket tillämpbara i de fall där undersökningsobjektet 

berör aspekter som är mångtydiga och subjektiva. Holme och Solvang 

(1997) anser att det vid ett kvalitativt angreppssätt ska finnas en strävan mot 

att överkomma det subjekt-objekt-förhållande som kan sägas utmärka 

naturvetenskapen. Holme och Solvang (1997) menar att det handlar om att 

försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se på omvärlden från 

dennes perspektiv. Enligt författarna utgår det kvalitativa synsättet från att 

det finns saker som inte kan förstås om man inte sätter sig in i situationen 

och ser den från undersökningsobjektets synvinkel. Holme och Solvang 

(1997) menar att den studerade företeelsen således ska studeras inifrån för 

att i så stor utsträckning som möjligt skapa en djupare och mer fullständig 

förståelse för det fenomen som studeras.  

 

I våra empiriska studier av det aktuella fenomenet, ville vi erhålla en så djup 

och fullständig bild som möjligt. Detta hade vi för avsikt att uppnå genom 

att försöka etablera en god kontakt med våra undersökningsenheter. Vår 

strävan var att skapa en närhet till de studerande enheterna, och på så sätt få 

en djupare förståelse för den studerade företeelsen.  

 

Hartman (1998) menar att vi som forskare tar utgångspunkt i vår egen 

förförståelse och våra egna fördomar där vi ständigt tolkar det som vi 

observerar. Enligt Holme och Solvang (1997) kan förförståelsen exempelvis 
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kopplas till utbildning och tidigare erfarenheter, medan fördomar kan 

definieras som socialt grundade subjektiva uppfattningar om företeelsen. 

Holme och Solvang (1997) anser emellertid att både förförståelse och 

fördomar, av oss uppfattas som en ”objektiv” given bakgrund, i stor grad är 

omöjligt att frigöra sig från. Författarna framhåller att våra subjektiva 

referensramar således kommer att prägla oss i vår forskarroll. Den 

kvalitativa forskningsprocessen baserar sig, enligt Holme och Solvang 

(1997) på att såväl värderingsmässiga som faktamässiga uppfattningar finns 

av det studerade fenomenet. Författarna menar att dessa två aspekter i den 

konkreta forskningssituationen blir sammanflätade till en helhet, som kan 

ses som ett samspel mellan forskare och undersökningsobjektet. 

 

De egna subjektiva uppfattningar som vi besitter, kan ha färgat hur vår 

forskningsprocess har kommit att te sig. Vår strävan var dock att under 

arbetets gång, i möjligaste mån försöka hålla oss medvetna om detta och 

dess möjliga konsekvenser för uppsatsen. Naturligtvis kan detta bli 

problematiskt när våra egna värderingar i mångt och mycket är omedvetna. 

Det kan vara viktigt att ha detta fenomen i åtanke, särskilt då vi som 

uppsatsförfattare troligtvis har en likartad förförståelse, baserat på 

exempelvis vår likartade utbildning och ålder. 

 

2.3.2 Trovärdighet 

 

Som följer av resonemanget ovan är det således inte möjligt att genomföra 

ett fullständigt objektivt forskningsarbete. Eriksson och Wiedersheim-Paul 
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(1999) menar dock att man bör sträva efter en sorts ”begränsad” objektivitet, 

där man strävar efter att exempelvis uppnå relevans i val av det studerade. 

Vi menar att vårt specifika ämnesområde kan anses som intressant och 

betydelsefullt för både teorietiker som praktiker inom marknadsförings-

området. Exempelvis kan det vara av praktisk betydelse för företag som 

funderar på att köpa upp ett liknande varumärke till sin nuvarande portfölj. 

På det teoretiska området, anser vi det vara relevant då vi exempelvis 

erbjuder en koppling mellan varumärkesaspekter och relations-

marknadsföring. Vidare kan multibranding sägas vara ett relativt outforskat 

begrepp där vår förhoppning är att kunna bidra till ämnesområdets 

utveckling. 

 

Validitet är ett begrepp som fokuserar på giltighetsaspekten. Enligt Patel och 

Davidson (1994) handlar det om att specifikt mäta det som avses att mäta. 

Med andra ord ska en överensstämmelse finnas mellan det vi säger att vi ska 

undersöka och det som vi faktiskt undersöker. Lundahl och Skärvad (1982) 

talar om att det råder en god inre validitet när mätinstrumentet mäter vad det 

är avsett att mäta samt att det föreligger en bra överensstämmelse mellan 

teori och empiri.  Den yttre validiteten, menar Lundahl och Skärvad kan 

påverkas av att respondenterna minns fel eller undviker att tala sanning. Vår 

strävan har varit att inneha både god inre och yttre validitet. Exempelvis har 

utformningen av intervjuformulär gjorts så att dessa i största möjligaste mån 

ska täcka de specifika områden som är av relevans för vårt syfte. Vidare är 

naturligtvis vår förhoppning att respondenterna varit sanningsenliga. Med 

tanke på uppsatsens innehåll, som vi inte anser vara av alltför känslig 

karaktär, menar vi att detta sannolikt är fallet. 
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Holme och Solvang (1997) resonerar kring de svårigheter och tänkbara 

problem som följer med att tillämpa den kvalitativa ansatsen.  Exempelvis 

kan forskarens upplevelse av situationen vara felaktig och en fullständig 

förståelse kan vara svår att uppnå. En annan aspekt som Holme och Solvang 

(1997) resonerar kring är om den mest giltiga information erhålls genom att 

vara passiv eller aktiv. Ytterligare en aspekt att betänka är det faktum att den 

närhet som skapas mellan forskare och undersökningsenhet, i sig kan utgöra 

ett problem då särskilda förväntningar kan uppstå. Holme och Solvang 

(1997) menar att det är viktigt att vara medveten om att exempelvis 

undersökningsenheterna kan bete sig på ett sätt som dessa tror förväntas, och 

inte som de kanske annars skulle ha gjort. När det gäller den insamlade 

informationens pålitlighet kan de undersökta enheterna själva bidra med att 

kontrollera denna. Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att 

informationens pålitlighet kan säkras till en betryggande grad. Detta kan 

åstadkommas genom den kvalitativa undersökningen där ett samspel sker 

mellan forskare och undersökningsenheter. Genom detta samspel, anser 

Holme och Solvang (1997) att en djupare och mer nyanserad tolkning av det 

studerade fenomenet kan komma till stånd.  

 

Förutom validitet finns ytterligare ett begrepp, reliabilitet, att 

uppmärksamma. Reliabilitet handlar enligt Wallén (1996) om tillförlitlighet. 

Detta tar sig uttryck i att mätinstrumentet dels ska vara pålitligt men även att 

instrumentet ska ge samma värden vid en upprepad mätning, under i övrigt 

liknande omständigheter. Lundahl och Skärvad (1982) vidareutvecklar detta 

och talar i dessa sammanhang om intersubjektivitet. Med detta menas att 

forskare som har likartade förutsättningar och kompetens ska kunna uppnå 
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samma resultat om de tillämpar samma tillvägagångssätt. Följaktligen ska 

resultatet förbli oförändrat oberoende av vem som har utfört undersökningen. 

Wallén (1996) menar emellertid att när undersökningen gäller levande 

varelser kan en mätning inte alltid upprepas då en påverkan eller inlärning 

kan ha skett vid varje testtillfälle. Detta anser Wallén (1996) kan komma att 

förändra utgångsläget inför nästkommande undersökning.  

 

Vid en kvalitativ ansats som vår undersökning kan sägas anta, minskar 

chansen att få samma svar vid olika tillfällen, vilket i sin tur möjligtvis kan 

leda till en mer begränsad reliabilitet. Vi anser dock att denna ansats krävs 

för att uppfylla vårt syfte och därmed får en eventuell minskad reliabilitet 

godtas. Då de intervjuades humör sannolikt kan variera från dag till dag, kan 

risken finnas att svaren som erhålls vid en intervju kan bli missvisande. För 

att uppnå tillräckligt god reliabilitet har vi valt att intervjua ett flertal 

anställda vid respektive företag. Detta har bland annat syftat till att 

undanröja denna risk samt även för att erhålla en så rättvisande bild som 

möjligt av det som vi hade för avsikt att studera. Patel och Davidson (1994) 

framhåller att ett sätt att kontrollera tillförlitlighet kan vara att ”lagra” 

verkligheten genom exempelvis ljudinspelningar. På så sätt kan man sedan 

gå tillbaka och kontrollera att man uppfattat allt på ett korrekt sätt. Patel och 

Davidson (1994) understryker också att man, vid genomförandet av 

intervjuer bör ha i åtanke att reliabiliteten även är beroende av den 

eventuella intervjuareffekt som kan uppkomma. För att uppnå reliabilitet, 

har vid samtliga intervjuer inspelningar ägt rum, som vidare även har sparats. 

En djupare genomgång av vårt tillvägagångssätt presenteras i stycke 2.4. 



Metod 

 

 25

2.3.3 Fallstudie 

 

Patel och Davidson (1994) definierar en fallstudie som en undersökning som 

omfattar ett eller ett fåtal antal fall. Karaktäristiskt för dessa fall är att de 

studeras mycket detaljerat och i flera dimensioner. Undersökningen utförs, 

enligt Patel och Davidson (1994) på mindre avgränsade enheter, såsom 

individer, grupper eller organisationer. Merriam (1998) menar att det unika i 

en fallstudie inte så mycket ligger i de metoder som används, utan istället i 

de frågor som ställs och deras relation till den slutliga forskningsrapporten. 

Fallstudier representerar, enligt Merriam (1998) även en närhet mellan 

forskaren och undersökningsenheten som exempelvis inte går att erhålla 

genom mätningar. Merriam (1998) betonar att närheten till enheten sker som 

resultat av en direkt observation i undersökningsobjektets naturliga 

omgivning, men även på grund av tillgång till subjektiva faktorer såsom 

tankar och känslor. Beträffande val av antal fall, menar Patel och Davidson 

(1994) att det naturligtvis finns bäst förutsättningar för en djup och 

omfattande studie vid användning av ett enstaka fall. Valet av antal fall är 

därför bland annat en avvägningsfråga mellan vilken bredd och djup som 

eftersträvas i studien. 

  

I vår uppsats anser vi oss ha antagit en fallstudieliknande ansats då vi har 

valt att genomföra flera mindre fallstudieliknande undersökningar. Vi har 

valt detta tillvägagångssätt då jämförelsemöjligheten är en bra arbetsmetod 

för att upptäcka det verkligt specifika i ett studerat fall. Egentligen kan en 

tidsperiod bestående av 20 veckor inte sägas vara tillräckligt för att 

genomföra en renodlad fallstudie på företag. Emellertid kan vår kvalitativa 
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ansats förespråka denna typ av metod i betydligt större grad än exempelvis 

tillämpning av tvärsnittsstudie, där ett fåtal variabler undersöks på ett flertal 

fall. Vi valde att intervjua personer från företag som har kommit i kontakt 

med den problematik som vi syftar att studera. Denna problematik berör 

innehav av ett flertal liknande produkter under samma företagsnamn, det vill 

säga multibranding. Vår avsikt är att sedan sammanställa rekommendationer 

till företaget Alcro-Beckers som berörs av denna problematik. Vi hoppas att 

de slutsatser vi kommer fram till emellertid även är av intresse för andra 

företag som på ett liknande sätt berörs av multibranding-strategins dilemma. 

Vår tanke är att de resultat som vi erhåller ska kunna generaliseras på andra 

företag. Vi strävar efter att kontinuerligt arbeta med en koppling mellan teori 

och empiri för att resultatet ska bli så intressanta och tillförlitliga som 

möjligt.  

 

Patel och Davidson (1994) menar att man vid fallstudier utgår från ett 

helhetsperspektiv där man i så stor grad som möjligt försöker få täckande 

information. Hur vi har valt undersökningsobjekten är en faktor som kan 

påverka generaliserbarheten hos de resultat som vi erhåller vid en fallstudie. 

Fallföretagen har valts ut från kriteriet att de ska vara berörda av 

problematiken som berör innehav av ett flertal varumärken.  Deras sätt att 

angripa detta problem ska vi sedan analysera för att kunna dra slutsatser som 

kan vara av nytta för andra företag. En fallstudies huvudsakliga 

intresseområde avser snarare att utforska än bekräfta, vilket vi tycker är i 

enlighet med vår avsikt. 
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Lekvall och Wahlbin (1993) understryker att man i en fallstudie, under 

analysfasen, arbetar relativt nära de verbala grunddata (exempelvis 

intervjuer) man har och försöker att ställa upp en helhetsbild av ett enskilt 

fall. Författarna menar att det gäller att arbeta med varje enskilt fall så länge 

att man kan erhålla en sammanhängande bild av det som man finner 

intressant och ur detta sedan kunna urskilja mönster inom fallen, något som 

kan liknas vid ett pusselläggande. Svårigheten med en fallanalys blir, enligt 

Lekvall och Wahlbin (1993) att det dels uppkommer bitar som inte hör 

hemma i fallet och dels att bitar saknas.  

 

2.3.4 Sammanfattning av vårt metodsynsätt  

 

Med bakgrund i det som presenterats tidigare i detta kapitel och med hänsyn 

till vår egen verklighetssyn, det valda ämnesområdets natur och vår studies 

karaktär, anser vi oss falla inom ramen för det hermeneutiska synsättet. 

Beträffande de företagsekonomiska metodsynsätten, anser vi oss till största 

del tillhöra aktörsynsättet med dess syn på verkligheten som en social 

konstruktion. Vår valda metodansats kan sägas vara av kvalitativ art då vi 

exempelvis ser forskarens uppfattning av informationen som mycket centralt. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Ett av de grundläggande kraven för att en uppsats ska kunna betecknas som 

vetenskaplig är att författarna noggrant redovisar tillvägagångssätt samt att 

undersökningen även ska vara möjlig att upprepa. Vi vill därför i denna del 
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av metoden illustrera våra tankar och tillvägagångssätt. Enligt Wiedersheim-

Paul och Eriksson (1999) finns det två huvudgrupper av tekniker för 

datainsamling. Dessa är att utnyttja redan insamlat material 

(sekundärinformation) och att samla in nya data (primärinformation). Vi har 

valt att tillämpa båda typerna av informationssamlade: primärdata genom 

intervjuer och sekundärdata i form av litteratur. Vi anser att dessa typer av 

informationsinsamling bidrar med största möjliga värde för vår 

undersökning.  

 

2.4.1 Litteratur 

 

För att få en så djup bild som möjligt av det ämne som vi är intresserade av, 

inleddes vår insamlingsprocess med litteraturfördjupning. För att hitta 

relevant litteratur inom området använde vi bibliotekets sökmotorer, såsom 

Horison och Libris. Vi har vidare även sökt i artikeldatabaser, huvudsakligen 

Business Source Elite. Vid sökning efter böcker och artiklar har vi bland 

annat använt oss av sökorden: varumärke, brand, multibranding och 

cannibalisation. Vi har tillämpat såväl svensk som engelsk litteratur. 

Givetvis har även tidigare kursmaterial som varit relevant används i 

undersökningen. Vi anser att vi har funnit litteratur av både bredd och djup, 

då vår strävan är att rapporten ska bli så intressant och givande som möjligt. 

 

Litteraturen inom marknadsföringsområdet, och särskilt inom 

varumärkesfältet kan sägas till stor del bestå av författare som är konsulter 

från olika företag. Då vi har eftersträvat att vara så källkritiska som möjligt 
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har vi även sökt litteratur från andra håll som förankrar vår studie i mer 

teoretiska referenser. 

 

Efter att ha använt oss av de böcker, artiklar och forskningsrapporter som 

innehöll de teorier som har varit av störst nytta för det undersökta området, 

utmynnade sedan dessa teorier i vår referensram. Referensramen är avsedd 

att ge läsaren en fördjupad bild av det ämne som vi utreder. Vi vill där även 

kontinuerligt förklara och motivera varför vi valt de aktuella teorierna.  

 

2.4.2 Empiri 

 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) görs en särskillnad mellan empiriska och 

icke-empiriska vetenskaper. En empirisk vetenskap kännetecknas av att 

kunskaperna grundas på observationer av verkligheten. Ordet empiri kan, 

enligt Lekvall och Wahlbin (1993) ungefärligen översättas med erfarenhet. 

Empirisk kunskap är således sådan kunskap som införskaffas genom 

erfarenheter som erhålls genom observationer av omvärlden. Då vi har valt 

en induktiv ansats, vilken har sin utgångspunkt i empirin, har vi i enlighet 

med Lekvall och Wahlbin (1993) valt att göra ett icke-sannolikhets urval. 

Lekvall och Wahlbin (1993) anser att ett empiriskt urval kan göras med 

hjälp av två huvudsakliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Det som skiljer dessa ansatser åt, är enligt författarna att 

det vid sannolikhetsurval är möjligt att beräkna sannolikheter angående 

huruvida undersökningens resultat kan appliceras på hela populationen. Vid 

icke-sannolikhetsurval däremot, är forskaren hänvisad till mer kvalitativa 
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bedömningar när det gäller urvalet. Då vi har valt att tillämpa en kvalitativ 

ansats, ansåg vi icke-sannolikhetsurval vara lämpligt då vi vill att våra 

frågeställningar ska bli så åskådliggjorda som möjligt. Med bakgrund i detta 

kontaktades sedan företag berörda av multibranding-problematiken vilket 

sedan resulterade i de undersökta företagen: Svenska Volkswagen AB och 

Procordia Food AB. Vid icke-sannolikhetsurval är det svårt att bedöma hur 

många objekt som krävs, då det inte går att till skillnad från statistiska 

rapporter beräkna lämplig storlek. Vår bedömning är att tre företag är ett 

lämpligt antal då vi vill studera varje företag relativt ingående.   

 

Den insamlade empirin består till största del av intervjuer då vi finner det 

intressant att erhålla synpunkter från personer som dagligen står inför denna 

problematik. De anställdas erfarenheter kan ge en god insyn och djupare bild 

av problemet. Vidare erbjöds vi även ta del av ett antal marknads-

undersökningar som Alcro-Beckers utfört hos de egna kunderna och 

återförsäljarna. Dessa undersökningar bidrog till en bättre insyn i hur de 

olika varumärkena uppfattas. 

 

2.4.3 Intervjuer 

 

Vi har valt att genomföra personliga intervjuer samt telefonintervjuer med 

ett urval av personalen på de utvalda företagen. Anledningen till att vissa 

intervjuer utfördes per telefon var att vissa respondenter hade svårt att finna 

tid till en intervju. De intervjuade respondenterna har en god insyn i 

företaget och besitter relevant information som är av intresse för våra 
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frågeställningar. Efter genomförda pilotintervjuer hänvisades vi till personer 

på företagen som hade större kunskap om det studerade fenomenet. 

 

Vår intention har varit att försöka få kunskap om hur företag praktiskt löst 

sina problem för att därigenom få väsentlig information om det undersökta 

fenomenet. Som professionell intervjuare anser Lantz (1993) att man måste 

kunna redovisa sina metoder och visa hur slutsatser har framkommit. Vidare 

måste man även tränas att förstå vad som händer i intervjusituationen och att 

även kunna skapa en god intervjusituation. Lantz (1993) understryker dock 

att det därmed inte betyder att allting till fullo är möjligt att redovisa.  

 

Lantz (1993) betonar att det i vardagliga sammanhang så självklara 

tillvägagångssättet att man frågar när man undrar något, i yrkesmässiga 

sammanhang kan utgöra en metod för systematisk datainsamling. Men för 

att utfrågningen ska vara ett användbart redskap i yrkesmässiga 

sammanhang måste särskilda krav ställas. Respondentens svar måste, enligt 

Lantz (1993) ha en tillförlitlighet som gör det möjligt att dra en ”säker” 

slutsats samt att det vidare även måste vara möjligt att kritiskt granska 

resultaten. 

 

En professionellt genomförd intervju ger information som uppfyller 

särskilda krav på användbarhet. Vilka är då kraven? Enligt Lantz (1993) 

nämns ofta i vetenskapliga sammanhang att: 

 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

• Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet)  
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• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. 

 

Vid intervjuer, betonar Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) att man även 

måste tänka på att tillförlitligheten även påverkas av den eventuella 

intervjuareffekt som kan uppstå. Denna effekt är ett resultat av att 

intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun att respondenterna 

förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem. Det kan även 

uppstå någon form av samspel mellan parterna som kan ge utslag i resultaten 

på ett icke önskvärt sätt. Vid våra genomförda intervjuer har vi emellertid 

strävat efter att ställa så neutrala frågor som möjligt, där vi har försökt att 

inte låta egna värderingar framkomma. Vi anser att respondenten bör ha känt 

sig bekväm med de ställda frågorna och att intervjuareffekter inte bör ha 

uppstått till någon betydande grad. Nackdelar med telefonintervjuer är enligt 

Lantz (1993) att intervjuaren inte har möjlighet att se respondenten och 

exempelvis läsa av ansiktsuttryck. Det går inte heller att visa bilder eller 

annat material, det kan även vara svårt att ställa känsliga eller komplicerade 

frågor via telefon. Dock uppstår inte lika lätt intervjuareffekter vid dessa 

intervjuer. 

 

Respondentfel sker om intervjupersonerna av någon anledning inte vill eller 

kan utlämna riktiga uppgifter. Det kan uppstå när man ställer frågor av 

känslig karaktär då det kan vara svårt att vara förtrolig, det kan exempelvis 

finnas incitament att ge en odelat positiv bild om det egna företaget. Vi 

upplever det emellertid som att intervjupersoner har varit öppna och ärliga. 

Dock har vi möjligaste mån försökt undvika detta genom att undvika 
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värdeladdade och ledande frågor, men även genom att avstå från att betona 

vissa ord eller uttryck på ett annorlunda sätt. 

 

För att få en så stor förståelse som möjligt för vårt ämnesområde har vi valt 

att göra riktade öppna intervjuer med färdiga frågor. Emellertid har i flera 

fall nya frågor uppstått där respondenten fritt har fått tala kring de ställda 

frågorna. Detta har även gjort att intervjuernas längd har skiftat beroende på 

respondentens öppenhet och vilja att tala om ämnet, tidslängden har varierat 

mellan cirka 30 – 90 minuter.  Meningen med den riktade öppna intervjun, 

anser Lantz (1993) är det faktum att respondenten beskriver sin bild av 

verkligheten samt att intervjun ger information som ökar förståelsen för 

människans erfarenheter. Man söker således vilken mening och innebörd en 

individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och försöker 

närma sig genom att förstå respondentens sätt att tänka. Idealt sett, menar 

Holme och Solvang (1997) att den kvalitativa intervjun är en ”avtappning” 

av ett vanligt samtal på informationen som den kan ge. Draget av styrning, 

anser Holme och Solvang (1997) emellertid är tydligare än i en 

vardagssituation, både beträffande ämne och beträffande tidpunkt, något 

som bör hållas i åtanke vid intervjutillfället.  

 

Hur registrering av intervjuerna sker varierar, vi har i samtliga intervjuer 

använt en bandspelare för att försäkra oss om att inte gå miste om viktiga 

delar av intervjun. Genom att en bandspelare använts har vi som intervjuare 

haft möjlighet att helhjärtat kunna ägna vår uppmärksamhet åt att lyssna och 

ställa frågor. Vi har dock fört anteckningar som vi anser vara en hjälp vid 

tolkningen av intervjun. 
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I alla intervjuer finns en risk för att intervjuaren misstolkar respondentens 

svar, i enlighet med resonemangen ovan. För att ytterligare kunna öka 

tillförlitligheten i vårt arbete, fick respondenterna ta del av de utskrivna 

intervjuerna. Detta gjordes som en försäkran om att vi uppfattat allt korrekt 

samt att respondenterna härvid även fick en möjlighet att meddela om denne 

inte ville att viss information skulle publiceras. 

 

2.5 Metodkritik 

 

Då vårt huvudsakliga fallföretag, Alcro-Beckers, enbart säljer till 

återförsäljare kan det tyckas att Svenska Volkswagen och Procordia Food 

säljer mer konsumentinriktade produkter. Vi anser emellertid att de valda 

företagen är relevanta, då även dessa två företag har starka relationer med 

återförsäljare. I denna uppsats ligger fokus i Alcro-Beckers fall vid Måleri 

Storstad som består av deras egna återförsäljare, yrkesbutikerna. Även 

Svenska Volkswagen har förutom oberoende återförsäljare, även den egna 

återförsäljaren Din Bil.  

 

Att vi i uppsatsen lägger vikt vid såväl konsumentmarknadsföring som 

Business to Business baseras på att vi anser att teorier knutna till den privata 

konsumenten i största grad är aktuellt även vid Business to Business-

relationer. Först och främst menar vi att den slutgiltiga kunden är just 

privatkonsumenten, oavsett om företagen inte har någon direkt kontakt med 

denne och därför är naturligtvis denna kund mycket avgörande för företagets 

framgång. Emellertid anser vi att en genomgång av teorier inom 
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konsumentmarknadsföring även är av betydelse då de personer som fattar 

beslut i företagen onekligen är vanliga människor med samma psykologiska 

drivkrafter som föreligger hos den privata konsumenten. 
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3 Varumärket och dess värde 

 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera varumärkesrelaterade teorier 

som vi anser vara relevanta för uppsatsen. De aspekter som förevisas anser 

vi vara viktiga för förståelsen av fenomenet multibranding som ska belysas i 

denna uppsats. Inom varumärkesforskingen påpekar Melin (1997) vikten av 

att integrera de två huvudinriktningar, ”Brand Management” 

och ”Consumer Behaviour”. Dessa är två områden som vi här vill erbjuda 

en närmare inblick i. Vi ska först redogöra för vad som utmärker ett 

varumärke för att därefter redovisa för hur konsumenterna tänker och gör 

sina val.  

 

3.1 Varumärket och dess funktioner 

 

I den litteratur som finns inom varumärkesforskning, återfinns en mängd 

definitioner på vad ett varumärke egentligen är. Det finns dels rent tekniska 

definitioner, där varumärket ses som särskiljare av olika tillverkares 

produkter och dels definitioner som innefattar mer psykologiska aspekter. 

Melin och Urde (1990) menar att varumärket är ett kännetecken som ska 

identifiera och särskilja en näringsidkares produkt från andra produkter på 

marknaden. Förutom detta ska varumärket även förhöja värdet av produkten 

utöver dess funktionella syfte. Melin och Urde (1990) påpekar att 
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produktens beteckning, som inarbetas eller registreras i enlighet med 

varumärkeslagstiftningen, ger innehavaren en unik ensamrätt.  

 

Håkansson och Wahlund (1996) menar att ett varumärke också mer specifikt 

kan beskrivas som en tumregel eller som ett medel för att uttrycka olika 

attityder. För att illustrera detta återfinns nedan ett antal exempel på 

varumärkesdefinitioner. 

 
”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these, intended to 

identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competitors”  

Källa: Kotler, 1999 (s.571).  

 
”… när konsumenter köper varumärken är de inte bara intresserade av deras 

funktioner, de är också intresserade av varumärkets personlighet som de kan anse 

vara lämpligt för olika situationer. De använder varumärken för att kunna 

kommunicera något om sig själva, men också för att bättre kunna förstå människor 

i omgivningen.”  

Källa: de Chernatony och McDonald (ur Håkansson & Wahlund, 1996, s.10).  

 

 

”Dagens stora varumärken är personligheter, lika inträngande i vår kultur som 

filmstjärnor, idrottshjältar eller rollfigurer”  

Källa: Arnold (ur Håkansson & Wahlund, 1996, s.10).  

 

Vad är då egentligen ett varumärke? Med bakgrund i den mängd definitioner 

som förekommer, verkar det inte finnas något entydigt svar på detta. Som 

återspeglas i de ovanstående citaten, har vi alla våra egna sätt att se på ett 
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varumärke och dess funktioner. Emellertid tycker vi oss kunna se att det 

centrala i varumärkessammanhang kan sägas vara att ett varumärke upplevs 

som någonting som kan sägas vara särskiljt från den fysiska produkten.  

Smith et al (1997) anser att varumärket sägas fungera som en brännpunkt i 

förhållandet mellan företaget och deras kunder (se figur 4). Detta sätt att se 

på varumärket gör att fokus läggs vid kundens behov, såväl de funktionella 

som de psykologiska och sociala.   

 
”A brand is therefore a statement of a psychosocial relationship and dependency 

between a customer and a marketer” 

Källa: Smith et al, 1997 (s.224). 

 

 

 
 

Figur 4 Varumärket som mötespunkt mellan kund och företag. Källa: Smith et al 

(1997) 

 

Enligt Randall (1997) inträder alla produkter på marknaden som 

odifferentierade där deras fram- och motgångar är beroende av produkternas 

funktionella kvaliteter och de mervärden som de lyckas skapa. Författaren 

betonar att varumärket har ett liv som är åtskiljt från den fysiska produkten. 

Då det finns en stor variation av varumärken, menar Randall (1997) att en 

allmängiltig definition av varumärkesbegreppet antingen skulle vara alltför 

begränsande eller helt ohanterlig. Vår definition av ett varumärke kan 
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närmast liknas vid Melin och Urdes (1990) definition där varumärket 

betonas vara något utöver den fysiska produkten som ger konsumenten 

möjlighet att överföra ett budskap om sig själv till sin omgivning. 

 

I figur 5 illustreras Melins och Urdes (1990) varumärkespyramid som kan 

ses som en grund till etablerandet av ett varumärke. Då varumärket ofta väljs 

utifrån produkten och positioneringen tar sin utgångspunkt i produkt och 

varumärke, blir varumärkespyramiden en starkt sammanlänkad enhet. Då vi 

anser att positionering är av stor vikt för företag som tillämpar multibranding 

kommer denna komponent i pyramiden att presenteras mer ingående i stycke 

3.4. Enligt Melin och Urde (1990) spelar varumärket en central roll i 

pyramiden då det identifierar produkten och därmed skapar en förutsättning 

för återköp och märkeslojalitet. För att märkeslojalitet ska kunna uppstå, 

betonar dock författarna att varumärkespyramidens grund måste förmedla ett 

mervärde. 

