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Förord 
 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Ulf Sternhufvud för de handledningar och stöd som 

han gett oss under skrivandet av vår uppsats. 

 

Vi vill även tacka våra respondenter Serena Tekgultekin och Perham Rezaie på Akademisk 

Omtanke som var vänliga nog att ta sig tid och ställa upp på intervju som varit mycket 

givande. 
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Abstract 
 
Svensk titel: Strävan efter ett konkurrenskraftigt varumärke, - En fallstudie av Akademisk 
Omtanke 
Engelsk titel: The quest for a competitive brand, - A case study of Akademisk Omtanke  
Författare: Angelica Kanerva & Adnan Musliu  
Färdigställd (år): 2011 
 

Handledare: Ulf Sternhufvud 
 
The paper is conducted and written in Swedish. 

Today, the brand has become more and more important for companies. As competition in the 

market is constantly increasing the companies have to constantly evolve in order to keep up. It 

is no longer enough to have the best sales techniques or different offers, nowadays it’s 

something else that distinguishes the product/brand. 

Market competition is increasing and it still comes in an increasing number of similar 

products and new businesses. Due to this our purpose with this paper is to find out how newly 

started companies should act in order to build up a stronger brand. 

 

There are several theories and models from different authors on how companies should go 

about building their brand and also various traps to be avoided. We have chosen to use for 

example,  Aaker and Melin's brand platform, Aaker identity traps, Kapferer's identity prism, 

etc., then comes the analysis to compare empirical data with theory.  

 

In this paper, we wanted to find out how a new company can build its brand. Therefore, we 

chose to interview Akademisk Omtanke. It is a service company that rents out homework and 

babysitting services to families. 

 

In the theoretical framework, we have raised several different theories and models from 

different researchers in the field. After the comparison between our theory and empirical 

work, we present an analysis. In conclusion, we have discussed the conclusions and proposals 

on how companies can go about in the trademark reconstruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: (Marketing, brand, brand building, service) 
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: Strävan efter ett konkurrenskraftigt varumärke, - En fallstudie av Akademisk 
Omtanke 
Engelsk titel: The quest for a competitive brand, - A case study of Akademisk Omtanke  
Författare: Angelica Kanerva & Adnan Musliu  
Färdigställd (år): 2011 

 

Handledare: Ulf Sternhufvud 
 
 
I dagens läge har varumärken blivit allt viktigare för företagen. Eftersom konkurrensen på 

marknaden ständigt ökar måste företagen ständigt utvecklas. Det räcker inte längre att ha den 

bästa försäljningstekniken eller olika erbjudanden utan nu måste det finns något annat som 

utmärker produkten/varumärket.  

Konkurrensen på marknaden ökar och det kommer in allt fler liknade produkter och 

nystartade företag.  Pågrund av detta är vårt syfte med denna uppsats att titta närmare på hur 

nystartade företag bör bygga upp sitt varumärke för att få det starkt.  

 

Det finns många olika teorier och modeller från olika författare om hur företag bör gå tillväga 

för att bygga sitt varumärke. Man har också utvecklat olika fällor som bör undvikas. Vi har 

valt att använda oss utav exempelvis Aakers och Melins varumärkesplattform, Aakers 

identitetsfällor och Kapferers identitetsprisma i den teoretiska referensramen, för att sedan i 

analysen jämföra empirin med teorin. 

 

Med uppsatsen vill vi ta reda på hur ett nystartat företag kan gå till väga för att bygga upp sitt 

varumärke. Därför valde vi att intervjua företaget Akademisk Omtanke. De är ett 

tjänsteföretag som hyr ut personal för läxhjälp och barnpassning till behövande familjer.  

 

I den teoretiska referensramen har vi tagit upp flera olika teorier och modeller från olika 

forskare inom ämnesområdet. I slutsatserna diskuterar vi våra slutsatser samt ger förslag på 

hur företag kan gå tillväga i sitt varumärkesuppbyggande. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: (Marknadskommunikation, varumärke, varumärkesuppbyggnad, tjänst) 
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1. Inledning 
 

 

I vårt inledningskapitel ger vi en beskrivning av problemets bakgrund där vi beskriver 

rådande förhållanden i branschen. Därefter förs en problemdiskussion där vi diskuterar de 

olika utmaningar och hinder som företagen får handskas med. Problembakgrund och 

problemdiskussion står sedan som grund för problemformuleringar, problemavgränsningar 

och uppsatsens syfte. Dessutom tillkommer nyckelbegrepp och förklaring av dessa.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

Idagens samhälle har konkurrensen mellan företag på marknaden blivit stenhård. Skillnaderna 

mellan produkter/tjänster som erbjudanden blir bara mindre och mindre inom samma bransch. 

Det har idag blivit ytterst viktigt att företagen verkligen gör allt de kan för att möta kundens 

krav, därför måste de satsa på produkt- och tjänstekvalitet. Nu för tiden hjälper det inte att ha 

den bästa föresäljningstekniken eller olika erbjudanden utan det måste vara något annat som 

utmärker produkten/tjänsten.  

Varumärket har blivit det som kan utmärka produkten, sett ur kundens perspektiv. 

(Gustavsson & Lindberg 2010) Man kan säga att ett varumärke kan underlätta ett köp. Ett 

starkt varumärke kan skapa en trygghet för kunden, bidra till mer lojala kunder och även 

möjliggöra högre prissättning på sina tjänster och erbjudanden. (Bremberg 2010).  

Det finns ett flertal exempel på sådana situationer, exempelvis testet mellan Coca-Cola och 

Pepsi. I undersökningen fick inte deltagarna veta vilka glas som innehöll vad, dem skulle 

dricka ur båda glasen och säga vilken dem tyckte bäst om. Resultatet av detta här var att 51 % 

valde Pepsi och 44 % valde Coca Cola som trots det sämre resultatet i smaktestet är det mest 

dominerande varumärket inom den marknaden (Dahlén & Lange 2009) 

Marknadsföringen kan öka och bli mer effektiv med hjälp av ett starkt varumärke. Ett 

exempel på det är att tekniken word-of-mouth uppstår bland kunderna, där de förmedlar sina 

upplevelser till vänner och bekanta. Ett starkt varumärke kan man säga är ett tydligt 

varumärke och ett tydligt varumärke är lättare att förmedla till andra (Gustavsson & Lindberg 

2010) 

När ett litet företag kommer in på marknaden så är det viktigt att marknadskommunikationen 

är konstruerad så att konsumenterna blir informerade om vad varumärket står för och vad de 

gör. Varumärkeskännedom är viktigt när det gäller uppbyggnad av ett nytt varumärke. 

(Dahlén & Lange 2009) Det är viktigt att förstå hur varumärken kan hjälpa till att generera ett 

värde då det enligt Melin (1999) är nyckeln till en lyckosam varumärkesuppbyggnad.  

När alliansen införde rutavdraget var det många som såg chansen att starta nya företag inom 

barnpassning, läxhjälp etc. Branschen har funnits länge men eftersom priserna varit höga har 

folk använt sig utav svartarbetare inom dessa tjänster. Med hjälp att rutavdraget vill alliansen 

att privatpersoner skall köpa tjänsterna vitt och hoppas på att svartarbetet ska minska, idag 

finns det dock ingen statistik som kan visa det. (Alexandra Hernadi, Maria Sundén Jelmini, 

David Levin 2010) Kort efter att rutavdraget trädde fram startade företaget Akademisk 
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Omtanke då de såg att intresset av dessa tjänster hade ökat enormt och såg då en möjlighet att 

komma in i branschen. Det stora problemet idag är att många privatpersoner tror att läxhjälp 

och barnpassning bara används i de lite finare områdena men med hjälp av rutavdraget ska 

flera olika människor ha möjlighet att använda sig utav tjänsterna. (Akademisk Omtanke 

2011) 
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1.2 Problemdiskussion  

Som vi har nämnt i problembakgrunden är det väldigt stark konkurrens mellan företagen i de 

flesta branscher. Marknaden kräver att företagen ständigt jobbar med att öka sin 

konkurrenskraft. Detta kan man självklart göra på många olika sätt, genom att beröra pris, 

produkt/tjänstkvalité m.fl. men många gånger är det just ett företags varumärke som gör att 

konsumenter köper just deras varor eller tjänster. Idag värderas inte ett företag genom att mäta 

deras muskler (finansiell styrka), maskiner antal kvadratmeter etc. Nu för tiden är det den 

allmänna varumärkeskännedomen som ger det där extra värdet. ( DLF/delfis 1995) Så idag 

strävar företagen mer på att få ett starkt och lojalt varumärke för att kunna konkurrera ut sina 

konkurrenter på marknaden. 

Som Jean-Noel Kapfer, professor i Marketing Strategy säger: ”Varumärket måste ha en 

identitet och varumärket är företagets huvudkapital”. 

För att få ett starkt varumärke måste man använda sig av olika hjälpmedel för att nå ut till 

kunderna och med hjälp av marknadskommunikationens olika delar kan man finna just det 

verktyg som man behöver.  

Exemplet som vi tagit upp i problembakgrunden visar tydligt hur viktigt varumärket är för 

företagen. Smaktestet visade att de deltagande ansåg Pepsi vara godare än Coca Cola men 

trots det är det ingen hemlighet att Coca Cola är det stora namnet på marknaden, detta faktum 

kan till stor del krediteras deras starka varumärke. Om man jämför de olika Cola sorterna så 

skulle man inte veta vad skillnaden var mellan dem förutom att göra test som Coca-cola och 

Pepsi gjorde. Det är med hjälp av olika faktorer som konsumenterna får ett intresse för de 

olika produkterna. Med hjälp av dem kan ett varumärke skapa eget namn och image. (Dahlén 

& Lange 2009) 

Under de senaste årens forskning om brand management har man fått en ökad förståelse om 

varumärket som konkurrensmedel. Melin (1999) har utvecklat en föreställningsram som visar 

hur varumärkesuppbyggnadsprocessen kan ge företag en långsiktig konkurrensfördel. Han 

menar att det finns fyra steg som ingår i processen. Dem fyra stegen är, varumärkets olika 

roller, positioneringstriangeln, varumärkesförädling och hur ett företag kan gå tillväga vid 

denna process. 

För att få varumärket att utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel ska man skapa ett värde 

för både märkesinnehavaren samt konsumenten. Vid varumärkesuppbyggnad ska man försöka 

locka en så bred målgrupp som möjligt. Med hjälp av undersökningen av märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet kan ett 

varumärke byggas upp till ett starkt varumärke. (Melin 1999) 

Enligt Grönroos (2002) är ”bygga ett varumärke” felaktigt eftersom det uppfattas som att det 

är marknadsföraren själv som bygger varumärket. Marknadsföraren är viktig inom 

varumärkesuppbygganden men det är kunden som egentligen bestämmer om varumärket ska 

bli starkt och utvecklas eller inte. På de viset är det viktigt att marknadsföraren för både äldre 

och nya företag kommunicerar ut varumärket på rätt sätt så att kunderna lockas. Utan 

kunderna kan inte företag finnas kvar och vara framgångsrika eller nya företag bildas på 

marknaden.  
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Det intressanta ligger i att ta reda på hur man får ett starkt varumärke. Vilka faktorer eller 

förhållanden det är som ger kunderna det varumärkesvärde som gör att de väljer ett visst 

företag framför andra företag som erbjuder likvärdiga eller i vissa fall bättre varor eller 

tjänster. 

Då människors åsikter och attityder förändras över tiden i takt med att hela samhällen 

förändras så förändras även företagen. Alla människor har olika åsikter om vad dem tycker är 

viktiga, det kan vara pris, lojalitet, hur strakt företagets varumärke är etc. och på så sätt måste 

företagen vidta olika åtgärder för att öka värdet av varumärket i kundernas ögon. De starkaste 

företagen har ofta lyckats ladda sina varumärken med positiva budskap. Ett exempel på ett 

positivt budskap kan vara slogan för marabou ” mmm marabou”, en fras som är välkänd bland 

det svenska folket.  

Det är viktigt för företagen är att synas och få ut sitt varumärke. Vi tycker därför att det är 

intressant att ta reda på hur företagen gör för att förmedla sitt varumärkesvärde för att locka 

till sig kunder samt att behålla de kunder de redan har.  

