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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study has been to find out how service companies work to increase the 
value of their trademark. A case study with personal interviews was chosen as data collection 
method and as case study object a service company was chosen. The result of the study shows 
that service companies strategically work with increasing the value of their trademark. To 
achieve this, agreement between the company product and the image of the trademark is 
required. 
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INLEDNING 

1 INLE
etta arbete handlar om hur tjänsteföretag ökar värdet på sitt varumärke. Kapitlet inleds 
med en bakgrund, följt av en problemdiskussion som leder fram till syftet med studien 

samt två forskningsfrågor. 

DNING 

 D
 
 
1.1 Bakgrund 
Det finns stora skillnader mellan tjänsters respektive varors varumärkesutförande enligt Jones, 
Shears, Hillier och Clarke-Hill (2002) som menar att tjänster fått mindre uppmärksamhet i 
forskningen. Hoffman och Bateson (2001, s 4) definierar tjänster som en handling, en 
ansträngning eller ett utförande, medan varor definieras som objekt, mönster eller ting. 
McDonald, de Chernatony och Harris (2001) definierar en tjänst som en aktivitet som har 
något inslag av icke påtagliga associationer. Grönroos (2002, s 7) menar att tjänster i grund 
och botten handlar om relationer. Den ökade betydelsen av tjänstsektorn leder, enligt 
McDonald et al (2001), till att företag blivit mer medvetna om hur utvecklande av varumärken 
kan skapa konkurrensfördelar för företaget.  
 
Varumärket definieras av Doyle (2002, s 158) som ett speciellt namn, en symbol, design eller 
som en kombination av dessa för att identifiera en produkt. Kotler, Armstrong, Saunders och 
Wong (2002, s 469) såväl som Krishnan och Hartline (2001) definierar varumärket på samma 
sätt som Doyle, men lägger till term och tecken. Grönroos (2002, s 316) lyfter fram två 
svagheter med denna definition. Dels förbises processer, som är det centrala i tjänster, där 
tjänsteleverantören som utför tjänsten har betydligt större roll än namnet, termen etc. Dels 
utesluts kunden, vars medverkan i tjänsten har en stor betydelse. Enligt Treffner och Gajland 
(2001, s 28) förmedlar varumärket ett budskap för en produkt eller en viss tjänst och 
kännetecknas av företagsnamn, figurmärke, symbol, utformning och design, ljud, doft, 
mönster eller färg. Nilsson (1999, s 65) menar att ett varumärke ska skapa en tydlig profil i 
kundens medvetande, presentera en positiv upplevelse och dessutom vara lätt att identifiera 
och komma ihåg. 
 
Hur känns ett varumärke igen? Moorthi (2002) presenterar följande fem faktorer som är 
typiska för ett varumärke; varumärket som en produkt, som en process, som en organisation, 
som en person eller som en symbol. Varumärket som en produkt är relaterat till varumärkets 
attribut och handlar om påtaglighet eller ej, aspekten på produkten och på det sätt 
konsumenten relaterar till det. Varumärket som en process visar att det är svårt att separera 
kunden från tjänsteproduktionen, vilket gör det svårt att standardisera tjänsten. Varumärket 
som en organisation innefattar organisationers utveckling och konsumentens intresse för 
företagets varumärke. Varumärket som person beskriver den personliga aspekten på varu-
märket och visar hur det påverkas när kunden tillför sina demografiska och psykografiska 
värden. Varumärket som symbol handlar om vilka effekter symbol, image och logotyp har för 
ett varumärke (ibid). Det typiska för ett varumärke är enligt de Chernatony och McDonald 
(1998, s 22) indelat i följande nivåer;  

• Allmän nivå - de grundläggande behoven i varumärket som är lätta för konkurrenter 
att kopiera. 

• Förväntad nivå - få kunder nöjda med varumärkets prissättning och tillgänglighet. 
• Ökad nivå - varumärket måste förfinas för att passa både köpare och användares 

behov.  
• Potentiell nivå – konsumenter är kritiska och har erfarenheter av varumärket, därför 

måste företaget matcha deras behov.  
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Melin (1999, s 36) beskriver att varumärket får olika funktioner beroende på om det betraktas 
ur lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens eller konkurrentens synvinkel. För 
lagstiftaren är varumärket mest en samhällsnyttig funktion som underlättar kommunikationen 
på marknaden. Märkesinnehavaren fokuserar på att skapa märkeslojalitet för att få åter-
kommande kunder, medan konkurrenten fokuserar på att ta kunder från märkesinnehavaren. 
För konsumenten ger ett välkänt varumärke både garanti och skapar image samtidigt som det 
reducerar risker (ibid). 
 
I tjänsteföretag är det viktigt att skapa märkeslojalitet till varumärket för att få återkommande 
kunder. Därför väljer vi att studera varumärket utifrån märkesinnehavarens, det vill säga 
tjänsteföretagets synvinkel. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Tjänstevarumärken beskrivs av Berry (2000) i följande modell; 
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Berry (2000) de delar i varumärket som företaget kan 
ring. En viktig del i det presenterade varumärket är 
logo eller symbol, vilkas uppgift är att skapa 

n. Detta i sin tur leder till varumärkeskapital.  Extern 
mation som kunden får genom kommunikation som ej 
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konkurrera med kvalitet än med pris. Mervärdet är kopplat till varumärkesassociationer och 
viktigt i konsumenternas val av varumärke eftersom det på sikt kan skapa märkeslojalitet 
(ibid). Chen (2001) menar att varumärkesassociationer är en viktig faktor för att bygga starka 
varumärken. Ovan nämnda faktorer skapar varumärkeskapital. 
 
Melin (1999, s 45) nämner att begreppet varumärkeskapital saknar en allmänt vedertagen 
definition. Enligt Wood (2000), uppstod i marknadsföringslitteraturen, begreppet Brand 
Equity efter ett försök att definiera relationen mellan kund och varumärke. Melin (1999, s 45) 
översätter Brand Equity med varumärkeskapital. Doyle (2002, s 157) och Myers (2003) 
definierar varumärkeskapital med det extra värdet, utöver funktion, som kommer från ett 
varumärke. Varumärkeskapital är enligt Yoo, Donthu och Lee (2000) den skillnad kunden 
upplever vid jämförelse av ett känt varumärke och en likvärdig produkt som inte har ett 
varumärke.  
 
Enligt Yoo, Donthu och Lee (2000) krävs det långsiktig marknadsplanering med fokus på 
pris, butiksimage, distributionsintensitet och annonsering för att bygga varumärken. Urde 
(2003) menar att varumärket ska matcha allt som företaget står för och därför krävs det 
funktionella, emotionella samt symboliska dimensioner för att bygga ett varumärke som har 
både djup och bredd. Doyle (2002, s 165) nämner fyra nivåer i varumärkesbyggande; 
kvalitetsprodukt, grundläggande varumärke, utökat varumärke och potentiellt varumärke. 
Kvalitetsprodukter har en fördel gentemot existerande varumärken på marknaden, såvida inte 
nya produkter erbjuder en överlägsen kvalitet. Det grundläggande varumärket är produktdrag 
som exempelvis varumärkesnamn, design, förpackning, logo, färg, pris, kommunikation och 
distribution. Det utökade varumärket handlar om att lägga till värden som får kunden att välja 
företagets varumärke framför konkurrenternas. Potentiella varumärken kännetecknas av att 
kunderna inte väljer substitut även om de är billigare eller mer tillgängliga (ibid). 
 
Varumärken stärks enligt Yoo et al (2000) av positivt upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet 
och varumärkesmedvetenhet. Dahlén (2003, s 26) säger att varumärken stärks genom att förse 
varumärket med så många positiva associationer som möjligt. O´Cass och Grace (2004) 
nämner följande viktiga aspekter, vilka stärker varumärket;  

• Plats - hur effektivt tjänsten levereras, ambitionen hos personal samt hur lokalerna och 
miljön är utformade.  

• Människor - vem kunden är samt hur de anställda bemöter kunden och gör varumärket 
personligt. 

• Processer - på vilket sätt tjänsten utförs, personligt eller maskinellt, samt vilken insyn 
kunden har i processen.  

• Tidigare erfarenheter - konsumentens tidigare erfarenheter av tjänsten och word-of-
mouth, det vill säga hur andra kunder upplevt och kommunicerat tjänsten.  

 
Melin (1999, s 206) säger att ett varumärke ska ha förmåga att skapa värde för såväl 
märkesinnehavaren som konsumenten för att kunna bli ett strategiskt konkurrensmedel. Enligt 
Ghosh och Chakraborty (2004) är det lätt att bli hemmablind och inte se hur varumärket 
utvecklar sig. Om kunden inte uppfattar produktens varumärke spelar det ingen roll hur 
mycket resurser företaget lägger ner på varumärket. 
 