 

 

Figur 5 Varumärkespyramiden. Källa: Melin & Urde (1990) 
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Företagets arbete med varumärkespyramidens komponenter syftar enligt 

Melin (1999) till att skapa en balans mellan dess olika delar. Han menar att 

det gäller att positionera produkten på marknaden i så måtto att ett mervärde 

skapas för kunden. Detta upplevda mervärde anser Melin (1999) kan vara av 

såväl emotionell som rationell karaktär.  

 

Håkansson och Wahlund (1996) anser att varumärkets grundläggande 

funktion är att agera som informationsbärare där syftet är att köparen 

erhåller vad denne efterfrågar. På detta sätt menar Håkansson och Wahlund 

(1996) att varumärket skapar värde för användaren genom att fungera som 

en pålitlig signal för en viss förtjänst per krona. För att ett varumärke ska 

kunna inneha ett värde måste det kunna fungera som en tumregel, där denna 

tumregel vidare också måste fungera. Om det som levereras inte 

överensstämmer med köparens förväntningar, kommer inte heller 

informationen om varumärket att ha någon betydelse. Håkansson och 

Wahlund (1996) understryker att den köpare som litar på varumärket också 

kommer att ha anledning att vara lojal mot märket. Denna lojalitet byggs upp 

av egen och andras erfarenheter av att det som levereras tillfredsställer 

köparens behov. Håkansson och Wahlund (1996) menar att ett varumärke 

även kan bringa fördelar beträffande image. Att köpa exklusiva märkesvaror 

handlar i många fall inte om produktens goda funktion eller höga kvalitet. 

Håkansson och Wahlund (1996) menar att det snarare kan vara ett uttryck 

för hur köparen vill bli uppfattad av omgivningen, där varumärket 

exempelvis kan syfta till att få köparen att framstå som framgångsrik och 

moderiktig. 
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Vad innebär då ett starkt varumärke? I Håkanssons (1994) studie framkom 

att starka varumärken har så kallad ”hyllproduktivitet”. Detta innebär att 

dessa varumärken har en högre andel av försäljningen i förhållande till deras 

andel av hyllplats. Håkansson (1994) menar vidare att den ökade 

proportionen av försäljningen är en funktion av att ett större antal 

konsumenter köper varumärket. Det handlar således inte om att ett 

oförändrat antal konsumenter köper stora mängder av varumärket. 

Följaktligen kan Håkanssons (1994) slutsats sägas vara att starka 

varumärken har ett större antal kunder. Håkansson (1994) menar vidare att 

starka varumärken tenderar att göra skillnad, trots att det finns svårigheter att 

exakt definiera vad ett starkt varumärke egentligen är. Enligt Håkansson 

(1994) är det emellertid tydligt att varumärken som upprätthåller ett sätt att 

attrahera konsumenterna klart differentierar sig från konkurrerande 

varumärken. 

 

3.2 Varumärkets värde – Brand Equity 

 

Vad menas egentligen med begreppet Brand Equity? (Då vi saknar ett bra 

ord på svenska, tillåter vi oss att använda den engelska benämningen.) Enligt 

Troiano (1996) kan man se på begreppet som en mångfasetterad och 

värdefull ädelsten, som kan beundras från en mängd olika perspektiv. Varje 

perspektiv avslöjar en dimension av stenen. Troiano (1996) betonar att inget 

enskilt perspektiv är viktigare än de övriga. Varje dimension avslöjar något 

av vikt beträffande stenens kärna och om dess inre uppbyggnad. Denna 
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komplexitet som kan sägas dominera begreppet är en konsekvens av den 

abstrakta natur som Brand Equity onekligen består av.  

Aaker (2002) kan emellertid sägas ha en något mer strukturerad syn på 

begreppet.  Han definierar Brand Equity som en samling tillgångar som är 

förknippade med varumärkets namn och symbol och som ökar det värde som 

skapas av den fysiska produkten. Enligt Aaker (2002) föreligger fyra 

kategorier av dessa tillgångar: 

 

1. Varumärkesmedvetenhet 

2. Varumärkeslojalitet 

3. Upplevd kvalitet 

4. Varumärkesassociationer 

 

Att förvalta Brand Equity menar Aaker (2002) handlar om att göra 

investeringar för att skapa och förstärka dessa tillgångar. Varje tillgång 

skapar värde på många olika sätt. För att effektivt kunna förvalta Brand 

Equity är det viktigt att vara mottaglig för de olika sätt som starka 

varumärken skapar värde. Aaker (2002) poängterar även att ett varumärkes 

Brand Equity skapar värde såväl för konsumenten som för företaget.  

 

3.2.1 Varumärkesmedvetenhet 

 

Enligt Aaker (2002) ska begreppet varumärkesmedvetenhet illustrera den 

styrka på varumärket som föreligger i konsumentens huvud. 

Varumärkesmedvetenheten kan mätas enligt de olika sätt som 
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konsumenterna förhåller sig till ett varumärke, det vill säga på en skala från 

igenkännande och ihågkommande till att konsumenten upplever märket som 

dominerande. Den optimala nivån av medvetenhet är naturligtvis när 

varumärkets namn dominerar och konsumenten endast kan komma ihåg det 

specifika varumärket i en branschkategori. Aaker (2002) betonar dock att det 

är mycket krävande och kostsamt att skapa medvetenhet genom att få 

konsumenten att uppleva igenkännande. Företag som är skickliga på att 

agera utanför de vanliga medierna, exempelvis genom tillämpning av ”event 

promotion” och sponsring, kommer enligt Aaker (2002) att lyckas bäst i sitt 

varumärkesuppbyggande.  

 

Hur uppfattar vi då egentligen ett varumärke? Franzen och Bouwman (2001) 

menar att det främst är sju beståndsdelar som kan beskriva hur vi mentalt 

upplever och ser på ett varumärke. Det är viktigt att understryka att Franzens 

och Bouwmans (2001) nedanstående faktorer bör ses som ett sammanbundet 

nätverk.  

 

 

Figur 6 Faktorer som påverkar vår varumärkesmedvetenhet. Fritt efter Franzen & 

Bouwman (2001) 
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1. Varumärkeskännedom: Denna faktor handlar om varumärkets närvaro 

i individens långtidsminne, och individens förmåga att lokalisera 

denna information till korttidsminnet. Spontan 

varumärkesmedvetenhet är exempelvis när man använder en 

produktkategori som en ledtråd, där individen väljer det varumärke 

som är starkast associerat med produktkategorin. Ett starkt samband 

föreligger mellan köp av vissa varumärken och den spontana 

varumärkesmedvetenheten. 

2. Innebörd: Detta begrepp beskriver den mentala kopplingen mellan ett 

varumärke och igenkännande i långtidsminnet. Ibland kan ett 

varumärkes innebörd härröra direkt från den funktionella produkten, 

medan det i vissa fall kan handla om en mer abstrakt och symbolisk 

innebörd.  

3. Känslor: Det föreligger en mental koppling mellan varumärken och 

känslor som kan urskiljas med hjälp av varumärkets karaktär och 

intensitet. Våra känslor kan här beskrivas som inre processer som vi 

har mycket liten möjlighet att påverka. Känslor kan användas som 

marknadsföringsinstrument på ett flertal sätt där den kan 

sammanlänkas till varumärket som en sorts behållning eller fördel. 

Det är dock naturligtvis nödvändigt att känslan är av betydelse för 

konsumenten. 

4. Positionering: Franzen och Bouwman (2001) anser att positionering 

står för klassificering av ett varumärke i en grupp av andra 

varumärken, samt särskiljning av ett varumärke från andra 

varumärken inom den gemensamma gruppen.  
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5. Attityd: Attityd representerar en bestående uppfattning baserad på ett 

beaktande av varumärkets positiva respektive negativa egenskaper. 

Författarna menar vidare att det handlar om de följder som dessa 

attityder har i form av ett beteende som kan kopplas till varumärket. 

6. Beteende: Med beteende menas här den tendens som finns förankrat i 

minnet som gör att vi fortsätter att köpa ett varumärke. 

7. Relation: Relation definieras i dessa sammanhang som en ömsesidig 

förbindelse mellan konsumenten och varumärket, bestående av 

samspel, kommunikation, ömsesidighet och kontinuitet. 

 

Franzen och Bouwman (2001) understryker att ett viktigt begrepp kopplat 

till varumärkets innebörd är varumärkespersonifiering. Detta handlar om att 

tilldela varumärket personliga drag. Utvecklingen av en 

varumärkespersonlighet växer i och med att varumärkets beteende blir mer 

personligt. Den mest intensiva exponeringen av ett varumärke, menar 

Franzen och Bouwman (2001) sker vid användandet av varumärket, men 

även aspekter såsom reklam har ett stort inflytande på våra mentala 

varumärkesreaktioner.  

 

Den grad av attityd som inträder i en individs medvetande beror enligt 

Franzen och Bouwman (2001) på attitydens styrka. De menar att ju mer 

dominerande en individs attityd är, desto mindre är möjligheterna att denne 

låter sig påverkas av motstridig information. De gällande attityderna är 

därför ytterst hållbara och långvariga. Franzen och Bouwman (2001) menar 

att en attityd blir tillgänglig och gällande om den ofta eller dagligen 

aktiveras. Enligt författarna är chansen att förändra en attityd större om 



Företagets värdeskapande aktiviteter 

 

 46

informationen är klar och tydlig, samt om man lyckas med den svåra 

bedriften att erhålla individens uppmärksamhet. Vidare är det även viktigt att 

informationen är tilltalande för individen och får denne att känna sig 

engagerad. 

 

3.2.2 Varumärkeslojalitet 

 

Skälen till att inkludera varumärkeslojalitet i Brand Equity-begreppet är 

enligt Aaker (2002) att varumärkets värde för företaget till stor del skapas av 

den kundlojalitet som innehas. Genom att se på lojalitet som en tillgång, 

uppmuntras och rättfärdigas lojalitetsuppbyggande program som i sin tur 

skapar och förstärker Brand Equity. Om företaget förfogar över en stor lojal 

kundkrets, kan försäljningen i mångt och mycket beräknas i förväg. Företag 

som saknar lojala kunder blir således mycket sårbara i dessa sammanhang. 

Vidare menar Aaker (2002) att varumärkeslojalitet har en stor inverkan på 

marknadsföringskostnader. Det är betydligt billigare att bibehålla gamla 

kunder än att attrahera nya. Konsumenternas lojalitet fungerar också som en 

inträdesbarriär för konkurrenter, då kostnaden för att locka kunderna till att 

ändra deras lojalitet ofta är oerhört kostsamt. 

 

Aaker (2002) understryker att det centrala kan sägas vara att förbättra 

varumärkets lojalitetsprofil. Detta kan göras genom att bland annat öka de 

antal kunder som inte är priskänsliga samt att stärka banden mellan 

varumärket och de likgiltiga respektive de övertygade kunderna. Att 

förstärka relationen till varumärket är en lämplig åtgärd för att öka lojaliteten 
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hos de priskänsliga respektive de övertygade kunderna. Detta kan göras med 

hjälp av att fokusera på varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet och en 

effektiv och klar varumärkesidentitet. 

 

Treffner och Gajland (2001) resonerar kring så kallad affektiv lojalitet. 

Denna lojalitet menar författarna skapas när ett varumärke förmedlar ett 

budskap som i ett visst avseende motsvarar konsumentens behov. Dessa 

behov delar Treffner och Gajland (2001) in i kategorierna: funktion, social 

tillhörighet, mental tillfredsställelse, samt ideella behov. De funktionella 

behoven grundar sig på en strävan efter att befrämja det egna jaget. Behovet 

av social tillhörighet tar sig uttryck i inköpsbeslutet. Vi kanske köper en viss 

vara därför att andra individer som vi känner eller vill känna gemenskap 

med, använder sig av just denna vara. Den egna tillfredsställelsen yttrar sig i 

inköpssituationen genom att vi som konsumenter vill unna oss någonting 

extra. Genom köpet känner vi en stor mental tillfredsställelse. Slutligen, de 

ideella behoven menar författarna, grundar sig i stor grad på behovet att 

befrämja sina medmänniskor, här kommer aspekter som miljö och etik in. 

Exempelvis kanske konsumenten väljer mera miljövänliga produkter framför 

mindre miljövänliga. De fyra behoven illustreras i figur 7.  
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Figur 7 Konsumentens behov. Källa: Treffner och Gajland (2001) 

 

Treffner och Gajland (2001) menar att varumärket således ska förmedla ett 

budskap som gör att produkten upplevs möta ett eller flera av dessa fyra 

behov. Ju starkare varumärket förmedlar ett budskap som motsvarar 

konsumentens behov, desto troligare att fler kommer att köpa produkten och 

att man dessutom kan ta ut ett högre pris. Om de upplevda egenskaperna 

sedan motsvarade förväntningarna som skapats genom varumärkets 

förmedlade budskap, kommer man att köpa varan igen. Följaktligen är det av 

största vikt att produktens egenskaper måste kunna motsvara de förmedlade 

förväntningarna för att kunna skapa ett värde i varumärket. 

 

När diskussion förs kring lojalitet, tycker vi att det kan vara av betydelse att 

titta närmare på våra konsumtionsprocesser. Enligt de Chernatony och 

McDonald (1998) är konsumenten begränsad av både ekonomiska resurser 
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och dennes förmåga att söka och lagra varumärkesinformation. Författarna 

menar att konsumentens beslutsprocess sker som ett resultat av att 

konsumenterna söker efter och värderar små mängder av information för att 

göra sitt köp av varumärke. De olika stadierna i köp-processen påverkas av 

en mängd faktorer, såsom tidsbrist, tidigare erfarenheter och råd från 

bekanta. 

  

Enligt De Chernatony och McDonald (1998) är det viktigt att identifiera de 

utmärkande drag som konsumenter uppfattar som viktiga och att fokusera på 

att kraftfullt kommunicera ut dessa. Författarna betonar dessutom vikten av 

att samtliga butiksförsäljare som kommer i kontakt med den frågvise 

konsumenten är mycket insatt i produktens förmågor.  

 

3.2.3 Upplevd kvalitet 

 

Enligt Aaker (2002) är den upplevda kvaliteten ett mått på produkten 

förmåga som påverkar samtliga av varumärkets beståndsdelar. När den 

upplevda kvaliteten förbättras, sker generellt sett också en förbättrad 

upplevelse hos konsumenten hos övriga delar av varumärket. För att kunna 

generera en hög kvalitet hävdar Aaker (2002) att det krävs både en förståelse 

för vad kvalitet betyder för konsumenterna såväl som en stödjande kultur 

och en process av kvalitetsförbättring som kan möjliggöra att företaget kan 

leverera kvalitetsprodukter. Karlöf och Östblom (1994) menar att 

kvalitetsbegreppet kan förklaras ur två perspektiv. Ur ett kundperspektiv kan 

kvalitetsutveckling ses som ett verktyg för att kunna uppfylla kundens behov 
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och förväntningar. Från ett internt produktionsperspektiv kan företaget sätta 

upp kvalitetsnormer för att klara av att leva upp till kundens förväntade 

kvalitetskrav. Karlöf och Östblom (1994) betonar vikten av att målmedvetet 

arbeta med kvalitetsutveckling för att uppnå den kvalitet som tillfredsställer 

kundens uttalade och outtalade behov. Emellertid menar Aaker (2002) att det 

är minst lika viktigt att även betona skapandet av uppfattningen hos kunden 

för denna kvalitet.  

 

3.2.4 Varumärkesassociationer 

 

Aaker (2002) hävdar att Brand Equity till stor del stödjer sig på 

konsumenternas associationer till ett varumärke. Det kan exempelvis handla 

om produktattribut, en känd talesman för varumärket eller en särskild 

symbol. Associationerna drivs av varumärkesidentiteten det vill säga det 

som företaget vill att varumärket ska representera i kundens huvud. 

Följaktligen är det av yttersta vikt att utveckla och genomföra en 

varumärkesidentitet. Resonemang om varumärkesidentitet kommer att mer 

ingående göras i stycke 3.5.1. 

 

3.3 Varumärkets mervärden 

 

De Chernatony och McDonald (1998) resonerar kring varumärkens 

mervärden och deras stora betydelse. Dessa kan definieras som de värden 

som är viktiga och uppskattade av konsumenten och som föreligger utöver 

produktens funktionella syfte. Marknadsförarens utmaning består av att 
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uppskatta hur alla marknadsföringsresurser som stödjer varumärket 

interagerar för att skapa mervärden som kunden upplever som unikt. Den 

materiella komponenten kombineras med symboler och bilder som 

kommuniceras ut för att skapa innebörd genom exempelvis reklam, PR, 

förpackning, pris och distribuering. De Chernatony och McDonald (1998) 

menar att denna innebörd inte endast differentierar varumärket, utan även 

skapar mervärden. Konsumenten tolkar innebörden av ett varumärkes 

marknadsaktivitet och lägger in värderingar om varumärket och förser på så 

sätt varumärket med en personlighet.  

 

Enligt de Chernatony och McDonald (1998) tenderar konsumenten att välja 

varumärken med samma omsorg som de väljer vänner. Genom att tolka 

varumärkenas personligheter känner sig konsumenten mer till freds med att 

köpa särskilda varumärken.  Exempelvis kan det specifika varumärket vara 

det som i störst utsträckning överensstämmer med individens faktiska eller 

önskvärda bild av sig själv. De Chernatony och McDonald (1998) 

poängterar vikten av att starka varumärkespersonligheter utvecklas genom 

konsumentfokuserade investeringar inom marknadsföring. Det krävs både 

tid och resurser för att bygga upp en varumärkespersonlighet. 

 

När det gäller varumärkens mervärden har Jones (1986) utarbetat följande 

fyra olika typer av värden: 

 

1. Mervärden från tidigare erfarenheter: Genom upprepade försök 

uppnår konsumenten förtroende för varumärket och till följd av en 
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konsekvent och oföränderlig pålitlighet upplever konsumenten en 

ytterst minimal risk. 

2. Mervärden från referensgruppseffekter: Dessa mervärden handlar om 

det sätt som reklamen använder personligheter för att stödja ett 

varumärke och få konsumenterna att relatera till en specifik livsstil 

som kan tänkas eftersträvas av konsumenten. 

3. Mervärden från en tilltro på att varumärket är effektivt: Om 

konsumenten tror att varumärket är effektivt, påverkar det dennes 

uppfattning om varumärkets faktiska prestation. Exempelvis visas 

detta mervärde när konsumenter testar varumärken utan vetskap om 

dess namn, för att därefter testas när det vet namnen på produkterna. 

4. Mervärden från varumärkets utseende: Konsumenten bildar sig en 

uppfattning om varumärken från förpackningar och utvecklar 

märkespreferenser utifrån hur pass tilltalande man upplever 

förpackningsdesignen. 

 

Skapandet av dessa mervärden är en viktig del i företagens strategiska arbete. 

Enligt Porter (1996) kan ett företag endast konkurrera ut sina rivaler om det 

kan etablera ett särskiljande medel som det kan behålla. 

 

3.4 Positionering av varumärket 

 

Enligt Melin (1997) har positionering sedan 70-talet varit en inriktning med 

stort inflytande inom varumärkesforskningen. Syftet med positionering 

betonar Melin (1997) är att varumärket ska positioneras i konsumenten 
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huvud i relation till konkurrenterna på ett sätt som visar viktiga skillnader. 

För företag med flera varumärken är positionering av yttersta vikt för att 

kunna särskilja varumärkena. Självklart är den optimala situationen att den 

position som företaget eftersträvar är ledig, det vill säga att inga andra 

varumärken gör anspråk på utrymmet. Volvos bilar har exempelvis 

marknadsförts som trygga och säkra, medan BMWs bilar framhålls som 

sportiga och med hög status. Fördelen med att arbeta med positionering är 

att det ser till att man tänker över hur konsumenter ser på ett varumärke samt 

att man uppmärksammar varumärket placering i individernas tankesfär i 

relation till konkurrenterna. 

 

Enligt Melin (1999) gäller det för företaget att positionera sin produkt på 

marknaden så att ett mervärde skapas för kunden. Positioneringen har 

samma grund som produktdifferentiering som kan ses i figur 8. Melin (1999) 

betonar att produktdifferentiering ger det enskilda företag en egen 

efterfrågekurva (E´), vilket ger möjlighet att ta ut ett högre pris än för 

motsvarande odifferentierade produkt. På samma sätt kan ett varumärke, 

som tilldelas mervärden och positioneras rätt, skapa möjligheten för ett 

företag att ta ut mer pengar för sin vara. 

 

Figur 8 Produktdifferentiering. Källa: Melin (1997) 
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Kotler (1999) skiljer mellan produktpositionering och 

marknadspositionering. Produktpositionering definierar Kotler (1999) som 

den plats som produkten besitter i konsumenternas huvud i förhållande till 

konkurrerande produkter. Om produkten skulle uppfattas som identisk med 

en annan produkt på marknaden, skulle konsumenten inte ha någon 

anledning att köpa denna. Marknadspositionering, anser Kotler (1999) är det 

som ger en produkt en distinkt och önskvärd plats i målgruppens huvud i 

förhållande till konkurrerande produkter. Det handlar om att utforma 

positioner som särskiljer deras produkter från konkurrenterna och som ger 

den största strategiska fördelen på deras marknad. När man positionerar en 

produkt, ska företaget identifiera möjliga konkurrensfördelar som man kan 

använda för att skapa produktens position.  

 

För att uppnå konkurrensfördelar, menar Kotler (1999) att företaget måste 

erbjuda ett större värde till de utvalda segmenten, antingen genom lägre 

priser än konkurrenterna eller genom att erbjuda en större behållning för att 

rättfärdiga högre priser. Kotler (1999) menar att företaget kan positionera en 

produkt antingen genom en eller flera differentieringsfaktorer. Emellertid 

betonar Kotler (1999) att positionering baserat på alltför många faktorer kan 

resultera i förvirring eller misstro hos konsumenterna. När företaget väl har 

bestämt sig för en önskad positionering, måste åtgärder vidtagas för att 

framföra och kommunicera positioneringen till den aktuella målgruppen. Ett 

djupare resonemang om kommunikation presenteras i stycke 3.4.2. 

 

Om den genomsnittlige konsumenten vore rationell istället för emotionell, 

hävdar Ries och Trout (2001) att all form av marknadsföring vore 
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meningslös. Författarna menar att huvudskälet till att använda 

marknadsföring är att höja förväntningarna. Detta för att skapa ett sken av att 

produkten kommer att prestera de underverk som konsumenten förväntar sig 

och därmed så gör den även det. För att kunna hantera all den mängd 

produkter som finns på marknaden, har konsumenten lärt sig att rangordna 

produkter och varumärken i hjärnan. Ries och Trout (2001) menar att 

positionering är ett organiserat system för att hitta utrymmen i konsumentens 

huvuden. Det är baserat på att kommunikation endast kan ske under en 

särskild tid och under särskilda omständigheter.  

 

Enligt Franzen och Bouwman (2001) existerar varumärken inte av sig själva, 

på något sätt har de alltid en relation till konkurrerande varumärken. 

Konsumenter gör ständigt val mellan varumärken som vid första anblick kan 

vara mycket lika varandra och lova uppfylla samma saker. Genom att 

positionera varumärkena på ett bra sätt, kan marknadsföraren försäkra sig 

om att varumärket får en unik och gynnsam position i konsumentens huvud. 

Om detta kontinuerligt uppehålls kan positionen bli en fantasiegenskap 

kopplat till varumärket. Varumärkespositionering är emellertid inte enkelt, 

först och främst på grund av att den överfulla marknaden, men även därför 

att det handlar om människors minne och erfarenheter. Man måste kunna få 

en insyn i hur människor lagrar information i minnet, vilka positioner vissa 

varumärken intar och vilka karaktäristiska drag som de förknippas med.  
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3.4.1 Identitet och image 

 

När det talas om positionering betonas ofta att produktens identitet och 

image spelar en betydande roll. Den image som ett varumärke innehar, 

uppstår enligt Kapferer (1997) hos mottagaren, det vill säga konsumenten. 

Vid forskning kring varumärkesidentitet fokuseras på hur vissa grupper 

uppfattar en viss produkt, till det sätt som dessa grupper avkodar alla de 

signalerna som har sitt ursprung i produkten, servicen och kommunikationen 

som täcks av varumärket.  

 

Både Melin (1999) och Kapferer (1997) anser att varumärkets identitet 

däremot kommer från sändaren, det säljande företaget. Märkesidentitet 

brukar vanligtvis karakteriseras som det som varumärket står för, det som 

ger märket mening och unikhet i sitt slag. Avsikten är att specificera vad 

innebörden, målet och den egna identiteten är. Den image som varumärket 

sedan erhåller är både resultatet och tolkningen där av. Kapferer (1997) 

anser att innan företaget försöker återge en image till den aktuella 

målgruppen, måste de veta exakt vad de vill förmedla. Det krävs att man 

noggrant tänker igenom vad det är som ska sändas och hur detta ska 

kommuniceras ut. Märkesidentitet är i högsta grad något konstruerat, som 

kan och ibland bör förändras, exempelvis om identiteten blivit svag eller 

otydlig. Kapferer (1997) betonar att varumärkesidentiteten bör ha en klar 

identitet med djup och struktur. En image är enligt Kapferer (1997) en 

sammansmältning som kommer till liv genom olika varumärkessignaler, 

såsom namnet på varumärket, visuella symboler, reklam och sponsring.  
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Enligt Joachimsthaler och Aaker (1999) är en image resultatet av att ett 

meddelande avkodas, med andra ord att en mening kan utvinnas och 

tolkningar kan göras. Var kommer då dessa signaler från? Givetvis kommer 

en del från identiteten, det vill säga sändaren, men signalerna härstammar 

även från externa faktorer. Dessa faktorer ser Kapferer (1997) som andra 

påverkande källor som talar genom varumärket och därför skapar mening (se 

figur 9). Exempelvis kan detta enligt Kapferer (1997) handla om imitation, 

opportunism eller idealism. Imitation innebär att företaget försöker härma 

konkurrenternas kommunikation. Opportunism uppstår då ett företag vill 

tillfredsställa alla segment och vara ett optimalt varumärke. Detta kan leda 

till att varumärket söker efter popularitet genom att ändra sig och tappar 

därmed sin identitet. Idealism uppkommer då företag försöker vara något de 

inte är. Dessa former av brus uppstår då företaget är osäker på sin identitet. 

 

 

Figur 9 Identitet och image. Källa: Kapferer (1997) 

 

För att varumärket ska kunna behålla sin styrka, understryker Kapferer 

(1997) att det till fullo måste vara troget sin identitet. Joachimsthaler och 
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Aaker (1999) menar att identiteten kan sägas vara det centrala i varumärket. 

Det är den grundläggande basen för att positionera ett nytt varumärke eller 

att ompositionera ett befintligt. Enbart att synas borde enligt Joachimsthaler 

och Aaker (1999) inte vara det ultimata målet vid uppbyggandet av ett 

varumärke. Alla kampanjer måste ha sin spets i varumärkets identitet. 

Meningen är att fortsätta att vara stödjande åt den befintliga identiteten. 

 

Identiteten kan byggas upp med hjälp av Kapferers (1997) identitetsprisma 

(se figur 10). För att kunna skapa en stark märkesidentitet menar Kapferer 

(1997) att det är viktigt att sträva efter att skapa starka bindningar mellan 

produkten och konsumenten.  

 

 

Figur 10 Identitetsprisma. Källa: Kapferer (1997) 
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Sändaren, det vill säga företaget, bör tänka på vilken personlighet som 

varumärket bör tilldelas, för att därefter kommunicera ut denna personlighet. 

Kapferer (1997) understryker även betydelsen av att utforma den fysiska 

produkten på så sätt att produkten tilldelas de rätta karaktärsdragen. 

 

Två viktiga relationsskapare i identitetsprismat är enligt Melin (1999) 

relation och kultur. Med relation vill Kapferer (1997) att märkesidentiteten 

bör syfta till att skapa olika typer av relationer mellan varumärket och 

konsumenterna. Kultur ska enligt Kapferer (1997) beteckna att 

märkesidentiteten påverkas av det företag som representerar produkten, 

såsom av normer och värderingar. Att kultur och image har stor del i ett 

framgångsrikt företag betonar även Hatch och Schultz (2001). Författarna 

har under tio år undersökt 100 företag över hela världen. Enligt författarnas 

åsikt måste företag inrikta sig på tre essentiella, av varandra beroende 

element: vision, kultur och image, när de ska skapa starka varumärken. 

Visionen, som innefattar det som företaget eftersträvar, utformas ofta enligt 

Hatch och Schultz (2001) av företagsledningen. Företagets kultur omfattar 

de anställdas värderingar, beteende och attityder. Det tredje elementet, 

imagen representerar utomstående individers uppfattning av företaget. Dessa 

inkluderar alla intressenter, såsom kunder, aktieägare och media. Hur 

företaget vill bli uppfattat externt, kan skilja sig avsevärt från hur omvärlden 

faktiskt uppfattar företaget. Det är även viktigt att de som har kontakt med 

kunderna, bryr sig om deras åsikter och kan förmedla en bra bild av det egna 

företaget. 
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När det gäller Kapferers (1997) identitetsprisma kan ett varumärke även ses 

som en reflektion, där kunden genom användandet av det specifika 

varumärket kan erhålla en önskvärd bild av sig själv. Konsumenter använder 

sig i stor utsträckning av varumärken för att skapa sin egen identitet, därför 

måste varje företag vara uppmärksam på den reflektion som företaget återger. 

Slutligen talar varumärket till vår självbild. Genom de attityder som vi 

innehar gentemot vissa varumärken skapar vi en uppfattning om oss själva. 

Kapferers (1997) identitetsprisma har sitt ursprung i att varumärken endast 

kan existera om de kommunicerar.   

 

Troiano (1996) menar att varumärken kan beskrivas som en enhet som har 

en virtuell existens. De tar upp utrymme i konsumenters liv och ger mening 

åt deras val. Som figur 11 illustrerar, menar Troiano (1996) att varumärkena 

genererar en identitet till deras användare och för konsumenterna närmare 

till deras ideala bild av sig själva. 