Så vad säger nu det här? Varumärket har allt mer blivit den dominerande faktorn vid ett 

köpbeslut. Därför vill vi ta reda på varför vissa företags varumärken är starkare än andras och 

hur nystartade företag ska kunna konkurrera med de stora företagen på marknaden? Med 

andra ord, hur kan ett litet företags varumärke bli starkt? 
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1.3 Problemformulering 

 

Hur ska ett litet nystartat företag gå till väga för att öka sin konkurrensförmåga och bygga upp 

sitt varumärke för att på sikt kunna bli ett av de erkända företagen på marknaden? 

 Vika betydelsefulla delar/steg ingår i värdeskapandet hos ett tjänstebaserat företag 

som på sikt leder till nöjda och lojala kunder? 

 Vilka åtgärder bidrar till ett starkt/starkare varumärke? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att med hjälp av teori och empiriska undersökningar beskriva och 

analysera vilka betydelsefulla steg som ingår i byggandet och/eller stärkandet av ett 

varumärke.  

 

1.5 Problemavgränsning 

 

I vår studie kommer vi enbart studera företagets servicerutiner samt arbetet med 

varumärkesutveckling och marknadskommunikation. 
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1.6 Centrala begrepp  

 

Marknadskommunikation - är ett verktyg för varumärkesbyggande, för företagen att få 

kunder att köpa deras produkter, samt attityd- och beteendeförändringar i sociala frågor.  

 

Varumärke - det är marknadskommunikationens mittpunkt och en stor tillgång till företagen 

om varumärket är starkt.  

 

Varumärkesuppbyggnad - innefattar det arbete och de processer som är kopplade till 

utformning och stärkning av ens eget varumärke. 

 

Tjänst - inom ekonomin indelas kommersiella produkter in i materiella och varor och 

tjänster. Tjänster definieras ofta som icke fysiska varor.  
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 
I det första kapitlet presenteras bakgrund och problemdiskussion. Undersökningens 

problemformulering och syfte presenteras samt avgränsning och nyckelbegrepp. 

 

 

Kapitel 2 – Metoddiskussion 
I det andra kapitlet diskuteras olika metoder som finns till förfogande när man genomför en 

undersökning sam de metodval som vår undersökning/studie grundar sig på. 

 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för utformningen av den 

empiriska undersökningen. Den teoretiska referensramen återkommer även i analyskapitlet 

där den jämförs med de erhållna resultaten från den empiriska undersökningen. 

 

 

Kapitel 4 – Empiri 
I det fjärde kapitlet presenteras de erhållna resultaten från den genomförda undersökningen. 

Resultaten bygger på genomförda intervjuer. 

 

 

Kapitel 5 – Analys 
I det femte kapitlet presenteras analysen av vår undersökning. Här kopplas teori samman med 

det empiriska materialet för att öka insikten och förståelsen för vårt problem.  

I analysen ges även utrymme för egna tolkningar. 

 

 

Kapitel 6 – Slutsats 
I det sjätte kapitlet presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till efter genomförd 

studie. 

 

 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
I det sjunde kapitlet reflekteras och utvärderas uppsatsen och det ges även förslag till fortsatt 

forskning.  

 

 

Kapitel 8 – Källförteckning 
I det åttonde kapitlet presenteras den litteratur som vi använt som referenser under 

genomförandet av studien. 

 

 

Bilagor 
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2. Metoddiskussion 

 
 

I metodkapitlet går vi igenom olika typer av metoder och tillvägagångssätt som vi har valt att 

följa och använda oss av i vårt examensarbete. Några av de metoder som tagits upp i 

uppsatsen är vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig ansats, undersökningsmetod och 

undersökningsansats, urval, datainsamlingsmetoder etc. Med hjälp av de här områdena vill vi 

upplysa läsaren om vilka förhållningssätt och perspektiv vi utgått ifrån i uppsatsen. Vi har 

valt att först beskriva olika metoder och tillvägagångssätt som finns att välja mellan, därefter 

har vi visat vilka vi har valt och även förklarat varför vi har valt att använda oss utav dem.  

 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

 

Det finns flera olika vetenskapliga förhållningssätt som man kan bedriva sin forskning efter.  

Det råder både likheter och skillnader mellan de olika förhållningssätten. Det är därför viktigt 

att ha en någorlunda god överblick över de olika aktuella vetenskapliga förhållningssätten, för 

att kunna bedriva framgångsrik forskning. Av de olika vetenskapliga förhållningssätten finns 

det två huvudinriktningar där den ena är positivism och den andra är hermeneutik. (Patel & 

Davidson 2003) 

 

2.1.1 Positivism 

 

Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Positivismen grundas i 

att den kunskap man söker ska baseras på fakta och vara verklig och tillgänglig för våra 

sinnen och vårt förnuft. Tanken är att man ska kunna studera helheten i ett problem genom att 

reducera problemet till mindre delar som studeras var för sig. Det hela bygger på iakttagelser 

som är logiskt prövbara.  (Patel & Davidson 2003) 

 

2.1.2 Hermeneutik 

 

Hermeneutiken skiljer sig från positivismen till den grad att den kan sägas vara dess raka 

motsats. Hermeneutikens ungefärliga betydelse är tolkningslära och det är en vetenskaplig 

riktning i vilken man studerar och tolkar för att försöka förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen. Inom hermeneutisk forskning försöker man se helheten i 

forskningsproblemet i motsats till positivismen där man bryter ner helheten i mindre delar 

som man studerar. Det finns dock ett tydligt drag av abduktion inom hermeneutiken då 

forskaren ofta pendlar helheten och delen i sin tolkning. (Patel & Davidson 2003) 

 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss utav ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi har i den 

empiriska delen av arbetet valt att ta del av problemet via intervjuer, som sedan stått som 

grund för analys. Då vi har gjort en kvalitativ undersökning lämpar sig det hermeneutiska 

förhållningssättet bäst, då det står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. 
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2.2 Vetenskaplig ansats 

 

Forskningsarbetet baseras ofta på förhållandet mellan empiri och teori. Det är därför i valet av 

ansats intressant att se från vilken synvinkel som forskaren väljer att utgå ifrån. De två 

huvudsakliga metoderna är den deduktiva där man utgår ifrån teorin och den induktiva där 

man istället har empirin som utgångspunkt. (Johannessen & Tufte 2003) 

 

2.2.1 Deduktion 

 

Om forskaren använder sig av en teoretisk synvinkel så har han/honvalt att utgå ifrån det 

deduktiva förhållningssättet, utifrån vilken man kan dra vetenskapliga slutsatser. Deduktiva 

slutsatser innebär att man utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser, 

dvs. att man utgår ifrån teorin när man säger något. Exempel på genomförd deduktion är då 

man utgått ifrån teorier om organisationers strukturer för att säga något om strukturen hos en 

eller flera konkreta organisationer. (Andersen 1998) Målet med en samhällsvetenskaplig 

ansats är integrering av teori och empiri. Då man gör en deduktion vill man avleda från det 

generella (teorin) till det konkreta (empirin). (Johannessen & Tufte 2003) 

 

2.2.2 Induktion 

 

Om forskaren använder sig av en empirisk synvinkel så har han/honvalt att utgå ifrån det 

induktiva förhållningssättet, utifrån vilken man kan dra vetenskapliga slutsatser. Induktiva 

slutsatser innebär att man utifrån en enskild händelse sluter sig till en princip, dvs. att man 

utgår ifrån empirin för att kunna sluta sig om generell kunskap om teorin. Den induktiva 

synvinkeln förekommer oftast vid explorativa undersökningar och fallstudier. (Andersen 

1998) Då man i en undersökning har empirin som utgångspunkt samlas data in med avsikten 

att hitta generella mönster som kan göras till teori. (Johannessen & Tufte 2003) 

 

2.2.3 Abduktion 

 

Det tredje förhållningssättet abduktion, är en kombination av de deduktiva och induktiva 

förhållningssätten. Det första steget man tar kännetecknas av att vara induktivt, där man 

utifrån ett enskilt fall tar fram ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet i form av 

teoretisk djupstruktur. Det andra steget kännetecknas av att vara deduktivt, där man prövar 

den framtagna teorin på nya fall. Den framstående fördelen med det abduktiva 

förhållningssättet är att forskaren inte låses upp i så hög grad som denne hade gjort om denne 

istället använt sig av de deduktiva eller induktiva förhållningssätten. (Patel & Davidson 2003) 
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2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

 

Vi kommer i vårt arbete utgå ifrån de båda förhållningssätten men med störst fokusering på 

det deduktiva. Vi kommer att ta fram en teoretisk referensram som sedan kommer stå till 

grund för framställningen av frågorna som vi kommer använda oss av i den empiriska delen 

av arbetet. Vi kommer helt enkelt att ställa teorin mot praktiken (empirin) och se hur de 

förhåller sig till varandra. 

 

2.3 Typ av undersökning 

 

Det finns olika typer av undersökningar som man kan använda sig av i sitt arbete. Man kan 

med hjälp av undersökningens syfte avgöra vilken undersökningstyp som lämpar sig bäst och 

som man bör använda. (Andersen 1998) De två vanligaste undersökningstyperna är den 

explorativa och den deskriptiva. 

 

2.3.1 Explorativ undersökning 

 

Det främsta syftet med en explorativ undersökning är att samla in så mycket information och 

kunskap som möjligt om ett specifikt problemområde, för att kunna belysa ett problemområde 

allsidigt. Vid den här typen av undersökningar använder man ofta en variation av tekniker för 

insamling av information. (Patel & Davidson 2003)  

 

Då man genomför en explorativ undersökning kan syftet vara att ta fram intressanta frågor 

som senare kan undersökas närmare. Man behöver dock inte enbart ha ett generaliserande 

syfte utan man kan även vara mer specifik, där man kan identifiera och undersöka problem 

inom en eller flera organisationer. (Andersen 1998) 

 

2.3.2 Deskriptiv undersökning 

 

Den deskriptiva undersökningstypen används då det redan finns kunskap om problemområdet 

och där man väljer att systematiskt beskriva problemet och skapa en aktuell bild av det. Vid 

den här typen av undersökningar begränsar man sig till att undersöka några delar av de 

fenomen som intresserar en. De beskrivningar som görs är därför detaljerade och grundliga. 

Beskrivningarna är antingen för varje del, eller en beskrivning av förhållanden och samband 

mellan de olika delarna. I deskriptiva undersökningar kommer oftast bara en teknik till 

användning under samlandet av information. (Patel & Davidson 2003) 

 

2.3.3 Val av undersökningstyp 

 

Då vår kunskap om problemområdet inte är så omfattande kommer vi att försöka fördjupa oss 

i ämnet för att få en större förståelse. Vi kommer därför att främst använda oss av den 

explorativa undersökningstypen. 

 



18 

 

2.4 Undersökningsmetod 

 

När man står inför valet av undersökningsmetod ska forskaren ta hänsyn till vad denne avser 

att undersöka. Är syftet att få en djupare inblick i ett problem så ska forskaren använda den 

kvalitativa metoden. Om syftet istället är att göra en mer omfattande undersökning där värdet 

ligger i mängden respondenter så använder forskaren den kvantitativa metoden.  

 

2.4.1 Kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa metoden används alltså när syftet med undersökningen är att gå på djupet för 

att få en större förståelse för ett bestämt problem. Man ska se sambandet mellan problemet 

och helheten. Det primära kunskapssyftet i den kvalitativa metoden är inte att förklara utan att 

förstå. (Andersen 1998) 

 

2.4.2 Kvantitativ metod 

 

Den andra metoden som man kan använda sig av är den kvantitativa metoden som ofta 

används när man vill mäta samband mellan olika variabler, den möjliggör också förutsägelser 

om fenomenen. Metoden är välstrukturerad och inriktad på bearbetning av siffror. Det 

primära syftet med den kvantitativa metoden är att förklara orsaken bakom de fenomen som 

undersöks. (Andersen 1998) 

 

2.4.3 Val av undersökningsmetod 

 

Vi kommer i vårt arbete att använda oss av den kvalitativa metoden i samband med 

undersökningen. Den här typen av undersökning passar oss bäst då syftet med vår 

undersökning är att få en djupare förståelse för problemområdet.  