Om ett företag vill nå framgång med sitt varumärke säger O´Cass och Grace (2004) att 
företaget långsiktigt måste utveckla starka och unika varumärkesassociationer. Av Aaker 
(2002, s 25) definieras varumärkesassociationer som något som sammankopplar kundens 
minne med ett varumärke och detta kan utgöras av produktattribut, en celeber talesman eller 
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en speciell symbol. Low och Lamb Jr (2000) definierar varumärkesassociationer som 
information i kundens minne förknippad med varumärket. Melin (1999, s 55) säger att 
associationer handlar om att skapa positiva värden för kunden. Doyle (2002, s 158) säger att 
framgångsrika varumärken kännetecknas av att kundens önskemål, både funktionella och 
psykologiska, tillgodoses och detta kan byggas upp genom en kvalitetsprodukt, ett unikt 
positioneringskoncept eller en kraftfull kommunikation. Alreck och Settle (1999) uppmärk-
sammar följande viktiga delar som bör beaktas för att varumärket ska få framgång; 
varumärkeskommunikation, varumärkespositionering, återkoppling till tidigare marknads-
föringsåtgärder samt försäkring om att få respons på varumärket. Low och Lamb Jr (2000) 
nämner image, attityd och förväntad kvalitet som tre överensstämmande och fundamentala 
delar i varumärkesframgång. Tre viktiga kriterier när det gäller varumärkesframgång är enligt 
de Chernatony och Segal-Horn (2003) fokuserad positionering, överensstämmelse och värden. 
Fokuserad positionering är sammankopplad med kommunikation, det vill säga en försäkran 
om att både personal och kunder har uppfattat varumärket på samma sätt. I varumärket ska det 
råda överensstämmelse mellan såväl kund och personal som varumärkets värde och 
personalens beteende. Värden handlar om personalens attityder och beteende (ibid).  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt att bygga starka varumärken i kundens 
medvetande. Berry beskrev i tjänstevarumärkesmodellen, som vi återgav tidigare, att 
varumärkeskapital bland annat byggs upp av företagets marknadsföring. Varumärkeskapital 
har definierats som den skillnad kunden upplever vid jämförelse av en produkt med ett känt 
respektive icke känt varumärke. För att bygga varumärken krävs långsiktig marknads-
planering och enhet kring allt som rör varumärket. Varumärken utvecklas när de förses med 
varumärkesassociationer, det vill säga sådant som stärker varumärket. Varumärkes-
associationer är en viktig del i varumärkeskapital. Därför är det viktigt att företag som vill nå 
framgång med sitt varumärke utvecklar unika varumärkesassociationer. 
 
I bakgrunden upplyste Jones, Shears, Hillier och Clarke-Hill (2002) att det är skillnad mellan 
varor och tjänster. Vår utbildning har varit inriktad på tjänstsektorn och vi är därmed 
intresserade av att fördjupa oss i hur tjänsteföretag arbetar med varumärket, speciellt med 
tanke på varumärkeskapital och varumärkesassociationer. 
 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsteföretag arbetar för att öka värdet på 
varumärket med hjälp av de tillgångar och associationer som kan kopplas till varumärket. 
Detta vill vi ta reda på genom att svara på följande två frågor; 
 
Hur arbetar tjänsteföretag för att öka värdet på sitt varumärke? 
Hur skapar tjänsteföretag varumärkesassociationer? 
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2 TEO
etta kapitel beskriver teorin bakom begreppet Brand Equity - varumärkeskapital och 
begreppet varumärkesassociationer. 

 

RI 

 D
 
2.1 Varumärkeskapital  
Varumärkeskapital utgörs enligt Aaker (2002, s 7) av en uppsättning tillgångar, förenade med 
varumärkesnamn eller symbol, som läggs till värdet som en produkt förser företaget eller 
kunden med. Tillgångarna består vanligtvis av varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, 
varumärkesassociationer och upplevd kvalitet. Vidare säger Aaker att varumärkeskapital även 
kan utgöras av skulder som drar bort värde från en produkt. 
 
Varumärkeskapital har av olika författare förklarats utifrån skilda synsätt. Enligt både Wood 
(2000) och Baldauf, Cravens och Binder (2003) är varumärkeskapital ett begrepp som kan ses 
utifrån ett kundorienterat synsätt eller företagsorienterat synsätt. Vidare säger de att det 
kundorienterade synsättet mest används av marknadsförare, medan det företagsorienterade 
synsättet mest används av revisorer. Motameni och Shakrokhi (1998) menar att varumärkes-
kapital kan ses ur ett marknadsföringsperspektiv, som syftar till att öka effektiviteten i 
marknadsföringen, eller ur ett finansiellt perspektiv. Det finansiella perspektivet handlar, 
enligt Motameni och Shakrokhi (1998) om att företaget kan dra nytta av att produkten har ett 
känt varumärkesnamn. Kim, Kim och An (2003) säger att varumärkeskapital bestäms 
antingen ur ett finansiellt perspektiv eller utifrån kundens upplevelse och attityd. Varumärkes-
kapital har enligt Na, Marshall och Keller (1999) betydelse för företaget eftersom de menar att 
kunden bygger upp en bild av varumärkeskapital utifrån förväntningar, medvetenhet och 
image vid köp av en produkt.  
 
Flera författare har delat in varumärkeskapital i olika dimensioner. Aaker (2002, s 9) delar in 
varumärkeskapital i följande fem delar; varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, upplevd 
kvalitet, varumärkesassociationer samt andra privatägda eller patentskyddade tillgångar. 
Delarna skapar var och en eller tillsammans värde för både företag och kunder. Chen (2001) 
och Melin (1999, s 47) använder samma modell som Aaker men pratar om juridisk rättighet 
istället för andra privatägda eller patentskyddade tillgångar. 
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Figur 2:1 Hur varumärkeskapital genererar värde 
Från ”Building strong brands” av D. A. Aaker, 2002, London: Free Press Business, s  9. 
 
Varumärkeslojalitet handlar enligt Melin (1999, s 57) om att skapa så hög märkeslojalitet som 
möjligt för att få återkommande kunder och stabil marknadsandel. Melin (1999, s 48) menar 
att märkeslojalitet är den viktigaste delen och poängterar att det ska ses ur kundens perspektiv 
så väl som ur företagets. Taylor, Celuch och Goodwin (2004) anser att begreppet lojala 
kunder är en myt och menar att kunden bara kommer till företaget så länge de behandlas rätt. 
Varumärkesmedvetenhet är enligt Baldauf et al (2003) kundens förmåga att känna igen och 
komma ihåg ett varumärke. Aaker (2002, s 10) säger att medvetenhet ger preferenser som 
stärker kundens bild av varumärket. Upplevd kvalitet är enligt Melin (1999, s 55) ett objektivt 
begrepp som handlar om att produktens faktiska kvalitet ska tillgodose kundens förvänt-
ningar. Aaker (2002, s 17) säger att upplevd kvalitet stärker statusen hos varumärkets olika 
tillgångar. Varumärkesassociationer kan enligt Aaker (2002, s 25) utgöras av produktattribut, 
en celeber talesman eller en speciell symbol. Melin (1999, s 55) säger att associationer 
handlar om att skapa positiva värden för kunden. Yoo et al (2000) menar att varumärkes-
associationer som skapar hög varumärkesmedvetenhet har positiv inverkan på varumärkes-
kapital eftersom de signalerar kvalitet och hjälper kund i beslutsprocessen. Chen (2001) anser 
att varumärkesassociationer den viktigaste delen. Den juridiska rättigheten skapar enligt 
Melin (1999, s 48) enbart värde för företaget i och med den bygger upp varumärket.  
 
Varumärkeskapital beskrivs av Kim et al (2003) i fyra dimensioner. Varumärkeslojalitet, 
varumärkesmedvetenhet och upplevd kvalitet återfinns i modellen ovan. Den fjärde 
dimensionen är varumärkesimage. Kim et al anser att upplevd kvalitet är den viktigaste 
dimensionen. Doyle (2002, s 163) säger att varumärkesimage beskriver hur målmarknaden 
upplever varumärket. Enligt Grönroos (2002, s 317) bestäms varumärkesimage av kunderna 
och skapas av alla budskap som förmedlas till dem. Till skillnad från tidigare nämnda 
modeller delar de Chernatony och McDonald (1998, s 404) in varumärkeskapital i 
varumärkesattribut, varumärkesstyrka och varumärkesvärde.  
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     Medvetenhet       Varumärkesstyrka 
     Image       Ledarskap 
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Figur 2:2 De naturliga delarna i varumärkeskapital  
Från  ”Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets” av de Chernatony & McDonald, 
1998, Oxford: Butterworth Heinemann, s 404. 
 