 

 
 

Figur 11 Varumärkets identitetsgenerering. Källa: Troiano (1996) 

 

3.4.2 Kommunikation 

 

Kommunikationens främsta uppgift är enligt Melin och Urde (1990) att 

förmedla produktens mervärde till målgruppen. Detta sker via 
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marknadsföring i syfte att informera, övertyga och påminna. Melin och Urde 

(1990) framhäver att kommunikationens syfte är att skapa förutsättning för 

märkeslojalitet. Kommunikationen styrs utifrån hur man har positionerat 

varumärket då den enskilda produkten framhävs för att understryka 

skillnaderna gentemot konkurrenternas produkter. För produkter med små 

inbördes skillnader, menar Melin och Urde (1990) att differentiering med 

hjälp av kommunikation är en nödvändighet.  

 

När man har positionerat sig och hittat en bra affärsidé som fungerar, gäller 

det att få en fungerande kontakt med kunden för att på ett bra sätt förmedla 

den identitet som man vill att kunden ska uppfatta. Enligt Lagergren (1998) 

gäller det att skapa en kommunikationsstrategi. Denna strategi kan innehålla 

planer för reklamkampanjer och sponsring, men kan även baseras på en 

mängd mindre detaljer som tillsammans bildar ett helhetsintryck. Lagergren 

(1998) understryker att det viktigaste är att vara konsekvent och uthållig och 

att följa den plan som finns utlagd i den egna kommunikationsstrategin. 

Budskapet kan däremot enligt Lagergren (1998) gärna varieras på kreativa 

sätt för att skapa nyhetsvärde. Mårtensson (1999) menar att grunden till all 

god kommunikation är att försöka förstå hur motparten tänker och vad denne 

uppskattar. Mårtensson (1999) anser också att man i dagens 

överkommunicerade samhälle måste ta till vara på de tillfällen som erbjuds 

till positiva kontakter med målgruppen. För att kunna göra detta måste man 

bland annat ta reda på hur de lever och hur de fattar sina beslut. 

 

Enligt Ries och Trout (2001) kan dagens samhälle beskrivas som en riktig 

kommunikationsdjungel, där det gäller att kunna vara selektiv, fokusera på 
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smala segment och på så sätt segmentera sig. Som ett försvar mot all den 

kommunikation som sker, väljer vårt sinne endast att registrera en liten del 

av all den information som erbjuds oss. Ries och Trout (2001) menar att så 

fort som konsumenten har erhållit en uppfattning, är denna nästan omöjlig 

att förändra. För att vi som konsumenter ska kunna ta till oss information i 

dagens samhälle, är det lämpligt att förenkla budskapet i så stor utsträckning 

som möjligt för att åstadkomma ett långtgående intryck. Enligt Ries och 

Trout (2001) handlar det om att spetsa till sitt meddelande för att kunna 

tränga in i konsumentens huvud. I mångt och mycket gäller det att välja ut 

det material som har störst chans att nå ut till konsumenten.  

 

Enligt Melin och Urde (1990) påverkas konsumentens syn på en produkt av 

aspekter som nya trender och förändrade värderingar. Melin och Urde 

(1990) menar att alltför stora ändringar i kommunikationen kan bryta 

kontinuiteten medan för små anpassningar kan resultera i att produkten 

upplevs som otidsenlig.  

 

Smith et al (1997) menar att företag givetvis även måste se till vad som är 

det bästa kommunikationssättet för det egna företaget. Inom Business to 

Business (begreppet förklaras närmare i kapitel 5) har oftast säljpersonalen 

en stor roll, stöttade av till exempel informationsmaterial och utställningar. 

Enligt Langer (1997) har kundservice en mycket stor betydelse, såväl för 

konsumenten som för företagskunder, när kunden står inför ett beslut att 

ingå en relation eller bryta med ett varumärke. Langer (1997) betonar att det 

inte är omöjligt att vinna tillbaka missnöjda kunder om företaget har en god 

kundservice. Att ha en medelmåttig kundservice kan däremot bidra till att 
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kunderna aldrig kommer att närma sig eller komma tillbaka. Kundservicen 

har också en stor betydelse för word-of mouth-fenomenet. Smith et al (1997) 

betonar att det gäller att noga avväga vilket kommunikationssätt som är den 

individuellt bästa lösningen för ett företag.  

 

Även Joachimsthaler och Aaker (1999) menar att det är av yttersta vikt för 

företagen att inneha en god kommunikation med sina kunder. Det gäller att 

kunna förmedla rätt saker på rätt sätt, därför menar Joachimsthaler och 

Aaker (1999) att man inte ska låta en reklambyrå svara för 

varumärkesuppbyggandet och kommunikationen. Detta skapar enligt 

författarna en distans hos företaget till det egna varumärket. Distansen kan 

göra samordningen av kommunikationen svår, vilket i sin tur kan leda till 

missförstånd och förvirring hos kunder. Det är önskvärt att det egna 

företaget i hög grad medverkar i varumärkesuppbyggandet. 

 

När man talar om kommunikation är det inte bara kommunikationen med 

konsumenterna som är viktig. Det är nämligen de anställda som enligt 

Mitchell (2002) kan göra varumärket levande för kunderna. När de anställda 

bryr sig om och tror på varumärket motiveras de att arbeta bättre och 

lojaliteten mot företaget ökar. Mitchell (2002) menar att det är beklagligt att 

den interna marknadsföringen och kommunikationen inte prioriteras högre i 

företagen än vad som idag är fallet. Han anser vidare att genom att använda 

sig av samma taktik mot de anställda som mot marknaden, så kan ledningen 

visa vägen till bättre förståelse för det egna varumärket. Det är viktigt med 

vad han kallar ”two-way branding”, vilket betyder att varumärket stärker 

båda sidorna, det vill säga både de anställda och konsumenterna. Enligt 
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Mitchell (2002) är det av stor betydelse att få intern och extern 

kommunikation att harmonisera för att kunna möjliggöra skapandet av 

tillfredsställelse för kunderna. Vidare menar Mitchell (2002) att denna 

harmonisering av inre och yttre kommunikation även syftar till att underlätta 

för företaget att nå sina mål. Det är lättare för ett företag att nå framgång om 

de anställda känner att de innehar en riktning och ett mål att uppnå.  

 

3.5 Multibranding 

 

Multibranding kan enligt Kotler (1999) beskrivas som när ett företag innehar 

ett flertal varumärken inom samma produktkategori. Detta tillvägagångssätt 

gör att en klarare segmentering av marknaden kan ske, där varje varumärke 

avses att representera olika förmåner eller behov för olika kundsegment. Att 

tillämpa en multibranding-strategi bidrar enligt Kotler (1999) dels till att 

företaget kan differentiera nya produkter på ett effektivare sätt, och dels till 

att risken minskar för att enskilda varumärkesmisslyckanden skadar 

företagets övergripande anseende. 

 
”A multibrand strategy is a strategy under which a seller develops two or more 

brands in the same product category” 

Källa: Kotler, 1999 (s.582). 

 

Frågan om hur många varumärken som bör innehas på varje marknad är 

naturligtvis av betydande vikt. Enligt Kapferer (1997) har de flesta företag 

av historiska anledningar en stor produktportfölj. Företag som befunnit sig i 

tillväxtfasen har ofta anskaffat ett nytt varumärke när de önskat nå nya 
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marknadssegment eller nya distributionskanaler. Kapferer (1997) menar att 

en anledning till detta är att företagen vill undvika konflikter med tidigare 

segment eller distributionskanaler, vilka skulle kunna utgöra ett hot för de 

ursprungliga varumärkena. Med detta som bakgrund har således många 

företag idag ett flertal varumärke, i många fall även flera varumärken inom 

varje produktfält.  

 

Multibranding baseras enligt Kapferer (1994) på differentiering. För att 

kunna dra nytta av produktivititetsvinster, finns emellertid en motvilja till att 

störa produktionskedjan i syfte att differentiera. Kapferer (1994) menar att 

en differentiering av produkterna därför görs av företaget i ett så sent skede 

som möjligt.  

 

Konsumenter har enligt Kapferer (1997) uppvisat missnöje inför det växande 

antalet varumärken då de upplever den stora mängden som förvirrande. 

Varför har då företag flera varumärken, då det tydligen finns betydande 

aspekter som talar för att endast inneha ett varumärke?  

 

Både Kapferer (1997) och Hamel och Prahalad (1994) menar att det först 

och främst handlar om marknadsutveckling. Ett enda varumärke kan inte 

utveckla en marknad eller framtida marknad helt ensam. Även om ett 

varumärke till en början är ensam på marknaden, kommer tillväxten så fort 

som märket har skapat en marknad, att hamna hos andra marknadsaktörer. 

Även om varumärkena besitter skillnader, menar Kapferer (1994) att 

kombinationen av deras reklaminsatser kommer att framhäva de 
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gemensamma fördelarna för den specifika produktkategorin. Detta är 

anledningen till varför vissa marknader inte utvecklas.  

 

I tid med att marknaden mognar, menar Randall (1997) att konsumenterna 

kommer att gå åt olika håll vilket resulterar i en segmenterad marknad. En 

närvaro bestående av ett flertal varumärken är nödvändig för att kunna stödja 

marknaden som en helhet. Att inneha ett flertal varumärken inom samma 

produktkategori kan enligt Kapferer (1994) tillåta att marknaden täcks på ett 

optimalt sätt. Ett enstaka varumärke kan inte tillfredsställa ett flertal segment 

utan att riskera att förlora dess egen innebörd. En varumärkesstrategi där ett 

flertal varumärken ingår, kan också enligt Hamel och Prahalad (1994) verka 

som en hindrande barriär då ett företags varumärken erbjuder ett komplett 

sortiment till återförsäljare med ett varumärke för varje segment av 

marknaden. Enligt Randall (1997) måste varje varumärke handhas separat, 

men märkena måste emellertid även skötas som en enhet för att undvika 

suboptimering. 

 

En portfölj med flera varumärken gör enligt Kapferer (1997) endast nytta på 

lång sikt om varumärkena vänder sig till olika segment. Detta är inte alltid 

fallet, då företag ofta håller kvar vid varumärken som inte har en tillräckligt 

differentierad image endast för att rättfärdiga de ekonomiska villkoren för en 

multibranding-strategi. Varje varumärke måste ha en egen och tydlig 

innebörd. Kapferer betonar att detta fordrar ett disciplinerat tillvägagångssätt 

när nya värden ska tilldelas företagets skilda varumärken så att dessa inte 

blir alltför likartade. Även Cravens et al (2000) är av åsikten att målet är att 

finna synergier i företagets varumärkesgrupp och att även undvika 
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motsättningar hos varumärkenas identiteter. Fokus bör också, enligt Cravens 

et al (2000) läggas vid att sammanlänka hanteringen av varumärkesgruppen 

och undvika att varumärkena hanteras alltför enskilt och oberoende av 

varandra. Linn (2002) betonar att det finns en viktig förutsättning att beakta 

då en flermärkesstrategi ska kunna fungera. Denna handlar om att 

varumärkenas differentiering måste kunna upplevas som betydelsefull och 

prisvärd av köparna. 

 

Enligt Kapferer (1997) finns ingen allmän regel eller formel för att 

bestämma hur många varumärken som borde finnas i den egna portföljen. 

Frågan om antalet varumärken är nära relaterat till den strategiska roll och 

status som varje varumärke innehar. Hur många varumärken som ett företag 

bör inneha beror också på företagets långsiktiga mål, graden av konkurrens 

och företagets egna resurser. Day (1994) menar att det är kunden som driver 

företagets strategi och att ledningen måste anpassa organisationens 

strukturer, roller och aktiviteter efter kundernas föränderliga krav, med andra 

ord krävs en stor förmåga att kunna förstå och tillfredsställa kunden. Denna 

förmåga är enligt Day (1994) en kombination av företagets ackumulerade 

kunskaper och färdigheter och tillgångar (såsom varumärkesimage och 

marknadsföringskunskaper). 

 

3.6 Kannibalisering 

 

Enligt Randall (1997) har marknadsavdelningarnas klassiska reaktion inför 

marknaders stagneringar, varit att utvidga sina varumärken till nya varianter 
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eller att utveckla helt nya varumärken. Under en tid verkade detta vara den 

bästa och mest effektiva strategin, men på senare tid har det funnits 

tendenser till att detta slår tillbaka mot företaget. Detta på grund av 

förvirring hos konsumenten inför liknande produkter.  

 

Lomax et al (1997) förklarar att företag som innehar varumärken använder 

dessa för att skapa nya produkter och för att maximera vinsterna. Något som 

man emellertid inte kan bortse från, är enligt Lomax et al (1997) risken för 

kannibalisering. Denna kannibalisering menar Randall (1997) är nära 

besläktat med multibranding, då den kan uppstå när företag tillämpar en 

multibranding-strategi.  

 

Mason och Milne (1994) samt Håkansson och Söderlund (1994) anser att 

den mest optimala situationen är när ett varumärke tar alla sina 

marknadsandelar från konkurrerande produkter. Den situation som 

Håkansson och Söderlund (1994) menar att företag vill undvika är att en 

kannibalisering sker av företagens existerande varumärken.  Det finns enligt 

Håkansson och Söderlund (1994) emellertid ingen allmän accepterad 

definition på begreppet kannibalisering. Vi har därför valt att i enlighet med 

Mason och Milne (1994) använda oss av följande definition:  

 
”the extent to which one product’s customers are at the expense of other products 

offered by the same firm”  

Källa: Mason & Milne, 1994 (s.163). 
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Vi har valt denna definition av begreppet då vi anser den vara mest förenlig 

med vår aktuella problematik, det vill säga vid innehav av ett flertal likartade 

varumärken. 

 

En situation där kannibalisering kan uppstå illustreras i figur 12, där ett 

företag, betecknat A, lanserar en ny produkt, betecknad A*. På marknaden 

figurerar även en konkurrent, betecknad B. Enligt Håkansson och Wahlund 

(1996) kan en ny eller förändrad produkt, i det här fallet A*, skapa sin 

försäljning från tre olika källor: 

 

1. Genom att attrahera köpare från konkurrenter och de som inte tidigare 

köpt produkter inom produktkategorin. 

2. Genom att ta försäljning från de egna och konkurrenternas produkter 

inom produktkategorin. 

3. Genom att ta försäljning från företagets egna produkter inom 

produktkategorin. 

 

 

Figur 12 Tre olika effekter av en nylansering. Källa: Håkansson & Wahlund (1996) 

 

1 2 3

A*

A* 

A B A B B A

A*
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Den tredje källan brukar enligt Håkansson och Wahlund (1996) benämnas 

som kannibalisering. Författarna påpekar dock att en nylansering sällan tar 

sin försäljning endast från en av de tre källorna. I mångt och mycket brukar 

detta ske genom en kombination av nya köpare, konkurrenternas kunder och 

gamla köpare.  Även Speed (1998) menar att kannibalisering uppkommer 

när nya produkter säljs på bekostnad av företagets ursprungliga varumärken. 

Enligt Speed (1998) uppkommer däremot inte kannibalisering när en ny 

produkt introduceras på marknaden som är olik den första och således inte 

går att substitueras mot den ursprungliga. Vid varumärkesutvidgning är detta 

emellertid ett stort hot. Vi anser även att detta är tillämpligt på våra 

studerade företag, det vill säga vid innehav av ett flertal liknade produkter 

under skilda varumärken.  

 

Att företag innehar ett flertal likartade varumärken, kan enligt Lomax et al 

(1997) kopplas till förekomsten av så kallad ”second order” kannibalisering 

(se figur 13). Som figuren visar kan varumärkesutvidgning skapa intäkter 

från ett flertal källor. Optimalt menar Lomax et al (1997) att alla inkomster 

bör härröra från figurens vänstra sida, det vill säga från marknadsutvidgning 

eller i de fall där konsumenten gör ett byte från konkurrerande produkter. 

Kannibalisering förekommer enligt författarna vid figurens högra sida, där 

ett nytt varumärke inkräktar på företagets befintliga marknadsandelar. ”First 

order” kannibalisering betyder att varumärkesutvidgningen tar andelar från 

modermärket, medan ”second order” kannibalisering handlar om att andelar 

istället tas från övriga varumärken i företagets produktportfölj. 
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Figur 13 Möjliga intäkter från en varumärkesutvidgning. Källa: Lomax et al (1997) 

 

Håkansson och Wahlund (1996) menar att man kan betrakta kannibalisering 

på två olika nivåer. För en produkt handlar det om konkurrens mellan 

företagets egna produkter, det vill säga konkurrens inom företagets 

varumärkesportfölj. Från en detaljists synvinkel kan kannibalisering också 

vara en fråga om att nya produkter tar marknadsandelar från de befintliga 

inom varugruppen eller hyllan. För detaljisten är det således, enligt 

Håkansson och Wahlund (1996) inte endast en fråga om att produkter med 

samma varumärke konkurrerar med varandra. Med ett begränsat 

hyllutrymme kan det vara nog så allvarligt om nya produkter endast tar sin 

försäljning från konkurrenterna utan att få fler kunder att handla, eller att 

produkter förlorar försäljning till alternativ med lägre marginaler.  

 

Bultez et al (1989) menar dock att lojalitet och sympati för ett visst 

varumärke kan komma att ändra villkoren för kannibalisering. Om 

varumärkeslojalitet råder, kan det förväntas att en större substitution 

föreligger mellan produkter av samma märke, än mellan produkter som 
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erbjuds av olika varumärken. Mason och Milne (1994) menar att 

kannibalisering har resulterat i en ökad fokusering på hur förståelsen för 

kategorimarknadsföring ska ökas. Det gäller enligt Mason och Milne (1994) 

att skapa en överblick över en grupp relaterade produkter och betona 

samarbete, och inte konkurrens mellan varumärken. 

 

3.7 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att varumärket ska agera som 

informationsbärare för att kunden ska ha en uppfattning om vad denne 

inhandlar, vilket exempelvis Melin och Urde (1990) betonar. Varumärket är 

även av stor betydelse för företag som vill skapa lojala köpare, genom att ge 

varumärket rätt mervärden och genom att kommunicera ut dessa mervärden 

till marknaden menar de Chernatony och McDonald (1998) att starka band 

kan knytas med kunderna. För att ett företag ska kunna hantera sitt 

varumärke krävs enligt Kapferer (1997) att definitioner kopplat till 

varumärken såsom position, identitet och image är preciserade och 

förankrade i företaget. Dessa bitar är särskilt viktiga för företag som har en 

multibranding-strategi då dessa begrepp är viktiga instrument för att särskilja 

produkterna från varandra. För att klara av särskiljningen anser Melin (1997) 

och Lagergren (1998) att det krävs en god kommunikation mellan företaget 

och kunderna. Det är enligt Mitchell (2002) viktigt att de anställda är eniga 

om de mervärden som de skilda varumärkena ska representera. Om 

företagets multibranding-strategi inte lyckas finns enligt Lomax et al (1997) 

risk för att problem uppstår i form av kannibalisering. 
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4 Företagets värdeskapande aktiviteter  

 

I detta kapitel presenteras ett antal teorier knutna till värdeskapande som vi 

anser är relevanta för det valda ämnesområdet. Då vi undersöker hur 

differentiering kan ske och mervärden kan skapas, anser vi det vara viktigt 

att inkludera teorier som berör värdeskapande. Att värdeskapande är 

betydelsefullt är knappast något som ifrågasätts, dock föreligger delade 

meningar om hur processen ska uppfattas. Inledningsvis presenteras först 

Porters (1990) betraktande av värdeskapande som en värdekedja, följt av 

två alternativa sätt att se på värdeskapande. Därefter återges ett antal 

författare som vi anser tillför intressanta perspektiv på värdebegreppet i 

varumärkessammanhang. Samtliga teorier anser vi kan ge en god bild av 

hur företag på olika sätt kan skapa värde kopplat till företagens varumärken.  

 

4.1 Värdekedjan  

 

Enligt Porter (1990) följer konkurrensfördelar av det sätt som företag 

organiserar och utför de åtskilda värdeskapande aktiviteterna. Ett företags 

verksamhet kan enligt Porter (1990) delas upp i en mängd olika aktiviteter. 

Värde skapas för kunderna genom att utföra dessa aktiviteter, vilket således 

även resulterar i att värde skapas för företaget. Det slutliga värdet som 

företaget skapar menar Porter (1990) är uträknat genom antalet köpare som 

är villiga att betala för dessa produkter. Ett företag är lönsamt om detta värde 

överstiger den samlade kostnaden av att utföra de efterfrågade aktiviteterna. 
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För att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till sina rivaler, anser Porter 

(1990) att ett företag har ett val mellan två strategier. Antingen att erbjuda 

ett jämförbart köpvärde men utföra aktiviteterna mer effektivt än 

konkurrenterna, eller att utföra aktiviteterna på ett unikt sätt som skapar 

större köpvärde och erbjuder ett högre pris. 

 

De aktiviteter som utförs kan enligt Porter (1990) kategoriseras och 

illustreras i en värdekedja. Denna värdekedja identifierar de separata 

aktiviteterna som utförs i syfte att producera, marknadsföra och leverera en 

produkt eller tjänst. Porter (1990) understryker vikten av att poängtera att 

samtliga aktiviteter i värdekedjan bidrar till kundens värde. Dessa aktiviteter 

kan mer specifikt delas in i funktioner som berör den pågående produktionen, 

det vill säga primära aktiviteter, respektive de som står för köpt input, 

teknologi, humankapital och övergripande infrastrukturfunktioner, det vill 

säga stödaktiviteter. Begreppet upstream-aktiviteter använder Porter (1986) 

för att definiera logistik och tillverkning, medan downstream-aktiviteter 

betecknar marknadsföring, försäljning och service. Således är upstream-

aktiviteterna aspekter som kunden inte ser medan downstream-aktiviteter 

berör synliga aspekter för kunden. 
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Figur 14 Värdekedjan. Källa: Porter (1986) 

 

Porter (1990) menar att företagets strategi ger direktiv dels beträffande hur 

de individuella aktiviteterna ska utföras men även för hur hela företagets 
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Ett företag bör, enligt Porter (1990) ses som mer än summan av dess 
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(1990) understryker att dessa sammankopplingar fordrar att aktiviteterna är 

samordnade. Att koordinera de sammanlänkade aktiviteterna minskar enligt 

Porter (1990) transaktionskostnaderna och ger bättre information för 

kontrolländamål. Samordning av aktiviteter är också ett viktigt sätt att 

minska den sammanslagna tiden som fordras för att utföra dem, något som 

är alltmer viktigt för att uppnå konkurrensfördelar. Exempelvis kan 

betydande tidsbesparingar uppnås genom koordinering av design och 

introducering av nya produkter och i orderberedning och leverans. Vissa 

länkar menar Porter (1990) inte är självklara, och konkurrenter kan ha svårt 

att upptäcka dem. Att erhålla fördelarna av sammankopplingarna kräver 

således enligt Porter (1990) en komplex samordning inom företaget. 

 

För att uppnå konkurrensfördelar, anser Porter (1990) att det krävs att 

företagets värdekedja hanteras som ett enhetligt system, det vill säga inte 

som en samling separata beståndsdelar. Att omforma värdekedjan genom att 

omlokalisera, omgruppera eller till och med ta bort aktiviteter, är enligt 

Porter ofta källan till en väsentlig förbättring av företaget konkurrensposition.  

 

4.2 Alternativ till Porters värdekedja  

 

Förutom den traditionella värdekedjan, finns även andra sätt att se på hur 

företag skapar värde. Ett exempel är Porters (1996) utveckling av 

värdekedjan i form av framtagning av kartor över aktivitetssystem. Även 

Normann och Ramírez (1993) för en diskussion kring en alternativ 

värdeföreställning där författarna talar om värdekonstellationer. De menar 
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att värdeskapande idag lämpligast bör beskrivas som en värdekonstellation. 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa två alternativa sätt att se 

på företags värdeskapande.  

 

Att välja en position på marknaden kommer enligt Porter (1996) inte endast 

att avgöra vilka aktiviteter som ett företag kommer att genomföra och hur 

detta kommer att påverka individuella aktiviteter, utan också hur dessa måste 

relateras till varandra. Medan operativ effektivitet handlar om att uppnå 

perfektion i individuella aktiviteter menar Porter (1996) att strategi handlar 

om att kombinera dessa aktiviteter. 

 

Enligt Porter (1996) är det ett problem att företag ofta särskiljer operationell 

effektivitet och strategi, vilka istället bör sammanlänkas för att kunna uppnå 

bästa möjliga resultat. Porter (1996) framhäver att det gäller att placera sig 

på den produktivitetskurva som illustreras i figur 15. Om företagen väljer att 

ta ut ett högre pris för sin produkt (hög kostnadspositionering) måste även de 

icke-monetära mervärdena vara höga.  Den operationella effektiviteten (att 

utföra likartade aktiviteter bättre än vad konkurrenterna gör) menar Porter 

(1996) är nödvändig men inte tillräcklig. För företagen handlar det om att 

etablera en säregenhet som går att bevara för att på så sätt hålla 

konkurrenterna borta. Enligt Porter (1996) härrör denna säregenhet från 

valet av aktiviteter samt det sätt som aktiviteterna utförds på. Grunden för 

konkurrensfördelar är således aktiviteterna.  
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Figur 15 Operativ effektivitet vs Strategisk positionering. Källa: Porter (1996) 

 

I företag med en klar strategisk position kan enligt Porter (1996) ett antal 

strategiska grundtankar identifieras och implementeras genom täta 

sammanlänkade aktiviteter. Porter (1996) anser att ett antal huvudfrågor 

alltid bör ställas för att vägleda processen. En fråga omfattar huruvida varje 

aktivitet stämmer överens med den övergripande positioneringen (produkter 

som tillverkas, utdelade behov och typ av tillgängliga kunder). Man bör även 

be de respektive ansvariga för varje aktivitet att identifiera hur andra 

aktiviteter inom företaget kan förbättra eller försämra deras prestationer.  

Med andra ord menar Porter (1996) att det är av stor vikt att de olika 

aktiviteterna samordnas så att största möjliga grad av effektivitet uppnås. 

 

Normann och Ramírez (1993) talar om den traditionella synen på 

värdeskapande, där värdekedjan handlar om att företag innehar olika 

positioner. Uppströms tillhandahåller leverantörer råmaterial som sedan 

förädlas, varefter värde adderas längs med de olika aktörerna nedströms i 

kedjan. Med denna traditionella syn, handlar strategi främst om att 
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positionera sitt företag på rätt ställe i värdekedjan med rätt produkt, 

marknadssegment och värdeskapande aktiviteter.  

 

Normann och Ramírez (1993) menar att det traditionella synsättet att se på 

värde är föråldrat och att värdeskapande idag bättre kan beskrivas som en 

värdekonstellation. Detta då dagens samhälle omfattar såväl global 

konkurrens och föränderliga marknader som nya teknologier. I denna miljö 

öppnar sig, enligt författarna helt nya möjligheter för att skapa värde, 

uppfinna och skapa nya värden.  

 
”.. successful companies do not just add value, they reinvent it.”  

Källa: Normann & Ramírez, 1993 (s.65). 

 

Således blir fokus inte företaget eller branschen utan det värdeskapande 

systemet. Enligt Normann och Ramírez (1993) omfattas detta system av 

flera olika aktörer såsom leverantörer, partners, allierade och kunder som 

tillsammans skapar detta värde. Den huvudsakliga uppgiften blir därmed att 

konfigurera rollerna på nya sätt så att värde skapas i nya former och av nya 

aktörer. Det väsentliga menar Normann och Ramírez (1993) handlar om att 

matcha kompetenser med kunder. De resurser som i dessa sammanhang är 

av betydelse är enligt författarna kunskap och relationer, det vill säga 

företagets kompetenser och kunder. För att nå framgång, framhäver 

Normann och Ramírez (1993) att företagen därför bör se strategi som en 

systematisk och social innovation och som en kontinuerlig omkonstruering 

av värdesystem. 
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4.3 Varumärken som skapar värde 

 

Kapferer (2001) menar att värde idag är nyckelordet vid varumärkes- 

diskussioner, där företag tillkännager och försvarar sina respektive värden. 

Enligt Kapferer (2001) består kundens källor till värde av fyra aspekter: 

produkt, service, information samt en samhörighetskänsla med varumärkets 

kärnvärden.  

 

Doyle (2001) anser att företag idag har fokuserat alltför mycket på att skapa 

en relation med kunderna genom kontinuerliga investeringar i varumärket. 

Visserligen menar Doyle (2001) att attraktiva kundvärden är den viktigaste 

förstärkningen för ett starkt varumärke, men detta är emellertid inte 

tillräckligt. Varumärket måste enligt Doyle (2001) effektivt integreras med 

företagets övriga materiella och immateriella tillgångar, vilka är grunden för 

företagets kärnprocesser (se figur 16). Doyle (2001) understryker att även 

marknaden där varumärket agerar måste vara attraktiv. Samtliga faktorer 

som fordras för att enligt Doyle (2001) erhålla framgångsrika varumärken, 

illustreras i figur 16. 
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Figur 16 Faktorer för att erhålla framgångsrika varumärken. Källa: Doyle (2001) 

 

Att bygga ett framgångsrikt varumärke menar Doyle (2001) börjar med 

framtagandet av effektiv produkt eller tjänst. För att kunna förvärva och 

behålla konsumenter och för att skapa värde måste ledningen också kunna 

differentiera sina produkter ytterligare genom exempelvis design, 

förpackning, reklam och service. Bortsett från att differentiering resulterar i 

att produkten ser annorlunda ut, anser Doyle (2001) att differentieringen är 

det centrala för att skapa värde hos ett varumärke. 