 

2.5 Undersökningsansats 

 

Valet av undersökningsansats grundas på undersökningens omfång och räckvidd. Det finns 

primärt fyra typer av undersökningsansatser att välja mellan, tvärsnitts-, experimentell-, 

longitudinell- och fallstudie ansats. (Christensen et al 2001) 

 

2.5.1 Tvärsnittsansats 

 

Tvärsnittsansatsen är den vanligast förekommande ansatstypen i marknadsundersökningar. En 

studie som baseras på den här ansatsen är allt som oftast en bred och ytlig ad-hoc 

undersökning, där man vid en given tidpunkt studerar ett representativt urval av individer, en 

grupp individer eller organisationer från en specifik målpopulation. Det finns flera olika 

insamlingstekniker som används i samband med en tvärsnittsstudie: enkät med fasta 

svarsalternativ, strukturerade telefonintervjuer och personliga intervjuer. Datainsamlingarna i 

en tvärsnittsstudie kännetecknas av att de är förutbestämda, standardiserade och hårt 
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strukturerade samt att svaren kan kvantifieras och bearbetas statistiskt. (Christensen et al 

2001) 

 

2.5.2 Experimentell ansats 

 

En studie som baseras på en experimentell ansats kan beskrivas som en jämförelse mellan 

individer eller en grupp av individer som har utsatts för någon form av förändring i sin miljö. 

Därefter jämför man resultatet före förändringen med resultatet efter förändringen för att se 

om förändringen haft någon påverkan eller är orsaken bakom resultatet. För att undersökaren 

ska kunna få ett givande resultat på slutet är det därför viktigt att undersökaren har full 

kontroll över undersökningssituationen. Den här typen av ansats används oftast då 

undersökaren har en klar bild över problemet och vad som ska studeras. (Christensen et al 

2001) 

 

2.5.3 Longitudinell ansats 

 

Den här ansatstypen används när forskaren har för avsikt att studera ett problem över tiden. 

Studier som baseras på den här ansatsen är ofta breda och ytliga undersökningar, där man 

över tiden studerar ett representativt urval av individer, en grupp individer eller organisationer 

från en specifik målpopulation. Den longitudinella ansatsen kännetecknas av att studierna ofta 

är av kvantitativ karaktär och resultaten presenteras därför oftast i form av statistiska 

generaliseringar. Datainsamlingen sker på så sätt att undersökaren samlar in samma typ av 

data vid ett antal tillfällen under en längre period. (Christensen et al 2001)  

 

2.5.4 Fallstudie ansats 

 

Fallstudie är betäckningen på den typen av undersökning där man utför en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Ett fall kan bestå av en individ, en grupp individer, en organisation 

eller en situation. Undersökaren kan välja att studera flertalet fall. Då man utför en fallstudie 

utgår man från ett helhetsperspektiv där man försöker få så täckande information som möjligt. 

När man vill studera processer och förändringar använder man sig ofta av en fallstudieansats. 

Graden av generaliserbarhet hos de erhållna resultaten vid en fallstudie beror på hur man har 

valt sina fall, slumpmässigt etc. (Patel & Davidson 2003) 

 

 2.5.5 Val av ansats 

 

Vi kommer i vårt arbete använda oss utav en fallstudieansats. Anledningen till varför vi valt 

denna typ av ansats är att vi kommer undersöka ett fallföretag. I vår undersökning kommer vi 

försöka få en djupare förståelse för hur företaget agerar i vissa frågor och därför blir valet av 

fallstudieansats lämpligt.  
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2.6 Urval 

 

I samband med insamling av primärdata måste man bestämma sin målpopulation samt vilken 

typ av urval man ska ha. Det finns två typer av urval, sannolikhetsurval och 

ickesannolikhetsurval. (Christensen et al 2001)  

 

2.6.1 Sannolikhetsurval 

 

Sannolikhetsurval innebär att man tillämpar ett tillvägagångssätt där man slumpmässigt väljer 

ut varje respondent. Det betyder att varje respondent i målpopulationen har lika chans att bli 

utvald i urvalet. (Christensen et al 2001) Slumpmässig lottdragning är den enklaste formen av 

sannolikhetsurval, man drar helt enkelt lott ur en namnskål där namnen på de möjliga 

respondenterna ligger och på så sätt får varje möjlig respondent lika stor chans. (Johannessen 

& Tufte 2003) 

 

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 

 

När man använder sig utav ickesannolikhetsurval kan man till skillnad från 

sannolikhetsurvalet inte i förväg förutse vilka av respondenterna som blir utvalda. 

(Christensen et al 2001) 

 

2.6.3 Val av urvalsmetod 

 

Vi kommer i vårt fall att använda oss utav icke-sannolikhetsurval, strategiskt urval där vi 

själva väljer ut respondenter. Valet av respondenter kommer att baseras på vem vi anser vara 

kunnigast och mest insatt i problemområdet. Vi kommer alltså att välja ut respondenter som vi 

anser vara mest relevanta och lämliga till att svara på våra frågor.  

 

2.7 Datainsamlingsmetoder 

Nedan beskrivs de datainsamlingsmetoder som ligger till grund för vårt arbetes upplägg. Då 

forskaren är medveten om vad som skall undersökas finns det flera olika 

datainsamlingstekniker som kan vara till förfogande.  

 

2.7.1 Enkäter 

Enkäter är en typ av intervjuteknik som ofta används då man vill kvantifiera studiens resultat. 

Den utgörs av ett tryckt formulär som består av slutna frågor som respondenten själv kan 

svara på genom att kryssa i något av de på förhand givna alternativen. Det är en 

lågkostnadsteknik som kan skickas per post/mail eller delas ut på utvalda platser. (Christensen 

et al 2001) 
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2.7.2  Intervjutekniker 

 

Denna teknik är lämplig när undersökaren vill samla in information på en djupare nivå. En 

intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Intervjuer genomförs antingen personligen 

med en person, med flera individer i grupp eller via telefonkontakt. Det är viktigt att man 

intervjuar rätt personer för att få ett givande resultat. (Christensen et al 2001) 

 

2.7.3 Val av datainsamlingsmetod 

 

Då vi inte tänker göra någon kvantitativ undersökning passar det inte med enkäter. Vi 

kommer istället att använda oss av personliga intervjuer med högt uppsatta personer inom vårt 

fallföretag. Vi kommer ta fram en intervjuguide med relevanta frågor som vi kommer att ha 

med oss på intervjuerna. Vi kommer trots de framtagna frågorna att försöka låta de 

intervjuade tala fritt och lufta sina tankar kring det aktuella fenomenet.   

 

2.8 Datakällor 

 

Det finns två olika typer av data som forskaren kan använda sig av vid datainsamlingen, 

primärdata och sekundärdata. Det som skiljer åt de båda är att du som forskare själv samlar in 

information eller tar del av andra forskares insamlade data som finns tillgänglig. (Christensen 

et al 2001) 

 

2.8.1 Primärdata 

 

Primärdata är den data som du själv måste samla in då den redan tillgängliga informationen 

inte är tillräcklig. Då ditt undersökningsproblem i många fall kan kräva mer information än 

det som redan finns tillgängligt får man själv samla in förstahandsinformation, detta är då 

primärdata. Det finns flera olika insamlingstekniker för detta ändamål. (Christensen et al 

2001) 

 

2.8.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är däremot data som redan finns tillgänglig då den samlats in av forskare under 

andra sammanhang och syften än just ens egen undersökning. Sekundärdata finns tillgängligt 

via olika organisationer eller via olika typer av offentliga och kommersiella databanker. 

(Christensen et al 2001) 

 

2.8.3 Val av datakällor 

 

Vi kommer i vårt arbete att använda oss utav primärdata. Primärdata kommer vi att samla in 

genom de intervjuer som vi kommer att utföra med utvalda personer i vårt fallföretag. Då vi 

själva kommer att samla in förstahandsinformation känns det inte relevant med sekundärdata 

så det kommer därför inte att eftersökas eller användas. 
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2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

 

När man talar om en undersöknings tillförlitlighet är det två specifika begrepp som man får ta 

hänsyn till. Begreppen som det handlar om är validitet och reliabilitet. De här begreppen kan 

liknas vid instrument som används för att visa på undersökningens trovärdighet och 

generaliserbarhet. Något som påverkar undersökningens trovärdighet är om den är av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär. (Christensen et al 2001) 

 

2.9.1 Validitet 

 

Intern validitet är ett ”mått” på hur väl studiens resultat överrensstämmer med verkligheten. 

Den externa validiteten ska visa hur pass väl eller till vilken grad som resultaten kan 

generaliseras. (Christensen et al 2001) Graden av validitet kallas för definitionsvaliditet. Att 

mäta kvalitén på definitionsvaliditeten är dock omöjligt. Det man istället får göra är att i sitt 

eget omdöme göra det bästa för att argumentera för sina ståndpunkter. (Andersen 1998) 

 

2.9.2 Reliabilitet 

 

Begreppet reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Graden av reliabilitet 

bestäms på hur pass väl resultaten från en studie kan upprepas om de genomförs på ett 

identiskt sätt. Begreppet är dock problematiskt och det dessa typer av mätningar försvåras av 

att verkligheten är i ständig förändring, vilket gör det omöjligt att vid skilda tillfällen samla in 

identiska data som sedan kan mätas. (Christensen et al 2001) 

 

2.9.3 Beaktade faktorer kring tillförlitlighet 

 

Vi ska försöka skapa en god teoretisk grund baserat på känd och etablerad teori och litteratur 

som berör vårt problemområde. Genom att ”tackla” fenomenet ur ett flertal författares 

perspektiv och på så sätt skapa en teoretisk grund baserat på deras teorier bör det leda till ett 

trovärdigt resultat. Intervjuerna kommer att utföras på så sätt att vi följer en intervjuguide som 

stöd för både oss och respondenten. Detta för att öka validiteten. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras genom att vi antecknar. För att uppnå en säkrare mätning avser vi att spela in 

intervjuerna för att man ska kunna ta del av dem vid senare tillfällen.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I det här kapitlet beskriver vi de teorier som kommer ligga till grund för utformningen av 

empirin och delvis även ligga som grund för analysen. Vi har i vår teoretiska referensram valt 

att använda oss av de lite större teoretikerna inom marknadsföringsämnet, så som: Kotler, 

Aaker, Kapferer och Melin. Vi har försökt få med teori som kan besvara våra 

problemformuleringar.  

 

 

3.1 Vad är ett varumärke? 

 

Som tidigare nämnts är varumärket produktens/tjänstens själ/personlighet och är basen för all 

kommunikation. Det finns olika steg som ska följas för att företaget ska få ut sitt budskap. 

Varumärket är marknadskommunikationens medelpunkt och konsumenterna kan med hjälp av 

associationer välja vilka varumärken som dem känner mest för. Det är viktigt för 

marknadsföraren att koppla rätt associationer till sitt varumärke för att varumärket ska bli 

starkt jämfört till deras konkurrenter. (Dahlén & Lange 2009) 

 

”Associationer är varumärkenas byggstenar och ligger till grund för ett varumärkes 

värde”. (Dahlén & Lange 2009) 

 

Varumärken kan jämföras med bussnummer. Genom att veta rätt bussnummer kan vi ta oss 

fram till olika platser, exempelvis till arbetet till gymmet etc. På samma vis kan varumärken 

användas när man handlar i butiker. Styrkan på varumärket har sin grund i dessa typer av 

generaliseringar och associationer. Varumärket kan fungera som olika saker för företaget ex. 

en signal om hur kvaliteten är på produkten/tjänsten. (Per Håkansson & Richard Wahlund 

1996) 

 

Varumärken har funnits sedan många år tillbaka. I Rom och Aten användes skrivna 

meddelande som sedan sattes upp på gatorna. De sattes upp olika meddelanden om var man 

exempelvis kunde laga sina skor, få sina kläder sydda etc. Under medeltiden har det också 

förekommit märkningar som sedan kopplats till det vi idag kallar varumärken. På den tiden 

började hantverkare märka sina produkter med särskilda märken så att de skulle kunna skilja 

dem från sina konkurrenter. (Per Håkansson & Richard Wahlund 1996)  

 

Märkningarna har även hittats i Egypten. Väggmålningar och porträtterade brännmärkningar 

av olika slags djur. Dessa portträtt är även vanliga i europeiska grottmålningar under 

bronstiden. Det finns en koppling mellan dagens varumärke och de forntida märkningarna. 