Varumärkesattribut innefattas enligt de Chernatony och McDonald (1998, s 404) av 
medvetenhet, image, upplevd kvalitet, upplevt värde, personlighet och organisations-
associationer. Medvetenhet har till uppgift att förenkla kundens förmåga att identifiera varu-
märken med specifik produkt. Image reflekterar den uppfattning kunden har av varumärket. 
Upplevd kvalitet och upplevt värde handlar om i vilken utsträckning varumärket tillgodoser 
kundens förväntningar. Personlighet beskriver vilka känslor varumärket skapar hos kunden. 
Organisationsassociationer är den uppfattning om varumärket som kunden får av företaget. 
Som de viktigaste faktorerna i varumärkesattribut lyfter de Chernatony och McDonald fram 
medvetenhet och image. Varumärkesstyrka innefattas av ledarskap, prispremie, lojalitet, 
marknadsdel och distribution. Ledarskap handlar om den teknologi och social innovation som 
påverkar varumärket. Prispremie beskriver i vilket utsträckning en produkt kan prishöjas utan 
att kunden köper konkurrenternas varumärke istället. Lojalitet är den grad av tillfredsställelse 
som kunden upplever av varumärket. Marknadsandel och distribution handlar om att 
marknadsföraren har möjlighet att påverka varumärkets styrka genom att ta reda på vilka 
varumärken som kunden anser är företagets konkurrenter. Varumärkesvärde innefattar 
företagets finansiella värden. Enligt de Chernatony och McDonald har de tre delarna, 
varumärkesattribut, varumärkesstyrka och varumärkesvärde, avgörande betydelse för före-
tagets balansräkning.  
 
Varumärkeskapital har betydelse vid marknadsföringen. Enligt de Chernatony och McDonald 
(1998, s 418) måste företaget veta hur varumärkeskapital fungerar för att kunna marknadsföra 
varumärket. Yoo et al (2000) säger att varumärkesnamn, varumärkeslojalitet och upplevd 
kvalitet är viktiga delar för att stärka varumärkeskapital vid marknadsföring. Berry (2000) 
säger att varumärkeskapital kan vara både positiva och negativa. Positivt varumärkeskapital är 
de marknadsföringsfördelar som ett varumärke har framför en potentiell konkurrent. Negativt 
varumärkeskapital är marknadsföringsnackdelar kopplade till ett specifikt varumärke. Myers 
(2003) menar att varumärkeskapital består av påtagliga och icke påtagliga faktorer. De 
påtagliga faktorerna speglar vilka effekter varumärkesbyggande aktiviteter har på konsument-
ens upplevelse. De icke påtagliga komponenterna speglar varumärkesassociationer som inte 
har samband med produktattribut.  
 
Det är betydelsefullt att mäta varumärkeskapital enligt Na et al (1999). Mackay (2001) säger 
att varumärkeskapital mäts genom varumärkets kännedom eller familjäritet eftersom kunder 
är benägna att välja varumärken som de använder, eller använt tidigare, framför okända 
varumärken. Varumärkeskapital baseras på kundernas känslor enligt Taylor et al (2004), 
vilket gör dem svåra att mäta. Motameni och Shakrokhi (1998) menar dock att det är 
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nödvändigt att både mäta och skapa varumärkeskapital som varumärkeslojalitet, medvetenhet 
och upplevd kvalitet.  
 
Hur skapas och utvecklas varumärkeskapital? Wansink (2003) menar att varumärkeskapital 
skapas och utvecklas genom att undersöka vad kunderna värderar för att kunna tillgodose 
deras behov. Enligt Yoo och Dountu (2002) skapas, upprätthålls och utvecklas varumärkes-
kapital genom att stärka dimensionerna varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, 
varumärkesassociationer och upplevd kvalitet. Varumärkeskapital är snarare en utveckling än 
ett statiskt koncept säger de Chernatony och McDonald (1998, s 418) och menar att 
förståelsen för detta hjälper marknadsförare att utarbeta strategier för varumärket. Både 
Taylor et al (2004) och Baldauf et al (2003) säger att marknadsförare bör utveckla strategier 
som skapar varumärkeskapital. Barnes (2003) anser att det är nödvändigt att förstå hur 
kunderna tänker och prioriterar för att kunna utveckla en bra strategi för varumärkeskapital. 
Baldauf et al (2003) anser att strategin ska skapa en medvetenhet för varumärket hos kunden 
för att därefter skapa lojalitet. Att se sambandet mellan investeringar i varumärket och lojala 
kunder är enligt Taylor et al (2004) en framgångsfaktor i utvecklande av strategier för 
varumärkeskapital. Yoo et al (2000) säger att alla marknadsföringsåtgärder har potential att 
påverka varumärkeskapital. Författarna fokuserar främst på faktorerna pris, butiksimage, 
distributionsintensitet, annonsering och priskampanjer för att utveckla varumärkeskapitalet. 
Pris används av kunder som en indikator på produktens kvalitet och är för marknadsförare 
positivt relaterad till varumärkeskapital. Butiksimage måste överensstämma med produkten 
för att kunderna ska få positiva varumärkesassociationer och vara lojala. Distributions-
intensitet, det vill säga i vilken mängd en produkt finns tillgänglig på marknaden, bör vara 
stor. Om kunderna inte måste lägga ner tid på att leta en produkt är de benägna att bli mer 
tillfredsställda och märkeslojala. Annonsering ökar varumärkesmedvetenheten för ett 
varumärke vilket leder till högre varumärkeskapital. Priskampanjer ska användas med 
försiktighet eftersom kunden har lätt att byta varumärke när priset återgår till det normala om 
varumärket endast uppfyller funktionsbehov (ibid). 
 
 
2.2 Varumärkesassociationer 
Det är enligt O´Cass och Grace (2003) lika viktigt att förstå varumärkesassociationernas 
betydelse som varumärkeskapitalets betydelse då det gäller marknadsföringen av varumärket. 
Chen (2001) säger att varumärkeskapital är beroende av associationer. James (2005) menar att 
förståelse för varumärkesassociationer bidrar till ett framgångsrikt varumärke. 
 
Hur känns varumärkesassociationer igen? James (2005) menar att varumärkesassociationer är 
abstrakta och därför är konsumentens känsla viktig för marknadsföraren. En svårighet för 
marknadsföraren enligt Dean (2004) ligger i att associationer snarare är belägna i kundens 
sinne än i marknadsförarens dokumentskåp. Det är speciellt bra med associationer när 
kunderna inte kan särskilja olika varumärken från varandra, menar Dean (2004), eftersom 
företaget då kan skapa konkurrensfördelar genom att differentiera associationer. Associationer 
baseras enligt Dean på produkterfarenheter, produktattribut, positionering av varumärket, pris, 
förpackning och upplevda substitut och är en del i företagets varumärkesstrategi. Chen (2001) 
menar att företag ska bygga positiva associationer för de fyra områdena; produkt, image, 
kompetens och socialt ansvar. Exempelvis säger Chen att associationer kan byggas upp 
genom sponsring eller reklam, i syfte att göra det lätt för kunden att förknippa företaget med 
varumärket. Roy och Cornwell (2003) anser att sponsring till evenemang som är viktiga för 
konsumenterna skapar uppmärksamhet och intresse för varumärket. 
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Det finns olika aspekter på associationer. Enligt James (2005) kan associationer ses ur tre 
olika perspektiv; företagets, konkurrentens eller en kombination av dessa. För att förstå 
associationer delar James (2005) in dem i följande kategorier;  

• Hantera situationen - marknadsföringen av varumärket får inte snävas in för mycket.  
• Produktkategorier - det är svårt att marknadsföra varumärket utanför den kategori det 

tillhör.  
• Produktattribut – attribut som inte är bundna till den specifika kategori varumärket 

tillhör.  
• Kundfördelar - förlänger relationen mellan kund och varumärket.  

 
Enligt del Rio, Vázquez och Iglesias (2001) klassificeras associationer i tre huvudkategorier; 
attribut, vinster och attityder. Attribut är de beskrivande kännetecken som karaktäriserar ett 
varumärke. Vinster är det personliga värde konsumenter bifogar till varumärkesattribut. 
Attityder är konsumenters totala utvärdering av ett varumärke. Chen (2001) har en modell 
som tydliggör varumärkesassociationer. 
 
 

Funktionella attribut 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varumärkesassociationer 
 

Organisationsassociationer 
 

Produktassociationer 
 Icke funktionella attribut 

 

Företagets kompetens- 
associationer 

     

Företagets sociala 
ansvarsassociationer 

 
 
Figur 2:3 Modell för varumärkesassociationer 
Från ”Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and 
brand equity” av A.C. Chen, 2001, The Journal of Product & Brand Management 10(7), 450. 
 