 

För att förstå hur varumärken kan skapa värde, måste man enligt Doyle 

(2001) börja med att se hur företag skapar värde. Det är företagets 

kärnprocesser som är nyckeln till mervärdet och till dessa tillhör materiella, 

teknologiska och strategiska tillgångar och därtill även de anställda och 

organisationen i sig och dess kultur. Nyckeln för att skapa värde genom 

dessa processer på konkurrensutsatta marknader menar Doyle (2001) är att 

skapa en annorlunda fördel som ger konsumenter överlägset värde genom 
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erbjudanden eller tjänster som antingen uppfattas som överlägsna 

kvalitetsmässigt eller till ett lägre pris. Dock i dagens informationssamhälle 

när tjänster alltmer tar över från tillverkning som ekonomins grund ser 

investerare alltmer de immateriella tillgångarna exempelvis rykte och 

skicklighet som de överlägsna processerna i företaget. Enligt Doyle (2001) 

svarade under år 2000 materiella tillgångar för mindre än 20 procent av 

värdet för de 20 största företagen i världen. Från detta kan slutsatsen dras att 

det givetvis fortfarande krävs fysiska tillgångar, men att det i många fall 

krävs mer investering i rekrytering, träning, utveckling av de anställda. Ur 

varumärkeshänseende krävs även enligt Doyle (2001) ytterligare 

annonsering och kommunikation. Han är även av åsikten att 

varumärkeshantering måste ses som en integrerad del av företagets processer 

och inte som en aktivitet för specialister. Hanteringen av varumärket blir 

endast en kärnverksamhet om den är effektivt samordnad med företagets 

andra resurser för att förhöja företagets aktiviteter. Åsikten delas av 

Joachimsthaler och Aaker (1999) som anser att varumärkesuppbyggande 

inte bör överlåtas till reklambyråer då företaget i dessa fall distanserar sig 

från det egna varumärket och kommunikationen med kunderna kan komma 

att försvåras.  

 

4.4 Sammanfattning 

 

Försäljning skapas enligt Porter (1990) genom att antingen vara 

kostnadseffektiv eller differentierad. För att lyckas med dessa strategier 

krävs att de värdeskapande aktiviteterna samordnas effektivt. Exempelvis 
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kan nya idéer uppkomma till hur företaget skulle kunna arrangera 

aktiviteterna i värdekedjan och därmed erhålla högre effektivitet. Att vara 

operativt effektiv är nödvändigt, men inte tillräcklig. Det gäller också för 

företagen att hitta en säregenhet som går att bevara och som håller 

konkurrenterna borta. Varumärket är enligt Doyle (2001) också ett 

hjälpmedel för att skapa värde, även här gäller det enligt författaren att hitta 

specifika mervärden som sedan integreras i företaget. Doyle (2001) 

understryker i likhet med Porter (1996) att samordning av aktiviteter inom 

företaget är av yttersta vikt för att skapa mervärden. Normann och Ramírez 

(1993) menar att istället för att koncentrera sig på aktiviteter, ska företagen 

ta hjälp av exempelvis kunder, leverantörer och återförsäljare för att skapa 

nya värden som konkurrenterna ännu inte har hittat. 

 

 



Relationsmarknadsföring vid Business to Business 

 

 84

5 Relationsmarknadsföring vid Business 

to Business 

 

Under denna rubrik presenteras teorier om relationsmarknadsföring vid 

Business to Business. Dessa anser vi vara relevanta för uppsatsens 

problematik då samtliga av de studerade företagen måste se till att 

upprätthålla goda relationer med sina återförsäljare, det vill säga deras 

primära kunder. Inledningsvis presenteras några definitioner på begreppet 

relationsmarknadsföring för att sedan övergå i ett resonemang kring 

begreppets fördelar. Vi kommer vidare att presentera de särskilda villkor 

som kan föreligga vid Business to Business-marknadsföring.  

 

Då vi delar Thomas (1993) åsikt om att även företag består av människor 

med samma drivkrafter som konsumenter presenteras teorier från såväl 

konsumentmarknadsföring som industriell marknadsföring.  

 

5.1 Vikten av relationer 

 

En ivrig förespråkare för relationsmarknadsföring är Gummesson (2002) 

som framhäver vikten av att sätta företagets relationer i centrum. Han menar 

att det idag är nödvändigt att kontinuerligt arbeta med aspekter som 

relationer, nätverk och interaktion. Samarbete är det som kan sägas vara 

kärnan i relationsmarknadsföring. I såväl relationer som nätverk har parterna, 
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leverantör och kund kontakt med varandra. Aktiviteter utförs och ett samspel, 

en interaktion, sker mellan parterna. Begreppet relationsmarknadsföring kan 

preciseras i följande definitioner: 

 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum” 

Källa: Gummesson, 2002 (s.16). 

 

”The idea is to focus one’s efforts and resources on the few existing or potential 

customers that provide the best business opportunities”  

Källa: Sonnenberg, 1988 (s.60). 

 

Sonnenberg (1988) menar att relationsmarknadsföring är ett ytterst effektivt 

medel vid marknadsföring av produkter eller tjänster. Författaren anser att 

metoden är kostnadseffektiv då man endast spenderar tid på de kunder som 

har den största potentialen att lyckas. Effekten är emellertid stor då de 

förekommer en kontinuerlig dialog med kunderna om både rådande och 

framtida behov. Även Kapferer (2001) understryker att företagen bör göra 

allt som står i deras makt för att försäkra sig om att kunden vill återkomma 

nästa gång denne planerar att göra ett inköp. Kapferer (2001) menar vidare 

att etablera ett fokus på att skapa relationer är något som idag bör 

uppmärksammas mer. 

 

Att utveckla en fortlöpande relation är något som gagnar både köparen och 

säljaren. Sonnenberg (1988) menar att det säljande företaget bör sträva efter 

att i större utsträckning avlägsna sig från den säljande rollen, och istället 

försöka agera som mer rådgivande. Istället för att försöka lyckas med en 
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enstaka försäljning, bör man sikta på att förse köparen med ett verkligt värde. 

Istället för att ständigt söka efter nya eventuella köpare, bör man bygga 

fortgående relationer med ett fåtal kunder. Genom att ha en pågående 

försäljningsrelation, kan det säljande företaget växa i takt med att det 

köpande företaget växer.  

 

Enligt Sonnenberg (1988), bör köpare och säljare i vissa fall även arbeta 

tillsammans för att anpassa och förbättra nuvarande produkter och tjänster, 

samt utveckla helt nya produkter. Köparen kan fungera som en god källa till 

nya idéer och hjälpa det säljande företaget att pröva nya produkter och 

komma med förslag på förbättringar. Det är också som så att om köparen är 

involverad i insatser för produktutveckling, kommer han att bli betydligt mer 

entusiastisk inför att använda produkten. När det köpande respektive 

säljande företaget har etablerat en fortgående relation, kommer köparen att 

uppleva färre överraskningar, smidigare produktövergångar, och en 

kontinuerlighet i de individer som denne har kontakt med.  

 

För att upprätthålla en långsiktig relation, anser Sonnenberg (1988) att den 

viktigaste faktorn är kommunikation. Exempelvis bör man sträva efter att 

presentera en konsekvent bild och ett konsekvent meddelande, oavsett hur 

många personer i de båda företagen som är involverade. 

Tvåvägskommunikation bör uppmuntras på samtliga nivåer. Målsättningen 

är att lära sig vad kundens behov är och att kunna motsvara dessa. 

 

Kay (1993) betonar vikten av att skapa en matchning mellan företagets 

interna förmågor och dess externa relationer. Det handlar om att kunna vara 
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lyhörd till företagets leverantörer, kunder, konkurrenter, och den sociala och 

ekonomiska omgivningen där det verkar. Enligt Kay (1993) är ett företags 

prestationer beräknad av dess möjlighet att skapa värde, det vill säga att 

skapa output som är värd mer än kostnaden för den input som använts. Till 

skillnad från Porter (1990), anser Kay (1993) att det inte finns några formler 

eller generiska strategier som måste följas för att uppnå framgång. Han 

menar istället att villkoren för att lyckas är ytterst unika för varje företag. 

Enligt Kay (1993) handlar det enbart om att anpassa företagets förmågor till 

de utmaningar som det ställs inför. Unikheten uppstår uti företagets kontrakt 

och relationer. Ett framgångsrikt företag skapar en utmärkande särprägel i 

dessa relationer och ser till att verka i en omgivning som maximerar värdet 

på företagets unikhet.   

 

Kay (1993) understryker att företag i allmänhet hellre bör sträva efter att 

definiera och identifiera sina förmågor, i stället för att försöka skapa dem. 

Framgång baseras i mångt och mycket på att exploatera de förmågor som 

företaget redan innehar, som dess historia eller lokalisering.  

 

5.2 Business to Business 

 

Gummesson (2002) resonerar bland annat kring en viktig relation som kan 

förekomma vid Business to Business nämligen förhållandet som föreligger 

till den egna kundens kund. Vid Business to Business köper en kund för att 

sedan i sin tur leverera till sina kunder. Leverantören kan då sägas ha en 

indirekt relation till kundens kund och bör vilja hjälpa sin kund att göra 
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affärer. En viktig förutsättning för detta är att man kan förstå kundens kund 

och påverka denne. Det är viktigt att inte förlora den slutgiltiga kunden ur 

sikte och ständigt se ett steg längre. Då företagets kund lever på sin kund, är 

det nödvändigt att hjälpa företagets kund att tillfredsställa den slutliga 

köparen.  

 

Chisnall (1985) poängterar att produkter och tjänster som köps av företag, är 

kopplade till de mål och behov som deras organisationer har. Således blir 

deras köpbeteenden påverkade av de begränsningar som företaget har. De 

produkter och tjänster som köps, förväntas bidra till företagets översiktliga 

lönsamhet på något vis. Följaktligen är anledningen till köpen annorlunda 

vid Business to Business än vid privata konsumentköp.  

 

5.2.1 Nätverkstänkande vid Business to Business 

 

Gummesson (2002) talar om nätverksansatsen inom Business to Business, 

som han menar kan ses som en reaktion på marknadsmixteorin 1 . 

Utmärkande för nätverksansatsen är att den ser marknadsföringen som 

interaktion i ett nätverk av relationer. Enligt Gummessons (2002) synsätt ska 

företagen ses som medlemmar i detta nätverk där allt som sker i nätet kan 

påverka de övriga. I nätverket agerar aktörerna, och kontrollerar, utnyttjar 

och omvandlar resurser. Han menar också att man bör se på sina leverantörer 

som medspelare i ett så kallat win-win-förhållande. Det finns ett stort antal 

                                           
1 Enligt Kotler (1999) består marknadsmixen av en samling taktiska marknadsföringsverktyg som kan 

innefattas i fyra variabler: produkt, pris, plats och promotion. 
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bindningar som kan sägas förekomma i nätverken: sociala, teknologiska, 

kunskapsmässiga, planeringsmässiga, ekonomiska och juridiska. 

Nätverksansatsen baseras på empiriska studier av Business to Business, och 

är således i huvudsak just tillämpbar på just denna typ av marknadsföring. 

 

Att bygga upp och hantera relationer vid Business to Business är även något 

som Grönroos (1994) betonar. Han menar att man måste visa ett genuint 

intresse för att ta hand om kundernas verkliga behov och önskemål i större 

utsträckning. Det handlar om att bli mer marknads- och kundorienterad. 

Detta kräver inte bara ett stöd hos marknadsavdelningen, utan även andra 

avdelningar och funktioner måste vara delaktiga för att 

relationsmarknadsföringen ska vara effektiv och framgångsrik. Grönroos 

(1994) betonar vidare den inriktning inom industriell marknadsföring som 

omfattar interaktion och nätverk, där marknadsföring ses som en interaktiv 

process i ett socialt sammanhang. Han menar att denna nya inriktning 

lämpligare passar in i Business to Business-sammanhang än vad kanske den 

traditionella marknadsmixen gör.  

 

Även Hammarkvist et al (1982) menar att det finns många fördelar med att 

skapa långsiktiga relationer mellan köpare och säljare vid Business to 

Business. Det enskilda företaget bör ses som beroende av omgivande företag. 

Författarna anser också att enskilda kunder eller distributionsföretag bör 

behandlas på ett individuellt sätt då de kan vara både stora och aktiva. 

Hammarkvist et al (1982) är, precis som Gummesson (2002) av åsikten att 

ett företags relationer till andra företag är av avgörande betydelse, där 

företaget ingår i ett nät av företag. Detta kan handla om såväl kunder och 
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leverantörer, som företag som producerar kompletterande eller 

konkurrerande produkter. Företag bygger upp, bevarar och utvecklar 

positioner i nätverket, med hjälp av både egna som andra företags resurser. 

För att företagets interna resurser ska resultera i konkurrenskraft, krävs att 

dessa är i balans med det större nätets egenskaper, att de till exempel 

kompletterar andra enheters resurser på ett bra sätt.  

 

Även Flodhammar et al (1991) resonerar kring Business to Business, eller 

industriell marknadsföring som det också betecknas som. Författarna har 

valt att definiera begreppet på följande sätt: 

 
”Med industriell marknadsföring menar vi marknadsföring av producentvaror och 

professionella tjänster till företag och andra organisationer.” 

Källa: Flodhammar et al, 1991 (s.11). 

 

Flodhammar et al (1991) menar att det specifika för just Business to 

Business är sättet att se på kunder, marknader och konkurrens. Samma 

produkt kan ju säljas på både producent- och konsumentmarknaden.  

Produkten i sig är således inte intressant, utan det centrala är den funktion 

som den fyller och de behov som den tillfredsställer. Flodhammar et al 

(1991) anser att det finns en mängd aspekter där producentmarknaden skiljer 

sig från konsumentmarknaden som kan få följder för ett företags 

marknadsföring. Produkternas varaktighet, köpstorlek och 

tillverkningscykelns längd är till exempel ofta större inom Business to 

Business. Vidare erbjuds ofta ett helt system av komponenter och service, 

istället för endast en produkt. Många gånger utarbetas detta i nära samarbete 

med kunden, i vissa fall även med andra leverantörer. Ytterligare en aspekt 
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är att ett fåtal kunder ofta svarar för en stor del av företagets omsättning. 

Vidare bör man ha i åtanke att det i dessa sammanhang handlar om 

professionella beslutsfattare, ofta deltar också en mängd individer i 

beslutsprocesserna. Det gäller såväl säljande som köpande företag.  

 

En annan faktor som kan få betydelse för företagens marknadsföring är att 

köpbeslutsprocessen i många fall kan vara tidskrävande och komplicerad. 

Vidare är relationerna mellan köpande och säljande företag ofta långvariga 

och stabila. Detta då tillverkningscykelns och köpbeslutsprocessen kan vara 

ytterst långvariga. På grund av köpens storlek förekommer vanligen 

direktkontakt mellan köpande och säljande företag. Business to Business 

kännetecknas också av härledd efterfrågan. Efterfrågan kan härledas till den 

slutgiltige förbrukaren, vilket gör att kundernas kunder är av stor vikt för det 

säljande företaget. Slutligen är ömsesidiga relationer vanligt förekommande 

vid Business to Business. Ägarförhållanden kan i vissa fall bestämma om en 

marknad är tillgänglig eller sluten för ett specifikt företag. 

 

5.2.2 Varumärkets roll vid Business to Business 

 

Hammarkvist et al (1982) menar att varumärket spelar en stor roll vid 

långsiktiga relationer med standardiserade produkter. Är då varumärket lika 

viktigt för professionella inköpare som för privatkonsumenterna? Enligt de 

Chernatony och McDonald (1998) har varumärket en betydande roll i båda 

fallen även om det finns vissa skillnader. ”Ingen får sparken för att de har 

köpt en IBM” illustrerar varumärkets betydelse inom företagsvärlden. Det 



Relationsmarknadsföring vid Business to Business 

 

 92

finns många som hävdar att företags inköp är mer rationella än 

privatkonsumentens, men det går dock inte att bortse från att det finns en 

mängd emotionella faktorer som dock är av signifikant betydelse precis som 

när konsumenter inhandlar varor. 

 

Thomas (1993) hävdar emellertid att varumärket har en mer betydande roll 

för professionella inköpare än för privatkonsumenter, då inköparna inte 

behöver ta hänsyn till personliga budgetrestriktioner. De individer som fattar 

beslut i företagen menar han också är vanliga människor och således 

kommer de i många fall också att styras av samma psykologiska drivkrafter 

som den privata konsumenten.  

 

Thomas (1993) presenterar resultat från den brittiska marknaden som visar 

att 66 procent av 141 inköpare som deltagit i studien, ansåg att varumärket 

spelade en stor betydelse vid deras inköpsbeslut. Vidare framkom också att 

med ett starkt varumärke kan leverantören ta ut ett högre pris än 

konkurrenternas samt att varumärket är ett mäktigt och effektivt verktyg för 

att kunna attrahera nya kunder. Thomas (1993) hävdar vidare att den tilltro 

som den professionella inköparen hyser till varumärket, överförs till andra 

produkter som står under samma varumärke. Det finns skillnader vid 

marknadsföring av varumärken till företag respektive privatkonsumenter, 

men han menar på att dessa skillnader är relativt små. Det handlar därför inte 

om att införskaffa nya verktyg för marknadsföringen, utan istället om att 

anpassa de verktyg som redan handhas till den köpsituation som det säljande 

företaget står inför att hantera. 
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5.3 Sammanfattning 

 

Gummesson (2002) och Sonnenberg (1988) är exempel på författare som 

framhäver vikten av relationsmarknadsföring. Gummesson (2002) talar om 

nödvändigheten för företag att kontinuerligt arbeta med relationer, nätverk 

och interaktion. Sonnenberg (1988) poängterar att den positiva effekten av 

relationsmarknadsföring är stor då en kontinuerlig dialog mellan kund och 

företag hela tiden förekommer. Han menar att en fungerande relation gagnar 

både köparen och säljaren.  

 

Flodhammar et al (1991) resonerar kring Business to Business (industriell 

marknadsföring), det vill säga marknadsföring av producentvaror och 

professionella tjänster till företag och andra organisationer.  Gummesson 

(2002) menar att det i dessa sammanhang är viktig att inte glömma bort den 

egna kundens kund. Nätverksansatsen inom Business to Business-

sammanhang är enligt Gummesson (2002) marknadsföring som ses som en 

interaktion i ett nätverk av relationer. När det gäller varumärkets roll vid 

Business to Business menar Hammarkvist et al (1982) att denna är 

betydande, förutom de rationella faktorerna föreligger likväl emotionella 

faktorer som inte ska underskattas. 
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6 Empiri 

 

Vi har i detta kapitel för avsikt att redogöra för den insamlade 

informationen. Detta informationsmaterial har erhållits främst via intervjuer, 

men även årsredovisningar, Internet och diverse annat skriftligt material. 

Vår intention är att först ge en kortfattad beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt. Vi ämnar även presentera de studerade företagen, 

varefter vi redogör för den information som utvunnits i huvudsak från 

intervjuer.  

 

6.1 Tillvägagångssätt 

 

För att erhålla en så stor grad av förståelse som möjligt valde vi att, förutom 

vårt huvudsakliga fallföretag Alcro-Beckers AB, även få en inblick i 

ytterligare två företag, Svenska Volkswagen AB och Procordia Food AB. 

Dessa tre företag har alla inslag av den problematik som kan förekomma vid 

innehav av ett flertal likartade varumärken. Med bakgrund i detta ansåg vi 

att dessa tre företag var intressanta och lämpliga att närmare studera. 

Meningen med denna fördjupning var att med hjälp av företag som varit 

med om problematiken kunna dra slutsatser om vilket angreppssätt som är 

det mest lämpliga för företag som kan komma att stå inför samma problem. 

Vi har vidare även genomfört intervjuer med två återförsäljare till Svenska 

Volkswagen, dels den fristående återförsäljaren, Engströms Bil, och dels Din 
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Bil som ägs av Svenska Volkswagen. Dessa intervjuer gjordes i syfte att 

erhålla en djupare inblick i återförsäljarens arbete samt hur de uppfattar 

varumärkena och dess grad av särskiljning. Viktigast var emellertid att få 

klarhet i hur återförsäljarna upplever och motiverar försäljning av flera 

likartade varumärken under samma tak. 

 

För att på ett tydligt sätt kunna jämföra Alcro-Beckers med de två övriga 

företagen, har tabeller utformats som beskriver vilka av företagets aktiviteter 

som är gemensamma respektive åtskiljda för de olika varumärkena. De olika 

aktiviteterna härstammar från Porters (1990) värdekedja. Vidare har dessa 

aktiviteter även sorterats efter Porters (1986) uppdelning av upstream- och 

downstream-aktiviteter. Upstream behandlar funktioner som inte är synliga 

för kunden medan downstream berör det som kunden kan urskilja. Denna 

indelning har vi gjort då vi vill klarlägga eventuella skillnaderna mellan 

företagen, respektive de skillnader som kan föreligga mellan företagens 

upstream- och downstream-aktiviteter. 

 

6.2 Alcro-Beckers AB 

 

6.2.1 Företagspresentation, Alcro-Beckers AB 

 

År 1986 gick de två företagen Alcro och Beckers samman då Beckers, det 

mindre märket, köpte upp Alcro. Företagen har emellertid fram till år 2002 i 

stor grad varit uppdelade, varefter en omorganisering skedde. Båda dessa 

företag har en lång historia, Beckers öppnade sin första färgaffär år 1865 
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medan Alcro grundades år 1906. Enligt Niklas Lindquist (030228), Beckers 

marknadschef, har Beckers varit förknippat med ett stort tekniskt fokus 

medan Alcro istället haft sin betoning på kundorientering. Denna 

kombination har nu kommit att ge det nya företaget Alcro-Beckers en 

betydelsefull styrka. Idag är företaget Nordens ledande färgproducent med 

drygt 40 procents marknadsandel i Sverige (Alcro 23-24 %, Beckers 17 %). 

Fabriken i Liljeholmen, strax utanför Stockholm, producerar 30 miljoner 

liter färg om året och har omkring 115 anställda (Alcro-Beckers, 2003). 

Totalt har företaget cirka 500 anställda i Sverige. Sedan den 1/1 2001, ägs 

Alcro-Beckers av Tikkurila Oy, som är Finlands största färgtillverkare och 

en av Europas största. Alcro-Beckers främsta konkurrenter är Nordsjö (20 % 

marknadsandel), danska Flügger (12 % marknadsandel) samt norska Jotun 

(8 % marknadsandel). (Alcro-Beckers, 2003)  

 

Enligt Alex Maslov (030320), chef för yrkesbutikerna, gäller Alcro-Beckers 

varumärkesproblematik i huvudsak ”Måleri Storstad”, där yrkesbutiker i 

Stockholm, Göteborg, och Malmö ingår. Yrkesbutikerna ägs av Alcro-

Beckers, där försäljningen uteslutet sker till yrkesmålare. I dessa storstäder 

har försäljningsställena slagits samman, de tidigare 17 butiker har idag 

reducerats ned till nio: sex i Stockholm, två i Göteborg, och en i Malmö.  

 

Som tidigare nämnts vill vi på ett tydligt sätt kunna jämföra Alcro-Beckers 

med de två övriga företagen. Med bakgrund i detta har tabeller utformats för 

var och ett av företagen som ska illustrera vilka av företagets aktiviteter som 

är gemensamma respektive åtskiljda för de olika varumärkena. Enligt vår 

mening är detta ett lämpligt tillvägagångssätt då vår avsikt är att sedan 
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analysera var det egentliga mervärdet för ett varumärke skapas hos ett 

företag. Ett markerat kryss under respektive varumärke betyder att 

varumärket har egna fristående aktiviteter, ett kryss under företagsnamnet 

betyder att aktiviteterna sker gemensamt (se tabell 1). I vissa fall kan dock 

aktiviteterna vara gemensamma eller separata till en viss grad, vilket vidare 

kommer att förklaras under respektive rubrik. 

 
Aktiviteter Alcro Beckers Alcro-Beckers 

AB 
Upstream:    
Lagerhållning - - X 
Tillverkning - - X 
Komponenter - - X 
Logistik - - X 
Inköp av 
input/Anskaffning 

- - X 

Utvecklingsavdelning - - X 
HRM2 X/- X/- X/- 
Infrastruktur (planering, 
budget) 

- - X 

Prissättning X X - 
Downstream:    
Paketering (burkar) - - X 
Försäljning X X - 
Försäljningspersonal X/- X/- X/- 
Försäljningsställen X/- X/- X/- 
Fakturering X X - 
Marknadsföring X/- X/- X/- 
Service/Kundtjänst - - X 

 

Tabell 1 Alcro-Beckers grad av särskiljning. 

                                           
2 Human Resource Management 
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6.2.2 Upstream-aktiviteter 

 

Det finns en mängd områden där Alcro och Beckers handhas gemensamt, 

såsom logistik och teknisk marknadsservice. Beträffande tillverkning, är det 

samma fabrik och samma förpackningar och i viss utsträckning samma 

produkt i burken. När det gäller måleriet har Alcro och Beckers produkter 

mycket likartad kvalitet, där endast små skillnader kan förekomma. För att 

skapa synergieffekter, försöker man dock att minimera ingredienser som 

råvaruprodukter.  

 

Råvarorna till Alcro-Beckers produkter köps in och används gemensamt och 

för båda färgmärkena, med undantag endast för några få skillnader. Även 

utvecklingsavdelning som arbetar med observationer och nya produkter, är 

gemensam. Företagets infrastruktur, omfattande planering, budget och 

redovisning, sker via en gemensam ekonomiavdelning. När personal ska 

anställas kan detta ske gemensamt eller knutet till ett av de två varumärkena, 

beroende av tjänstens art. Alcro respektive Beckers kan på egen hand 

anställa personal, men tjänster kan även tillsättas inom företaget Alcro-

Beckers. 

 

6.2.3 Downstream-aktiviteter 

 

När det gäller Alcro-Beckers downstream-aktiviteter, sker faktureringen ut 

till de egna kunderna/återförsäljarna, precis som prissättningen, separat för 

respektive varumärke. Vidare har företaget två skilda marknadsavdelningar 
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(nio anställda vid respektive avdelning) och en gemensam säljledning. 

Marknadsavdelningarna har gemensamma informationsmöten. Lindquist 

(030228) menar dock att utbytet däremellan skulle kunna bli bättre då det 

fortfarande förekommer en del hemligheter. 

 

När utformningen av varumärkeshandböckerna ägde rum menar Björn 

Lindgren (030319), Alcros marknadschef, att hela organisationen möjligtvis 

borde ha varit inblandad i större utsträckning än vad som nu skedde. Den var 

huvudsakligen utformad av marknadsenheten och reklambyrå. Inte så många 

åsikter insamlades från exempelvis säljare.  

 

Beträffande försäljningsställen, säljer företagets yrkesbutiker både Alcro och 

Beckers sortiment i samma lokaler. Säljarna i dessa butiker är till stor del 

specialiserade på ett av de två varumärkena då yrkesbutikerna tidigare var 

uppdelade efter respektive färgmärke. Idag ska emellertid samtliga säljare 

vara väl insatta i både Alcro och Beckers sortiment. När det gäller Alcro-

Beckers övriga återförsäljare ute i landet, är dessa försäljningsställen dock 

fortfarande uppdelade efter varumärkena. Kundtjänsten är sedan den 1/1 

2003 gemensam för båda varumärkena. 

 

6.2.4 Flera varumärken under samma tak 

 

Enligt Maslov (030320) finns hos ett flertal Beckerskunder en negativ 

inställning till sammanslagningen av yrkesbutikerna. Detta är en följd av att 

den personliga kontakten har tonats ned och att butikerna inte är lika 
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personalintensiva som de var innan. Företagets personal har till följd av 

yrkesbutikernas sammanslagning reducerats, vilket har resulterat i ett stort 

motstånd, såväl internt som externt.  Konflikterna har emellertid i huvudsak 

förekommit i Stockholm, där Beckers-sortimentet har flyttat in i Alcro-

butiker. I Stockholm berörs ett 80-tal Beckers-kunder per dag som nu har 

tvingats att byta inköpsställe.  

 

Maslov (030320) menar vidare att inga interna stridigheter har förekommit 

mellan yrkesbutikernas säljare i Stockholm. Tendenser till detta har dock 

funnits i Göteborg och Malmö, där vissa anser att mycket av den sociala 

kontakten har gått förlorad. Den genomförda sammanslagningen har enligt 

Maslov (030320) skett av rationella och ekonomiska skäl. Maslov (030320) 

betonar att detta kan leda till att företaget förlorar ett antal kunder, men det 

kan även innebära att nya kunder kan attraheras. 

  

Enligt Tomas Öberg (030404), säljare i yrkesbutiken i centrala Stockholm, 

krävs stora mått av lyhördhet inför vad kunden letar efter när ett företag 

innehar och säljer likartade produkter. Särskilt kan detta sägas gälla Alcro-

Beckers. Yrkesmålarna kan enligt Öberg (030404) sägas vara mycket 

konservativa och lojala till sitt varumärke, vilket gör att relationen med 

dessa målare är mycket viktig. Då målarna är mycket lojala, kan detta få en 

motsatt effekt om säljaren försöker sälja en färg till dem som inte är av 

intresse för målarna. Öberg (030404) är av åsikten att sammanslagningen av 

butikerna mest har fått positivt gensvar. 
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Öberg (030404) tycker inte att de två varumärkena bör särskiljas mer än vad 

som är fallet idag. Öberg (030404) menar att man bör sträva efter att slå ihop 

de båda märkena, då det skulle kunna betyda lägre kostnader för företaget då 

inte ett dubbelt sortiment behöver innehas. Efter butikssammanslagningen, 

upplever Öberg (030404) att internkonkurrensen blivit mindre ute i dessa 

butiker. 

 

6.2.5 Ur försäljarens synvinkel 

 

Lars Toldnes (030320), säljare för Beckers, menar att färgmärkena Alcro 

och Beckers blir alltmer likartade. Enligt hans mening upplevdes Beckers, 

innan butikssammanslagningen, som litet och familjärt, medan Alcro mer 

sågs som en stormarknadsdel mot målerierna med fler kunder, fler 

yrkesbutiker, och större personal. När försäljningsställena nu har gått 

samman, menar Toldnes (030320) att det kommer att bli svårare att hålla isär 

värdena. Något som kan bidraga till detta är att företagets säljare i 

Stockholm nu sitter tillsammans i ett gemensamt rum, två Alcro-säljare 

respektive två Beckers-säljare. Enligt Toldnes (030320) representerar 

Beckers en familjär stämning, exempelvis kunde målarna i de ursprungliga 

Beckers-butikerna erbjudas smörgåsar i samband med deras inköp, något 

som inte längre är möjligt. När butikerna nu har slagits samman har 

reaktioner kommit från Beckers-kunderna. Toldnes (030320) tror att de kan 

ha tappat vissa kunder på grund av detta. Han anser att kunderna nu får ett 

större utbud i butikerna, men att avståndet till butiken i vissa fall kan ha 

blivit alltför stort för vissa kunder. En del yrkesmålare kan välja en annan 
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leverantör som geografiskt är mer tillgänglig. Toldnes (030320) tror att 

kunderna kan ha synpunkter på att butikssammanslagningen har medfört 

trängsel, köer och en mer anonym personal.  