Kopplingen är det engelska ordet brand, som är en översättning för det svenska ordet 

varumärke. 

 

Det nya moderna varumärket som vi kallar det idag uppkom under 1800-talet och härstammar 

från USA och Storbritannien. Vissa varumärken som uppstod under 1800-talet finns även 

kvar idag, exempelvis American Express, Coca-cola etc. (Melin 1999) 
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Det finns olika definitioner om vad som är ett varumärke. I varumärkslagen finns en 

definition om vad ett varumärke är. Den uttrycker klart varumärkets funktion och en 

beskrivning över varumärkets kännetecken. Paragraf 1 § VmL har följande betydelse: 

 

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

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja 

varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan.  

 

 

Det som står ovan innehåller två grundkrav för vad som gör ett varumärke. Det ena är att ett 

objekt ska kunna framställas grafiskt och det andra är att produkten ska kunna särskilja sig 

från andra produkter. (Melin 1999)  

 

En annan definition om vad varumärke kan stå för är från Philip Kotler (2005) som har en stor 

påverkan på marknadsförare över hela världen. Hans definition lyder: 

 

Ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller en kombination av dessa, 

syftande till att identifiera en säljares, eller grupp av säljares, varor eller 

tjänster och att skilja dessa från konkurrenternas (Kotler 2005) 

 

Kotlers förklaring betonar varumärkets särskiljande förmåga dvs. varumärket ska kunna tala 

om för kunden vem som har gjort varan/tjänsten och vad varumärket står för, så att de inte 

kan blandas ihop med några konkurrenters. Ett varumärke är inte bara en kombination av 

bokstäver och figurer utan ett varumärke kan även tala om för kunderna vilka de är eller vilka 

de vill vara. (Per Håkansson & Richard Wahlund 1996) 

 

3.2 Upplevd tjänstekvalitet 

 

 

 
 

 Figur 2 Kotler et al 2005, sid. 642 
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Kvalitetsdimensioner: 

 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om i vilken grad som företaget står till förfogande för kunderna samt 

hur lätt det är att kommunicera med företaget. Tillgänglighet är ytterst viktigt för att skapa 

kundnärhet, är du tillgänglig kan du lättare knyta kontakter och skapa kundrelationer. (Kotler 

et al 2005) 

 

Trovärdighet 
Här handlar det om hur pass trovärdigt företaget är. (ibid) Trovärdighet är viktigt på ett 

långsiktigt perspektiv då hög trovärdighet på tjänsterna bidrar till stärkta kundrelationer. 

Trovärdigheten byggs upp genom väl utförda tjänster och bidrar till att attrahera nya kunder 

men även att behålla de befintliga kunderna.  

 

Kunskap 
Här handlar det om den kunskap som företaget har om sina befintliga och potentiella kunder, 

förstår företaget verkligen sina kunders behov? (ibid) 

 

Pålitlighet 
Hur pålitlig och konsekvent är den erbjudna tjänsten och kan kunden lita på att man får vad 

som utlovas. (ibid) Brister det i pålitlighet brister även företagets trovärdighet. 

 

Säkerhet  
Här går man in på hur pass säker den erbjudna tjänsten är. Är det en lågrisktjänst eller är det 

tvärtom, så att den kan resultera i att kunden hamnar i fara av något slag. (ibid) 

 

Kompetens 
Besitter företaget och dess personal den skicklighet och kompetens som är nödvändig för att 

utföra den önskvärda tjänsten på ett bra sätt. (Kotler et al 2005) Den ska vara likvärdig om 

inte bättre än konkurrenternas. 

 

Kommunikation 
Här handlar det om hur bra företaget är på att kommunicera sitt budskap till sina befintliga 

och potentiella kunder. (ibid) Ytterst viktigt att det inte brister i kommunikationen. 

 

Artighet 
Är personalen artiga, omtänksamma och känsliga/öppna mot kunderna. (ibid) Det är väldigt 

viktigt att personalen är på sitt bästa beteende för att ge känsla av god kvalitet. 

 

Lyhördhet 
Är personalen villiga att ge snabb och god service. (ibid) Här handlar det om att personalen 

ska lyssna och ta hänsyn till kundens behov och önskemål. I dagens hårda konkurrensklimat 

ät det extra viktigt att företag och personal gör det lilla extra för att anpassa sig efter kunden 

och möta kundens behov, så att denne blir nöjd och fortsätter välja företaget framför deras 

konkurrenter. 

 

Det materiella 
Utstrålar utseendet på personal och omgivning en bild av kvalitet. (ibid) Personal och den 

miljö som är en del av tjänsten reflekterar företaget i sig. 
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Psykologiska faktorer: 

 

Word of mouth 
Word of mouth handlar om det som kunden har hört om företaget/tjänsten från andra kunder. 

Kunder som har haft en positiv upplevelse av företaget/tjänsten berättar ofta om sin goda 

upplevelse och vice versa. Detta påverkar i sin tur företagets potentiella kunder och är ofta en 

avgörande faktor i kundens beslut att köpa eller inte. (Kotler et al 2005) 

 

Tidigare erfarenheter 
Detta handlar om vad den potentiella kunden har fått för bild av liknande tjänster från tidigare 

erfarenheter. Negativa erfarenheter kan ofta leda till att potentiella kunder väljer att inte ta del 

av liknande tjänster igen. Då gäller det att försöka locka de med bättre upplevelser. (ibid) 

 

Kundbehov 
Kan företaget uppfylla kundens behov med sina tjänster eller måste man utveckla bredare 

alternativ för att locka kunden. Det är en balansgång mellan att uppfylla kundens behov och 

samtidigt vara lönsamma. (ibid) 

 

Reklam/annonsering 
Här handlar det om den annonsering som företaget gör och om den når ut till de tilltänkta 

målgrupperna. Det är viktigt att företaget gör ett ordentligt jobb med utformningen av 

reklamen då budskapet på grund av otydlighet ofta kan misstolkas av kunderna. (ibid) 

Tjänsteprocessen: 

 

Förväntad tjänst/service 
Här handlar det om de förväntningar som kunden har på den köpta tjänsten. Om kundens 

förväntningar motsvarar den genomförda tjänsten leder det ofta till att företaget får en 

återkommande kund, om inte leder det troligen till att företaget mister kunden. (Kotler et al 

2005) 

 

Genomförd/mottagen tjänsteleverans  
Här har den faktiska tjänsten och servicen ägt rum, känner nu kunden att denne fått vad som 

utlovats, förväntats och betalats för. Om företaget har gjort ett bra jobb och levererat vad dem 

utlovat så har det troligen skapats en kundrelation med bibehållet förtroende för företaget. 

(ibid) 

 

Upplevd tjänstekvalitet 
Alla ovanstående steg resulterar slutligen i det här steget som är kundens upplevda 

tjänstekvalitet. De ovanstående syftar på att skapa rätt tjänster till rätt kunder för att den 

upplevda tjänstekvaliteten ska bli så hög som möjligt. (ibid) 
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3.3 Hur bygger man ett varumärke? 

 

 

 

 
  

Figur 3 Melin 1999, sid. 125 

  

Strategiska varumärksplattformen 
 

Alla begrepp i modellen representerar en delprocess. Varje delprocess är viktig för att få en 

framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Många delprocesser kan överlappa varandra så denna 

figur har en struktur som ska följas för att kunna bygga upp ett starkt varumärke. 

Delprocesserna som ingår i modellen är, produktattribut, märkesidentitet, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering marknadskommunikation samt intern märkeslojalitet.(Melin 1999) 

 

Produktattribut 
 

I marketing management har produktattribut blivit ett stort intresse och det har länge varit 

diskussionen om produktdifferentieringens nav. Produktattribut anses ta fram de vanliga 

egenskaper hos en produkt och vilken uppgift den har för att kunna få vinst hos 

konsumenterna. Inom brand management finns det många olika produktattribut. Det 

viktigaste attributet för märkesprodukter är konsistent produktkvalitet. Det finns även andra 

attribut som är viktiga för att märkesproduktens utveckling, utveckling av 

förpackningsdesign, färgsignaler och logtypen. I brand management perspektivet är dessa 

attribut väldigt intressanta eftersom de kan hjälpa varumärkesregistreringen. (ibid) 

 

Märkesidentitet 
 

Inom brand management anser märkesidentitet vara det mest kreativa begreppet. Detta 

begrepp har blivit väldigt intressant när det gäller märkesproduktens framgång. 

Märkesidentitet visar vad ett varumärke står för och vad som gör varumärket unikt. Eftersom 

märkesidentitet är ett rätt nytt begrepp så är det fortfarande rätt outvecklat. Men anledningen 

till att märkesidentitet slått igenom så snabbt är att skillnader mellan olika produkter inom 

samma marknad blivit allt mindre och mindre. En stor anledning till det är att produktattribut 

har blivit lättare att kopiera och på så sätt måste företagen sticka ut på ett annat sätt, 
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exempelvis genom att ha ett starkare varumärke. De viktiga faktorer som blivit mer viktiga för 

att kunna få ett starkare varumärke är, märkesproduktens namn, ursprung, personlighet samt 

distribution. (Melin 1999) 

 

Kärnvärde 
 

Detta begrepp är av stort intresse inom brand management. Även om detta begrepp diskuteras 

ger det svaga vägledningar om vad ett kärnvärde verkligen är eller hur företag ska gå tillväga 

för att uppnå det. Kärnvärde är ett viktigt begrepp när det gäller varumärkesuppbyggnad. Ett 

kärnvärde representerar en märkesprodukts konkurrensfördelar . Det är viktigt att lägga tid på 

att få ett unikt kärnvärde eftersom det hjälper företaget med att positionera och kommunicera 

ut varumärket. (ibid) 

 

Positionering 
 

Positionering har alltid varit ett viktigt begrepp inom brand management. Detta begrepp ska 

ge grund till märkeskännedom, märkesassociationer samt märkeslojalitet. Inom brand 

management diskuteras psykologisk positionering dvs. hur uppfattar konsumenterna en 

speciell märkesprodukt jämfört med konkurrenternas produkt. (ibid) 

 

Marknadskommunikation 
 

Marknadskommunikation har en väldigt stor innebörd när man ska bygga upp ett varumärke. 

Reklam har också en stor betydelse när man ska bygga upp ett varumärke. Reklam ska 

övertyga, informera samt påminna konsumenterna om märkesproduktens fördelar. Under den 

senaste tiden har reklam fått stå tillbaka när det gäller märkesuppbyggnad och den stora 

frågan är om det blir några konsekvenser om man låter bli att använda sig av reklam eftersom 

betydelsen är så stor. (ibid) 

 

Intern märkeslojalitet 
 

Inom brand management framhålls konsekvens och kontinuitet för en framgångsrik 

varumärkeshantering även om man egentligen inte riktigt vet vad det innebär. Intern 

märkeslojalitet är fortfarande väldigt outvecklat. För att få märkeslojalitet från konsumenterna 

måste även företaget vara lojalt mot kunden och sitt eget varumärke. (ibid) 
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3.4 Kapferers identitetsprisma 

 

För att kunna bli eller fortsätta vara starkt, menar Kapferer (2004) att varumärken måste vara 

trogna sin sanna identitet. Han menar att det är viktigt att få en djupare förståelse för sitt 

varumärke, vad varumärket är och vad det är för visioner och värderingar bakom det. För att 

kunna få en djupare insikt om sitt varumärke har Kapferer (2004) utvecklat något som han 

kallar för Identity Prism eller identitetsprisma. Denna identitetsprisma består av sex olika 

perspektiv som ska göra det lättare att identifiera visioner och värderingar bakom sitt 

varumärke och som i samspel med varandra ska utgöra ens varumärkesidentitet. De sex 

perspektiven är fysik, personlighet, kultur (värderingar), relationer, reflektion och självbild.  