Chen delar in associationer i produktassociationer och organisationsassociationer. 
Produktassociationer delas i sin tur in i funktionella attribut och icke funktionella attribut. 
Funktionella attribut utgörs av produktattribut, funktionsfördelar och upplevd kvalitet. Icke 
funktionella attribut utgörs av symboliska associationer, känslomässiga associationer, pris och 
användarsituation. Organisationsassociationer delas in i företagets kompetensassociationer 
och företagets sociala ansvarsassociationer. Företagets kompetensassociationer handlar om 
personalens kompetens, forskning och utveckling, teknologisk innovation, produktions-
expertis och kundorientering. Sociala ansvarsassociationer beskriver i vilken utsträckning 
företaget är miljövänligt, kommunalt engagerad samt sponsrar kulturaktiviteter (ibid). 
 
Varför är det viktigt med associationer? Enligt Dean (2004) kan syftet med associationer vara 
att;  

• Differentiera varumärket - förse varumärket med attribut som särskiljer det från 
konkurrenterna.  

• Generera positiva associationer - kunderna upplever varumärket på olika sätt.  
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• Förse konsumenten med information - positiva associationer stärker varumärket när 
informationen är motsägelsefull. 

 
Low och Lamb Jr (2000) säger att marknadsförare använder associationer för att differentiera, 
positionera och utveckla varumärket. Syftet med detta är att skapa positiva attityder och ge 
uppslag till attribut eller vinst av att köpa och använda varumärket. För konsumenternas del 
används associationer för att hantera information vilket underlättar vid köpbeslutet (ibid). 
Unika associationer positionerar varumärket enligt Chen (2001) och skapar konkurrens-
fördelar. Bhat och Reddy (1998) säger att kunder har behov av funktion, det vill säga 
specifika och praktiska konsumtionsproblem eller behov av symbol, som exempelvis 
självimage och social identifikation. O´Cass och Frost (2002) menar att företaget behöver 
förstå såväl konsumentens funktionskonsumtion som statuskonsumtion för att förstå 
associationernas betydelse. Vidare säger O´Cass och Frost (2002) att varumärken som inte har 
symbolisk karaktär, överensstämmande image och varumärkeskänsla aldrig kommer att 
lämpas för funktion eller statuskonsumtion. Enligt Bath och Reddy (1998) uppstår 
funktionsfördelar och självimagefördelar vid kundens konsumtion. Funktionsfördelar handlar 
om att kunden sparar tid eller pengar och får en bättre produkt eller erfarenhet. 
Självimagefördelar handlar om att kunden vill se bra ut, må bra, bli intelligent eller rik. 
Kunden vill ofta ha båda fördelarna och ifall förväntningarna inte uppfylls kommer kundens 
associationer till produkten att bli negativa (ibid). Ju fler associationer kunden har till 
varumärket ju mindre påverkar dåliga erfarenheter kundens bild av varumärket enligt Chen 
(2001). 
 
Dean (2004) säger att företag inte enbart kan förlita sig på varumärkets självutveckling utan 
bör göra en grundlig uppskattning av varumärkesassociationerna. Därför menar Dean att det 
är viktigt att hitta en metod som mäter effekten av såväl nya som existerande associationer. 
Kim, Kim och An (2003) skiljer på kvantitativa och projektiva metoder för att mäta 
associationer. Kvantitativa metoder handlar om att kunden tillfrågas om vad de anser om 
associationer, medan projektiva metoder mäter bildtolkning och varumärkespersonlighet. 
Enligt Low och Lamb Jr (2000) mäts bland annat associationer genom varumärkesimage, 
varumärkesattityd och upplevd kvalitet. Varumärkesimage består av varumärkets funktion 
eller symbolik. Varumärkesattityd är konsumenters attityder gentemot varumärket och 
påverkar köpbeteendet. Upplevd kvalitet tillfogar värde till konsumenternas utvärdering av 
köpet.
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3 M
 detta kapitel behandlas hur litteratursökning, val av forskningsstrategi, undersöknings-
enhet och datasamlingsmetod gått till. Vidare skildras genomförandet, analysmetod samt 

metodproblem. 

ETOD 

 I
 
 
3.1 Litteratursökning 
Via Lucias databas hittade vi litteratur om varumärken. Vi sökte vetenskapliga artiklar i 
databasen Emerald, via Luleå tekniska universitets hemsida. Dessutom hittade vi, i Google, 
databasen Sage Publications som tillhandahåller artiklar publicerade i Journal of the Academy 
of Marketing Science. Sökorden som vi använde oss av i databaserna var följande: 
varumärke*, brand*, brands, services and brands, developed and brand, building brand, 
brand image, brand equity, brand association och association. Vidare letade vi referenser i 
böcker och vetenskapliga artiklar för att hitta fler källor. 
 
 
3.2 Forskningsstrategi 
Eftersom syftet med vår studie var att ta reda på hur tjänsteföretag ökar värdet på sitt 
varumärke, valde vi fallstudie som forskningsstrategi. Vi ansåg att detta handlade om en 
djupgående process, vilket en fallstudie lämpade sig för. Fallstudie gav oss möjligheten att 
undersöka en företeelse som utvecklats under en lång tid. Fallstudie var dessutom mest 
praktiskt genomförbart med tanke på vår begränsade tid och ekonomi.  
 
 
3.3 Fallstudieobjekt 
Eftersom vår utbildning inriktar sig på tjänstesektorn ville vi undersöka ett tjänsteföretag. 
Dessutom ville vi hitta ett tjänsteföretag med västerbottnisk anknytning som var beläget i 
närheten av Skellefteå. Vi valde Källan Hotell-Spa-Konferens AB som vår undersöknings-
enhet, vilken hädanefter benämns som Källan. Under vår studietid har vi uppmärksammat att 
tjänstföretag som bedriver spa-verksamhet har fått allt större plats i media. Vi tyckte 
personligen att Källan verkade vara ett intressant tjänsteföretag i den kategorin. Källan i sin 
nuvarande form har funnits sen 1997 och är ett lokalt företag som ligger i byn Åmliden, 3 mil 
väster om Norsjö. Källan är, som det fullständiga namnet antyder, ett tjänsteföretag som 
driver hotell, spa och konferensverksamhet. 
 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att göra personliga intervjuer eftersom vi ansåg att det var det alternativ som skulle 
ge oss mest nyanserade svar. Det gav både oss och respondenten möjlighet att förtydliga 
frågor och svar. Personliga intervjuer under avsatt tid ställde sig dessutom mindre stressigt än 
exempelvis telefonintervju. En, som vi såg det, fördel med personliga intervjuer hos företaget 
var chansen att få se den fysiska miljön och därmed lättare kunna sätta sig in i vad 
respondenterna pratade om under intervjuerna. Utifrån vår teoretiska referensram satte vi ihop 
en intervjuguide. Vi fick respons på frågorna i intervjuguiden av kurskamraterna vid ett 
seminarium och redigerade därefter vår intervjuguide (Se bilaga). Vi gjorde intervjuer med 
vd, ekonomiansvarig och receptionist.  
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3.5 Genomförandet 
På Internet hittade vi Källans hemsida1 med information om företagets personal. Vi tog 
kontakt med Arne Hellsten, vd på Källan, presenterade oss och berättade om vårt syfte med 
undersökningen. Vi framförde vår önskan att få intervjua personer i valda befattningar. 
Hellsten var positiv till vår förfrågan och lät oss boka tid för intervjuer. Vi skickade mail till 
företaget med information om vårt arbete för att ge respondenterna insyn i ämnet. 
Intervjuguiden skickades dock inte med till företaget. För att sätta oss in i företagets bakgrund 
och tjänster besökte vi deras hemsida före intervjutillfällena. Torsdag den 12 maj 2005 åkte vi 
till Källan i Åmliden.  Före intervjuerna fick vi möjligheten att gå runt i hela anläggningen 
och se oss omkring. Klockan 10.00 intervjuade vi Arne Hellsten, vd. Jim Lundmark, 
ekonomiansvarig, intervjuade vi klockan 11.30 och Åsa Lindmark, receptionist, klockan 
13.00. Intervjuerna ägde rum i Källans bibliotek och varje intervju tog ungefär en timme. 
Båda skribenterna antecknade respondenternas svar under intervjuerna och därför ansåg vi det 
inte nödvändigt att använda bandspelare. Efter intervjuerna frågade vi om vi fick återkomma 
ifall vi hade några kompletterande frågor.  
 
 
3.6 Analysmetod 
När samtliga intervjuer var slutförda sammanställdes de antecknade svaren i ett dokument. Vi 
kontrollerade att våra anteckningar stämde överens och hade täckt upp den information vi fått 
av respondenterna. 
 
 
3.7 Metodproblem  
Syftet med vår fallstudie var att undersöka hur tjänsteföretag arbetar för att öka värdet på 
varumärket. Det finns en mängd olika kategorier av tjänsteföretag. Därför var vi osäkra på i 
vilken utsträckning vårt fallstudieobjekt var representativt när det gällde att uppfylla syftet. 
Däremot tror vi att det är representativt mot syftet när det gäller tjänsteföretag i hotell- och 
konferensverksamhet.  
 