 

Toldnes (030320) tycker att den interna konkurrensen har minskat, även om 

den fortfarande kan sägas förekomma i viss utsträckning. De flesta av de 

anställda som upplevde företagens sammanslagning som påfrestande finns 

inte längre kvar på företaget. Enligt Toldnes (030320) förekommer ingen 

rivalitet av större mått mellan Alcros och Beckerssäljare. Han påpekar dock 

att en liten grad av konkurrens mellan säljarna ofta är positivt.  

 

Marianne Malmqvist (030319), säljare för Alcro, menar att hennes 

varumärke inte endast representerar och säljer färg, utan även mervärden 

såsom kvalitet och närhet. Hon framhäver vidare att mycket handlar om 

relationer i hennes arbete. Enligt enkätundersökningar som utförts spelar till 

exempel inte priset en övervägande roll. Det är istället trygghet, närhet och 

service som upplevs som viktigt. Den största skillnaden mellan de två 

färgmärkena, är enligt Malmqvist (030319) att Beckers mer kan sägas 

förknippas med stormarknaderna, där inte samma fokus ligger service som 

Alcro. Hon upplever ingen rivalitet mellan säljarna i Stockholm. Den 

gemensamma säljledningen för de båda färgmärkena är enligt Malmquist 

(030319) positivt då alla på företaget har ett gemensamt mål att sträva efter.  

Således skiljer Malmquists (030319) uppfattning om vad de två färgmärkena 

representerar från Toldnes (030320) uppfattning. Till viss del motsäger deras 

uppfattningar varandra exempelvis beträffande service.  

 



Empiri 

 

 103

Öberg (030404) tycker att både Alcro och Beckers samtliga produkter står 

för hög kvalitet och att båda färgmärkena är mycket miljöinriktade. 

Yrkesbutikernas sortiment för de båda märkena är i stort sett lika. Öberg 

(030404) upplever inte att det finns några skillnader beträffande status hos 

färgmärkena men att detta säkerligen kan vara mycket subjektivt. En Alcro-

målare kan tycka att Beckers är otänkbart och tvärtom. Öberg (030404) 

uppfattar målarna som mycket lojala till sina varumärken och att de är ytterst 

känsliga för förändringar.  
 

”Har de målat med samma färgburk i tjugo år så finns inte så mycket annat.”  

Källa: Öberg, Tomas 4/4-2003 

 

6.2.6 Varumärkenas grad av särskiljning hos Alcro-Beckers  

 

Lindquist (030228) menar att Alcro ska uppfattas som trendigt, ungdomligt 

och mer spetsigt, medan Beckers ska stå för det breda och folkliga, det 

moderna folkhemmet med lite knätofskänsla. Märkenas sortiment är dock 

relativt lika. I de fall utvecklingsavdelningen har kommit med en ny produkt, 

har både Alcro och Beckers velat ta del av detta. 

  

Lindgren (030319) tycker att hans varumärke står för trygghet och kvalitet. 

Han poängterar att Alcros anställda vidare vill framstå som medvetna, 

inspirerande och kunniga. Ett problem är dock att Alcro och Beckers inte 

skiljer sig särskilt mycket från varandra. Enligt Lindgren (030319) ska Alcro 

på papperet vara varumärket som riktar sig mot design, inredning och 

arkitektur, medan Beckers ska ha en mer folklig framtoning. Lindgren 
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(030319) tror vidare att vissa av de anställda kan tycka att Alcro har blivit 

för spetsigt.  

 

Vidare tror inte Lindgren (030319) att målarna är särskilt medvetna än om 

dessa värden, då detta ofta tar lång tid. Istället menar han att målarna väljer 

mellan märkena av personliga val med bakgrund i deras relationer med 

säljarna. Lindgren (030319) betonar dock att det gäller att hitta fler 

mervärden och addera mer aspekter till respektive varumärke. Det är viktigt 

att hitta skillnader utan att det ena varumärket riskerar att bli ett b-märke. 

Det är viktigt att både Alcro och Beckers innehar likvärdig kvalitet, vilket 

gör detta mycket svårare. Lindgren (030319) menar att det är av stor 

betydelse att man kontinuerligt uppdaterar varumärket. Genom 

undersökningar där Alcro skulle beskrivas som en människa, har 

framkommit att denne var en man i 50-års-åldern som var en trygg, lite 

tråkig medelsvensson. Enligt Alcros varumärkeshandbok, är kanske inte 

detta den person som eftersträvas. Istället ville man se att Alcro associerades 

med exempelvis en kvinnlig arkitekt i 35-års-åldern med intresse för 

inredning. Med bakgrund av denna skillnad behöver den gamla bilden av 

Alcro förändras.  

 

Niklas Frisk (030320), försäljningschef Måleri Storstad, menar att Beckers 

ska vara det bredare märket och Alcro det smalare. Detta har dock inte 

riktigt lyckas förmedlas på det sätt som det är tänkt då Alcro och Beckers 

uppfattas som mycket lika. Frisk (030320) menar att det centrala inte är 

arbete med prisaktiviteter utan att andra sätt bör tillämpas för att särskilja 

produkterna mer. Istället ska företaget ha de mest lämpliga mervärdena och 
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de bästa relationerna med kunderna. Frisk (030320) påpekar att butikernas 

sammanslagning inte har varit smärtfri då det funnits interna motsättningar.  

 
”Det är det som är så intressant, i min organisation jobbar vi med att ta bort 

interkonkurrensen, vi ska sträva mot samma mål, samtidigt som vi vill särskilja 

varumärkena från varandra - komplex situation.” 

Källa: Frisk, Niklas 20/3-2003 

 

Från Tradewells två marknadsundersökningar kan urskiljas att de 

huvudsakliga skälen till att målare och återförsäljare väljer ett visst 

varumärke är kvalitet, service och goda erfarenheter av märket. 

Anmärkningsvärt i undersökningarna var att varken Alcro eller Beckers 

uppfattades som särskilt inspirerande. Däremot upplevdes båda färgmärkena 

representera tradition, kunnighet och tillgänglighet. Vidare uppfattades båda 

märkena representera ett brett produktutbud och hög kvalitet. I 

undersökningen framkom att 26 procent av Beckers återförsäljare ser Alcro 

som Beckers största konkurrent. 

 

Lentus marknadsundersökning berörde endast den privata färgkonsumenten. 

I denna framkom att företaget Alcro-Beckers upplevdes inneha två av 

marknadens starkaste varumärken. Styrkan hos dessa ligger främst i den 

höga kännedomen, där det dock attitydmässigt finns jämbördiga 

konkurrenter. Inget av färgmärkena på marknaden har emellertid profilerat 

sig på ett utmärkande sätt, endast små skillnader upplevdes i dessa 

sammanhang. 
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6.3 Svenska Volkswagen AB 

 

6.3.1 Företagspresentation, Svenska Volkswagen AB 

 

Svenska Volkswagen är Sveriges största bilimportör och en av landets 

största bildistributörer.  I bolagsgruppen ingår även Europcar och Svenska 

Volkswagen Finans. Huvudkontoret finns i Södertälje och de två 

importhamnarna är lokaliserade i Halmstad och Södertälje. Totalt arbetar 

drygt 500 personer i moder- och dotterbolag. Svenska Volkswagen är sedan 

den 1/1 2002 ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG. (Svenska 

Volkswagen, 2003) Företagets affärsidé innefattar ”att vara kundens första 

alternativ och den bästa partnern för att långsiktigt tillfredsställa behovet av 

bilar och kringtjänster” (Informationshäfte, 2003, Svenska Volkswagen). 

Som ett resultat av strävan efter detta vill företaget främst uppnå tre saker. 

De vill inneha en engagerad personal, att få företagets kunder att verka som 

ambassadörer, samt att erhålla full respekt av konkurrerande företag. 

(”Välkommen till Svenska Volkswagen”, 2003) 

 

Enligt Ingemar Hellgren (030321), företagets informationschef, är Svenska 

Volkswagens uppgift att vara generalagent för bilmärkena Audi, Skoda, Seat, 

Volkswagen och Porsche, samt på senare år även Bentley. Volkswagen är 

företagets ursprungliga bilmärke, varefter Skoda och Seat sedan tillkom i 

mitten av 90-talet. Som generalagent är Svenska Volkswagen ledet mellan 

återförsäljare och fabrik. De sköter import av bilar och innehar teknisk 

kunskap. Det är viktigt att påpeka att företagets kunder endast är 
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återförsäljare och således inte den privata bilköparen. Privatpersonen har 

följaktligen ingen relation till företaget, utan endast till återförsäljaren.  

 

Svenska Volkswagen aktiviteter har indelats på samma vis som Alcro-

Beckers för att underlätta jämförelser dem emellan. Ett kryss under 

respektive varumärke innebär särskiljda aktiviteter, ett kryss under 

företagsnamnet betyder gemensamma aktiviteter. I vissa fall kan dock 

aktiviteterna vara både gemensamma och separata, dessa fall förklaras vidare 

under respektive rubrik. 

 
Aktiviteter 
 

Volkswagen Audi Skoda Seat Svenska 
Volkswagen

AB 
Upstream:      
Lagerhållning - - - - X 
Tillverkning X X X X - 
Komponenter X/- X/- X/- X/- X/- 
Logistik - - - - X 
Inköp av 
input/Anskaffning 

X/- X/- X/- X/- X/- 

Utvecklingsavdelning X X X X - 
HRM - - - - X 
Infrastruktur (planering, 
budget) 

- - - - X 

Prissättning X X X X - 
Downstream:      
Paketering (utformning 
av bil) 

X X X X - 

Försäljning X X X X - 
Försäljningspersonal  X X X X - 
Försäljningsställen X/- X/- X/- X/- X/- 
Fakturering - - - - X 
Marknadsföring X X X X - 
Service/Kundtjänst - - - - X 

 

Tabell 2 Svenska Volkswagens grad av särskiljning. 
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6.3.2 Upstream-aktiviteter 

 

Företagets olika bilmärken tillverkas på separata fabriker i länder över hela 

världen, såsom Tyskland (Audi och Volkswagen), Tjeckien (Skoda), och 

Spanien (Seat). Vissa bilar tillverkas även i Belgien, Portugal, Mexico och 

Brasilien. 80 procent av den totala tillverkningen kan emellertid sägas äga 

rum i Tyskland. Förutom att tillverkningen sker separat, sker den i mångt 

och mycket också på olika sätt. Ett undantag är emellertid Volkswagens buss 

Sharan, som är mycket lik Seat Alhambra, med undantag för vissa skillnader 

i bilarnas front. Dessa två bilar är de enda som går på samma band i samma 

portugisiska fabrik. För övrigt tillverkas varje märke på deras respektive 

fabrik. 

 

Hellgren (030321) påpekar att det dock är mycket som faktiskt är 

gemensamt för de bilmärken som Svenska Volkswagen representerar. En 

mängd beståndsdelar som återfinns under skalet på bilen kan vara lika, 

såsom den fysiska plattan, hjälpaggregat, motorer, växellådor och 

luftkonditioneringsanläggningar. Volkswagens Polo har exempelvis samma 

tekniska grund som en Skoda Fabia och en Seat Ibiza. Att märkena har mer 

än 50 procent gemensamt, är även fallet för ett flertal andra modeller. Det 

som inte syns för kunden kan med andra ord vara gemensamt. Istället ser 

man till att bilarna har olika karosser och utföranden, och man strävar efter 

att försöka hålla isär saker som bilföraren fysiskt tar i. Reglage ska helst vara 

särskiljande för varje märke så att det är möjligt att invändigt identifiera 

bilen. Dock kan mycket av denna teknik vara gemensam.  
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Då bilarna tillverkas i olika fabriker, sker även inköpen separat för de olika 

bilarna. Då mycket är lika innanför bilarnas skal, sker emellertid vissa inköp 

gemensamt. Denna åtskiljning gäller även utveckling av nya modeller och 

andra biltillbehör, men som redan nämnts används ändå många delar i flera 

av bilarna. Personal anställs av Svenska Volkswagen, vissa arbetar i Svenska 

Volkswagen, andra inom märkesgrupperna Volkswagen, Audi, Seat och 

Skoda, de kan även arbeta i dotterbolag till Svenska Volkswagen eller till 

exempel på finansavdelningen. Det finns med andra ord personal som endast 

arbetar med ett varumärke och de som ser till de mer övergripande 

funktionerna för samtliga varumärken. Respektive märkes huvudkontor ger 

förutsättningarna för vilken prissättning som ska ske. 

 

6.3.3 Downstream-aktiviteter 

 

Varje bilmärke har en egen personal när det gäller marknadsföring och 

arbete åt återförsäljare. Arbeten som rör servicemarknaden, det vill säga 

kontakter med verkstäder, sköts dock gemensamt. Svenska Volkswagen 

strävar efter att skilja återförsäljarnäten åt, vilket företaget upplever är det 

som går att påverka i Sverige. Majoriteten av bilhallarna innehåller idag 

både Audi och Volkswagen, vilket kan vara ett problem då det är svårt att 

framhålla det specifika varumärket. Försök görs dock till att separera 

försäljningslokalerna för Audi och Volkswagen. Personalen i 

försäljningslokalerna är uppdelade på varumärkena, men genom intervjuerna 

framgick att det praktiskt inte alltid förehåller sig så. Företaget vill 

naturligtvis inte att kunderna endast gör sina val mellan 
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varumärkesgrupperna, utan det viktiga är att vinna in nya kunder i 

bilmärkesgruppen. Den interna konkurrensen ses som ett problem, 

bilmärkena är helt enkelt i viss mån för lika varandra, ”för mycket samma 

sak till olika pris”. Inget resultat har kunnat urskiljas beträffande huruvida 

fabrikerna strävar efter att göra varje märke specifikt.   

 

Vid annonsering och marknadsföring försöker man framhålla det som i 

styrkan i respektive varumärke, deras reklamkampanjer utformas separat av 

varje varumärkes marknadsavdelning. Skodas slogan är exempelvis ”för 

nuftiga människor”. Detta slår naturligtvis även i viss grad mot Volkswagen 

som har valt ”Volkswagen – vem annars”. Volkswagens styrka kan idag 

sägas vara bredden, att märket har bilar av alla slag och täcker hela 

marknaden. Phaeton introducerades exempelvis då det finns en marknad där 

Volkswagen kan sägas förlora kunder. Även Audi kan sägas ha ett brett 

sortiment, dock har Volkswagen ett större sortiment av småbilar. De fyra 

bilmärkenas reklamkampanjer sker helt separat från varandra. De har alla 

sina egna reklam- och mediabyråer för att i så stor utsträckning som möjligt 

särskilja. 

 

6.3.4 Flera varumärken under samma tak 

 

När det gäller bilmärket Seat, säljs detta av både egna återförsäljare och 

återförsäljare som säljer ett flertal olika bilmärken. Lisbeth Hansson 

(030407), Seats marknadschef, menar att detta kan upplevas både som 

positivt och negativt av säljarna. Bilarna ska dock helst inte säljas 
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tillsammans, utan försäljningen ska i möjligaste mån ske i skilda lokaler med 

separata säljare. När ett företag har flera likartade varumärken, menar 

Hansson (030407) att marknadsföringen måste vara ytterst tydlig beträffande 

vad respektive varumärke har för kärnvärden och vilken 

kommunikationsplattform som finns.  Det är viktigt att vara konsekvent för 

att i så stor utsträckning som möjligt hålla varumärkena åtskiljda. Att 

särskilja bilarna i ett tidigare stadium är inte nödvändigt, menar Hansson 

(030304). Hon anser att detta inte bör göras av ekonomiska skäl då det är 

mindre kostsamt att masstillverka. Enligt Hansson (030304) bör allt som 

kunden inte kan se vara lika medan de aspekter som syns, såsom design, bör 

särskiljas. 

 

Skoda säljs av återförsäljare som även säljer ett flertal av Svenska 

Volkswagens övriga bilmärken, såsom Volkswagen och Audi. Bilhallarna är 

emellertid separata och även säljarna, övrig personal däremot är ofta 

gemensam. Rainer Jonsson (030408), Skodas märkeschef, framhäver att de 

försäljningsställen där särskilda Skoda-verkstäder förekommer, erhåller 

ytterst positiva reaktioner från kunderna. Det positiva gensvaret gäller 

kundernas upplevelse av såväl verkstad, reparationer som personalen.  

 

Enligt Jonsson (030408) bör ett företag med innehav av ett flertal 

varumärken se till att ha personer med stort engagemang för respektive 

märke. Jonsson (030408) menar också att det är av stor vikt att varje 

bilmärke har en ansvarig då delat ansvar ofta kan resultera i uteblivet ansvar. 
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”Det är viktigt att ha personer som brinner för märket, det måste finnas någon med 

en Skoda-hatt på sig som försvarar och ser till att Skoda är med. Det här att du ska 

byta hatt beroende på vad kunden frågar om, det tror jag inte blir riktigt, det blir 

varken hackat eller malet.”  

Källa: Jonsson, Rainer 8/4-2003 

 

Jonsson (030408) menar att de olika bilmärkena idag är för lika varandra, 

och att en särskiljning borde göras i större utsträckning. Vissa gemensamma 

komponenter och utvecklingskostnader anser han dock bör vara 

gemensamma. Vissa utseendemässiga aspekter måste emellertid bli tydligare. 

Enligt Jonsson (030408) arbetar Skoda med att aktivt få ut deras budskap. 

Som tidigare nämnts, sammanfattas detta budskap med bilmärkets 

slogan ”för nuftiga människor”. Jonsson (030408) menar att Skodas köpare 

efter bilköpet ska ha pengar över till annat. Vidare ska köparen vara beredd 

att vara lite annorlunda, något som även har framkommit är fallet, i 

undersökningar som utförts på Skodas kunder. Bilmärket försöker även att 

annonsera på originella platser där allmänheten inte förväntar sig att se deras 

annonser. Exempelvis var Skoda sponsor vid QX Gay Gala vilket enligt 

Jonsson (030408) fick mycket uppmärksamhet. 

 

Bilmärket Volkswagen ska representera kärnvärden som kvalitet och 

perfektion, värden som även ska gälla vid profilering mot återförsäljare. Åke 

Lundberg (030428), Volkswagens marknadschef, understryker att 

personalen genomgår utbildning om vad Volkswagen ska stå för.  Även 

Lundberg (030428) är av åsikten att bilarna bör särskiljas ordentligt från 

varandra. Förut det rent materiella handlar det även om bilarnas image. Det 

viktigaste menar han dock är att säljarna ute i bilhallarna bör vara 
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dedikerade till ett enskilt bilmärke. Lundberg (030428) menar att det handlar 

om att vara tydlig med bilmärkenas önskvärda positioner samt till fullo vara 

medveten om vilken typ av kunder som eftersträvas.  

 

När det gäller bilmärket Audi, kännetecknas detta enligt Dan Andersson 

(030425), Audis marknadschef, av tekniskt fokus, kvalitet, komfort och stora 

mått av design. Den typiska Audi-köparen kan variera men är ofta någon 

med högre inkomst och utbildning än genomsnittet. Den bild som Audi vill 

förmedla tror Andersson (030425) även återfinns ute hos köparna. 

 

Andersson (030425) betonar att personalen är av yttersta vikt vid 

positionering av ett bilmärke, en hängivenhet och en känsla för sitt arbete 

fordras. Personalen, bör enligt Andersson (030425) besitta goda kunskaper 

om bilarnas skillnader men även ha förmågan att kunna förklara dessa på ett 

bra sätt. 

 

”Det är också något som talar för att man ska särskilja dem från varandra, folk har 

svårt att älska flera, självklart kan man älska alla sina barn, men med varumärken 

och produkter blir det nog svårare.” 

Källa: Andersson, Dan 25/4-2003 

 

Det kan i vissa fall vara positivt att sälja bilarna tillsammans. Audi, med en 

marknadsandel på 5 procent, menar Andersson (030425) annars skulle få 

svårigheter att representera bilarna på samma antal bilhallar som är fallet 

idag. Han medger emellertid att detta i varumärkessammanhang kan leda till 

förvirring och därför i viss mån bör eftersträvas att undvikas. 
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6.3.5 Ur återförsäljarens synvinkel 

 

Engströms Bil är ett företag med 90 anställda och en omsättning på 300 

miljoner kronor. Bolaget ägs via ett moderbolag av Urban Engström, där 

moderbolaget även har verksamhet i Västervik och Vimmerby. 

Verksamhetsområde för Engströms Bil innefattar förutom Linköpings 

kommun även Kinda och Mjölby. I företagets bilhall i Tornby, Linköping, 

säljs Volkswagen och Audi, men även service och verkstäder finns att tillgå. 

Även Skoda och Seat säljs av Engströms Bil i Tornby, dock inte i samma 

bilhall som Audi och Volkswagen. 

 

Ett krav från leverantören är att Skoda och Seat inte ska säljas i direkt 

anslutning till bilhallar där Volkswagen och Audi är representerade. Således 

vill man inte att marknadsföring av Skoda och Seat ska ske i samma bilhall 

som Volkswagen och Audi. Detta har sin bakgrund i att det inte är tänkt att 

de olika bilarna ska konkurrera med varandra. Det som eftersträvas är istället 

att bilmärkena vänder sig till separata marknader.  

 

Det kan vara mycket frustrerande för en säljare att ha likartade bilmärken i 

samma bilhall, där eventuella skillnader, i vissa fall små kvalitetsmässiga 

men stora prismässiga, måste förklaras för kunden.  Att sälja Audi och 

Volkswagen bredvid varandra menar emellertid Håkan Johansson (030415), 

platschef vid Engströms Bil, inte är något pedagogiskt problem, då dessa 

bilar har ett historiskt samband. Det viktigaste för en säljare, är enligt 

Johansson (030415) att sälja den rätta bilen som uppfyller kundens specifika 

krav och täcker dennes behov. Många av kunderna tror på vad säljaren säger 
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och därför är det viktigt att kunden exempelvis inte får en för stor bil. Det 

gäller således att lyssna på kunden och förstå vad denne vill ha. 

 

Beträffande de fyra bilmärkenas mervärden, menar Johansson (030415) att 

Audi representerar ett premium-märke som ska konkurrera med BMW och 

Mercedes. Volkswagen ska istället vara något bredare, i mångt och mycket 

en familjebil. Seat har lanserats som det sportiga och ungdomliga 

alternativet medan Skoda framför allt ska stå för ett bra pris.  

 

Svenska Volkswagen, med dess separata organisationer, försöker få ut dessa 

budskap om mervärdena såväl till allmänheten som till återförsäljare. En 

strävan finns att bilmärkena Audi och Volkswagen så småningom bör säljas 

i separata bilhallar hos samtliga återförsäljare. Det önskvärda är att bilarna 

innehar separata lokaler där de även ska åtskiljas genom exempelvis separata 

skyltar, demobilar, golvmaterial, och säljarnas klädsel. När det gäller 

Engströms Bil, är säljarna är inte till fullo dedikerade till endast ett märke. 

Johansson (030415) betonar att alla säljare måste kunna sälja båda 

bilmärkena. Han tror vidare inte att det är lätt för kunden att byta mellan två 

olika bilmärken som Audi och Volkswagen då det inte endast är priset som 

skiljer dem åt. Enligt Johansson (030415) tillverkas exempelvis bilarna i 

skilda fabriker.  

 

Thomas Robertsson (030415), säljare vid Engströms Bil, upplever att 

bilmärkena Audi och Volkswagen till stor del är lika, även om vissa 

skillnader föreligger. Personalen är enligt Robertssons (030415) mening 

relativt uppdelad, där han i huvudsak endast säljer Volkswagen. 
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”Om en kund kommer in och det visar sig att denne är intresserad av det andra 

märket lämnar man vanligtvis över det till en annan säljare.”  
Källa: Robertsson, Thomas 15/4-2003 

 

Robertsson (030415) menar att säljarna ibland kan uppleva en kluvenhet när 

de upplever sig vara mer dedikerade till det ena varumärket. Han menar 

dock att det i grunden måste finnas en specialisering på ett bilmärke då det 

är svårt att ha fullständiga kunskaper om båda bilmärkenas sortiment. 

 

Robertsson (030415) tror att det är viktigt att hålla isär de olika bilmärkena. 

Exempelvis bör dessa inte annonseras på gemensamma platser, i bilhallen är 

bilarna även fysiskt uppdelade. Robertsson (030415) menar att det vore 

enklare att endast inneha ett bilmärke då det kan vara svårt att argumentera 

för två mycket likartade märken. Enligt Robertsson (030415) är bilköparna 

dock ofta mycket medvetna om vilket bilmärke denne vill köpa, så många 

som 90 procent har redan innan de kommer till bilhallen bestämt sig för ett 

specifikt bilmärke. 

 

Vi var även intresserade av att veta hur säljare på Din Bil, som är Svenska 

Volkswagens egna återförsäljare, såg på samarbetet. I respondentens tycke 

fungerar förhållandet dem emellan bra och som säljare erhålls bra hjälp vid 

frågor och liknande. Däremot är informationen gällande kampanjer, nyheter 

och förändringar något sämre. Hos denna Din Bil-återförsäjare säljs både 

Audi och Volkswagen. Dessa bilmärken är enligt respondenten tillräckligt 

särskiljda från varandra, Audi ses som en premium-bil medan Volkswagen 
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ses som en folkets bil. Enligt respondenten finns dock tendenser till att 

Volkswagen vill ta in nya värden, exempelvis illustreras detta av deras nya 

lyxbil Phaeton. 

 

Vid den Din Bil-återförsäljare där respondenten arbetar, säljs bilmärkena 

Audi och Volkswagen i samma bilhall. Även här är säljarna teoretiskt 

indelade efter respektive märke, där gränserna emellertid är mycket flytande. 

Respondenten upplever det inte som särskilt svårt att motivera skillnader 

eller likheter mellan bilarna då denne ser Audi som är ett premium-märke till 

skillnad från Volkswagen. 

 

Att särskilja bilarna helt innebär enligt respondenten ökade 

produktionskostnader som konsumenten får betala. Säljaren ser därför 

bilarnas användning av samma bottenplatta som något positivt. Ett 

bekymmer menar emellertid respondenten är att många inte är medvetna om 

att Touareg och Porsche Cayenne i grund och botten är samma bil. Att 

förklara skillnaderna mellan Audi och Volkswagen för kunden ses dock inte 

som ett problem:  

 
”Det är som att förklara skillnaden mellan ProRainers och Henri Lloyds seglarställ. 

Den ena är billig, men fyller samma funktion, den andra är dyr men är av ett känt 

märke.” 

Källa: Säljare Din Bil, 28/4-2003 

 

 



Empiri 

 

 118

6.3.6 Varumärkenas grad av särskiljning hos Svenska Volkswagen AB 

 

Hellgren (030321) menar att bilmärkenas likheter i vissa fall kan vara ett 

problem. Det arbetssätt som genomfördes i slutet av 80-talet har kritiserats 

för att ha bidragit till förvirring mellan de olika märkena, att bilarna var för 

lika varandra. Det är emellertid ett mycket ekonomiskt sätt att bygga bil. I 

framtiden tror dock Hellgren (030321) att en större grad av individualisering 

av bilarna kan komma att ske, även om bottenplattan kommer att vara 

samma.  

 

När företaget fick en ny VD, skapades på hans begäran en uppdelning av 

samtliga märken i två huvudgrupper; en sportig (Audi och Seat) respektive 

en mer klassisk och traditionell (Skoda och Volkswagen). I verkligheten har 

dock detta inte varit särskilt tydligt och detta kan tänkas bli mer tydligt i 

framtiden. Volkswagen har historiskt sett varit en folkets bil, mycket bil för 

pengarna. Idag förekommer konkurrens inom gruppen från Skoda som har 

övertagit den rollen i viss utsträckning. Volkswagen är i dagsläget inte en 

särskilt billig bil, den ligger nästan alltid 10 – 15 000 kronor högre än 

konkurrenterna. Detta har gjort att andra begrepp måste ingå i dess 

varumärke än vad som tidigare har varit fallet. Sakta men säkert börjar 

kanske människor förknippa märket med mer än Volkswagens traditionella 

associationer. 

 

Historiskt sett tycker Jonsson (030408) att man har fått mycket bil för 

pengarna vid köp av en Skoda. Idag är de nya bilarna och de nya enheterna 

något dyrare än tidigare vilket gör att det är svårt för bilmärket att hålla en 
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lågprisprofil. Värdena som Skoda vill få ut är just att det är ”nuftigt”, att 

konsumenten får mycket för pengarna. Jonsson (030408) anser att det 

tenderar att finnas en tydlig bild av Skoda bland konsumenterna. Lojaliteten 

för bilmärket är mycket hög, cirka 60 procent av dem som köper Skoda, gör 

återköp. Detta kan påpekas vara den högsta återköpsprocenten inom Svenska 

Volkswagen-gruppen. 

 

Seats sortiment kan sägas bestå av småbilar, de har dock även större 

modeller, men är i huvudsak mer inriktade mot småbilsmarknaden. Seat vill 

förknippas med sportighet, design och teknik. Konsumenterna kan sägas 

associera Seat med sportighet, emellertid är teknik och design fortfarande 

inte riktigt inarbetade hos kunden. Hansson (030407) menar att de olika 

bilmärkena delvis kan sägas rikta sig till olika målgrupper.  

 

Att öka kundernas lojalitet, genom att exempelvis öka servicegraden, menar 

Hellgren (030321) ger mycket ekonomisk vinning då det är betydligt lättare 

att sälja en bil till någon som redan har det specifika bilmärket. Lojaliteten 

hos kunder som återkommer till Volkswagen kan uppskattas till cirka 50 

procent. Det är ytterst värdefullt att kunna behålla kunderna, emellertid är 

nog dagens kunder mer flyktiga och mer beredda att pröva nya märken än 

vad som varit fallet tidigare. Design betyder exempelvis mycket i dessa 

avseenden.   

 
”Vår ambition är att öka lojaliteten, men trenden i samhället går åt andra hållet.”  