 

 

 

 
   

Figur 4 Kapferer 2004, sid. 107 

 

 

 

Fysik 
 

Det första perspektivet är de fysiska aspekterna av ett varumärke, dvs. dess särdrag och 

utmärkande egenskaper. Det är varumärkets ryggrad eller som Kapferer (2004) beskriver det, 

den bärande stammen i blomman. Det viktiga ligger alltså i att definiera vad som varumärkets 

fysik består av med hjälp av frågor som: Vad är det konkret? Vad gör det? Vad ser det ut 

som? När man besvarat dessa frågor har man förhoppningsvis lyckats definiera sitt 

varumärkes utmärkande egenskaper. Dessa egenskaper är ofta varumärkets flaggskepp, alltså 

de särdrag som det känns igen på. Som exempel på detta tar Kapferer (2004) upp Coca Cola 

som har bilder på sin första flaska på alla sina förpackningar för att på så sätt påminna om 

dess rötter.  
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Personlighet  
 

Varje varumärke har en personlighet. En karaktär som sakteligen byggs upp och 

kommuniceras utåt. Det är viktigt att anknyta positiva emotionella värderingar till sitt 

varumärke och genom att personifiera det får man något som lätt känns igen av kunderna. Det 

enklaste sättet att genomföra detta menar Kapferer (2004) att man ger sitt varumärke en 

talesperson eller annan representativ figur. Sedan är det inte av vikt om denne är verklig eller 

symbolisk då det viktiga är vad denne står för. Ett exempel på detta är företags 

svanenmärkning av sina produkter vilket gör att företag enkelt kan visa sina kunder att de har 

miljövänliga värderingar. 

 

Kultur 
 

Enligt Kapferer (2004) har varje varumärke en egen kultur som senare återspeglas i dess 

produkter och tjänster. Här definieras kultur efter de värden som den bidrar till varumärket. 

Kulturen är självaste kärnan och kraften som utgör varumärket. Då kulturen ger en bild av de 

värderingar och visioner som ett varumärke står för funkar det även som ett verktyg för att 

differentiera sig från andra. Ett varumärkes ursprungsland sätter ofta en prägel på varumärkets 

kultur och man kan ofta sammankoppla de två. För att visa på detta tar Kapferer (2004) upp 

exempel som Coca Cola och Levi’s jeans som de flesta konsumenter skulle sammankoppla 

med den amerikanska kulturen.  

 

Relationer 
 

I köpprocesser uppstår relationer mellan återförsäljare och konsumenter. Detta uppstår i 

synnerhet när det handlar om företag som säljer tjänster av olika slag. Relationsperspektivet är 

därför extra viktigt för banker och andra tjänstebaserade företag/varumärken. (Kapferer 2004) 

Som exempel på detta tar Kapferer (2004) upp Nike som bär ett grekiskt namn och som därav 

relaterar till de olympiska spelen och en glorifiering av den mänskliga kroppen. Även deras 

slogan ”Just do it” är ett exempel på detta och syftar på att man ska släppa loss. I 

servicebaserade varumärken är vikten av goda kundrelationer extra tydlig. 

 

Reflektion 
 

Enligt Kapferer (2004) är ett varumärke ofta en reflektion av dess konsumenter. Han menar 

att varumärken ofta beskrivs efter de personer som de riktar sig till, alltså deras målgrupp. Om 

man frågar runt om ett specifikt varumärke får man ofta höra: det är för de modemedvetna, 

det är för de välbärgade eller det är för de äventyrslystna och detta är alltså den bild som 

varumärket ”ärvt” från sina kunder. Det är dock inte givet att den grupp som ett varumärke 

förknippas med är den målgrupp som varumärket faktiskt riktar sig till. Då kunder ofta 

använder varumärken som ett medel för att hävda sig eller på något sätt stärka sin identitet är 

det viktigt att företag kontrollerar reflektionen av deras varumärke. 

 

Självbild 
 

Den ovan beskrivna reflektionen ger en yttre bild av varumärkets kunder. Som motsats till 

detta kommer självbilden som istället reflekterar våra inre tankar och den känsla eller bild 

som varumärket ger oss själva som konsumenter. (Kapferer 2004) Konsumenter köper ofta 

varumärken för att ta till sig och bli en del av det som de vill representera eller förknippas 

med. 
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Identitetsprismat visar på att alla sex perspektiv är sammanhängande och tillsammans bildar 

en välstrukturerad enhet som är varumärket. (ibid)   

 

3.5 Aakers byggstenar 

 

Enligt Aaker (1996) utgör de fyra olika delarna nedan tillsammans en plattform som kan 

utnyttjas för att få till en långsiktig samhörighet med kunderna för varumärkets identitet.  

 

 

 

 
 

 Figur 5 Aaker 1996, sid. 79 

 

 

Produkt – Varumärke 

Kundens första kontakt till företaget skapas oftast genom produkterna. Det gör att produkten 

som representerar varumärket utgör den ursprungliga kommunikationen till kunden. 

Kunderna fångas på ett enklare sätt jämfört med konkurrenterna genom att ha olika produkter. 

Delar av kundernas associationer till varumärkets identitet kommuniceras genom, dess pris 

och kvalitet enligt Aaker (1996). 

 

Organisation - Varumärke 
 
Enligt Aaker (1996) kommunicerar företag sitt varumärkes identitet också genom 

organisationen genom att lägga den bakom produkten. Den möjlighet som man tar tillvara på 

genom kommunikation av detta slag ger en tydlig syn på varumärket eftersom det är svårare 

att använda attribut för organisationen än för produkten för konkurrenter. Dessa benämns 

immateriella till skillnad från produkten som kallas materiella. Kvalitetstänkande, 

miljömedvetenhet och innovation som företaget tar ställning till, är organisations attribut. 

(Aaker 1996) 
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Personlighet - Varumärke 
 
Personlighet kan kopplas till unika egenskaper för en person och det är samma för ett 

varumärke. Enligt Aaker (1996) bildas långsiktig samhörighet med kunder genom 

personlighet som kopplas till varumärket. Om konsumenten skapar ett band med varumärket 

genom att vilja ha den livsstil som varumärket framhäver så är det av stor betydelse vid 

köpandet. (ibid) 

 

Symbol – Varumärke 
 
Den symbol som kopplas ihop med varumärket är något företag vill förmedla till kunder som 

något som de ska känna igen. Eftersom symbolen associeras oftast till identiteten för 

varumärket, så är det viktigt att det känns rätt för kunden vid kommunikationen enligt 

Aaker(1996). Att kommunicera symbolen ofta ger möjlighet att nå ut till kundernas 

medvetande och få konkurrensfördelar. En symbol kan skapa dragningskraft som gör att 

kunderna väljer företagets varumärke istället för konkurrenternas. (ibid) 

 

3.6 Varumärkets identitetsfällor 

 

Aaker (1996) har gjort en modell om olika varumärkesidentitetsfällor som företag kan stöta på 

när dem ska bygga upp sin varumärkesidentitet. Enligt Aaker (1996) är dessa fyra olika fällor 

de mest vanligaste fällorna som kan förekomma. Med hjälp av Aakers modell menar han att 

företagen ska kunna få en bättre bild om de olika fällorna ifall företagen någon gång skulle 

hamna i någon av de olika fällorna.  

 

 

 

 
 

 

 Figur 6 Aaker 1996, sid. 70 
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Varumärkets imagefälla 
 

Enligt Aaker (1996) så är de vanligaste anledningarna till att hamna i en identitetsfälla att det 

saknas resurser, tålamod samt expertis inom företagen. Image är viktigt för företagen eftersom 

det hjälper de att få reda på information om hur kunderna uppfattar varumärket. Med den 

informationen kan varumärkets utveckling och identitet bara bli bättre och bättre. 

Varumärkets image fokuserar på nutiden och är passiv för framtiden medan varumärkets 

identitet fokuserar på varumärkets framtid. Identiteten ska hjälpa företagen att få dess 

varumärke att förknippas med det de vill. (Aaker 1996) 

 

Varumärkets positioneringsfälla 
 

Vid positionering av varumärket fokuserar företagen på att kommunicera ut sin 

varumärkesidentitet till kunderna. Företagen visar sina fördelar för att konkurrera ut sina 

konkurrenter på marknaden. All information kan inte tas med under marknadsföringen och på 

så vis väljer företag bara vissa delar som ska vara med. Enligt Aaker (1996) är det ett vanligt 

misstag inom positioneringen. På grund av att företag väljer att inte marknadsföra hela 

varumärket så tappar varumärket mycket av sin personlighet. Genom att använda denna 

metod att utesluta vissa delar av varumärkesidentiteten blir det lättare att hamna i 

positioneringsfällan. (ibid) 

 

Externa perspektivfällan  
 

För att kommunicera ut rätt bild av varumärket till kunderna så måste företaget känna till 

varumärkets identitet. Aaker (1996) anser att det finns en del strategier som säger att 

varumärket och dess identitet är det som får kunden att dras till varumärket. Om inte företaget 

förstår det så blir det problem i den externa perspektivfällan och det kan göra att kunderna får 

en fel bild av varumärket. (ibid) 

 

Fixerad på produktattributfällan 
 

Många företag fokuserar mycket på varumärkets produktattribut och det gör att varumärkets 

helhet glöms bort. Anledningen till att företag gör detta misstag är att de tror att 

produktattributet är det som kunden går efter under köp.  Det finns olika 

produktundersökningar som är enkla att förstå och utföra, av den orsaken väljer företag att 

använda sig utav de. Eftersom undersökningen fokuserar på produkten så tappar företag vital 

information som kunnat hjälpa identitetsutveckling. Om företag har ett bredare synsätt när det 

gäller identiteten, kan många av de ovanstående fällorna undvikas. (ibid) 
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4. Resultat av den empiriska undersökningen 
 

 

Här kommer vi att presentera våra resultat från den empiriska undersökningen. Resultaten 

baseras på den intervju som vi genomfört med respondenter från företaget Akademisk 

Omtanke. Vi har haft den teoretiska referensramen som grund vid framtagning av 

intervjuguiden. Det material som vi presenterar nedan är en sammanställning av 

respondenternas svar och åsikter, vi har inte lagt till egna synpunkter utan försökt formulera 

svaren utförligt.  

 

 

4.1 Bakgrund & företagsfakta 

 

Vi har i vår studie valt att undersöka företaget Akademisk Omtanke och hur de handlar i 

frågor som rör deras tjänster, varumärke och marknadskommunikation. De är ett nystartat 

tjänsteföretag (startades år 2010) som erbjuder tjänster i form av läxhjälp och barnpassning. 

Vi fick besöka företaget och genomföra vår intervju med de båda grundarna Serena 

Tekgultekin som är kundansvarig och Perham Rezaie som är personalansvarig. Vid 

intervjutillfället var bägge närvarande och svarade gemensamt på våra frågor, då de ville ge 

en enad och komplett bild av företaget.  

 

Bakgrund om branschen 

 
Läxhjälpsbranschen är som den ser ut idag relativt ny, då den här typen av tjänster tidigare 

varit ganska ovanliga. Att det inte slagit igenom tidigare kan bero på att de erbjudna tjänsterna 

har varit väldigt dyra för den stora allmänheten.   

 

Vid regeringsskiftet införde alliansen något som de kallade för rutavdrag vilket gav en 

kickstart för den här typen av tjänster, läxhjälp, barnpassning och städtjänster. Enligt 

respondenternas förklaring innebär rutavdraget att staten står för 50 % av tjänstepriset för 

sådana tjänster, så om en tjänst kostar 1000kr så står staten för 500kr av den kostnaden. Detta 

skatteavdrag infördes av två skäl, dels för att det skulle bli billigare för allmänheten att ta del 

av dessa typer av tjänster, men även för att alliansen ville ha bort svartjobbarna genom att 

göra det billigare och lättillgängligt att ta del av dessa tjänster på lagligt vis. De flesta 

individer vill nog göra rätt för sig genom att köpa lagliga tjänster som beskattas osv. Tidigare 

har det har dock varit ganska vanligt att folk anlitat svart arbetskraft för att hjälpa till med 

liknande tjänster då de lagliga alternativen ansetts vara alldeles för dyra. Istället för att anlita 

ett professionellt men dyrt barnpassningsföretag, har man tidigare gett någon hundring till den 

snälla grannflickan eller någon annan bekant för att passa barnen.  