För att öka validiteten i vår fallstudie korrigerade vi intervjuguiden efter responsen vi fick av 
kurskamraterna. Något som kunde ha negativ inverkan på validiteten var att vi inte kunde 
sammanställa intervjuerna direkt efter respektive intervjutillfälle. Ett annat metodproblem 
kunde vara att respondenterna missförstod våra frågor eller kände sig obekväma i intervju-
situationen.  
 
För att öka reliabiliteten i vår fallstudie beskrev vi tillvägagångssättet i metodkapitlet. Vidare 
utformade vi en intervjuguide som vi fick respons på. Före intervjutillfällena skickade vi ett 
mail med information om vårt arbete för att göra respondenterna insatta i sammanhanget. Vi 
lämnade inte ut intervjuguiden eftersom vi inte ville ge respondenterna tid att tänka ut 
vinklade svar eller prata ihop sig. Vi ansåg även att det kunde ge respondenterna möjlighet att 
ta över hela intervjun och förekomma oss. Personliga intervjuer ökade reliabiliteten eftersom 
både skribenterna och respondenten gavs möjlighet att förtydliga oklara frågor och svar. 
Rundvandring i anläggningen gav oss ökad förståelse för företagets varumärke och 
personalens tankar kring detta vilket ökade reliabiliteten i arbetet. Vidare jämförde vi våra 
anteckningar av svaren från intervjuerna med varandra för att försäkra oss om att vi fått med 
det relevanta. 

                                                 
1 http://www.kallan-hotell.se 
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4 EMP
etta kapitel börjar med en kort historik om företaget och följs därefter av en 
sammanställning av intervjuerna. 

 

IRI 

 D
 
4.1 Företagets historik 
Källan byggdes 1992 på initiativ av läkaren Gideon Hellsten och företaget drevs då som en 
rehabiliteringsverksamhet. Företaget var en avknoppning av Norsjöprojektet som startade 
1985. Bakgrunden till Norsjöprojektet var att människorna i bygden hade ätit proteinrik mat 
och rört på sig i sina yrken som exempelvis gruvarbetare och skogsarbetare. När arbets-
situationen sedan ändrades fortsatte människorna med samma kost till följd att kolesterolet 
ökade, vilket i sin tur ledde till en markant ökning av sjukdomar i bygden. Därför startade 
Gideon Hellsten Källan för att få människorna att leva sundare med mat och motion. 
Verksamheten förändrades gradvis, från rehabilitering till att 1997 helt ersättas av friskvård. 
Idag ägs företaget av 13 regionala intressenter. 
 
Källan, i sin nuvarande form, drivs med fokus på hotell och konferensverksamhet. 
Befattningen som vd innehas sedan 2003 av Arne Hellsten, bror till grundaren Gideon 
Hellsten. Källans affärsidé grundar sig på kvalitet, lokala råvaror och miljötänkande. Utifrån 
detta vill företaget skapa en avslappnande miljö för dagens stressade människor. Källan 
sysselsätter 10 årsanställda, därav fem terapeuter som arbetar helger. Källans geografiska 
målgrupp är kunder från Luleå i norr till Umeå i söder samt inlandet däremellan. Den typ av 
kunder som Källan främst riktar sig till är företag, men även privatpersoner. 
 
Källan erbjuder hotellövernattningar, spa-behandlingar, konferenser och restaurang. I 
anläggningen finns det tillgång till gym, bastu, bubbelpool och utomhuspool. För de 
äventyrliga kunderna finns det möjlighet till skoteråkning, fyrhjulingar, hundspann, modell-
flyg och övernattning i lappkåtor. Medan de mer stillsamma kunderna kan ägna sig åt vin-
provning, Qigong och solarium. Sportiga kunder erbjuds femkamp, tävlingar och bordtennis. 
För kunder som vill vistas ute i naturen finns tillgång till skidspår med elbelysning, jakt, fiske, 
bad i badtunna och utflykt till skogskoja.  
 
 
4.2 Varumärkeskapital 
Hellsten berättar att varumärket Källan står för kvalitet, lokala råvaror samt rekreation för 
kropp och själ. Lindmark nämner att varumärket Källan förknippas med hög kvalitet på varor 
och tjänster i en för kunden avslappnande och rogivande miljö. Lundmark upplever att varu-
märket Källan står för hotell, god mat, Spa behandlingar, bad och aktiviteter. Vidare säger han 
att Källan är ett ställe mitt inne i skogen där lugn och tystnad råder. Alla är överens om att 
Källan i princip bara förknippas med positiva faktorer. Lindmark säger att många gäster 
förknippar Källan med rogivande miljö, vacker utsikt och avskildhet. Den goda maten som 
tillreds från grunden, utan halvfabrikat och konserver, är också en positiv faktor. Vidare 
nämner hon att personalen är noga med att uppmärksamma alla gäster och nämna dem vid 
förnamn under deras vistelse hos företaget. Vad som enligt Lindmark kan ses som en negativ 
faktor är att en del gäster har problem med att hitta till Källan. Hellsten kommer bara på en 
negativ faktor, vilket är att en del förknippar Källan med sjukhem och landsting, på grund av 
gamla Källans inriktning. Den stämpeln bleknar dock alltmer.  
 
Lundmark säger att företaget hittills inte drar finansiell nytta av varumärket, men att det 
används i marknadsföringen. Han menar att det är Hellstens förtjänst att marknadsförings-
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tänkandet i företaget lyckats så väl. När det gäller marknadsföringen säger Hellsten att 
varumärket är oerhört viktigt. Vid företagsstarten bjöd företaget in ortsborna som serverade 
såväl mat som information om företaget. Hellsten menar att om inte marknadsföringen slår 
väl ut hos ortsborna, som är ambassadörer för företaget, så kommer det inte heller vara 
möjligt att skapa en positiv bild av varumärket. Han menar att detta är den viktigaste delen i 
marknadsföringen. Som företagsledare ligger det nära till hands att satsa på arrangemang som 
ger snabba pengar, men Hellsten påpekar vikten av att vara konsekvent med den image 
företaget vill skapa hos kunderna. Företagets målgrupp utgörs till största del av företag som 
vill ha givande konferenser. Ölkvällar och aktiviteter för barnfamiljer har föreslagits, men 
detta skulle enligt Hellsten skada företagets varumärke som han menar ska återspegla lugn.  
 
För att få lojala och återkommande kunder arbetar företaget enligt Hellsten med att erbjuda 
kunden en bra produkt. Han menar att en toppenanläggning inte är någonting utan service-
inriktad personal. Lundmark säger att företaget arbetar för att ge kunderna god service och 
fräsch miljö. Dessutom är personalens bemötande viktigt eftersom kundens intryck av 
företaget hänger på kundens första intryck. Eventuella klagomål ska lösas av den personal 
som kunden vänder sig till. Lundmark påpekar att det är viktigt att personalen inte skickar 
kunderna vidare. Lindmark berättar att kontakten med gästerna är viktig. Hon nämner att 
personalen måste vara flexibla och lyhörda inför gästernas önskemål, förfrågningar och 
snabbt kunna anpassa sig till plötsliga förändringar. Hos andra företag kan oförutsedda 
händelser ofta mötas med irritation och ”kalla handen” av personalen. Lindmark berättar att 
de ofta får höra att gästerna på Källan bemöts av omsorg, värme och vänlighet av personalen. 
 
För att kunderna ska bli medvetna om varumärket jobbar företaget med marknadsföring, 
nätverk och kontakter enligt Lundmark. Som Hellsten sa tidigare skapas medvetenhet genom 
att informera personalen, lokalbefolkningen och därefter annonsering samt personlig 
marknadsföring.  
 
Att företagets tjänster tillgodoser kundens förväntningar och behov handlar enligt Hellsten 
och Lundmark enbart om personalen. Hellsten menar att personalen ska vara kompetent, 
välutbildad och kunnig. Lindmark säger att personalen ska ge kunderna ett vänligt bemötande. 
Hon menar att noga förberedelse och planering från personalens sida, är mycket viktigt. De 
måste notera detaljer, som exempelvis speciella önskemål om aktiviteter, rum och speciella 
behov. Företaget som är en allergifri anläggning har även höga krav på att städningen sköts 
professionellt. Även Lundmark menar att personalen ska vara välutbildade och kunniga inom 
sitt område. Likaså anser han att rummen ska vara fräscha, maten ska vara god och 
behandlingarna ska utföras av kunnig personal.  
 
Hellsten berättar att det inte finns något upphovsrättsligt skydd kopplat till varumärket 
eftersom Källan redan finns som företagsnamn i Stockholm. 
 