Källa: Hellgren, Ingemar, 21/3 -2003 
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Enligt Hellgren (030321) är det inte enkelt att bestämma vilken 

konsumentgrupp som är benägen att köpa en viss bil. Det finns exempel på 

biltillverkare som eftersträvade att ett visst bilmärke skulle köpas av 

ungdomar, men som i själva verket blev omtyckt av pensionärer.  

 

Det kan sägas vara ett problem att bilsortimenten inte till fullo riktar sig till 

skilda målgrupper. Plattformsstrategin från Volkswagenwerk har inte varit 

tillräckligt tydlig, vilket har resulterat i att bilarna har varit ytterst lika 

varandra. Trots detta har likväl relativt stora prisskillnader förekommit. 

 

Vid profilering mot återförsäljare talar respektive märkesgrupp endast om 

det egna märkets fördelar, egenskaper och inneboende värden. Svenska 

Volkswagen och dess bilmärken ställer krav på hur återförsäljarna ska 

representera märket med skyltar, utformning, utseende i lokalerna, 

utställningsyta, och antal demonstrationsbilar. En återförsäljare som 

representerar mer än ett märke får följaktligen olika krav och riktlinjer från 

de olika märkena. Svenska Volkswagen har den uppfattningen att deras 

återförsäljare är väl medvetna om bilarnas olika värden.  

 

Lundberg (030428) tycker att det finns en hel del kvar att göra när det gäller 

särskiljningen av bilarna, men att de ändå är relativt skilda från varandra. De 

som producerar en vara har störst möjlighet att tydliggöra skillnaderna. Det 

kan beröra såväl produkternas utseende som innehåll och produktattribut. 

Orsaken till att en köpare väljer att betala mer för en produkt trots att denna 

är likvärdig en annan, beror enligt Lundberg (030428) på varumärket. 
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Vidare menar han att även kringtjänster såsom service och försäkringar 

också kan vara en bidragande orsak.  

 

Andersson (030425) anser att om ett företag har ett antal produkter som 

löser samma kundproblem, måste man vara ytterst tydlig med vilka aspekter 

som är särskiljande. Även om de personer som dagligen arbetar med 

produkterna är medveten om skillnaderna, behöver så inte vara fallet för den 

privata kunden. Andersson (030425) menar att de olika bilarna idag riktar 

sig mot skilda målgrupper, även om det givetvis finns överlappningar. 

 
”Audi och Skoda till exempel är det ingen tvekan om var de står, de är de två 

polerna. Skoda är för nuftiga människor som inte vill lägga mer pengar på en bil än 

vad de behöver, medan Audi kanske ligger i andra änden av spektrumet, då man vill 

ha mer kvalitet och komfort.”  

Källa: Andersson, Dan, 25/4 -2003 

 

6.4 Procordia Food AB 

 

6.4.1 Företagspresentation, Procordia Food AB 

 

Procordia Food AB är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Företaget 

står för en mängd starka och välbekanta varumärken: Felix, BOB, Ekströms, 

Önos, Risifrutti och FUN Light. Företaget har en omsättning på drygt tre 

miljarder kronor och har cirka 1 800 anställda. Produktsortimentet består av 

bland annat pizza, färdigmat, inlagda grönsaker, frukt- och bärprodukter, 
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såser och djupfrysta potatisprodukter. Företaget är en del av norska Orkla 

Foods A.S, som är en av Nordens största livsmedelskoncerner. 

Tillverkningen sker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Österrike, 

Tjeckien, Polen, Ungern, Estland och Litauen. (Procordia Food, 2003) 

 

Procordia Food bildades i sin nuvarande form så sent som år 1995. 

Företagets verksamhet vilar dock på en gemensam erfarenhet av mer än 350 

år och även dess varumärken en lång historia. Företagets varumärken står för 

cirka 85 procent av koncernens samlade omsättning. (”Glädjen till maten”, 

2003, ”Orkla – långsiktig värdetillväxt”, 2002) 

 

Vid Procordia Food har bland annat Håkan Sköld (030409) intervjuats. Han 

är operativt ansvarig för ett sortiment bestående av färdigmat, 

potatisprodukter och inlagda grönsaker. Vidare är han även ansvarig för 

helheten av varumärkeshanteringen för varumärket Felix. Då företaget 

Alcro-Beckers kan sägas endast sälja till återförsäljare, ansåg vi det vara av 

intresse att även se hur Procordia Food arbetar med sina återförsäljare. Med 

bakgrund i detta har vi vidare intervjuat Henrik Juhlin, ansvarig för 

företagets relation med en av deras fyra återförsäljare, Coop/KF. Företagets 

tre övriga återförsäljare är ICA, Axfood och Bergendahl. 

 

Nedanstående tabell (tabell 3) för Procordia Food har utarbetats i enlighet 

med de tidigare två tabellerna. Ett markerat kryss under respektive 

varumärke betyder att detta har egna fristående aktiviteter, ett kryss under 

företagsnamnet betyder att aktiviteterna sker gemensamt. I vissa fall kan 

dock aktiviteterna vara både gemensamma och separata, dessa fall kommer 
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vidare att förklaras under respektive företags intervjuer. Då Procordia Food 

har ett mycket stort antal varumärken har vi valt att fokusera vid deras tre 

saftdrycker: Önos, BOB och FUN Light. Informationen om dessa tre 

dryckers respektive fördelning av aktiviteter baseras på intervjumaterial.  

 
Aktiviteter Önos BOB FUN Light Alla saftdrycker
Upstream:     
Lagerhållning - - - X 
Tillverkning - - - X 
Komponenter X/- X/- X/- X/- 
Logistik - - - X 
Inköp av 
input/anskaffning 

X/- X/- X/- X/- 

Utvecklingsavdelning X/- X/- X/- X/- 
HRM - - - X 
Infrastruktur  
(planering, budget) 

- - - X 

Prissättning X/- X/- X/- X/- 
Downstream:     
Paketering X X X - 
Försäljning - - - X 
Försäljningspersonal - - - X 
Försäljningsställen - - - X 
Fakturering - - - X 
Marknadsföring X X X - 
Service/kundtjänst - - - X 

 

Tabell 3 Procordia Foods grad av särskiljning hos tre saftdrycker. 

6.4.2 Upstream-aktiviteter 

 

Personal för de tre produkterna kan sägas vara uppdelade efter respektive 

varumärke. Ingen person har något övergripande ansvar för samtliga 

varumärken, utan produkterna har skilda marknadschefer. Företagets 
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infrastruktur bestående av planering, budgetering och redovisning handhas 

gemensamt. Produktutvecklingen sker däremot enskilt för respektive 

varumärke/produkt. 

 

Lagerhållningen är gemensam för de tre varumärkena, tillverkning sker i 

samma fabrik, men inte på samma linje då varje linje är anpassad efter 

dryckernas flaskor vilka designmässigt skiljer sig åt. Innehållet i flaskorna 

skiljer sig till stor del åt, dock används exempelvis socker gemensamt för 

Önos och BOB. När det gäller inköpen av råvaror sker dessa till största del 

separat för de olika varumärkena, men dock inhandlas vissa ingredienser 

som socker gemensamt, då detta används gemensamt. Logistiken är 

gemensam, de olika produkterna körs ut samtidigt till återförsäljarna. 

 

6.4.3 Downstream-aktiviteter 

 

Anställning av ny personal är gemensam, dock uppdelas de anställda efter 

varumärken. Försäljningen ut till återförsäljarna och försäljningspersonalen 

är gemensam. Varorna säljs även samtliga i alla butikerna. Även fakturering 

sker gemensamt. Marknadsföringen sker däremot separat, de tre produkterna 

har egna produktchefer som ansvarar för utformning av produkt och 

marknadsföring.  

 

Då flaskorna skiljer sig åt används inte heller samma ytteremballage vilka 

även skiljer sig designmässigt från varandra. För konsumenter och företag 

föreligger en gemensam kundtjänst. 
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 6.4.4 Flera varumärken under samma tak 

 

När ett företag innehar varumärken som står för likartade produkter, anser 

Sköld (030409) att det är viktigt att omgående bestämma sig för en 

långsiktig strategi. Detta då ett företag inte helt plötsligt får flera varumärken, 

utan oftast handlar det om en långtgående process som sker. Den utformade 

strategin bör gå ut på att det finns en möjlighet att differentiera de olika 

varumärkena mot varandra. Om detta inte lyckas kommer man sannolikt att 

över tiden tvingas samla varumärkena under ett gemensamt märke. Om man 

däremot ser att det tydligt går att differentiera varumärkena gäller det att 

aktivt arbeta för att förtydliga och skapa dessa. När det gäller att sälja 

varumärkena i en och samma butik, måste en differentiering ske även här, 

det tydligaste som går att ta fasta på är att det syns på förpackningarna vad 

som eftersträvas att förmedla. Designen på förpackning och utformning av 

emballage ska i så stor grad som möjligt tydligt visa skillnaderna. 

 

En anonym respondent (030424) påpekar att arbete med kategoriarbete 

förekommer i stor utsträckning hos deras kunder (återförsäljarna). Detta 

arbete handlar om placering av produkterna ute i butiken och i deras hyllor. 

Hon poängterar även att detta är en mycket viktig faktor för optimal 

försäljning, det gäller att deras produkter har en optimal placering. 

 

Som utgångspunkt för att skapa en viss position för ett varumärke handlar 

det om att hantera ett antal varumärken som har hamnat i samma portfölj 
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genom exempelvis företagsfusioner. Den första åtgärden är då enligt Sköld 

(030409) att bestämma sig för vilken roll respektive varumärke ska spela. 

Som exempel kan nämnas att BOB ska vara familjemärket för sylt och saft 

medan Önos ska vara mer premiumpositionerat. Utifrån detta sätter företaget 

upp en målbild över hur de vill att konsumenterna ska uppfatta respektive 

varumärke och konstruerar sedan en långsiktig strategi för att ta sig dit. Den 

första påtagliga åtgärden som görs är att omvandla sortimentet så att det 

överensstämmer med den målbild som satts upp. Detta är således inget som 

kan göras snabbt och enkelt utan sker med noggrann planering. Den valda 

positionen måste sedan tydligt uppbyggas genom design och kommunikation. 

När mervärden skapas för de olika produkterna handlar det om att lära känna 

konsumenten och dennes behov. Sköld (030409) anser att anledningen till att 

företaget har lyckats med sina budskap är att de har rätt sortiment som möter 

den slutliga konsumenten i butiken samt att man i butikerna kommunicerar 

detta budskap.  

 

6.4.5 Ur försäljarens synvinkel 

 

När man säljer till återförsäljare, menar Julin (030415) att dessa naturligtvis 

även är konsumenter, men samtidigt är det också många gånger andra beslut 

som styr de beslut som fattas centralt. Där handlar det mer om den 

affärsmässiga delen som lönsamhet, omsättning, och marknadsandelar. Det 

är mer rationella beslut, när det i stället talas mot konsument är det mer 

emotionella beslut. 
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Företaget har historiskt haft problem med produkter som konkurrerar med 

varandra då Procordia Food är en följd av ett antal fusionerade företag. Ett 

exempel är Önos, BOB och FUN Light, då de alla är verksamma inom saft 

kan sägas att de indirekt konkurrerar med varandra. Emellertid spelar de 

olika roller, då de är tänkta att de ska fylla olika behov hos konsumenterna. 

Önos ska som tidigare nämnts vara premium-märket, BOB 

mer ”mainstream” medan FUN Light mer ska vara en törstsläckare för de 

hälsomedvetna.  

 
”Dock kan en viss kannibalism uppstå och om man ser det ur ett 

totalkonkurrensperspektiv så tävlar de med varandra.” 

Källa: Julin, Henrik, 15/4 -2003 

 

Tack vare att företaget historiskt har blivit utsatta för dessa problem menar 

Julin (030415) att det idag är bra på att hantera detta. De har idag även klara 

och tydliga varumärkesmässiga skillnader beträffande deras produkter. 

Beslutet om vilka varor som ska stå i butiken ligger hos återförsäljarna, men 

Julin (030415) betonar att deras relation kan ses som ett partnerskap. 

Återförsäljarna lyssnar på vad Procordia Food har att säga i de fall där det är 

konstruktivt förankrat i konsumentledet. Om företaget kan påvisa vad som är 

bäst för konsumenten genom exempelvis konsumentundersökningar lyssnar 

gärna återförsäljarna, även om de fattar de slutgiltiga besluten. Procordia 

Food har inget varumärke som endast säljs hos en kund, utan alla 

varumärken är öppna för hela marknaden och därmed även alla kunder. 
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6.4.6 Varumärkenas grad av särskiljning hos Procordia Food AB 

  

Procordia Foods sex största varumärken har, enligt Sköld (030409) inte så 

mycket värde i den meningen vem den riktar sig mot. Felix kan i stor grad 

sägas vara en familjeprodukt, då den vänder sig till barnfamiljer och då 

specifikt till föräldrarna. Ekströms och BOBs produkter är ytterligare mer 

renodlade mot barnfamiljer, där barnen emellertid är de största 

konsumenterna, exempelvis av saft och jordgubbskräm. Risifrutti är däremot 

tänkt att vända sig till yngre och aktiva människor. FUN Light vänder sig till 

de hälsomedvetna, främst kvinnor. Önos riktar sig slutligen till dem som är 

villiga att betalar lite mer för att erhålla något extra. 

 

Sköld (030409) menar att kunderna har en klar och tydlig bild av vad varje 

varumärke står för, då de sedan länge är positionerade på marknaden. Detta 

betyder dock inte att samtliga av dem som använder produkterna är av denna 

uppfattning. En anonym respondent (030424) betonar att då de aktivt arbetar 

med löpande positioneringsarbete så klargörs betydelsen av de olika 

varumärkena. Omvärlden förändras ständigt och varumärkena måste förhålla 

sig till den. Dock är det mycket sällan de ompositionerar sina varumärken, 

de försöker istället hitta kärnvärdena i varje varumärke och förstärka dem, 

hur man sedan kommunicerar ut dem varierar över tiden. En respondent 

(030424) tror också att återförsäljarna har fått tillräckligt med information 

om vad de olika varumärkena står för, eftersom de har ett nära samarbete 

med dem och kommunicerar då ut de olika värdena även till återförsäljarna. 
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Vissa produkter konkurrerar dock med varandra, exempelvis Felix och Önos 

inlagda grönsaker, då dessa är mycket lika. Sköld (030409) menar att som 

företag är det viktigt att tydligt klargöra dessa två varumärkens 

positioneringen. Önos ska uppfattas som det mer lyxiga alternativet och 

Felix mer vardagligt, vilket även ska gälla prismässigt.  

 

Sköld (030409) tycker inte det kan sägas förekomma någon lojalitet när det 

gäller dessa paraplyvarumärken. När det gäller varumärket Felix, varierar 

lojaliteten beroende på vilken specifik produkt det handlar om. Exempelvis 

är lojaliteten för frysta soppor mycket hög, medan den för majonnäs är 

ytterst liten. En intressant aspekt som har framkommit i undersökningar är 

att ju mer tydligt produkten är särskiljt från andra och om produkten är väl 

positionerad gentemot andra, desto högre är lojaliteten. När varorna på 

marknaden upplevs som utbytbara mot varandra sjunker lojaliteten. 

Procordia Food marknadsför även sina produkter aktivt för att behålla 

skillnaderna mellan dem hos konsumenterna. Dock, menar Sköld (030409), 

att ingen större särskiljning aktivt behöver ske längre, men att de likväl i 

vissa fall kan bli tydligare. 
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7 Analys 

 

I det föregående kapitlet har vi presenterat hur tre företag som är berörda 

av multibranding-strategins problematik upplever sin situation samt hur de 

anser att detta problem bör hanteras. Vilka lärdomar kan då dras från de 

anställdas erfarenheter och åsikter? I detta kapitel avser vi att analysera 

vårt empiriska material med stöd av de teorier som presenterades tidigare i 

kapitel 3,4 och 5. Vi vill klargöra att analysens tyngdpunkt kommer att ligga 

på vårt huvudsakliga fallföretag Alcro-Beckers. Vår avsikt är att analysera 

deras situation och med hjälp av empiriskt material från de två övriga 

företagen urskilja vilken lösning som kan anses som mest lämplig för Alcro-

Beckers. Vi hoppas även kunna bidra med förslag som kan komma till 

användning för andra företag som befinner sig i en likartad situation. 

 

Vi ska här undersöka hur mervärden kan skapas i företagen med hjälp av de 

tidigare behandlade aspekterna identitet, image och positionering. Vi har 

även valt att titta närmare på vilken betydelse som varumärket har inom 

Business to Business.  Vår avsikt är att kunna bidra med resonemang som är 

tillämpbara för företag som ställs inför detta dilemma. 
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7.1 Problematiken med multibranding 

 

Efter att ha inhämtat teoretisk och empirisk kunskap tycker vi oss ha fått en 

djupare förståelse för hur företag kan bygga upp starka varumärken och 

skapa tillhörande kraftfulla mervärden. Vi har erhållit teoretiska vinklingar 

från ett stort spektrum av författare såväl som praktiska erfarenheter från 

personer som dagligen står inför denna multibranding-problematik. 

 

Det huvudsakliga problemet som vi talar om kan enligt vår mening 

sammanfattas i figur 17. Det är ett faktum att alla företag vill betala så litet 

som möjligt för tillverkning och andra beståndsdelar för att sedan kunna ta 

ut ett högre pris. Detta högre pris kan, som tidigare nämnts, motiveras och 

skapas med hjälp av differentiering och positionering, det viktiga är således 

att skapa skilda mervärden för företagens olika varumärken. Med andra ord 

eftersträvar företagen att på en ideologisk nivå särskilja produkterna från 

varandra trots att dessa ur materiell och teknisk synpunkt kan vara ytterst 

likvärdiga. En ideologisk särskiljning definierar vi som att produkterna ska 

ha en grundläggande identitetsmässig särskiljning. 

 

 

 

 

Figur 17 Problematiken med multibranding. 

Produktens delar 

OlikaIdeologisk 

Materiell/Teknisk Samma
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7.2 Hur skapas mervärden? 

 

Problematiken berör således svårigheterna med att skapa Brand Equity, den 

eftertraktade ädelstenen som Troiano (1996) väljer att använda som metafor 

för begreppet. Mer preciserat och konkret, handlar det i våra aktuella 

företags fall, om att skapa innehållsrika och skilda mervärden då de faktiska 

produkterna i mångt och mycket kan vara samma sak.  Aaker (2002) 

betraktar Brand Equity som ett begrepp bestående av fyra olika tillgångar: 

varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt 

varumärkesassociationer.  Varumärkesmedvetenhet ska enligt Aaker (2002) 

visa varumärkets styrka i individens huvud. Beckers har exempelvis en 90-

procentig varumärkeskännedom, vilket naturligtvis är mycket positivt.  

 

Enligt Aaker (2002) är varumärkeslojalitet det som till stor del skapar 

varumärkets värde. Således bör man se på denna lojalitet som en stor 

tillgång. Lojalitet byggs enligt Håkansson och Wahlund (1996) upp av egna 

eller andras erfarenheter av att det som levereras tillfredsställer köparens 

behov. Hur pass lojala är då exempelvis yrkesmålarna till varumärkena 

Alcro eller Beckers? Både Lindquist (030228) och Öberg (030404) menar 

att målarna är mycket konservativa och lojala när det handlar om val av 

färgmärke. Till stor del grundar sig detta på inarbetade rutiner och 

vanemönster. Även Maslov (030320) är av åsikten att målarna är lojala, trots 

att de i många fall vet att Alcro och Beckers färgburkar i princip kan 

innehålla samma sak. Enligt vår mening är denna lojalitet en intressant 

iakttagelse, med bakgrund i att produkterna i det närmaste är identiska. Den 

lojalitet som föreligger hos yrkesmålarna tror vi dock kan spåras till 
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traditioner och en lång historik hos de ursprungliga företagen Alcro och 

Beckers. Vi tror att nya generationers målare emellertid kan vara mindre 

bundna av dessa aspekter och därför inte känna samma mått av lojalitet till 

de respektive färgmärkena. Detta är något som vi menar att Alcro-Beckers 

bör beakta när framtiden planeras. Därmed är det enligt oss viktigt att skapa 

relationer till unga målare på ett tidigt stadium. Till viss del kan detta sägas 

ha skett hos Alcro där stipendium utdelas till den bästa målareleven i 

avgångsklasserna på gymnasiet. Förslagsvis skulle Beckers med ett eget 

tillvägagångssätt som ska representera varumärkets specifika värden, 

medverka till att etablera en bild av Beckers hos yngre målare. 

  

Enligt Flodhammar et al (1991) är, vid Business to Business, en 

tillfredsställande service från de anställda ett värdefullt element i skapandet 

av mervärden. Enligt vår mening är betydelsen av kringtjänster mycket 

viktig, exempelvis i Alcro-Beckers yrkesbutiker. De målare som kommer till 

dessa yrkesbutiker ska förutom färg och tillbehör, också erhålla tjänster i 

form av exempelvis service från kunnig personal. Då Alcro och Beckers 

respektive yrkesbutiker nu har slagits samman, har emellertid företaget 

mottagit en hel del negativa synpunkter. Detta då målarna bland annat menar 

att den sociala aspekten i viss mån har försvunnit då butikerna inte är lika 

personalintensiva längre.  

 

Öberg (030404) menar vidare att det för tillfället inte finns någon anställd i 

yrkesbutiken i centrala Stockholm, som är fullständigt insatt i samtliga 

Beckers-produkter. Även detta tror vi kan påverka Alcro-Beckers erbjudna 

tjänster i negativ bemärkelse. Med bakgrund av detta, anser vi att butikens 
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Alcro-personal grundligt bör informeras och utbildas om Beckers-

sortimentet. De Chernatony och McDonald (1998) framhäver vikten av att 

samtliga butiksförsäljare till fullo är insatta i produktsortimenten. För att 

sammanslagningen av butikerna ska fungera på ett friktionsfritt vis, menar vi 

att det bör finnas personal i samtliga Alcro-Beckers yrkesbutiker som 

innehar fullständig kunskap om båda produktsortimenten. Detta tror vi är en 

relativt liten åtgärd för företaget, men emellertid en viktig faktor för 

yrkesbutikens anställda, som bör ha gedigna kunskaper om båda sortimenten. 

Naturligtvis är detta också positivt för kunderna, i detta fall yrkesmålarna, då 

dessa ska kunna förvänta sig att erhålla samma service som innan 

sammanslagningen. 

 

Vid Svenska Volkswagen framhäver Jonsson (030408) och Lundberg 

(030428) vikten av att inneha en kunnig personal som är uppdelad efter 

respektive varumärke. Med stöd av de Chernatony och McDonald (1998) 

vill vi understryka hur viktigt vi tror att just service är för helhetsupplevelsen 

av en produkt. Om en bra produkt, trots dess goda kvalitet, innehar en 

undermålig service, menar vi att produkten och dess varumärke mister 

mycket av sin status och beskaffenhet. 

 

I nästkommande stycke kommer vi att mer ingående studera Alcro-Beckers 

olika aktiviteter i relation till de övriga två företagen. Detta för att på så sätt 

försöka få klarhet i var mervärden egentligen kan skapas. 
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7.2.1  Företagets aktiviteter och varumärkenas grad av särskiljning 

 

Som framkom av det empiriska materialet, var många av de tre företagens 

aktiviteter gemensamma för de olika varumärkena. Frågan som vi nu ställs 

inför är hur många av aktiviteterna som bör vara åtskilda från varandra för 

att varumärkena ska kunna särskiljas på ett optimalt sätt? Vi tror att detta 

kräver en noggrant igenomtänkt avvägning av vad som av ekonomiska skäl 

bör vara gemensamt respektive vad som bör särskiljas för att uppnå 

kraftfulla och särskiljande mervärden. Enligt vår mening kan det vara svårt 

att skapa dessa mervärden om produkterna som står under respektive 

varumärke är alltför likartade redan i tillverkningsfasen. Randall (1997) 

menar dock att varumärket har ett eget liv skilt från den faktiska produkten. 

Vi tror dock att betydelsen av den fysiska produkten inte bör förringas allt 

för mycket då den onekligen har en stor inverkan.  

 

Porter (1990) menar att företag kan uppnå konkurrensfördelar genom 

förfarandet att utföra aktiviteter, exempelvis genom nya tillvägagångssätt. 

Företagets värdekedja kan enligt Porter (1990) ses som ett system av 

aktiviteter som sinsemellan har kopplingar till varandra. Porter (1996) 

understryker att grunden för konkurrensfördelar är just företagets aktiviteter. 

Vidare menar Porter (1996) att det kan vara av nytta för företagen att 

utarbeta kartor för aktivitetssystem. Med bakgrund i Porters (1990) 

resonemang beträffande företagets aktiviteter, har vi valt att försöka 

kartlägga dessa hos de studerade företagen. Enligt Porter (1996) härrör 

säregenheter hos ett företag från valet av aktiviteter och det sätt som dessa 
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utförs på. Den huvudsakliga frågan som vi ville få klarhet i, var i dessa 

sammanhang vilka aktiviteter som sker gemensamt för de olika varumärkena, 

respektive vilka aktiviteter som handhas separat. Vi undrade även om 

huruvida utformningen av aktiviteter skiljde sig åt mellan företagen, i deras 

val av en eventuell aktivitetssamordning.  

 

Hos Alcro-Beckers kunde vi urskilja att ett flertal aktiviteter genomförs 

gemensamt för de båda varumärkena. Beträffande upstream-aktiviteterna är 

såväl komponenter och tillverkning som lagerhållning, logistik och 

utvecklingsavdelning gemensamma. Prissättning och till viss del anställning 

av personal är det enda upstream-aktiviteter som inte sker gemensamt. 

Företagets downstream-aktiviteter, såsom fakturering och marknadsföring, 

är däremot i betydligt större utsträckning åtskilda. Till viss del gäller detta 

även försäljningsställen och försäljningspersonal, dock beroende av om 

försäljning sker i egna butiker eller av fristående återförsäljare. Med 

bakgrund av detta kan vi således förstå att det föreligger svårigheter med att 

tilldela de två färgmärkena olika identiteter. Går det då trots alla likheter, att 

skapa skilda och intressanta mervärden som inte rivaliserar med varandra? 

För att kunna svara på den frågan har vi även tittat på graden av särskiljning 

hos Svenska Volkswagen och Procordia Food för att på så sätt kunna göra en 

jämförande analys (se tabell 4).  
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Aktiviteter Alcro-Beckers 
AB 

Svenska 
Volkswagen AB 

Procordia Food 
AB 

Upstream:    
Lagerhållning X X X 
Tillverkning X - X 
Komponenter X X/- X/- 
Logistik X X X 
Inköp av 
Input/Anskaffning 

X X/- X/- 

Utvecklingsavdelning X - X/- 
HRM X/- X X 
Infrastruktur 
(planering, budget) 

X X X 

Prissättning - - X/- 
Downstream:    
Paketering X - - 
Försäljning - - X 
Försäljningspersonal X/- - X 
Försäljningsställen X/- X/- X 
Fakturering - X X 
Marknadsföring X/- - - 
Service/Kundtjänst X X X 
 

Tabell 4 Jämförelse av aktiviteters utförande vid de tre studerade företagen. 

 

Inom Svenska Volkswagen åtskiljs aktiviteterna i högre grad än vad som är 

fallet hos Alcro-Beckers. Företagets upstream-aktiviteter är till en större del 

särskilda, bland annat utvecklingsavdelning, tillverkning och inköp av input. 

Gemensamma aktiviteter för de fyra bilmärkena är lagerhållning, logistik, 

planering och till viss del även produktkomponenterna. Beträffande Svenska 

Volkswagens downstream-aktiviteter är samtliga dessa åtskilda med 

undantag för fakturering och till viss del även kundtjänst. 

 

Inom Svenska Volkswagen har varje bilmärke egen specifik personal 

beträffande marknadsföring och arbete åt återförsäljare. Hellgren (030321) 
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medger att det kan ses som ett problem att bilmärkena i vissa fall är för lika 

varandra. När det gäller återförsäljarnäten, understryker Hellgren (030321) 

att företaget har som målsättning att skilja dessa åt. Emellertid säljer idag 

många återförsäljare fler än ett bilmärke i sina bilhallar. Hellgren (030321) 

betonar att i de fall där återförsäljarna är fristående kan Svenska Volkswagen 

inte till fullo ha kontroll över dessa återförsäljares agerande.  

 

Beträffande Procordia Food, har vi i viss mån valt att fokusera på aktiviteter 

som berör företagets saftdrycker: Önos, BOB och FUN Light. För dessa 

drycker varierar särskiljningen för de aktiviteter som kunden inte kan se, det 

vill säga upstream-aktiviteterna. Bland dessa aktiviteter var HRM, 

lagerhållning, planering och budgetering gemensamma, medan 

input/anskaffning, utvecklingsavdelning och prissättning till viss del 

handhas separat. 

 

Angående Procordia Foods downstream-aktiviteter sker endast 

marknadsföring och utförandet av paketeringen separat. Företagets 

försäljning, fakturering och kundtjänst sker gemensamt för de olika 

varumärkena. Samtliga produkter säljs på samma försäljningsställen vilket 

leder till att ingen åtskillnad görs mellan återförsäljarna. Procordia Foods 

anställda är uppdelade efter respektive varumärkena, vilket vi tror 

automatiskt leder till ett större engagemang för respektive varumärke. Detta 

kan också leda till att köparna får en bättre bild av varumärket då även de 

anställda verkligen vet vad varumärket ska representera. 

Vid en jämförelse mellan de tre företagen (se tabell 4) kan urskiljas att 

Svenska Volkswagen är det företag som i störst utsträckning särskiljer de 
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olika aktiviteterna. Är detta då det mest lämpade tillvägagångssättet för att 

kunna uppnå skilda mervärden för varumärkena? Detta menar vi är svårt att 

säga, men vi tror dock att en mer omfattande särskiljning av ett flertal 

aktiviteter kan resultera i att det tydligare framgår för kunden att produkterna 

har betydande skillnader, än vad som vore fallet om alla aktiviteter vore 

genomförda gemensamt. Vi tror emellertid att det är svårt att göra några 

generaliseringar kring detta. Procordia Food anser vi exempelvis ha lyckats 

med deras positionering av saftdrycker, även om vi från tabell 4 kan utläsa 

att dessa produkter faktiskt har relativt få aktiviteter separerade. 