 

Enligt skatteverket ingår läxhjälp under samma kategori som barnpassning, vilket innebär att 

de kunder som är över 16 år inte kan ta del av rutavdraget då de inte klassas som barn. Men 

trots att de unga vuxna inte kan få tjänsterna billigare genom att ta del av rutavdraget så är det 

ändå väldigt många unga vuxna, 16 år och uppåt, som väljer att köpa dessa tjänster. I 

dagsläget är det uppskattningsvis runt 15,000 personer som använder sig av rutavdraget.  

 

De verksamma företagen inom läxhjälp- och barnpassningsbranschen uppkom först i 

Stockholms storstadsområde. Än idag så är det i Stockholm som den stora marknaden finns 
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för dessa typer av tjänster, men det har blivit allt vanligare i både Göteborg och Malmö samt 

andra orter. Man kan säga att den här typen av tjänster är lite av ett storstadsfenomen.  

 

Affärsidé och tjänster 

 
Deras affärside bygger i grund och botten på tanken att kunna hjälpa barnfamiljer med 

läxhjälp och barnpassning. Att kunna stå till tjänst för de föräldrar som av en eller annan 

anledning inte kan eller inte hinner hjälpa sina barn med deras läxor, eller de som vid olika 

tillfällen inte har något annat alternativ än att anlita en barnpassare. Ord som omtanke, 

kunskap och professionalitet genomsyrar deras verksamhet och syns även på loggan som är 

rosa (omtanke) och blå (kunskap, professionalitet). 

 

Vi på Akademisk Omtanke arbetar för att skapa en enklare och smidigare 

tillvaro för alla barnfamiljer där ute. Våra tjänster är anpassade efter era och 

barnens behov och vi ser till att ni tryggt och säkert får det stöd ni 

behöver. (akademiskomtanke.se , 2011) 

 

Det som differentierar företaget Akademisk Omtanke från sina konkurrenter är att de 

kombinerat de båda tjänsterna och kan därför erbjuda både barnpassning och läxhjälp, 

antingen som separata tjänster eller som en kombination där de både passar barnet och hjälper 

dem med läxorna. Denna kombination var de först med. De andra företagen som är 

verksamma inom den här branschen har inte erbjudit den kombinationen som akademisk 

omtanke har, utan de har hittills antingen inriktat sig på bara barnpassning eller bara läxhjälp 

men de börjar nu erbjuda liknande tjänster.  

 

Något annat som skiljer företaget från sina konkurrenter är prissättningen på tjänsterna. På 

Akademisk Omtanke är man inte fixerad på att tjäna pengar till varje pris utan de har en 

personligare syn på sina erbjudna tjänster. De anser att det viktigaste är att kunna nå ut till och 

hjälpa alla som verkligen behöver hjälp. De tycker inte att deras tjänster ska vara en 

klassfråga där bara de rika har råd att anlita dem. Därför försöker de sätta rimliga priser på 

sina tjänster så att även vanliga familjer så kallade ”medelsvenssons” ska kunna ta del av de 

erbjudna tjänsterna. För att deras kunder ska känna att de kan dra nytta av deras tjänster vid 

fler än ett tillfälle utan att det blir för dyrt har de gjort så att deras priser blir billigare ju oftare 

kunden anlitar de, en form av kvantitetsrabatt. 

 

På frågor kring deras personalrekrytering svarade de: vi anställer bara de bästa.  

 

På Akademisk Omtanke är vi väldigt måna om våra kunder och vi går ett 

steg längre för att du ska kunna känna dig så trygg och nöjd som möjligt. 

(akademiskomtanke.se , 2011) 

 

Deras pedagoger har alla genomgått en genomgripande rekryteringsprocess för att försäkra sig 

om och säkerställa att bland annat deras kunskapsnivå, pedagogiska förmåga samt personliga 

egenskaper är i enlighet med företagets höga krav, intressen och värderingar.  

Det görs också en omfattande bakgrundskontroll på alla pedagoger där man gör noggranna 

kontroller på deras referenser samt att de verifieras mot polisens brottsregister. Allt detta för 

att vara säkra på att de anställer rätt personer som kan göra ett bra jobb men framförallt för att 

kunderna ska kunna känna sig trygga och säkra på vad det är för människor som har hand om 
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och hjälper deras barn. Deras pedagoger består till största del av högskolestudenter med 

toppbetyg.  

 

Utöver de ovanstående processerna med att tillförse rätt personal för rätt behov har man 

dessutom nöjdhetsgaranti som innebär att om kunden skulle vara missnöjd med sin barnvakt 

eller läxhjälpare, så kan denne enkelt bytas ut mot någon annan pedagog utan extra kostnad. 

Som kund har man även en extra trygghet då man omfattas av företagets försäkringar, vilket 

innebär att man som kund får ersättning om något exempelvis skulle gå sönder under tiden 

som pedagogen är hos en. En annan trygghet är att pedagogerna ofta kan ge första hjälpen. 

 

För att företaget ska kunna försäkra sig om att deras pedagoger gör ett bra jobb och verkligen 

levererar vad som utlovas, följer de upp hur det gått för barnen och om det gjorts några 

framsteg. Som förälder är man alltid uppdaterad kring vad som hänt och genomförts 

tillsammans med pedagogerna, uppdateringen sker exempelvis via det protokoll som företaget 

skickar ut till föräldrarna.  

 

Målgrupp och konkurrenter 

 
Företagets främsta målgrupp är barnfamiljer som inte har tiden eller kompetensen att hjälpa 

sina barn med deras läxor. Deras mål är att nå ut till alla sorters familjer från alla 

samhällsklasser. Det har dock visat sig att en majoritet av deras kunder är högutbildade 

föräldrar mellan 30-55 år bosatta i de lite finare stadsdelarna. Detta kan också bero på att just 

den här typen av föräldrar ofta har krävande yrken där deras arbete ofta följer med dem hem 

efter kontorstid, vilket gör att de kanske blir stressade och inte hinner lägga ner tid på att 

hjälpa barnen med läxläsningen. På företaget hoppas man däremot att kundgruppen ska vidgas 

mer, så att även andra typer av föräldrar väljer att ta del av deras tjänster i en större 

omfattning än vad det är i dagsläget.  

 

Det är dock inte bara föräldrar som väljer att anlita företagets pedagoger, utan det blir allt fler 

elever som själva och för egen del tar kontakt med företaget. Det handlar ofta om äldre 

studenter 16 år och uppåt som studerar på gymnasie- eller högskolenivå. När de känner att 

skolundervisningen inte är tillräcklig och att de måste kämpa lite extra i något ämne, gör de 

ett aktivt val för att förbättra sina studieresultat och därmed väljer de att ta del av företagets 

tjänster.  

 

Den största aktören på marknaden och därmed företagets största konkurrent är företaget My 

Academy. De är större och därför syns och hörs de mer, vilket gör att många potentiella 

kunder går till dem. Andra företag som erbjuder liknande tjänster är: Knatteverkstan som 

erbjuder barnpassning, Nannynu även de barnpassare och Studdybuddy som erbjuder 

läxhjälp. Dessa företag är dock inte lika stora som My Academy och därför inte så stora hot.  

 

Framtidsvision 

 
Deras vision med företaget är att fortsätta erbjuda högkvalitetstjänster i Västsverige. På lång 

sikt strävar de efter att expandera och etablera sig i de flesta av Sveriges storstäder så som 

Stockholm, Malmö osv. Expansionen till Stockholm planeras ske efter sommaren. Målet är att 

växa så pass mycket att de kan räknas som det stora företaget i branschen.  

 

Hittills har det gått väldigt bra och de har lyckats dubbla sin omsättning varje månad. På 

företaget är man därför väldigt nöjda om tillväxten fortsätter i samma takt. 
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4.2 Marknadskommunikation 

 

Då företaget är nystartat har de inte någon specifik marknadsföringsavdelning, utan det är de 

båda respondenterna Perham och Serena som gemensamt ansvarar för och arbetar med 

företagets marknadsföring och marknadskommunikation. 

 

Arbetet med marknadskommunikationen 

 
Enligt respondenterna så arbetar man nästan dagligen med sådant som kan kopplas till 

företagets marknadskommunikation. De kollar ofta igenom de reklamannonser som de har ute 

i olika media. Det de kollar på är vilken typ av media som har fått bäst respons från kunderna, 

vilken typ av budskaps- och reklamutformning som fått bäst gensvar från kunderna osv.  

 

Genom att arbeta aktivt med sin marknadskommunikation och följa upp sina annonser på det 

sättet de gör kan de optimera sin reklamutformning och få ett bättre gensvar.  

 

Då de är ett ganska nystartat företag har de inte lika stor omsättning som de större företagen 

och kan därför inte ha så stor reklambudget som de hade önskat. I dagsläget lägger de ut runt 

10,000 kr i månaden på annonsplatser och liknande. Denna siffra ökar dock stadigt för varje 

månad som går, i takt med att de växer och får en högre omsättning.  

 

Företaget har trots sin låga reklambudget fått ett väldigt bra gensvar från potentiella kunder. 

Respondenterna säger att detta till stor del beror på att de får mycket gratisreklam i form av 

word-of-mouth. Det har blivit så att deras första kunder har fått bra upplevelser av företaget 

och deras tjänster, de kunderna har sedan valt att prata väl om och rekommendera företaget 

till sina vänner och bekanta. Positiv word-of-mouth är väldigt viktigt i den här branschen då 

föräldrar ofta pratar med andra föräldrar om hur det går för barnen och deras skolgång. Då vill 

man gärna att de associerar goda studieresultat med företagets tjänster, vilket det visat sig att 

många föräldrar gör.   

 

Val av medier 
 

I dagsläget har företaget valt att använda sig av internet, dagstidningar och reklamblad som 

delats ut i olika stadsdelar. Dessa medier är de billigaste och ger bäst gensvar. På internet har 

man valt att använda sig av google’s annonssystem adwords. Det annonssystemet funkar på så 

sätt att när någon exempelvis matar in ordet läxhjälp i sökfältet så kommer en reklamannons 

om Akademisk Omtanke fram, kunden kan sedan enkelt klicka sig fram via en direktlänk från 

annonsen till företagets egna hemsida.  Google tar betalt för antal klick som annonsen får.  

 

Att de inte valt att använda sig av TV-reklam beror på att det är alldeles för dyrt och att det 

når ut till många som står utanför ens egen målgrupp. Det är tydligt att de personer som hos 

vilka behovet av läxhjälp uppstår, aktivt och på egen hand söker upp företagen som erbjuder 

tjänsten. Respondenterna berättade dock att de har planer på att i framtiden även annonsera 

via radio och affischering.  

 

De har även fått lite annan gratis publicitet då det gjorts reportage om dem i flera av 

Göteborgs dagstidningar när de var helt nya på marknaden. Det tycker respondenterna har 

varit kul och positivt, då det bidragit till att allt fler människor fått upp ögonen för den här 

sortens tjänster. 
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4.3 Varumärke & varumärkesidentitet 

 

Företaget är som tidigare nämnts nystartat och har därför inte någon specifik 

marknadsföringsavdelning, det är istället de båda respondenterna Perham och Serena som 

gemensamt ansvarar för och arbetar med de frågor som berör marknadsföring och varumärke. 

 

Positionering  
 

Lyckad positionering handlar ofta om konsten att vara först på marknaden med en ny och unik 

vara eller tjänst, att vara den som kunden tänker först på får oftast högst marknadsandelar och 

lönsamhet. Då företaget inte var först med att lansera dessa typer av tjänster på marknaden så 

har de inte den fördelen. De har därför försökt att positionera sig med en kombination av de 

båda tjänsterna där man har både barnpassning och läxhjälp att erbjuda.  

 

Deras positionering mot barnföräldrar (mellan 30-55) är väldigt attraktiv för just den 

åldersgruppen då de är i stort behov av just det som företaget erbjuder. Enligt respondenterna 

är Akademisk Omtankes tjänsteutbud enkelt och lättbegripligt ur kundens perspektiv vilket 

gör att de är lätta att ha i åtanke. Tänker man barn och studier så är det väldigt lätt att 

associera det till företagets affärsidé.  