För att hos kund skapa medvetenhet om varumärket arbetar företaget enligt Hellsten med att 
ha en bra produkt som ger hälsa för kropp och själ. Hellsten och Lundmark är överens om att 
varumärket ska skapa en positiv bild av företaget mot kunderna. Enligt Lundmark uppfylls 
detta genom god mat, behandlingar, tystnad och natur. Lindmark däremot menar att image 
skapas av att en vistelse på Källan är lite exklusiv.  
 
För att ta reda på hur kunderna upplevt sin vistelse på Källan berättar Hellsten att det finns 
enkäter i alla rum som gästerna får fylla i. För att sporra gästerna att fylla i den så lottar 
företaget var tredje vecka ut en weekend på Källan. Hittills har de endast fått in tre missnöjda 
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kundenkäter. Missnöjda svar beaktas och företaget försöker hitta lösningar så långt det är 
möjligt. 
 
Namnet Källan har sin grund i den kallkälla med välgörande vatten som finns i området och 
denna symboliseras med bilden av två händer som det rinner vatten ur1. Denna symbol ska ge 
en omfamnande tanke till Källan. I matsalen finns det en kran där kunderna kan ta vatten som 
kommer från kallkällan. Företaget använder även en örn som symbol2. Örnen ska symbolisera 
anläggningen, vilken är byggd i form av en örn som landar på Åmlidenberget - Västerbottens 
högsta berg.  
 
Företagets varumärke stärks genom användandet av teknologi som Internet. Hellsten säger att 
företaget är noga med hemsidans layout och uppdatering. Han menar att det är viktigt att 
kunderna ska känna sig välkomna på hemsidan och få en känsla av att företaget är 
annorlunda. Lindmark säger att varumärket stärks genom annonsering, personliga säljresor 
och nöjda gäster. För att stärka varumärket arbetar företaget med olika strategier på kort 
respektive lång sikt. På kort sikt handlar det om kulturella och smala arrangemang som 
exempelvis författarkvällar. Hellsten berättar om Landart, en tävling i naturkonstverk för 
florister, vilket är ett sätt för företaget att sticka ut. Han anser att detta är ett arrangemang som 
harmoniserar med varumärket. Lundmark säger att varumärket stärks genom utökade 
behandlingar samt kvalitet på mat och boende. Han menar att det är viktigt att visa att 
företaget finns och att bibehålla kvaliteten på tjänsterna. På lång sikt vill företaget bredda sitt 
upptagningsområde vilket görs genom stora blänkare i lokaltidningar och personliga besök. 
Hellsten påpekar vikten av att jobba långsiktigt med marknadsföringen.  
 
Lundmark säger att den prisdifferentiering som företaget har är säsongspris på rum och 
luncher under sommarmånaderna. Företaget använder inte pris i marknadsföringen utan 
arbetar framför allt med kvalitet. Det är priskrig på hotellövernattningar i området för 
närvarande, men Hellsten säger att företaget inte möter detta med prissänkningar utan med 
förhöjd kvalitet. Vidare berättar han att företaget jobbar med kompletta paketlösningar för att 
kunden ska få en tydlig bild av kostnaderna. Lindmark säger att många gäster väljer kvalitet 
framför pris och därmed faller valet på Källan. Företaget använder företagsmiljön i 
marknadsföringen. Hellsten säger att företagets anläggning och placering är ett av deras 
starkaste kort eftersom både miljö och hälsa fått allt större betydelse de senaste åren. Även 
Lundmark menar att tystnaden, lugnet och närheten till naturen är viktiga delar i marknads-
föringen. Han nämner att företag som kommer för att ha konferenser på Källan uppskattar 
avståndet från civilisationen och möjligheten att låna skidor och gåstavar. 
 
Källan marknadsförs genom annonsering i tidningar som Västerbottens-Kuriren, 
Västerbottens Folkblad, Expressen, Aftonbladet och näringslivstidningar. Lundmark berättar 
att företaget gör punktinsatser, det vill säga stora annonser publiceras sällan i stället för små 
annonser som publiceras ofta. Hellsten säger att annonsering främst sker under höst respektive 
vårsäsong och vid speciella arrangemang.  
 
 
4.3 Varumärkesassociationer 
Lundmark vill att kunderna ska associera Källan med fräsch anläggning, lugn, trevlig och 
avslappnande miljö, god mat och natur. Hellsten vill att kunderna ska associera Källan med en 
bra produkt, stillhet och hälsa för kropp och själ. Lindmark säger att personalen ser med 
                                                 
1 För symbolen med händerna se: www.kallan-hotell.se 
2 För symbolen med örnen se: www.kallan-hotell.se 
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stolthet på varumärket Källan. Hon vill att gästerna ska associera Källan med en trevlig 
vistelse – ett ställe de gärna återvänder till. 
 
Positiva associationer skapas enligt Hellsten genom en bra produkt, en välkomnande attityd 
och förtroende för gästerna. Han menar att förtroende skapas genom att visa att företaget litar 
på gästerna. Exempelvis finns det en korg med godis och dryck på disken där kunderna får 
plocka själv och skriva upp inköpet på en lista. Han fick iden av en bonde i Stöcke som sålde 
potatis vid landsvägen. Kunderna fick stoppa pengar i en burk och bonden hade inte förlorat 
en enda obetald potatis på det. Lindmark säger att positiva associationer skapas genom att 
bygga upp förväntningar hos gästande företags personal inför deras konferensbesök hos 
Källan. Kunder som kommer med förväntningar upplever ofta en trevlig vistelse på Källan 
enligt Lindmark. Lundmark säger att associationer skapas genom gott rykte, aktiviteter, 
uppträdande, revyer och positiva tidningsartiklar som skrivs om Källan. Företaget måste 
skapa associationer så att kunderna lockas av marknadsföringen. Dessutom säger han att det 
är viktigt att personalen pratar positivt om sitt arbete och om företaget. Hellsten menar att det 
är viktigt att välja rätt inriktningar på aktiviteterna. Exempelvis ordnar företaget danser med 
lugn musik för att skapa associationer som matchar företagets varumärke. 
 
Då det gäller marknadsföringen berättar Lundmark att det är viktigt att företaget syns. Det är 
även viktigt att förmedla sitt budskap och ha annonser som syns. Företaget riktar sig i 
huvudsak mot företag vilka svarar för 65 % av intäkterna. Privatpersoner står för 30 % och 
resterande 5 % utgörs av turister och bussresor. Många företag kommer till Källan för 
konferensdagar medan privatpersoner kommer på helgerna. Privatpersonerna som kommer till 
Källan är övervägande i medelåldern, men Hellsten ser en tendens att yngre generationer allt 
oftare gästar företaget. För att marknadsföra Källan gör Hellsten personliga besök hos 
landsting, länsstyrelser och kommuner i regionen. Hellsten och Lundmark nämner att det är 
viktigt att hitta företagens nyckelpersoner vid denna typ av marknadsföring. De poängterar att 
nyckelpersonerna sällan är företagens ledare, utan snarare personer som exempelvis 
receptionister. Hellsten bekräftar detta och påpekar åter vikten av att informera lokal-
befolkningen innan övrig marknadsföring sker. Hellsten berättar att han har jobbat medvetet 
med en förändring av marknadsföringen. Han säger att det är viktigt att hitta rätt målgrupp 
och använda rätt medier. Exempelvis hade företaget tidigare en länk på Aftonbladets hemsida 
i Sörmland. För att hitta Källans länk var man tvungen att klicka sju gånger. Denna 
marknadsföring visade sig vara dyr, ineffektiv och dessutom nådde den fel målgrupp både då 
det gäller geografisk marknad och typ av kund.  
 
Forskning och utveckling är ett begränsat inslag i företagets verksamhet, men Lindmark och 
Lundmark säger att det är viktigt att spa-behandlingarna utvecklas. Dessutom försöker 
företaget komma på nya aktiviteter att erbjuda kunderna, bland annat pratade Hellsten om 
olika kulturarrangemang. Samtidigt som forskning och utveckling inte spelar så stor roll är 
personalens kompetens livsavgörande för varumärket. Hellsten menar att varumärket och 
personalen inte på något sätt går att separera från varandra. Han säger att varumärket i 
grunden är viktigast men det är personalen som förverkligar vad varumärket står för. Enligt 
Lundmark har personalens kompetens mycket stor betydelse för varumärket. Det är viktigt 
med bra personal som kan bemöta kundernas förväntningar. Han menar att kunderna som 
kommer till Källan ska märka att kvaliteten överstiger förväntningarna. Om kundernas 
förväntningar inte infrias på grund av att personalen är otrevliga och ej serviceinriktade så 
påverkas varumärket negativt. Lindmark säger att hennes förmåga att vara insatt, lyhörd och 
flexibel har stor betydelse för att kunderna ska få en positiv bild av varumärket. 
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Social- och miljöansvar är viktiga delar för företaget. Hellsten berättar att företaget sponsrar 
ett 20-tal ideella föreningar i närområdet och detta skapar goodwill för företaget. Lindmark 
nämner att företaget tar emot prao-elever från skolor från både närområdet och övriga landet. 
Både Hellsten och Lindmark säger att miljötänkandet prioriteras i företaget. Källan, som är en 
allergifri anläggning, fick miljöpris för att byggnaden uppfördes på ett miljövänligt sätt. 
Miljötänkandet går igen i miljövänliga produkter, som exempelvis papper och rengörings-
medel, vilka ingår i ett retursystem för återvinning. Lundmark berättar att köket använder 
lokalproducerade råvaror så långt som det är möjligt och är Gastro Botnia godkänd. Gastro 
Botnia är ett EU-finansierat projekt som uppmanar restaurangerna i Kvarkenområdet att 
använda lokalt producerade råvaror och produkter. Genom förkortade transporter uppstår 
därmed miljömässiga vinster.  
 