Aktiviteterna ska enligt Porter (1996) stämma överens med den 

övergripande positioneringen, exempelvis vilka produkter som tillverkas och 

vilken typ av kunder som finns tillgängliga. Dessa aktiviteter borde, enligt 

vår mening, även Alcro-Beckers uppmärksamma. Då den optimala 

situationen är en uppdelning av marknaden mellan varumärken, kan det vara 

lämpligt att även dela upp produkter efter respektive märke så att dessa 

överensstämmer med den specifika kundgrupp som är i fokus. När det gäller 

Alcro-Beckers gemensamma utvecklingsavdelning, tror vi att en tydligare 

uppdelning av de två färgmärkena bör göras. Då avsikten är att Alcro och 

Beckers ska tilldelas olika mervärden, menar vi att denna uppdelning bör ske 

redan i produkternas utvecklingsfas. 

 

Grunden till särskiljning tror vi emellertid inte fundamentalt ligger i ett 

företags upstream-aktiviteter, utan i det sätt som företaget externt 

kommunicerar ut produktens position. Detta illustreras också av de 

undersökta företagen och då i synnerhet Procordia Food. Detta företag har 

utan särskilt stora mått av särskiljande aktiviteter lyckats med att positionera 
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dryckerna i kundens medvetande. Emellertid tror vi att skapandet av 

mervärden genom särskiljning av aktiviteterna baserat på respektive 

varumärke, likväl kan vara en viktig faktor för att uppnå en framgångsrik 

varumärkespositionering. Detta då vi anser att skiljda aktiviteter i mångt och 

mycket underlättar för kunden att uppleva skillnader mellan de specifika 

varumärkena och dess likartade produkter. 

  

Alcro-Beckers kan enligt vår mening måhända förlora kunder under själva 

processen när de differentierar sina varumärken. Detta kan emellertid ändå 

vara nödvändigt då en differentiering kan vara avgörande för att företaget 

ska kunna behålla två varumärken. Det måste finnas incitament till att 

behålla flera varumärken i de fall där de är alltför likvärdiga och ingen 

egentligen vet vari skillnaden finns. I de fall där detta föreligger menar vi att 

man bör fundera på om det finns någon anledning att behålla samtliga dessa 

varumärken. Det gäller för företagen att hitta den bästa balansgången mellan 

varumärkena och väga deras fördelar och nackdelar mot varandra. När 

företag har två varumärken som är mycket lika varandra, kan det enligt vår 

mening vara lämpligt att behålla båda endast i de fall då detta är ekonomiskt 

försvarbart.  

 

7.2.2 Positionering – ett medel för att skapa mervärde 

 

Det råder inga tvivel om att positionering, en av komponenterna i Melin och 

Urdes (1990) varumärkespyramid, är en viktig aspekt att arbeta med för 

företagen. Att ge en produkt en klar och önskvärd plats i den avsedda 
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målgruppens huvud, enligt Kotlers (1999) termer marknadspositionering, är 

något som alla de tre företagen strävar efter. När skillnaderna mellan 

varumärkena i många fall är svåra att upptäcka, som är fallet vid tre aktuella 

företagen, blir detta naturligtvis svårt. Enligt Melin (1997) handlar 

positionering om att skapa mervärden, såväl emotionella som rationella. Ries 

och Trout (2001) menar att positionering berör ett organiserat system som 

syftar till att hitta utrymmen i konsumentens huvud. Vilka mervärden har då 

Alcro-Beckers, Svenska Volkswagen, och Procordia Food valt för att 

positionera sina varumärken? 

 

I Alcro-Beckers fall är den eftersträvade positioneringen praktiskt taget det 

enda som skiljer produkterna åt. Lindquist (030228) beskriver de utarbetade 

värdena som varumärkena ska förmedla: Alcro ska stå för det trendiga och 

ungdomliga, medan Beckers istället ska representera det traditionella och 

folkliga. Frågan är dock i hur stor utsträckning som dessa mervärden har fått 

genomslag hos personal och kunder. Malmqvist (030319) och Lindgren 

(030319) som är dedikerade till Alcro, menar att Alcro-märket står för 

kvalitet, närhet och trygghet.  Lindgren (030319) poängterar att de värden 

som Alcro officiellt ska representera, inte riktigt har etablerats ännu. 

Exemplet med Alcro personifierad som en tråkig 50-årig Medelsvensson, 

kan också sägas vittna om att den önskvärda bilden inte har uppnåtts ute hos 

konsumenterna. Franzen och Bouwman (2001) talar om 

varumärkespersonifiering där varumärket tilldelas personliga drag. I Alcros 

fall kan vi konstatera att denna personifiering är långt ifrån det önskvärda. 

Även Frisk (030320) tror att de officiella värdena, att Alcro är mer smalt och 

Beckers mer brett, inte heller har lyckas förmedlas som det är tänkt. Vi 
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tycker att de utarbetade positionerna för de två varumärkena är bra och 

distinkta, emellertid handlar det nu om att sätta fokus på att få ut dessa 

önskvärda mervärden till kunden. Franzen och Bouwman (2001) 

understryker att varumärkespositionering inte är helt enkelt, mycket på 

grund av att det handlar om människors minne och erfarenheter. 

 

Vi är av åsikten att de eftersträvade värdena på ett bättre sätt måste 

kommuniceras ut internt hos Alcro-Beckers. Kotler (1999) menar att när en 

önskad positionering är framarbetad, måste företaget se till att vidta de 

åtgärder som krävs för att kunna framföra och förmedla positioneringen till 

den aktuella målgruppen. Enligt vår mening borde denna målgrupp, förutom 

kunderna också i högsta grad inkludera personalen. Om inte värdena är väl 

förankrade hos de anställda, tror vi att det kan vara mycket svårt att förmedla 

de önskade värdena utåt till kunder såväl som till återförsäljare. Doyle 

(2001) understryker att varumärkeshanteringen måste ses som en integrerad 

del av företagets processer och inte endast som en aktivitet reserverad för 

specialister. Doyle (2001) betonar också att det är en god början till 

utarbetandet av mervärden att se till att involvera hela företaget vid 

framtagandet av dessa mervärden. I Alcro-Beckers fall finner vi att detta inte 

riktigt kan sägas ha efterlevts.  

Enligt Lindgren (030319) är det svårt att skapa skillnader mellan 

varumärkena utan att det ena varumärket automatiskt framstår som ett b-

märke. Här är vi benägna att hålla med, både Svenska Volkswagen och 

Procordia Food såväl premium-märken som mer vardagliga och ekonomiska 

alternativ. Genom att ha denna uppdelning blir det även enklare att skilja 

dem åt. Svenska Volkswagens Audi och Procordia Foods Önos kan sägas 
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vara de mer förstklassiga varumärkena. Svenska Volkswagens Skoda ska 

hålla en god kvalitet men ändå ses som ett mer ekonomiskt alternativ. 

Procordia Foods BOB ska vara en lättillgängliga och förhållandevis billig 

barnfamiljssaft.  

 

I Alcro-Beckers fall är särskiljningen enligt vår mening betydligt mer 

problematisk då företaget inte vill använda priset som en särskiljningsfaktor. 

Detta bedömer vi leder till att det därför i deras fall krävs mycket stora 

ansträngningar för att kunna lyckas hitta skilda mervärden och även 

tydliggöra dessa för omgivningen. Alcro-Beckers problem menar vi är att 

deras två färgmärken, som först och främst innehållsmässigt är så gott som 

identiska, enligt företaget också ska stå för såväl likartad kvalitet som 

likartad priser. Att trots detta kunna förmedla skilda och intressanta 

mervärden för dessa två varumärken, tror vi kommer att kräva omfattande 

insatser och en uppfinningsrikedom av stora mått.  

  

Vi tror även att det inom Svenska Volkswagen kan finnas en del oklarheter 

beträffande vissa varumärkes mervärden.  Bilmärkena Audi, Volkswagen, 

Seat och Skoda har enligt de anställda alla sina egna specifika 

positioneringar. Frågan är dock hur tydliga dessa är. Enligt Hellgren 

(030321) kan i vissa fall en del oklarheter förekomma om vilka värden 

respektive bilmärke ska stå för. 

 

Enligt Sköld (030409) är Procordia Foods varumärken sedan länge väl 

positionerade ute hos kunderna. Han understryker att detta har skett genom 

en kontinuerlig kommunikation. Vissa produkter har också borttagits från 
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deras sortiment, medan nya tillskott har lanserats, detta i syfte att finna 

respektive varumärkes mest optimala position. Önos saftdrycker säljs 

exempelvis i glasflaska till skillnad från BOBs och FUN Lights plastflaskor. 

Här kan paralleller dras till Alcro-Beckers, en lämplig åtgärd för dem för att 

positionera sig på marknaden är att skilja deras sortiment mer. Exempelvis 

kanske inte identiska produkter inom samma kategori behöver finnas hos 

båda sortimenten. Genom att dela upp vissa av produkter på de olika 

varumärkena accentueras även skillnaderna dem emellan, med andra ord kan 

färgernas mervärden framkomma på ett klarare sätt. 

 

En intressant slutsats som Sköld (030409) hade erhållit från deras egna 

undersökningar var att en produkt som är starkt positionerad på marknaden 

innehar en högre lojalitet. Här kan en koppling dras till Håkanssons (1994) 

undersökning som visade att starka varumärken gör skillnad på marknaden. 

De produkter som upprätthåller sitt sätt att attrahera köpare kommer att 

differentiera sig från sina konkurrenter. Håkansson (1994) talar även om 

hyllproduktivitet vilket syftar på att en produkt genom sitt varumärke får en 

högre andel försäljning i förhållande till dess hyllplats. Detta visar också på 

vikten av differentiering och skapandet av en position på marknaden. Det 

kan även ses som ett incitament för företagen att fortsätta med arbetet att 

positionera sina varumärken. 

 

Ytterligare incitament för Alcro-Beckers att arbeta med positionering är att 

konsumenterna i motsats till yrkesmålarna verkar vara i behov av 

information om varumärkena och om företaget. Detta då det framkom i 

marknadsundersökningarna att många inte vet vilken färg de ska välja i 
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framtiden. Vidare anser konsumenterna att det inte finns någon ledande 

tillverkare på färgmarknaden överhuvudtaget, det gäller således att övertyga 

dessa konsumenter om motsatsen. 

 

7.2.3 Identitet och Image 

 

Varumärkets image uppstår enligt Kapferer (1997) hos konsumenten, medan 

identiteten bildas hos företaget. Den upplevda imagen kan således vara ett 

mått på hur pass bra som företaget lyckas förmedla varumärkenas identitet. 

Enligt Kapferer (1997) måste varumärket vara troget sin identitet för att 

kunna behålla sin styrka. I Alcro-Beckers fall, ställer vi oss tveksamma till 

om Alcro respektive Beckers verkligen till 100 procent uppvisar en 

konsekvent bild av de värden som de ska stå för. Vi tycker att det finns 

tendenser till att Alcro och Beckers respektive varumärkesidentiteter 

framstår som något otydliga för de anställda. Kapfererer (1997) betonar hur 

viktigt det är att se till att dessa identiteter är tydliga, specifika och unika. I 

Alcros och Beckers fall förefaller identiteterna inte vara riktigt klara med ett 

tillräckligt djup och struktur. Troiano (1996) menar att varumärken ska 

generera en identitet för deras användare och föra konsumenten närmare till 

dennes egen ideala bild av sig själv.  

 

Vi anser att de värden som eftersöks är sådana som är unika och som är 

möjliga att förankra i verkligheten. Det är viktigt att lyfta fram de aspekter i 

varumärkets identitet som ger konkurrensfördelar till att hitta en egen 

position och framhålla det som gör varumärket unikt. Angående Kapferers 
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(1997) resonemang (se figur 9, s. 57) som berör identitet och image, har vi 

tidigare konstaterat att det är sändaren som skapar varumärkets identitet. Det 

gäller här för företaget att vara ytterst noga med vad som sänds ut till den 

egna målgruppen, det är särskilt viktigt att tydligt illustrera varumärkets 

innebörd och intentioner. Valet av media är också av stor betydelse då det 

alltid finns ett stort mått av konkurrens och brus på marknaden. Kunderna 

skapar sig sedan en egen bild, en image, genom en sammansmältning av alla 

de signaler som sänds ut av varumärket. Här har Alcro-Beckers till viss del 

misslyckats med sin uppgift att positionera sina varumärken då det finns 

variationer i hur dessa uppfattas både inom och utanför företaget. När 

identitet ska skapas, är enligt Kapferers (1997) identitetsprisma relation och 

kultur viktigt och detta vill vi även poängtera i Alcro-Beckers fall. Genom 

att skapa en stark kultur inom företaget, skapas en stark bild av varumärkena 

även utåt. Vi anser att Alcro och Beckers identiteter inte har kommit fram 

till kunder och anställda på grund av de störningar, exempelvis konkurrens 

och brus, som Kapferer (1997) talar om. Mer om kommunikation och 

relationer vid Business to Business kommer att beröras i stycke 7.2.4 och 

7.4.1. 

 

Till viss del kan dock företagets varumärken sägas vara differentierade, då 

det i kundundersökningar framkommit att 26 procent av Beckers 

återförsäljare ser Alcro som Beckers största konkurrent. Frågan är dock om 

de uppfattas som två helt skilda varumärken med olika värderingar. 

Samtidigt sammanslår Alcro-Beckers sina försäljningsställen för 

varumärkena och därmed skickas motstridiga signaler ut till 

återförsäljarna/kunderna. Detta är något som Alcro-Beckers bör tänka på. 
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Det är viktigt att på ett bra sätt differentiera dem, kanske var detta enklare 

innan sammanslagningen. Samtliga av de intervjuade vid Svenska 

Volkswagen lyfter fram vikten av att alltid separera produkterna på 

försäljningsställena, något som vi instämmer i. 

 

Vid intervjuer med anställda vid både Svenska Volkswagen och Engströms 

Bil, framkom att bilköpare i allmänhet inte är särskilt rationella. Håkansson 

och Wahlund (1996) menar att vi ofta köper produkter som står för hur vi 

vill att andra ska uppfatta oss. Exempelvis kan konsumenten köpa en Audi 

istället för en Volkswagen av en anledning som grundar sig i att denne vill 

uppfattas som på ett särskilt sätt, exempelvis som en framgångsrik person. 

Det är inte alltid det materiella eller konkreta som är det viktiga när varor 

inhandlas, vilket exempelvis Håkansson och Wahlund (1996) påpekar. Även 

i Kapferers (1997) identitetsprisma (figur 10, s. 59) poängteras att företagen 

måste reflektera en bild som kunden vill och kan identifiera sig med. 

Beckers vill positionera sig som det breda folkliga alternativet. Med 

bakgrund av detta bör kanaler finnas som tilltalar den händige och praktiskt 

lagda konsumenten. Exempelvis skulle Beckers kunna synas i tv-

program/aktiviteter där det är meningen att personer själva ska lära sig att 

utföra sysslor. Det viktiga menar vi är att Beckers specifika eftersträvade 

värden, såsom folklighet och tradition överensstämmer med denna aktivitet. 

 

Treffner och Gajland (2001) talar om affektiv lojalitet, det vill säga en 

lojalitet som skapas när varumärket förmedlar ett budskap som på ett visst 

sätt motsvarar konsumentens behov. Författarnas fyra behovskategorier, 

funktion, social tillhörighet, mental tillfredsställelse och ideella behov, 
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tycker vi kan appliceras på de studerande företagen. Det funktionella 

behovet, där strävan består i att gynna det egna jaget, tycker vi att såväl bilar 

och matvaror som målarfärg kan uppfylla. Behovet av social tillhörighet kan 

ta sig uttryck när vi köper en viss bil för att visa vår omgivning vilken grupp 

vi tillhör, vi köper FUN Light för att visa att vi är hälsomedvetna och sunda.  

Genom att köpa Önos-saften som har profilerat sig som ett premium-märke, 

både utseendemässigt och prismässigt, vill vi kanske unna oss något extra, vi 

upplever på så sätt en mental tillfredsställelse. I och med att Alcro-Beckers 

har en ISO-certifiering kan detta leda till att vissa konsumenter utgår från 

sina ideella behov och väljer företagets miljövänliga produkter framför andra 

mindre miljövänliga. Vi tror att Treffner och Gajlands behovskategorier kan 

vara användbara och lämpliga att utgå från när nya mervärden ska utformas 

för ett varumärke. Exempelvis skulle det vara att rekommendera att Alcro-

Beckers funderar igenom vilka av deras aktiviteter som skulle kunna skapa 

en viss typ av lojalitet. Exempelvis har Alcro ett sortiment som ska tilltala 

mer trend- och designinriktade individer.  

 

7.2.4 Kommunikation 

 

Att kommunicera produktens mervärde till konsumenterna, syftar enligt 

Melin och Urde (1990) till att skapa goda förutsättningar för 

varumärkeslojalitet. Smith et als (1997) syn på varumärken som 

mötespunkter mellan kund och företag tycker vi på ett bra sätt illustrerar 

varumärkets yttersta uppgift. För att detta åtråvärda möte emellertid ska bli 

så framgångsrikt som möjligt måste företaget kontinuerligt vidta åtgärder. 
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Alcros varumärke fungerar exempelvis inte på egen hand som denna 

mötespunkt i förhållandet mellan företag och kund, utan hela tiden krävs 

insatser från företagets sida för att varumärket ska kunna fylla denna uppgift. 

Lagergren (1998) betonar hur viktigt det att företaget är uthålligt och 

konsekvent i dessa sammanhang. Mårtensson (1999) framhäver att det vid 

god kommunikation måste finnas en förståelse för hur motparten tänker och 

vad denne uppskattar. Langer (1997) betonar att företagens kundservice kan 

ses som en viktig del när det handlar om kommunikation.  

 

Vad är det då som krävs för att lyckas få ut sitt budskap och få kunden att 

uppfatta varumärket på det sätt som eftersträvas? Enligt vår mening finns 

först och främst två hinder i form av brus som måste överkommas (se figur 

18). Detta brus kan otydliggöra såväl den interna som den externa 

kommunikationen. Bruset består enligt vår definition, av en mängd 

komplexa aspekter, förutom den stora mängden varumärkesinformation som 

föreligger i våra huvuden kan kommunikationen även hindras genom våra 

egna subjektiva och ofta rigida föreställningar. Vi menar att det 

kommunicerade budskapet måste kunna överrösta båda inre och yttre brus 

för att det önskvärda budskapet ska kunna uppfattas av kunden. Även de 

Chernatony och McDonalds (1998) understryker de begränsningar som 

kunden har när det gäller dennes förmåga att såväl söka som lagra 

varumärkesinformation.  

 

I Alcro-Beckers fall, tror vi att den externa kommunikationen kan komma att 

bli ännu viktigare för företaget i framtiden. Då den yngre generationens 

målare troligtvis inte har samma starka uppfattning om Alcro och Beckers 
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som de två skilda företag som de tidigare var, bör de önskvärda budskapen 

ha lättare att nå ut. Vi menar således att de yngre målarna sannolikt inte är 

lika rigida i sina uppfattningar om Alcro-Beckers och således är lättare att 

påverka genom den externa kommunikationen.  

 

Ett flertal av de intervjuade vid Alcro-Beckers har dock, beträffande den 

externa kommunikationen, poängterat att de inte tror att en ökad grad av 

marknadsföring skulle resultera i en större försäljning. Vi anser dock att 

kommunikationen inte endast kan ses som viktig i reklamavseende för 

företaget. I enlighet med Melin och Urde (1990) tycker vi att den främsta 

uppgiften som kommunikationen har är att förmedla mervärdet till 

målgruppen. Syftet med kommunikationen är att skapa märkeslojalitet, 

speciellt för produkter med små inbördes skillnader är differentiering med 

hjälp av kommunikation en nödvändighet. Detta är viktigt för de studerade 

företagen då skillnaderna mellan produkterna i de flesta fall inte är särskilt 

betydande. Beträffande Svenska Volkswagen, framhäver ett flertal av de 

intervjuade betydelsen av att kommunicera ut ett budskap och sedan hålla 

fast vid den kommunikationsplattform som är lagd. Att hålla fast vid sitt 

budskap och kontinuerligt kontrollera att detta nås ut till målgruppen är 

något som vi anser vara ytterst viktigt, inte minst för att överrösta det brus 

som kan förekomma genom exempelvis kundernas egna tankemönster eller 

konkurrenter (se figur 18). 
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Figur 18 Kommunikationssvårigheter vid förmedling av information. 

 

För att lyckas med innehav av ett flertal likartade varumärken, måste 

företaget således få ut sitt budskap till allmänheten. Detta budskap måste 

nödvändigtvis inte kommuniceras ut med hjälp av ”vanlig” reklam. I 

uppsatsens teoridel återfanns Joachimsthaler och Aaker (1999) som 

förespråkar andra alternativa sätt att få ut den varumärkesidentitet som 

företaget vill förmedla. Detta anser vi kan vara lämpligt att ha i åtanke även 

för de tre studerade företagen. På detta sätt kan man få ut budskapet genom 

handling samt att det även skapas en större närhet med konsumenten som 

naturligtvis är mycket värdefull. Exempelvis påpekar Lindgren (030319) att 

Alcro delar ut stipendium till duktiga målarelever. Vi menar att detta är 

något som är bra att lyfta fram och göra både återförsäljare och kunder 

medvetna om. I synnerhet gäller detta då Alcro framhåller sig som det mer 

spetsiga och designinriktade färgmärket. Genom alternativa kanaler kan 

även andra intressenter nås som tidigare inte varit medvetna om varumärket 

eller vad det kan sägas stå för. Med hjälp av detta angreppssätt kan även det 

som Jones (1986) benämner referensgruppseffekt uppkomma vilket leder till 

Varumärkenas 
identiteter Företagets anställda Kunder/Återförsäljare 

Intern kommunikation Extern kommunikation 

Brus Brus 
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att kunderna relaterar till en viss livsstil, i Alcros fall kan en trendig och 

designinspirerad person tilltalas. 

 

Vi ställer oss mycket tveksamma till hur pass väl den interna 

kommunikationen vid Alcro-Beckers har fungerat när det gäller skapandet 

och förmedlandet av de två varumärkesidentiteterna. En intressant 

iakttagelse är att bilden av varumärkena Alcro och Beckers i vissa fall 

varierade mellan vissa av de anställda på företaget. Det verkar inte som om 

den bild som företaget vill förmedla ut till konsumenterna riktigt är etablerad 

hos samtliga av personalen. Vi tror att det är mycket viktig att företaget 

uppmärksammar detta i en större utsträckning. Enligt Mitchell (2002) är det 

de anställda som kan göra varumärket levande för kunderna. Vidare 

förklarar Mitchell (2002) att kommunikationen inom företaget borde 

prioriteras högre, samma taktik borde användas i företaget som visas utåt till 

kunderna, det är ledningen som ska visa vägen till en bättre förståelse för det 

egna varumärket. Detta menar vi kan appliceras på Alcro-Beckers där de 

anställda vid ledningspositioner till stor del är medvetna och har en klar bild 

av vad varumärkena ska stå för, men det är emellertid inte lika klart hos 

exempelvis säljarna. De kan inte sägas ha en fullständigt inarbetad och 

gemensam bild av vilken identitet och image som varumärken ska 

representera. Säljarna för respektive varumärken hade motstridiga 

uppfattningar om varandras märken, vilket får betraktas som att 

kommunikationen har varit otillfredsställande.  

 

Budskapen om Alcros och Beckers respektive mervärden verkar inte ha nått 

fram till samtliga anställda, då de inte kan sägas stå enade bakom företagets 
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multibranding-strategin. Vissa av de anställda anser att det kanske vore 

bättre med en sammanslagning av varumärkena. Här borde företaget bättre 

motivera anledningen till varför valet att ha två varumärken har gjorts. 

 

7.3 Multibranding 

 

Som vi tidigare nämnt, är frågan om multibranding, det vill säga hur många 

märken som bör innehas på en marknad, av stor betydelse för företaget. 

Hamel och Prahalad (1994) framhäver att tillämpning av en multibranding-

strategi kan vara nödvändigt då ett enstaka varumärke inte på egen hand kan 

utveckla en marknad. Randall (1997) menar att det handlar om att ta så 

många marknadsandelar som möjligt från konkurrenterna, och så få som 

möjligt från de egna varumärkena. Hur har då de studerade företagen Alcro-

Beckers, Svenska Volkswagen, och Procordia Food lyckat med denna svåra 

uppgift? 

 

Linn (2002) talar om den förutsättning som måste finnas, för att en 

flermärkesstrategi ska kunna fungera. Det handlar om att den aktuella 

differentieringen måste upplevas som prisvärd och betydelsefull av kunden. 

Detta är något som samtliga av våra studerade företag bör uppmärksamma, 

för att kunna upprätthålla en givande och konsekvent multibranding-strategi. 

 

Ett varumärke gör enligt Kapferer (1997) enbart nytta om det har ett eget 

territorium. Randall (1997) och Cravens (2000) menar att varje varumärke 

helst ska handhas separat, men även att enheterna bör länkas samman för att 
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undvika suboptimering, det är även viktigt att undvika motsättningar i 

identiteterna. Detta tolkar vi också genom teorin och empirin vara en av de 

viktigaste aspekterna att tänka igenom. Dessa motsättningar kan motverkas 

genom de faktorer som tidigare analyserats nämligen en klar positionering 

och att kommunikationen lyckas i företaget. 

 

Differentieringen av produkterna ska dock enligt Kapferer (1997) ske så sent 

som möjligt i produktionen, vilket vi tycker att de tre fallföretagen har 

lyckats med, påståendet grundar vi på de tabeller som framkommit i empirin 

som visar på att de primära aktiviteterna i stor utsträckning är integrerade för 

de olika varumärkena. 

 

7.3.1 Flera varumärken under samma tak 

 

De flesta av våra respondenter betonade hur viktigt det är att arbeta med att 

särskilja de olika varumärkena i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan 

emellertid av ekonomiska skäl i många fall vara svårt att genomföra i 

tillverkningsfasen. Svenska Volkswagen har exempelvis valt att tillverka 

många av bilarna med samma tekniska plattform, där mycket under bilens 

skal kan vara gemensamt. Det gäller då att utseendemässigt försöka särskilja 

bilarna i så hög grad som möjligt. Detta så att de olika bilarna etableras på 

ett visst ställe i individens huvud som Melin (1997) menar är företagets 

huvudsakliga målsättning. Melin anser vidare att det gäller att positionera 

varumärket så att ett mervärde skapas för kunden. I Svenska Volkswagens 

fall verkar det dock vara ett problem att bilarna i vissa fall inte riktar sig till 
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olika målgrupper. Enligt Kotlers (1999) termer verkar det som om 

marknadspositioneringen, där strävan är att skapa en plats i målgruppens 

huvud, i förhållande till konkurrerande produkter, inte har lyckats till fullo 

hos såväl Svenska Volkswagen som Alcro-Beckers. 

 

Det är även viktigt att företaget har personer som brinner för varje 

varumärke, det är exempelvis svårt att ha en och samma säljare som ska 

sälja alla de olika varumärkena som kan finnas i ett företag. Detta är något 

som Jonsson (030408) understryker. Även Randall (1997) är av denna åsikt 

då han menar att varje varumärke bör handhas separat, men att alla 

varumärken sedan även måste skötas som en enhet för att undvika 

suboptimering. En portfölj med ett flertal varumärken gör bara nytta på lång 

sikt om varje varumärke har ett eget territorium. Hos Alcro-Beckers finns 

två separata marknadsavdelningar för respektive varumärke. De möten som 

förekommer där dessa avdelningar träffas, har dock inte varit särskilt 

uttömmande, utbytet skulle kunna förbättras. 

 

Det är enligt oss viktigt att undvika motsättningar i identiteterna hos 

varumärkena och istället kombinera deras egenheter och fördelar. Vi menar 

att det gäller att erbjuda ett så komplett sortiment som möjligt med 

eventuellt ett varumärke för varje segment av marknaden. För att undvika 

dessa motsättningar, tycker vi att det är en bra åtgärd att ordentligt separera 

de olika varumärkena som ett företag kan ha. Detta borde göras för att så 

tydligt som möjligt visa på deras skilda mervärden, exempelvis genom 

skilda aktiviteter. 
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7.3.2 Kannibalisering  

 

Att lyckas med en multibranding-strategi är således inte särskilt lätt, 

företagen måste vara medvetna om och ta hänsyn till en mängd aspekter som 

kan komma att inverka på deras valda strategi. Men även om företagen har 

vetskap om dessa fallgropar, finns det ändå ingen garanti för att strategin ska 

ha framgång. Lomax et al (1997) menar att det i dessa sammanhang är 

mycket svårt att undgå risken för kannibalisering. En misslyckad 

multibranding-strategi kan lätt resultera i en olycklig 

varumärkeskannibalisering. Enligt Speed (1998) uppkommer 

kannibalisering om två produkter på marknaden upplevs ersätta varandra. 

Hos de företag vi studerat, tycker vi oss finna spår hos alla de tre företagen 

av att detta fenomen kan föreligga. Vi menar dock inte att någon 

hundraprocentig kannibalisering äger rum, men likväl kan även små 

tendenser till kannibalisering sägas utgöra ett hot mot företagens framgång. 

 

I Alcro-Beckers fall är märkenas sortiment oerhört lika. Dock kan vi inte se 

att någon kannibalisering förekommer i detta fall hos målarna, då dessa, av 

vanesak, är mycket lojala till sina färgmärken. Enligt Bultez et al (1989) 

förändras villkoren för kannibalisering av faktorer som lojalitets- och 

sympatiförhållanden till varumärkena. Hos yrkesmålarna finns, på grund av 

deras lojalitet, således inte någon särskilt stor benägenhet att ändra sina 

vanor och byta till ett annat färgmärke. Då vi även har berört 

konsumentmarknaden, menar vi att kannibalisering på detta område kan 

förekomma i betydande utsträckning. Detta då vi tror att den lojalitetsaspekt 

som föreligger i yrkesmålarnas fall, inte är särskilt stor hos den privata 
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konsumenten. Detta då vi tror att den privata konsumenten i mångt och 

mycket inte har samma känslomässiga anknytning som yrkesmålarna till de 

två färgmärkena. 