 

Arbetet med varumärket  

 
Grundiden bakom deras varumärke är att det ska spegla och associeras med ordet omtanke, 

därav kommer företagets namn Akademisk Omtanke. De vill inte att deras kunder ska se 

deras företag som hårt och byråkratiskt, utan de vill att deras kunder ska känna sig nära 

företaget. Företaget ska vara lättillgängligt för kunderna och kunderna ska känna att företaget 

bryr sig om dem på ett personligare plan, så de ska ha lätt för att kontakta företaget vad det än 

gäller utan att det ska kännas stelt och obekvämt. Alla dessa känslor vill företaget att deras 

varumärke ska spegla.  

 

I dagsläget kan man beskriva deras varumärke med ord som omtanke, professionalitet, hjärta, 

ungdomlighet, flexibilitet och prisvärdhet. Respondenterna tycker att denna beskrivning 

stämmer väl överrens med hur deras pedagoger är och med vad som i grunden genomsyrar 

hela företagsandan eller kulturen. De tycker även att det är rätt värderingar som speglas utåt.  

 

När vi frågade respondenterna om vilka värderingar som präglar deras varumärke, svarade de: 

förutom de ovanstående värderingarna så speglar deras varumärke även trygghet och säkerhet. 

Detta tycker de är väldigt viktigt då föräldrarna som anlitar de naturligtvis är väldigt försiktiga 

med vem det egentligen är som de släpper in i sina hem och hos sina barn. Därför gör de 

självklart det de kan för att deras tjänster ska vara trygga och att detta även ska speglas av 

varumärket. 

 

Som exempel på att de har lyckats med att ladda sitt varumärke med positiva värderingar 

berättade respondenterna om en kommentar som de fått från en kund:  

Kunden skrev till dem att hon verkligen förstod varför företaget heter Akademisk Omtanke. 

Att de var ett snällt företag som verkligen brydde sig om sina kunder istället för att se de som 

vandrande fakturor. Hon gillade att företaget var så lättillgängligt och hade ett så 

tillmötesgående och serviceinriktat sätt. Hon var helt enkelt nöjd med det bemötande som hon 

hade fått. Detta blev de väldigt glada över då det är precis det som de vill att deras företag och 

tjänster ska stå för.  
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När vi frågade respondenterna om företaget hade en strategi som låg bakom arbetet med 

varumärkesuppbyggandet, svarade de att de inte hade det. Då de är ett så pass nytt företag 

som ännu inte hunnit utveckla någon marknadsföringsavdelning har de inte heller utvecklat 

någon större strategi.  De använder sig av vanlig marknadsföring där de tar beslut utifrån hur 

det ser ut och de förhållanden som råder vid just det tillfället.  

 
Utmärker sig varumärket i förhållande till konkurrenternas? 

 
Enligt respondenterna har Akademisk Omtanke ett ”mjukare” sätt och en ”mjukare” syn på 

allting. De satsar verkligen på att vara lättillgängliga och flexibla så att de kan möta och 

anpassa sig efter kundens behov, hur knepiga de än må vara. Detta skiljer de från de stora 

stockholmsbaserade företagen som tenderar att vara hårdare med deras regler och villkor och 

därför inte lika flexibla och kundanpassade. Men trots att Akademisk Omtanke har en 

”mjukare”, flexiblare och personligare stil så har de en hög professionell nivå. Prisnivån på 

deras tjänster är även det något som skiljer de från sina konkurrenter, de har lägre priser än 

konkurrenterna.  

 

Det finns dock både för och nackdelar med det som skiljer de från konkurrenterna. Som 

exempel på detta berättar respondenterna att den låga prissättningen inte alltid resulterar i 

positiva känslor/tankar. Vissa kunder kan uppfatta det som så att de lägre priserna resulterar i 

lägre kvalitet på levererad service. Att de är ett nytt och jämförelsevis ganska litet företag på 

marknaden kan också skapa negativa åsikter hos potentiella kunder. Vissa potentiella kunder 

ser detta som en svaghet och felaktigt ser de som sämre eller inte lika duktiga som de större 

och äldre företagen.  

 

Hur de tror att de uppfattas av potentiella och befintliga kunder 
 

Respondenterna tror att deras potentiella kunder ser de främst som det billigare alternativet på 

marknaden. De tror även att företagets försök att lägga betoning på personlighet och omtanke 

kommer fram och att de potentiella kunderna känner av det. Sedan är det nog som så att 

många av de potentiella kunderna kan misstro deras tillgångar och kvalitén på det som de 

erbjuder då de är nyare och framförallt mindre än de äldre företagen på marknaden.  

 

De befintliga kunderna är enligt respondenterna väldigt nöjda med hur företaget arbetar och 

deras serviceleverans. De flesta förstagångskunder har varit så pass nöjda med företagets 

service att de blivit återkommande kunder. Kunderna uppskattar verkligen att företaget följer 

upp hur det går med barnens studier då det visar att de bryr sig om sina kunder. De uppskattar 

även att företaget är så flexibelt som det är och att man gör det man kan för att anpassa sig 

efter kundens önskemål.  

 

De känner dock att de i framtiden vill uppfattas och ha en ännu större framtoning på 

professionalitet än vad de har i dagsläget.  

 

Hur de tror att de uppfattas av sina konkurrenter  

 
Då företaget har haft en sådan kraftig tillväxt och på så kort tid, tror respondenterna att de ses 

som ett ganska stort hot av sina konkurrenter. I dagsläget är Akademisk Omtanke det näst 

största företaget på läxhjälpsmarknaden i Göteborg. Då marknaden i dagsläget inte är jättestor 

och med tanke på hur fort Akademisk Omtanke växer, är nog deras konkurrenter oroliga över 

att förlora marknadsandelar till företaget.  
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5. Analys & tolkning av empiri 
 

 

I detta kapitel analyserar och tolkar vi resultaten från den empiriska undersökningen med 

hjälp av den teori som beskrevs i den teoretiska referensramen. Presentation och upplägg av 

analysen är liknande upplägget på den teoretiska referensramen 

 

 

5.1 Tolkning utifrån upplevd tjänstekvalitet 

Kvalitetsdimensioner: 

 

Tillgänglighet 
Kotler (2005) menar att tillgänglighet är ytterst viktigt för att skapa kundnärhet. Genom att 

vara tillgänglig kan du lättare knyta kontakter och skapa kundrelationer.  Detta är något som 

de verkligen har insett på Akademisk Omtanke. Serena som är kundansvarig försöker vara 

nåbar jämt och ständigt, både via telefon och e-post. Detta har visat sig vara väldigt positivt 

då hon känner att kundrelationerna har blivit mer personliga och ökat kundnöjdheten. 

 

Trovärdighet 
Företagets trovärdighet är väldigt viktigt ur ett långsiktigt perspektiv för att stärka 

kundrelationerna. (Kotler et al 2005) Då Akademisk Omtanke är ett ganska nytt företag på 

marknaden så kan man inte riktigt prata om trovärdighet ur ett långsiktigt perspektiv. 

Trovärdighet är något som byggs upp genom tjänstekvalitet över tiden. Företaget har dock 

goda framtidsutsikter och om deras tjänstekvalitet forstsätter hålla samma höga standard så 

kommer de troligen att kunna bygga upp en hög trovärdighet hos befintliga och potentiella 

kunder. 

 

Kunskap 
Kotler (2005) gör det tydligt att företagen måste ha en tillräcklig kunskap om vad kunden vill 

ha för att kunna leverera en bra service. På företaget är de väl införstådda i deras kunders 

situation och behov. Det är därför de har valt att satsa på både barnpassning och läxhjälp, att 

de även låter kunden påverka serviceleveransen gör att det inte kan gå fel i det här steget. 

 

Pålitlighet 
Tjänsten måste vara pålitlig och konsekvent för att kunden verkligen ska få vad som utlovas. 

(ibid) Då företagets tjänster funkar som en interaktion mellan pedagog och barn/student kan 

serviceleveransen skilja sig från tillfälle till tillfälle. Det företaget gör för att öka sin 

pålitlighet är att de har en väldigt genomgående rekryteringsprocess, vilket i sin tur leder till 

att deras pedagoger håller en viss standard och kunden kan därför nästan alltid få det som 

utlovats. 

  

Säkerhet  
Är tjänsten en lågrisktjänst eller kan det resultera i att kunden hamnar i fara av något slag. 

(ibid) Som beskrivet ovan så är tjänsten en interaktion mellan pedagog och barn/elev. 

Naturligtvis kan det ske att ett barn exempelvis ramlar och slår sig. Det som företaget har 

gjort för att kunna förebygga att något sådant leder till en farlig situation är att deras 

barnpassare ofta kan första hjälpen tekniker för att kunna agera rätt och vara ett stöd om något 
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barn skulle skada sig. Vi tycker dock inte att företagets tjänster kan anses som en riskfylld 

tjänst, tvärtom skulle vi säga att det är en lågrisktjänst. 

 
Kompetens 
Besitter företaget och dess personal den skicklighet och kompetens som är nödvändig för att 

utföra den önskvärda tjänsten på ett bra sätt. (ibid) På företaget har man som mål att deras 

pedagoger ska ha toppbetyg och därför väldigt hög kompetens inom sitt område. Att man 

sedan matchar pedagog och kund efter kundens specifika behov gör att man kan se till att rätt 

kompetens matchas med rätt behov. Vi tycker att de gör ett bra jobb på den här punkten. 

 

Kommunikation 
Enligt Kotler (2005) är det ytterst viktigt att företaget gör ett bra jobb med att kommunicera 

sitt budskap till befintliga och potentiella kunder. Då företagets budskap inte är krångligt eller 

svårt att förstå ser vi inte hur de ska misslyckas med utformningen av budskapet. Det som kan 

vara svårare är att verkligen nå ut till alla kunder som man vill åt. 

 

Artighet 
Är personalen artiga, omtänksamma och känsliga/öppna mot kunderna. (Kotler et al 2005) 

Enligt respondenterna är detta en aspekt som de verkligen måste ta i beaktning då de är ett 

tjänsteföretag och deras pedagoger har en personlig interaktion med deras kunder. De anser 

därför att det inte räcker med enbart akademisk kompetens för att kunna göra ett bra jobb utan 

social kompetens är en stor del av tjänsteutförandet. Vägen till hög tjänstekvalitet blir då en 

kombination av de båda kompetenserna.  

 

Lyhördhet 
Enligt Kotler (2005) handlar detta om personalens vilja att lyssna på och anpassa sig efter 

kundens behov, för att ge en snabb och god service. Lyhördhet är ett ord som enligt 

respondenterna präglar företaget och dess personal. De satsar verkligen på att vara det 

kundnära företaget som kan erbjuda kunderna flexibla och nästan skräddarsydda tjänster. 

Detta är lite av företagets grundidé och det är något som vi tror bidrar till att differentiera de 

från sina konkurrenter. 

 

Det materiella 
Utstrålar utseendet på personal och omgivning en bild av kvalitet. (ibid) Då själva 

serviceleveransen äger rum hemma hos kunderna kan företaget inte riktigt påverka 

omgivningen. Det de däremot kan påverka är deras pedagogers sätt och manér. De vill ge en 

bild av ungdomlighet och professionalitet så detta är något de har tänkt på. 

Psykologiska faktorer: 

 

Word of mouth 
Word of mouth handlar om vad kunderna hört om företaget och dess tjänster från andra 

kunder som varit i kontakt med företaget (ibid) Enligt respondenterna har det visat sig att 

många av deras kunder har valt att anlita de just på grund av positiv word of mouth.  De 

föräldrar som är nöjda med barnpassningen eller läxhjälpen som deras barn fått hjälp med, har 

i sin tur valt att berätta för sina vänner och bekanta om hur nöjda de varit med tjänsten och 

företaget i sig. Detta har lett till många nya kunder som annars kanske inte hade anlitat 

företaget.  
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Tidigare erfarenheter 
Detta handlar om vad den potentiella kunden har fått för bild av liknande tjänster från tidigare 

erfarenheter. (ibid) På företaget kan man naturligtvis inte stå till svars för kundens tidigare 

erfarenheter från andra företag. Det man dock kan göra är att ge de en positiv upplevelse när 

de väljer att anlita de. Det har visat sig att de flesta av företagets kunder har fått bra 

erfarenheter från företagets tjänster och är därför idag återkommande kunder.  