Lundmark berättar att maten särskiljer företagets varumärke från konkurrenternas. Han menar 
att närhet till naturen, kranen med källvattnet och varumärket med handen är de mest unika 
associationerna sammankopplade med varumärket. Hellsten och Lindmark är inne på samma 
linje och menar att varumärket, med handen som håller en vattenkälla, i sig är unikt eftersom 
det ger en omfamnade tanke till Källan. För att särskilja varumärket från konkurrenternas 
säger Lindmark att företaget erbjuder gästerna ett andrum för tid, tanke, återhämtning och 
avkoppling. Hon menar att många gäster upplever en sakral känsla av mystik och stillhet på 
Källan, där de får chans att vila och komma ikapp sig själva. 
 
Hellsten och Lundmark är överens om att Källan inte uppfyller kundernas statusbehov 
eftersom ingen av dem tror att kunderna skryter med att ha varit på Källan. Genom att ha en 
bra produkt anser Hellsten att Källan uppfyller kundens funktionsbehov. Lundmark menar att 
funktionsbehovet uppfylls i och med att Källan ger en bra upplevelse. Avslutningsvis säger 
Lindmark när det gäller att uppfylla gästernas behov:  

”Källan – till att bara få vara sig själv en stund, 
Källan – en upplevelse man gärna berättar för sina bekanta om att man har varit här” 
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5 DI
 detta kapitel jämför vi teorin mot empirin och avslutar med att besvara forsknings-
frågorna. 

 

SKUSSION 

 I
 
5.1 Varumärkeskapital 
Varumärket Källan har en symbol med två händer medan byggnaden symboliseras av en örn. 
Aaker (2002, s 7) säger att varumärkeskapital är en uppsättning tillgångar eller skulder som 
läggs till eller dras från värdet som tjänsten förser företaget eller kunden med. Detta bekräftas 
i empirin av samtliga intervjuade som säger att Källan förknippas med övervägande positiva 
faktorer. Personalen har olika aspekter när det gäller vilka positiva faktorer som Källan 
förknippas med. Hellsten poängterar kvalitet, lokala råvaror samt rekreation för kropp och själ 
medan Lundmark lyfter fram tjänsterna som företaget erbjuder. Lindmark nämner kvalitet på 
tjänsterna och den speciella miljön. De få negativa faktorer som personalen tror att Källan 
förknippas med håller alltmer på att blekna bort. 
 
När det gäller varumärkeskapital kan det i teorin definieras utifrån olika synsätt. Källan 
stämmer bäst in på det kundorienterade synsättet, som enligt Baldauf, Cravens och Binder 
(2003) används av marknadsförare. Källan passar även in i den marknadsföringsbaserade 
synvinkeln, vilken enligt Motameni och Shakrokhi (1998) ökar effektiviteten i marknads-
föringen. Hellsten är väl insatt i marknadsföringstänkandet och jobbar för att dra nytta av de 
fördelar varumärket kan ge företaget. Motameni och Shakrokhi (1998) samt Kim, Kim och 
An (2003) pratar om ett finansiellt perspektiv, men i dagsläget drar inte Källan någon 
finansiell nytta av varumärket. 
 
Varumärkeskapital delas enligt Aaker (2002, s 9) i teorin in i varumärkeslojalitet, 
varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och andra privatägda eller 
patentskyddade tillgångar, vilka skapar värde för såväl kunder som företaget. Genom att 
erbjuda kunden en bra produkt med serviceinriktad personal skapar företaget varumärkes-
lojalitet. Alla intervjuade är väl medvetna om hur viktig personalens bemötande mot kunderna 
är när det gäller varumärket. Varumärkesmedvetenhet skapas enligt Hellsten genom att aktivt 
marknadsföra företaget internt, lokalt och regionalt. Även positiv word-of-mouth stärker 
medvetenheten för varumärket. För att kunderna ska uppleva att företagets tjänster håller god 
kvalitet arbetar företaget med välutbildad och kunnig personal. Likaså ska rum och mat hållas 
fräscha och behandlingar ska utföras professionellt. Lindmark påpekade vikten av att hålla 
reda på alla gästers olika önskemål. Varumärkesassociationer skapas enligt Hellsten 
framförallt genom att företaget erbjuder en bra produkt. Det finns ingen ”patentskyddad” 
tillgång i företaget eftersom namnet Källan redan var upptaget. Varumärkesimage handlar 
enligt teorin om hur målmarknaden upplever ett varumärke. För att hos kund skapa 
medvetenhet om varumärket är personalen överens om att det handlar om att erbjuda 
kunderna en bra produkt.  
 
Enligt Na, Marshall och Keller (1999) är det viktigt att mäta företagets varumärkeskapital. 
Källan gör detta genom enkäter som gästerna får fylla i och eftersom företaget lottar ut en 
weekend har svarsfrekvensen varit hög. 
 
För att skapa och stärka företagets varumärke säger Taylor, Celuch och Goodwin (2004) samt 
Baldauf, Cravens och Binder (2003) att företaget bör utarbeta strategier för varumärket. Detta 
var något som Hellsten var väl medveten om och de har både kort- och långsiktiga strategier. 
På kort sikt arbetar företaget med arrangemang som harmoniserar med vad företaget vill att 
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varumärket ska stå för. Dessutom arbetas det kontinuerligt med förbättring och uppdatering 
av hemsidan. På lång sikt har Hellsten planer på att utöka företagets upptagningsområde. 
Symbolerna som finns kopplade till varumärket används i marknadsföringen. 
 
Marknadsföringsåtgärder, som enligt Yoo, Donthu och Lee (2000), har möjlighet att påverka 
varumärkeskapital är faktorer som pris, butiksimage, distributionsintensitet, annonsering och 
priskampanjer. Företaget använder sig av prisdifferentiering under sommarsäsongen, men i 
övrigt används varken pris eller priskampanj som marknadsföringsåtgärd. Hellsten är 
medveten om företagets butiksimage och arbetar därför för att den ska överensstämma med 
varumärket. Han vill att alla arrangemang och marknadsföringsåtgärder ska ge kunderna 
positiva varumärkesassociationer. Distributionsintensitet är inte aktuellt eftersom Källan bara 
finns i Åmliden. Annonsering sker främst under höst och vårsäsong med större annonser i 
tidningar. 
 
 
5.2 Varumärkesassociationer 
Varumärkesassociationer är enligt Aaker (2002, s 25) något som kunden sammankopplar med 
varumärket. För företaget handlar det om att skapa positiva värden med varumärkes-
associationer. Enligt teorin byggs positiva associationer genom företagets produkt, image, 
kompetens och socialt ansvar. Under intervjun återkom Hellsten ofta till produktens betydelse 
för varumärket. Han var väl medveten om att alla varor och tjänster i företaget måste stämma 
överens med vad företaget vill att varumärket ska associeras med. Likaså var betydelsen av 
personalens kompetens uppmärksammad av såväl Hellsten som Lundmark. Exempelvis sa 
Hellsten att en toppenanläggning inte är någonting om inte personalen är medvetna om sin 
roll i tjänsten som erbjuds kunderna.  
 
När det gäller associationer och företagets marknadsföring har Hellsten strategiskt arbetat 
med att förändra företagets marknadsföring. James (2005) nämner svårigheterna med att 
marknadsföra varumärket utanför sin kategori. Företaget har bland annat löst det genom att 
rikta marknadsföringen till nyckelpersoner. Dessutom är företaget noga med att, i rätt media, 
rikta sin marknadsföring mot rätt målgrupp.  
 
Chen (2001) delar in associationer i produkt- och organisationsassociationer. När det gäller 
organisationsassociationer är personalen överens om att de egna insatserna mot kunden är 
viktigare än något annat. De är även överens om att personalen måste kunna bemöta kundens 
förväntningar och önskemål. Forskning och utveckling har ett väldigt litet inslag i företaget 
vilket enligt Hellsten beror på att de inte är ett produktionsföretag. Däremot prioriteras social- 
och miljöansvar i företaget som både sponsrar föreningar i närområdet och använder sig av 
miljövänliga alternativ.  
 