 

För att förebygga intern konkurrens, har man hos Svenska Volkswagen valt 

att vara noga med att Seat och Skoda inte säljs i samma lokal som Audi och 

Volkswagen. På detta sätt vill försöka bidra till att bilarna ska nischa in sig 

på separata marknader. Det faktum att exempelvis Audi och Volkswagen 

säljs i samma bilhall kan dock upplevas som ett problem. Vi tror att det finns 

en risk att kannibalisering, enligt Mason och Milnes (1994) definition, kan 

äga rum mellan exempelvis Audi och Volkswagen. Företaget har emellertid 

en strävan efter att separera återförsäljarnäten i en större utsträckning, en 

handling som vi tror sannolikt motverkar detta fenomen.  

 

På Procordia Food kan exempelvis Felix och Önos inlagda grönsaker sägas 

konkurrera med varandra. Sköld (030409) anser att man bör sträva efter att 

minska denna interna konkurrens genom att arbeta mer med 

positioneringsfrågan. Önos bör försöka uppfattas som ett mer lyxigt 

alternativ, medan man bör arbeta mer med att positionera Felix som det mer 

vardagliga. På detta sätt kan man förhindra att dessa produkter tar 

marknadsandelar från varandra, vilket vi kan koppla till Håkansson och 

Wahlunds (1996) resonemang. 
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7.4 Vikten av relationer vid Business to Business 

 

Att ha goda relationer med sin omgivning, såsom kunder, återförsäljare och 

leverantörer är något som Gummesson (2002) betonar. Hammarkvist et al 

(1982) understryker hur viktiga det är att dessa relationer är långsiktiga vid 

Business to Business. Nedan följer resonemang kring detta kopplat till de 

studerade företagen. 

 

7.4.1 Relationsmarknadsföring 

 

Gummesson (2002) talar om att företagen idag måste förstå vilken oerhört 

viktig roll som relationer och samarbete spelar i företagets strävan efter att 

uppnå framgång. Hos Alcro-Beckers är det exempelvis av största vikt att det 

föreligger en bra relation med personalen ute i yrkesbutikerna, men även att 

relationerna mellan personalen för respektive märke fungerar smärtfritt. Kay 

(1993) betonar vikten av att hela tiden vara lyhörd och uppmärksam på 

omgivningen, här kan såväl personal som leverantörer och kunder 

exempelvis inräknas. Om personalen i yrkesbutikerna känner missnöje, kan 

detta också få konsekvenser för personalens interaktion med kunderna. 

Lindquist (030228) menar att det är viktigt att målarna kan ta med sig 

värdena för Alcro respektive Beckers ut mot slutkunden. Om värdena 

kommuniceras ut genom målaren, bör detta få en betydande genomslagskraft. 

Lindquist (030228) betonar hur betydande relationer är. Förhållandet mellan 

yrkesbutiker, konsumenter, Alcro-Beckers, samt målarna är av yttersta vikt 

att vårda och upprätthålla. Även Normann och Ramírez (1993) framhäver 
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betydelsen av att fokusera på detta värdeskapande system, där aktörer såsom 

leverantörer, kunder och partners ingår. 

 

Det finns även en trovärdighetsaspekt, företaget som skapar något nytt till 

sitt varumärke måste ändå vara troget det företaget och de konsumenterna 

man har i dagsläget. Om det redan finns en image som företaget skapat är 

det svårare att implementera en fullständigt ny image. Dock tycker vi att det 

möjligt att göra tillägg till en redan befintlig image eller göra andra små 

ändringar, men det är viktigt att det inte blir något annorlunda som de 

konsumenter man har i dagsläget tar avstånd från på grund av att det inte är 

något som de kan relatera till. Det är viktigt för företagen att hitta något som 

man kan stå bakom och leva upp till och något som kunderna kan identifiera 

sig med. 

 

För ett företag som till stor del säljer till andra yrkesutövare och 

återförsäljare är det viktigt enligt Sonnenberger (1990) att tänka på att 

utveckla en långsiktig relation rik på utbyten. Ett kontinuerligt utbyte gagnar 

både säljare och köpare eftersom de kan ta del av varandras åsikter och 

erfarenheter och på så sätt växa tillsammans. De som är närmast slutkunden 

kan säkert också komma med bra förslag och lösningar som det säljande 

företaget kan ha mycket nytta av, i det här fallet Alcro-Beckers, Svenska 

Volkswagen och Procordia Food. Detta är också något som har framkommit 

vid våra intervjuer. I Alcro-Beckers fall är det naturligtvis av största vikt att 

ha en bra relation till yrkesmålarna. Vi tror att företaget vinner mycket på att 

exempelvis få större klarhet i målarnas behov och önskemål, för att i så stor 

utsträckning som möjligt främja utbytet dem emellan.  Procordia Food anser 
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sig ha ett utmärkt förhållande till sina kunder, återförsäljarna. Här 

poängteras att det är viktigt att sätta stort fokus på begreppet partnerskap. 

Deras relation med återförsäljarna verkar, enligt vår mening, spegla en stor 

grad av öppenhet och flexibilitet, vilket vi ser som mycket positivt. 

 

7.4.2 Business to Business 

 

Grönroos (1994) poängterar att relationer är ytterst viktiga vid Business to 

Business-sammanhang, där kundens behov och önskemål måste tas hänsyn 

till. Även Hammarkvist et al (1982) menar att företag vid Business to 

Business bör se till att upprätthålla långsiktiga relationer. I dessa avseenden, 

understryker Gummesson (2002) vikten av att även ha goda relationer till 

kundens kund, det vill säga den privata konsumenten. Vi tror att även om ett 

företag endast har en indirekt relation till privatkunden, är denna relation 

likväl ytterst viktig. Faktum är, att om inte privatpersonen är intresserad av 

varumärket, är således inte heller återförsäljaren villig att representera 

märket. Detta är något vi menar är viktigt för såväl Svenska Volkswagen 

som Procordia Food, att hela tiden se ett steg längre än till återförsäljaren. 

 

Relationer kan också ta sig uttryck i det nätverkstänkande som Gummesson 

(2002) talar om. Han menar att det lönar sig att se marknadsföring som ett 

samspel i ett nätverk av relationer. Vi tycker att hos samliga av våra 

studerade företag, finns detta fenomen av att allt som sker på alla nivåer och 

hos alla som står i relation till företaget, kan påverka varandra. 
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När det handlar om varumärket och dess betydelse vid Business to Business, 

menar både Thomas (1993) och de Chernatony och McDonald (1998) att 

emotionella faktorer spelar stor roll. Även om det handlar om företag, görs 

besluten i slutändan av vanliga individer, som har samma tankar som den 

privata kunden. Således kommer individerna i företagen att fatta beslut som 

grundar sig på samma psykologiska drivkrafter som vi alla har. Ur 

varumärkessynpunkt, tror vi att detta kan vara bra att ha i åtanke, andra 

företag kanske inte tar sina beslut på så rationella grunder som vi tror. Med 

hjälp av varumärket och dess budskap kan marknadsföringsavdelningar 

sannolikt påverka företagen på samma sätt som privatkunderna kan påverkas. 

 

 



Slutsatser och rekommendationer 

 

 162

8 Slutsatser och rekommendationer 

 

Avsikten med detta avslutande kapitel är att knyta samman hela arbetet och 

presentera de slutsatser som vi funnit vara av betydelse att uppmärksamma 

vid en multibranding-strategi. Vår ambition är även att svara på de 

problemfrågor som ställdes i uppsatsens inledande kapitel och slutligen 

bidra med rekommendationer till företag som kan tänkas ställas inför  

multibranding-strategins  problematik. 

 

8.1 Slutsatser 

 

För att försöka sammanfatta det fenomen som har studerats, har vi arbetat 

fram en modell (se figur 19) som vi menar översiktligt illustrerar hur en 

multibranding-strategi kan hanteras. Vår avsikt med modellen är även att 

visa vikten av att skapa och bibehålla skilda varumärkesidentiteter för 

produkterna, även i de fall där de fysiska produkterna är ytterst identiska.  

 

Hur skapas en image och vad är egentligen en identitet? Man skulle kunna 

säga att imagen utgår från den identitet som företaget väljer att skapa för den 

fysiska produkten. Denna identitet menar vi ska visa på det som ger 

varumärket en innebörd och vad det är som gör det exklusivt och unikt. 

Detta budskap ska sedan kommuniceras ut genom olika kanaler så att en 

tydlig varumärkesimage når kunden. Det viktigaste i dessa sammanhang är 
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att vara klar och tydlig med sitt budskap, då det ute på marknaden 

förekommer en stor mängd informationsbrus som i många fall kan överrösta 

budskapet. Den specifika varumärkesimagen är också ett resultat av att de 

signaler som företaget skickar ut, avkodas och därmed kan egna tolkningar 

göras, vilket ännu mer betonar vikten av tydlighet.  

 

 

 

  

Figur 19 Hantering av multibranding-strategi. 

 

Givetvis menar vi inte att ovanstående modell endast är tillämpbar för 

företag med innehav av specifikt två varumärken och därmed två 
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varumärkesidentiteter. Antalet likartade varumärken kan naturligtvis variera, 

det viktiga är dock att skapa en tydlig och distinkt varumärkesidentitet för 

varje märke. Denna varumärkesidentitet ska sedan utmynna i en lika tydlig 

och distinkt varumärkesimage. 

 

Vi vill betona att det är viktigt att utgå från den fysiska produkten, trots att 

det kanske är de tilltalande ideologiska värdena som sedan ska förmedlas. 

För att skapa dessa mervärden menar vi ändå att produkten är det centrala att 

utgå från som grundval. Vi tror att företag noga bör tänka efter vilka värden 

som produkten kan tänkas förmedla samt om dessa värden kan ses som 

trovärdiga och övertygande. Värdena som de olika produkterna får måste 

även tilltala den tilltänkta konsumentgruppen. 

 

När sedan nya eller reviderade mervärden ska skapas, tycker vi att det är 

viktigt att involvera fler i processen än endast marknadsavdelningen. 

Anställda på övriga nivåer och positioner bör aktivt få känna sig delaktiga 

och medverka vid utformning av företagets varumärkesidentiteter. Vi tror att 

detta kommer att få positiva effekter och leda till ett betydligt större 

engagemang för varumärket hos de anställda. Att endast få ett papper i 

handen där varumärkets mervärden uppradas tror vi undergräver den interna 

kommunikationen. Det kan exempelvis resultera i att de anställda inte till 

fullo ställer sig bakom varumärkets mervärden, men det kan också föra med 

sig att de anställda inte riktigt sätter sig in i vilka dessa värden är. En annan 

viktig aspekt är också det faktum att de anställda på olika nivåer i företaget 

kan ha mycket att tillföra respektive varumärke. Från deras perspektiv 

kanske varumärket uppfattas med andra ögon än vad exempelvis 
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marknadsavdelningen gör. Tack vare att anställda såväl som kunder får delta 

i processen där mervärden ska utformas, minskas bruset både internt och 

externt. Day (1994) menar att företagen måste anpassa sig efter kunderna för 

att fullständigt kunna förstå och tillfredsställa dem. Även av denna anledning 

har vi kunder som en inspirationskälla för mervärdena, genom att höra deras 

åsikter kan kunderna tillgodoses på bästa sätt. 

 

En annan lämplig åtgärd att vidta från företagets sida kan vara att rådfråga 

återförsäljare och kunder om deras åsikter. Genom detta kan nya och 

intressanta idéer uppkomma, där företaget även får en bild av vad dess 

omgivning förväntar sig av både produkten och företaget. På detta sätt kan 

flera varumärkesidentiteter lyftas fram ur företaget. 

 

Enligt vår mening är det mycket viktigt att företaget arbetar med att förankra 

värderingar och mervärden internt i företaget. Om varumärkenas mervärden 

inte är fullständigt förankrade och accepterade hos samtliga anställda på 

företaget, kommer dessa inte heller att kunna kommuniceras ut till 

omgivningen. Först när de anställda känner entusiasm och har klara riktlinjer 

för vad varumärkesidentiteterna omfattar, kan de sedan förmedla dessa 

budskap utåt. Genom att som exempelvis säljare inneha en övertygelse och 

kunskap om varumärket och dess mervärden, blir denne också bättre på att 

övertyga och intala kunderna om varumärkets styrka och unikhet. Om 

personalen inte har en god insyn i de egna varumärkenas värden tror vi att 

det är svårt att skapa ett bra säljklimat. 
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Efter att detta interna arbete grundligt har utförts, bör uppmärksamheten 

riktas mot återförsäljare och kunder och med hjälp av de anställda 

argumentera för sina varumärken. I denna externa kommunikation omfattas 

aspekter som reklam och sponsring men även exempelvis företagets säljare 

och kundtjänst. Som flera av våra respondenter har påpekat, har till exempel 

hanteringen av reklamationer stor betydelse, det är således viktigt att även 

kunna behandla negativ feedback i form av klagomål på ett bra sätt.  

 

Från våra intervjuer framgick att de personer som dagligen arbetar med 

multibranding-fenomenet, anser att det gäller att ha en engagerad och kunnig 

personal. Personalen bör vidare gärna vara uppdelad efter de olika 

varumärkena för att i så stor utsträckning som möjligt skapa en stark känsla 

för det egna varumärkets identitet. Utan en personlig relation hos den 

anställda till varumärkesidentiteten, kommer det att bli betydligt svårare att 

få ut den önskvärda varumärkesimagen. Vi tror att detta är viktigt att komma 

ihåg då det faktiskt är den upplevda varumärkesimagen som är själva 

essensen när ett företag förfogar över ett flertal likartade varumärken. 

 

8.2 Uppsatsens huvudsakliga problemställningar 

 

I uppsatsens inledning presenterade vi ett antal problemfrågor som vi hade 

för avsikt att besvara. Dessa kommer här nedan att explicit behandlas var för 

sig för att underlätta läsningen. 
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• På vilket sätt skapas mervärden i ett företag med hjälp av 

varumärken?   

 

Då det under uppsatsens gång har framkommit att kunder inte alltid är 

rationella kan ett mervärde sägas skapas genom individens subjektiva 

tolkningar. Tack vare att vi som individer inte är särskilt rationella utan 

snarare ytterst emotionella skapas värde huvudsakligen genom kundens egna 

subjektiva värderingar. För företagen gäller det att ta fram information om 

vilka värderingar som kunden har, detta kan ske exempelvis genom 

attitydundersökningar. 

 

Varumärken skapar även mervärde då det erbjuder kunden en referenspunkt, 

genom varumärkeskännedom ökar medvetenheten som i sin tur även ökar 

köpen av varumärkesprodukten, eftersom kunden vet vad denne kommer att 

få genom köpet. Genom att varumärket är känt och välbekant kan således 

hyllproduktiviteten i butikerna öka.  

 

Om varumärket även laddas med rätt egenskaper kommer associationerna 

till märket att upplevas som positiva. Dessa associationer sprids sedan 

förhoppningsvis bland konsumenterna. Den bästa reklamen för ett 

varumärke kan sägas vara när kunden får märket rekommenderat från vänner 

och bekanta. 

 

• Hur ska ett företag gå tillväga för att på ett optimalt sätt särskilja 

likartade varumärken från varandra?   
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Det tydligaste problemet som vi tycker oss kunna urskilja är att 

konsumenten eller återförsäljaren inte ser någon större skillnad i vad 

varumärkena egentligen ska stå för. Ytterligare ett problem som vi har 

upptäckt är de svårigheter som säljare kan stå inför när de ska argumentera 

för flera varumärken samtidigt. 

 

I dessa sammanhang gäller det för företagen att så distinkt och tydligt som 

möjligt positionera sina olika varumärken. Det får på inga villkor 

förekomma några oklara och diffusa gränser där misstånd för vad produkten 

står för kan förekomma. Som vi även beskrivit ovan gäller det att på ett 

tidigt stadium bestämma mervärden och kommunicera ut dessa externt såväl 

som internt. Den externa kommunikationen kan ske genom ”traditionell” 

reklam, men även genom att medverka i arrangemang som framhäver den 

valda identiteten. 

 

• Hur kan trovärdighet uppnås när ett företag exempelvis innehar två 

olika varumärken med liknande kvaliteter och prisnivåer?  

 

Det här är en svår och mycket viktig fråga att besvara, inte minst för ett 

företag som Alcro-Beckers. Det viktigaste är nog, som tidigare nämnts, att 

vara noga med att differentiera produkterna från varandra. Det är även av 

stor betydelse att inte tilldela varumärkena motstridiga egenskaper utan helst 

ska de arbeta på ett gemensamt sätt mot slutkunden. De olika mervärdena 

måste skapas genom långsiktig positionering, som tyvärr inte kan ske över 

en natt, det krävs kontinuerligt arbete. Det gäller även att få personalen att 

sträva mot samma mål och det är även att få personalen att inse värdena i 
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varje varumärke och deras innebörder anammas. Att implementera detta hos 

personalen kan exempelvis ske genom workshops där alla kan bidra med sin 

syn på vad varumärken är och vad som krävs för att behålla ett. Genom att 

vara delaktiga i de processer som formar företaget, känner de sig sannolikt 

mer tillfreds med deras arbetssituation och trovärdigheten ökar. 

 

När det gäller Alcro-Beckers kan särskiljningen vara något svårare då 

företaget vill undvika att få ett a- och b-märke. Hos våra två övriga 

studerade företag har däremot till viss del funnits såväl premium-märken 

som billigare alternativa produkter.  Hos Svenska Volkswagen profileras 

Audi som mer exklusivt, medan Skoda marknadsförs som ett billigare 

transportmedel. Samma strategi återfinns också vid Procordia Foods, där 

Önos står för råvaror av högsta kvalitet, medan BOB marknadsförs som mer 

av ett barnfamiljsalternativ. 

 

• Vilken betydelse har relationer vid skapandet av ett starkt varumärke 

vid Business to Business? 

 

Varumärket har en betydande roll såväl vid konsumentmarknadsföring som 

vid Business to Business. Även om rationella faktorer spelar in i 

företagssammanhang är ändå de emotionella faktorerna mycket viktiga. Det 

går inte att bortse från att beslut som tas hos företag, faktiskt tas av individer 

som har samma psykologiska drivkrafter som den privata konsumenten. 

Företagets relationer är i dessa sammanhang mycket viktiga. Alla som 

företaget har en relation med kan anses vara medlemmar i deras nätverk. Det 

viktiga att poängtera är att allt som sker i detta nätverk kan påverka de 
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övriga. I marknadsföringssammanhang är detta viktigt att hålla i minnet, det 

gäller att skapa ett win-win-förhållande med samtliga medlemmar som ingår 

i företagets nätverk, såsom kunder, leverantörer, återförsäljare. Detta menar 

vi kan göras genom att exempelvis ständigt arbeta med att lyssna på kunders 

och återförsäljares synpunkter och försäkra sig om att deras behov 

tillfredsställs. 

 

8.3 Rekommendationer 

 

Enligt vår uppfattning finns det en mängd aspekter som företag som 

tillämpar en multibranding-stategi bör tänka på.  När det exempelvis handlar 

om att tydliggöra de värden som varumärken är avsedda att representera, kan 

man till exempel utforma speciella förpackningar på ett sätt som illustrerar 

vad märket ska stå för. Med andra ord tror vi att det är viktigt att 

varumärkena skiljs åt från varandra även med hjälp av utseendemässiga 

klara profileringar ute i butikerna.  

 

Det viktigaste som man som företag kan göra menar vi är att se till att 

kunden upplever skillnad. Om detta inte sker, menar vi att en multibranding-

strategi aldrig att nå framgång. Företagen måste först och främst få klarhet i 

hur omgivningen uppfattar varumärkena. Detta kan förutom 

kundundersökningar och ske genom att attitydundersökningar genomföras 

hos återförsäljare. Detta för att få en inblick i deras uppfattning om 

problematiken men även för att få en insyn i om återförsäljarnas åsikter 

överensstämmer med företagets. Enligt vår mening är detta viktigt då 
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återförsäljarna är de som innehar kontakterna med den slutgiltige 

konsumenten. Det kan även vara lämpligt att utföra en liknande 

undersökning hos personalen och de egna säljarna. Dessa är onekligen 

företagets ansikte utåt mot köparna och således mycket viktiga. Säljarna bör 

ges kunskaper i hur de ska gå tillväga för att förmedla varumärkenas 

budskap till deras kunder. Vi vill även betona vikten av att träna upp säljarna 

och säljpersonalen till att vara företagets ansikten utåt mot kunden. 

 

Vi menar att företag, i de fall där de har egna återförsäljare, ska behålla 

uppdelad säljpersonal även i de fall där butikerna är gemensamma. Givetvis 

kan personalen erbjudas utbildning i båda varumärkena för att kunna se 

skillnader och därmed vara fullt medvetna om skillnader i produkterna. 

Utbildningen är även viktig för tillfällen då det kan fattas personal så att 

säljarna även ska kunna sälja det andra märket. 

 

En annan faktor som vi tycker är betydande är den grad av engagemang som 

företaget frammanar hos de anställda. Personal på vitt skilda nivåer i ett 

företag menar vi kan tillföra mycket när det handlar om fastställande av 

önskvärda mervärden för respektive varumärke. Förutom de anställda, tror vi 

att även kunder och andra intressenter kan göras delaktiga när det handlar 

om att ta fram det centrala som respektive varumärke bör representera. I 

dessa sammanhang bör man även vara medveten om att historiska 

aspekterna kan vara nödvändiga att hålla i åtanke. Avslutningsvis vill vi 

framhålla att vi tror att en multibranding-strategi kan vara ett ytterst effektivt 

medel under förutsättning att företaget är medvetet om de aspekter som kan 

påverka utfallet av denna strategi. 
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8.4 Förslag till vidare forskning 

 

Med utgångspunkt i hur Alcro-Beckers, Svenska Volkswagen och Procordia 

Food har hanterat sin multibranding-problematik har vi kommit fram till ett 

antal aspekter som företagen bör tänka på vid multibranding. Efter att ha 

sökt litteratur som berör multibranding, verkar enligt vår mening 

multibranding som fenomen vara ett relativt outforskat vetenskapligt område. 

Med bakgrund i detta kan följande ämnesområden vara av relevans att forska 

vidare kring. 

 

I vårt fall har de två företagen redan slagits samman, men en annan aspekt 

som kan vara relevant att utreda är om det är av intresse för företag att köpa 

upp nästan identiska varumärken till en redan existerande portfölj utan att 

göra den till en del av det egna varumärket. 

 

Övriga tankar som vi anser kan vara av betydelse att studera närmare är 

huruvida företag som vill etablera sig i utlandet gynnas av att visa upp en 

gemensam front eller att istället behålla de skilda varumärkena var för sig?  

 

Vidare kan det även vara intressant att gå djupare in på hur personalen 

egentligen uppfattar sin situation på ett företag som till viss del är uppdelad 

mellan olika varumärken. En aspekt kan exempelvis vara hur detta påverkar 

de anställdas förmåga att samarbeta över varumärkesgränserna? 
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  I

Bilaga 1 

Intervjuguide, Alcro-Beckers  

 
1. Kan du berätta lite om ditt ansvarsområde och om din bakgrund? 

 
2. Vad kommuniceras ut genom era varumärken? Vad är positivt 

respektive negativt med respektive varumärke? Vad anser du vara den 
största skillnaden varumärkena emellan? 

 
3. Hur ser du på kommunikationen av varumärket inom och utanför 

organisationen? Vad bör man tänka på? 
 

4. Upplever du att era kunder är nöjda? Vad skulle kunna få dem att byta 
varumärke? Hur kvalitetstänkande och priskänsliga är köparna av 
färg? 

 
5. Vad innebär ett varumärke för dig personligen? 

 
6. Hur ser du på valet av media när det gäller försäljningen av er 

produkt? 
 

7. Finns det några aspekter man bör tänka på när man som företag 
hanterar fler liknande varumärken? 

 
Ytterligare frågor till ansvariga för yrkesbutiker: 
 

8. Hur ser varuupplägget ut i era butiker? Ser kunden någon skillnad på 
varumärkena inne i butiken? Är säljarna uppdelade på de olika 
varumärkena? Förekommer det rivalitet säljarna emellan? 

 
Ytterligare frågor till säljare: 
 

9. Känner du dig dedikerad till ”ditt” varumärke? Vad står ditt 
varumärke för? 

 
10. Känner du rivalitet mot det ”andra” märket? 



 

  II

Bilaga 2 

Intervjuguide, Svenska Volkswagen  

 

1. Vad består konkret ditt ansvarsområde av? 
 

2. Hur vill du beskriva Audis/Volkswagens/Seats/Skodas sortiment? 
 

3. Vilka kunder kan anses vara målgruppen för 
Audis/Volkswagens/Seats/Skodas bilar? Vilken är den typiska 
köparen? 

 

4. Vilka inneboende värden kan Audis/Volkswagens/Seats/Skodas bilar 
sägas stå för? 

 

5. Tror du att det finns en tydlig bild hos kunderna och återförsäljarna 
om vad Audi står för? Hur pass lojala tror du att kunderna är till 
bilmärket Audi? 

 

6. Tycker du att företagets bilmärken Volkswagen, Audi, Seat och Skoda 
riktar sig till skilda målgrupper? 

 

7. Anser du att bilmärkena Volkswagen, Audi, Seat och Skoda i nuläget 
är alltför lika varandra? Bör de särskiljas i större grad? 

 

8. Finns det någon huvudsaklig klar skillnad mellan 
Audi/Volkswagen/Seat/Skoda och företagets övriga bilmärken? 

 

9. Hur marknadsför ni bilarna för att särskilja dem? 
 

10. Arbetar ni aktivt på något sätt för att försöka förmedla ett budskap om 
vad som är specifikt för Audi/Volkswagen/Seat/Skoda? 

 



 

  III

11. Säljs Audi av återförsäljare som även säljer någon/några av de andra 
bilmärkena Volkswagen, Seat, och Skoda? 

 

12. Upplever du detta som positivt eller negativt? Tänkbara konsekvenser 
av detta? 

 
13. Hur marknadsför ni er mot era återförsäljare? 

 

14. Tycker du att det förekommer någon internkonkurrens eller rivalitet 
inom företaget (mellan bilmärkena)? Upplever du det som ett problem 
i sådana fall? 

 

15. Hur utformas annonser och marknadsföring för 
Audi/Volkswagen/Seat/Skoda? Förekommer någon särskild slogan 
eller dylikt? 

 

16. Är företagets anställda strikt uppdelade efter de skilda bilmärkena, 
eller kommer dessa även i kontakt med de övriga märkena? 

 

17. Spontant, tycker du att det finns någonting som man bör tänka på när 
man som företag har fler likartade varumärken? 

 

 

 

 
 
 



 

  IV

Bilaga 3 

Intervjuguide, Engströms Bil 

 
1. Berätta om ditt ansvarsområde. 

 
2. Vilka olika värden tycker du ligger i de olika bilarna? 

 
3. Är det Svenska Volkswagen som ger er de olika värdena? 

Marknadsför de sig mot er på något sätt? 
 

4. Är säljarna separata och dedikerade till ett märke? 
 

5. Tycker du det är något särskilt man bör tänka på när olika bilar säljs i 
samma bilhall? 

 
6. Hur tror du det kommer sig att vissa betalar lite mer för en bil fast 

denna i stort sett är samma som den billigare? 
 

7. Tycker du det är något särskilt som Svenska Volkswagen bör tänka på 
när de säljer bilar till er? 

 
8. Finns det någon konkurrens mellan säljarna? 

 
9. Är det svårt som säljare att förklara skillnaderna på bilarna? 

 
 Frågor till säljare vid Engströms Bil: 
 

10. Hur upplever du de olika bilmärkena? Känner du dig dedikerad till 
något av dem? 

 
11. Tycker du det är något särskilt man bör tänka på när likartade 

bilmärken säljs i samma bilhall? Skulle du helst se att man endast 
hade ett märke? 

 
12. Tror du kunderna lägger mycket värderingar i bilarna? 

 
13. När genomsnittskunden kommer in, vet den då vilket märke denne ska 

välja? 



 

  V

Bilaga 4 

Intervjuguide, Procordia Food 

 
1. Vad består ditt ansvarsområde av? 
 
2. Vad ingår i Procordia Foods sortiment? 

 
3. Är de anställda strikt uppdelade efter varumärke, eller är 

ansvarsgränserna mer flytande?  
 

4. Finns det någon övergripande marknadschef för samtliga varumärken? 
 

5. Hur mycket är gemensamt för de olika varumärkena? (se bifogad 
tabell) 

 
6. Vilka värden representerar de olika varumärkena?  

 
7. Tror du att det finns en tydlig bild hos kunderna om vad era respektive 

varumärken står för? 
 

8. Tror du att denna bild även finns hos era återförsäljare? Hur fungerar 
ert samarbete med dem rent praktiskt? 

 
9. Skulle du vilja säga att varumärkenas värden tydligt finns i 

medvetandet hos samtliga anställda på företaget? 
 

10. Förekommer varumärken inom företaget som representerar mycket 
likartade produkter? Riktar de sig i sådan fall till olika målgrupper? 

 
11. Föreligger skillnader i kvalitet, pris eller status? 

 
12. Hur pass lojala är kunderna till ett varumärke? 

 
13. Tycker du att likartade varumärken bör särskiljas mer än vad som är 

fallet idag? 
 

14. Förekommer någon aktiv marknadsföring i syfte att särskilja likartade 
varumärken?  



 

  VI

 
15. Anser du att det förekommer någon internkonkurrens eller rivalitet 

mellan de olika varumärkena och dess personal? I så fall, görs något 
för att främja integration och stärka kontakten mellan de anställda? 

 
16.  Spontant, är det något speciellt som tycker att man bör tänka på när 

man har flera varumärken som står för likartade produkter? Är det 
något speciellt man bör tänka på när man säljer dessa i en och samma 
butik? Upplever du det som bra eller dåligt om två av era likartade 
produkter står bredvid varandra? 

 