För att särskilja företagets varumärke från konkurrenternas arbetar företaget med sina givna 
associationer, som exempelvis kallkällan och naturen. Dessa utgör för företaget unika 
associationer till varumärket, vilket enligt Chen (2001) är av betydelse när det gäller att 
särskilja sig från konkurrenterna. 
 
Bath och Reddy (1998) säger att kunder har behov av såväl funktions- som statuskonsumtion. 
Ingen av de intervjuade hade tänkt i sådana banor och de tror inte att kunderna skryter med att 
ha varit på Källan. Denna teori är, enligt Hellsten, mer avsedd för varumärket i produktions-
företag. 
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Som vi nämnt tidigare har Källan genom sina enkäter möjlighet att få inblick i gästernas 
associationer till varumärket. 
 
 
5.3 Forskningsfrågorna besvaras 
– Hur arbetar tjänsteföretag för att öka värdet på sitt varumärke? 
Företaget vill att varumärket ska stå för kvalitet, lokala råvaror och miljö. Kvalitet är en viktig 
faktor i företag och används som konkurrensmedel framför åtgärder som exempelvis pris. 
Lokala råvaror används i restaurangen och är ett sätt för företag att öka värdet på sitt 
varumärke.  
 
Företag arbetar med strategiskt tänkande när det gäller marknadsföring. Vid företagsstarten 
informerades ortsbefolkningen om företaget, för att de i sin tur skulle prata positivt om 
Källan. Andra marknadsföringsverktyg som kan användas av företag är Internet och 
personliga säljbesök. Företag bör vara noga med att all marknadsföring ska stämma väl 
överens med företagets image och affärsidé. Exempelvis ordnar Källan inga ölkvällar, vilket 
skulle vara ett sätt att lätt tjäna pengar på. Företaget anser att sådana arrangemang skulle vara 
till skada för varumärket, eftersom Källan ska stå för en avslappnade miljö för gästerna. 
Företaget vill erbjuda en bredd av tjänster och en bra produkt. För att uppnå detta krävs en 
personal som är tillmötesgående och serviceinriktad. Ett sätt att ta reda på kundernas 
erfarenheter av företaget och eventuella klagomål är de enkäter som gästerna erbjuds att fylla 
i. Detta är ett sätt att ge företag möjligheter att förbättra sin verksamhet och därmed ytterligare 
öka värdet på sitt varumärke. 
 
– Hur skapar tjänsteföretag varumärkesassociationer? 
Produkt, kvalitet och personal är tre viktiga faktorer som har hög prioritet hos företag när det 
gäller skapandet av associationer. Val av aktiviteter bör väljas med omsorg eftersom företag 
vill erbjuda sådant som de vill att kunderna ska förknippa med sitt varumärke.  
 
När det gäller skapandet av associationer är det av betydelse att personalen ser med stolthet på 
företagets varumärke. Det är viktigt att personalen pratar positivt om sitt företag och bemöter 
kunderna med en välkomnande attityd. Ett litet annorlunda sätt att skapa associationer som 
Källan använder sig av är att de låter gästerna själva plocka godis och dryck när receptionen 
är obemannad. Detta skapar hos gästerna förtroende för företaget, vilket i sin tur leder till att 
gästerna ger företaget förtroende. Den allergifria anläggningen och den vackra naturen är 
också faktorer som ökar värdet på Källans varumärke. Företag kan med hjälp av 
miljötänkande skapa positiva associationer till sitt varumärke. Dessutom skapas associationer 
genom att företag tar socialt ansvar, exempelvis genom att ta emot prao-elever eller sponsra 
föreningar. 
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6 SL
 detta kapitel finns de slutsatser vi kommit fram till, teoretiskt och praktiskt bidrag samt 
förslag till fortsatt forskning.  

 

UTSATS 

 I
 
6.1 Slutsatser 
Varumärkeskapital och varumärkesassociationer är viktiga faktorer när det gäller att öka 
värdet på tjänsteföretagets varumärke. Syftet med vår studie var att undersöka hur tjänste-
företag gör för att öka värdet på sitt varumärke. Vi kom fram till följande resultat; 
 
För att öka värdet på varumärket måste allt som sker i tjänsteföretaget leva upp till vad 
företaget vill att varumärket ska stå för. Företagets viktigaste verktyg för att uppnå enhet kring 
produkten och varumärket är personalen. Om personalen inte förverkligar vad varumärket står 
för kommer kunderna inte att uppleva bra kvalitet på produkten. Speciellt i tjänsteföretag 
ligger ett stort ansvar hos personalen och det kräver att all personal i företaget förstår sin roll 
och hur viktig den är för varumärket. 
 
När det gäller marknadsföringen av varumärket krävs genomtänkta åtgärder, som matchar 
företagets image. Det var taktiskt av företag att vid företagsstarten informera lokalbefolkning 
om företaget, eftersom lokalbefolkningen är obetalda marknadsföringsambassadörer. Att 
lokalbefolkningen ses som viktiga för företaget bekräftas då företaget exempelvis sponsrar 
lokala föreningar. Marknadsföring bör ses ur såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt 
perspektiv. För att öka värdet på sitt varumärke är det är betydelsefullt att företaget använder 
rätt marknadsföring. Om företaget exempelvis vill spegla lugn och harmoni bör produkterna 
anpassas därefter. Det kan ligga nära till hands att under lågsäsong erbjuda tjänster och 
arrangemang som ger snabba pengar, men för att stärka varumärket bör företaget bara erbjuda 
produkter som matchar vad företaget vill att varumärket ska stå för. Om företaget erbjuder fel 
produkter sker det till bekostnad av ett kantnaggat varumärke. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt att allt som rör företaget måste vara 
överensstämmande med varumärket.  
 
 
6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Teoretiskt har vår undersökning inte bidragit med några nya teorier. Det är snarare så att 
gamla teorier stärkts ytterligare genom vår undersökning. 
  
Praktiskt så tror vi att andra tjänsteföretag inom hotell- och konferensbranschen kan finna vår 
undersökning intressant. Den ger en insikt i hur sådana tjänsteföretag kan arbeta för att öka 
värdet i sitt varumärke. I tjänsteföretag är det viktigt att personalen är medvetna om sin roll i 
framförandet av vad varumärket ska stå för. Det är även viktigt med enhetlig marknadsföring 
och strategier kring varumärket. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt förslag till fortsatta studier när det gäller tjänsteföretag och varumärket är att studier kan 
göras utifrån kundens synvinkel. Det skulle vara intressant att ta reda på om kunderna värde-
sätter varumärket och vilka associationer de har till varumärket. 
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Intervjuguide 
Allmänna frågor 

• Historik om företaget 
• Affärsidé 
• Personal och kunder  
• Företagets tjänster 

 
Frågor kring varumärkeskapital 

1. Vad står varumärket Källan för? 
– tillgångar respektive skulder 

2. Vilket synsätt har ni på varumärket? 
– används det i marknadsföringen? 
– drar ni finansiell nytta av dem? 

3. Hur gör ni för att få lojala och återkommande kunder? 
4. Hur gör ni för att hos kund skapa medvetenhet om varumärket? 
5. Hur gör ni för att tjänsterna ska tillgodose kundens förväntningar och behov? 
6. Finns det något upphovsrättsligt skydd kopplat till varumärket? 
7. Vilken bild (image) vill ni att kunderna ska ha av varumärket? Hur jobbar ni med det?  
8. Har ni något sätt att ta reda på hur varumärket upplevs av kund? 

– hur i så fall? 
9. Hur gjorde ni för att skapa varumärket? 
10. Hur arbetar ni för att stärka varumärket? 

– har ni några strategier? Långsiktiga? Kortsiktiga? 
11. Hur används… 

– pris & priskampanjer 
– företagsmiljön  
– annonsering  
…i marknadsföringen? 

 
Frågor kring varumärkesassociationer 

1. Vilka associationer vill ni att kunderna ska få då de hör Källan?  
2. Hur gör ni för att skapa positiva associationer till varumärket? 
3. Hur tänker ni kring marknadsföringen av varumärket? 

– vad är viktigt? 
– mot vem riktas marknadsföringen? 
– hur marknadsförs varumärket? 

4. Vilken betydelse för varumärket har;  
– personalens kompetens (produktexpertis) 
– forskning och utveckling  

5. Hur tänker ni kring social- (ex. sponsring, kommunalt engagemang) och miljöansvar?  
6. Hur särskiljer ni ert varumärke från konkurrenternas varumärken? 

– finns det några unika associationer kopplade till varumärket? Vilka i så fall? 
7. Hur tillgodoser ert varumärke kundens funktions- respektive statusbehov? 
8. Har ni något sätt att ta reda på kundernas associationer till ert varumärke? 
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