  

Kundbehov 
Här är frågan om företagets tjänster kan uppfylla kundbehovet eller om man måste utveckla 

bredare alternativ för att locka kunden. (Kotler et al 2005) Akademisk Omtanke har riktat in 

sig på en målgrupp med specifika behov. De har därför även utformat sina tjänster för att 

uppfylla detta kundbehov på bästa sätt. Att de även erbjuder kunden möjlighet att påverka 

tjänsten gör det att sannolikheten för att kundens behov ska tillfredställas ökar.  

 

Reklam/annonsering 
Här handlar det om företagets annonsering och vikten av att den når ut till företagets 

målgrupper.(ibid) 

Hittills har den annonsering man haft varit relativt givande. I dagsläget står de inför valet av 

nya mediekanaler och det är viktigt att de inte tar fel beslut då det kan slå fel och inte nå den 

tilltänkta målgruppen och därmed även bli väldigt kostsamt till lite nytta. 

Tjänsteprocessen: 

 

Förväntad tjänst/service 
Här handlar det om de förväntningar som kunden har på den köpta tjänsten.(ibid) 

Alla de ovanstående stegen har bidragit till att kunden bildat en uppfattning om företaget och 

dess tjänster. Det är därför ytterst viktigt att företaget varit uppriktiga med budskap etc. för att 

kunden inte ska få en felaktig bild och därmed orealistiska förväntningar. På företaget är man 

tydlig med vad det är man säljer och vad man levererar. Det är nog inte många kunder som 

har fått felaktiga förväntningar på företagets tjänster. Kunderna har oftast rimliga 

förväntningar på företaget och dess tjänster. 

 

Genomförd/mottagen tjänsteleverans  
I det här steget har den faktiska tjänsten och servicen ägt rum och om företaget har gjort ett 

bra jobb, leder det till en kundrelation med förtroende för företaget. (ibid) På företaget satsar 

man verkligen på att anpassa tjänsteleveransen efter kundernas behov och önskemål. Man 

anställer personer med hög akademisk och social kompetens för att tillföra kunden så mycket 

som möjligt.   

 

Upplevd tjänstekvalitet 
Alla de ovanstående stegen resulterar slutligen i detta steg som är kundens upplevda 

tjänstekvalitet. Målet med de ovanstående stegen är att koppla rätt tjänster till rätt kunder för 

att få så hög tjänstekvalitet som möjligt. (ibid) 

På akademisk omtanke har de varit väldigt duktiga på att skapa kundrelationer och 

återkommande kunder. Detta som ett resultat av den goda service som de tillför varje kund. 

De kunder som inte valt att ta del av företagets tjänster vid fler tillfällen, har varit missnöjda 

och då det har brustit i något av de ovanstående stegen. Dock har dessa hittills varit väldigt få.  

Men det faktum att företaget har växt så snabbt som det gjort tyder på hög kvalitet på deras 

tjänsteleveranser. 



43 

 

5.2 Analys utifrån den strategiska varumärkesplattformen 

 
Produktattribut 
 

Enligt Melin(1999) tar produktattribut fram egenskaperna hos produkten samt de uppgifter 

den har. Det finns flera olika attribut som är viktiga för märkesproduktens utveckling, 

exempelvis utveckling av förpackningsdesign, färgsignaler samt logotypen. För företaget 

Akademisk Omtanke är deras logotyp ett viktigt attribut och färgsignalerna på den. Deras 

logotyp är det som gör att de blir igenkända på marknaden. Deras färger ska utstråla det de 

står för, rosa för mjukhet och det blåa för professionalitet. I dagsläget håller de på att ändra sin 

logotyp för att de vill att den ska utstråla mer professionalitet då deras nuvarande logotyp inte 

känns lika seriös som de vill att den ska vara.  

 
Märkesidentitet 
 

Melin(1999) anser att märkesidentitet visar vad ett varumärke står för och vad som gör 

varumärket unikt. Nu för tiden är det mycket enklare att kopiera produktattributet så därför 

måste företagen sticka ut på ett annat sätt. Några viktiga faktorer som blivit viktigare när det 

gäller starka varumärken är, märkesproduktens namn, ursprung, personlighet samt 

distribution. Akademisk Omtanke skiljer sig något från deras konkurrenter, de erbjuder båda 

tjänsterna läxhjälp och barnpassning samt att de är ett mer personligt företag. De är även 

väldigt tillgängliga som företag och försöker vara så flexibla som möjligt så att det skall passa 

alla. Kommunikationen till deras kunder anser de vara viktig och därför är de väldigt noga 

med att vara tillgängliga. Kunderna ska kunna höra av sig och se hur det går för deras barn. 

De skickar även ut protokoll till kunderna månadsvis så att de ska kunna känna sig delaktiga. 

Många kunder känner tillit till dem eftersom de har ett väldigt öppet och personligt 

förhållande till sina kunder.  

 
Kärnvärde 
 

Melin(1999) tycker att det är viktigt att lägga ner mycket tid för att kunna få ett unikt 

kärnvärde. Anledningen till det är att det gör det lättare för företaget att positionera och 

kommunicera ut sitt varumärke. Det är extra viktigt med begreppet kärnvärde under 

varumärkesuppbyggnaden. Akademisk Omtanke känner att de har hittat sitt kärnvärde. De vet 

vad de vill stå för dvs. mjukhet och professionalitet. De kunder de har idag håller med 

företaget men Akademisk Omtanke anser att det ibland kan vara negativt att utstråla mjukhet 

eftersom det kan kännas som ett litet och oseriöst företag.  

 
Positionering 
 

Positionering är ett viktigt begrepp inom brand management. Melin(1999) diskuterar 

psyklogisk positionering i sin bok och med det menar han att de är konsumenternas 

uppfattning om produkten/tjänsten jämfört med konkurrenternas produkt. Melin(1999) anser 

att positionering ska ge en grund till märkeskännedom, märkesassociation och märkeslojalitet. 

När det gäller Akademisk Omtankes kunder så anser de att de är till viss del unika jämfört 

med sina konkurrenter. De flesta inom den branschen kan ha fler regler som de följer och är 

inte lika flexibla som dem. Genom att vara flexibla så står företaget ut på marknaden. Alla 

företagen inom branschen erbjuder liknande tjänster fast det dem skiljer sig med är att de 

erbjuder både läxhjälp och barnpassning. De andra företagen har bara inriktat sig inom en 

gren. Melin(1999) anser att positionering ska ge grund till märkeskännedom, 
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märkesassociation och märkeslojalitet. Akademisk Omtanke har skapat en märkeslojalitet 

eftersom de kunder de har i dagsläget är kunder som kommer tillbaka dvs. återkommande 

kunder. När det gäller märkesassociationer och märkeskännedom så har de inte lyckats lika 

bra. Hittills har deras kunder varit sådana som behovet uppstått hos och som självmant sökt 

upp och tagit reda på vilka som säljer dessa typer av tjänster. För den stora allmänheten är de 

däremot rätt okända. 

 
Marknadskommunikation 
 

Enligt Melin(1999) så har marknadskommunikation väldigt stor betydelse under 

varumärkesuppbyggnaden. Reklam ska informera samt påminna konsumenterna om 

produkten/tjänstens fördelar. Använder man sig inte utav reklam enligt Melin(1999) så får 

företagen konsekvenser. Eftersom Akademisk Omtanke är ett rätt nystartat företag så har de 

inte samma möjlighet att lägga ut pengar på marknadskommunikation som andra företag har. 

De använder sig utav reklam på Internet som deras konkurrenter också gör men de har inte 

samma budget som dem. Många av de stora företagen använder sig utav radioreklam fast i 

nuläget har inte Akademisk Omtanke haft möjlighet att använda sig utav den kanalen då 

pengarna inte räcker till. När företaget växer vet de själva att de måste marknadsföra sig mer 

och det är något som de kommer prioritera.  

 
Intern märkeslojalitet 
 

Det är viktigt att vara lojala mot sina kunder och det egna varumärket för att kunna få 

märkeslojalitet från sina kunder enligt Melin (1999). Akademisk Omtanke har en bra dialog 

med sina kunder och är flexibla, på så vis har de fått en bra märkeslojalitet från sina kunder. 

Just nu har de inte så många kunder och det gör det lättare att vara personliga med de kunder 

dem har. Både kunderna och Akademisk Omtanke tycker att den personliga kontakten är en 

viktig aspekt inom tjänsten så företaget hoppas att de kan ha möjligheten att fortsätta med det 

även om företaget växer och får mer kunder. Även om de idag är ett nystartat företag så har de 

växt väldigt snabbt på marknaden och det ser även konkurrenterna. Det finns brist på pengar 

inom företaget men deras kundnöjdhet är stor så de ser ljust på sin framtid. På detta vis känner 

dem att den interna märkeslojaliteten inte påverkats.  
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5.3 Tolkning utifrån identitetsprismat 

 

Nedan har vi analyserat det empiriska materialet ur Kapferers (2004) teorier om 

identitetsprismat.  

 

 

 
  

 Figur 7 Kapferer 2004, sid. 107 (omarbetad figur) 

 

 

Fysik 
 

Enligt Kapferer (2004) är det varumärkets särdrag och utmärkande egenskaper som utgör den 

fysiska aspekten av varumärket. Varumärkets ryggrad som han beskriver det. Om man tittar 

på företagets logo kan man se att det består av färgerna, rosa och blå. Respondenterna 

förklarade färgvalet med att rosa kan associeras med mjukhet och omtanke, medan den blåa 

färgen kan associeras med kunskap och professionalitet. Detta är väldigt smart gjort av 

företaget då deras logo direkt speglar deras affärsidé i grunden. Deras logo är väldigt tydlig 

och det går inte att missförstå vad det är för typ av företag som det representerar. Det är dock 

inte enbart positivt med den mjuka betoningen, det är därför viktigt att de i framtiden även 

satsar på att utstråla självsäkerhet.  

 

Personlighet  
 

Kapferer (2004) menar att varje varumärke har en personlighet som kommuniceras utåt. Han 

anser att man bör anknyta positiva värderingar till sitt varumärke, exempelvis genom att ge 

varumärket en talesperson eller annan representativ figur. Respondenterna anser att deras 

företag och personal är välutbildade, ungdomliga, moderna och professionella. Om man kan 

hitta eller skapa någon form av figur som kan symbolisera dessa värderingar, kan det få 

kunderna att enkelt relatera dessa värderingar till varumärket. Vi märkte under intervjun att 

företaget i framtiden vill ha en starkare framtoning av professionalitet än vad de har i 

dagsläget. 
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Kultur 

Kapferer (2004) definierar kultur efter de värden som den bidrar till varumärket och som 

återspeglas i dess produkter och tjänster. Han menar att kulturen är självaste kärnan i 

varumärket. På Akademisk Omtanke vill man att deras kultur ska visa på deras öppna och 

ödmjuka sätt. En annan värdering som sätter prägel på deras kultur är deras tillgänglighet, på 

företaget jobbar man hårt med kundrelationer och där är tillgängligheten en väldigt viktig del.  

Kulturen funkar ofta som ett verktyg som kan hjälpa företaget att differentiera sig från sina 

konkurrenter. Det är därför väldigt viktigt att företaget uppmärksammar sina pedagoger om 

rådande kultur och värderingar, då pedagogerna i sin tur speglar detta utåt.   

 

Relationer 

 

Kapferer (2004) poängterar vikten av goda kundrelationer i servicebaserade yrken och 

varumärken. På Akademisk Omtanke är man väldigt måna om att ge kunden tillräckligt med 

utrymme för att påverka med önskemål så att den service de får verkligen möter deras behov. 

Den personliga kontakten är väldigt viktig och ord som: tillmötesgående, flexibla och lyhörda 

är ord som de vill ska prägla deras kundkontakt och kundrelationer. Företagets flexibilitet och 

kundernas möjlighet att påverka uppskattas väldigt mycket. 

 

Reflektion 

 

Kapferer (2004) menar att företagets varumärke ofta är en reflektion av dess konsumenter. 

Varumärken beskrivs ofta efter de personer som de riktar sig till dvs. deras målgrupp. 

Företagen måste därför se till att deras varumärke inte förknippas med fel målgrupp. Tidigare 

har det varit så att läxhjälpstjänsterna endast konsumerades av överklassmänniskor med feta 

plånböcker, detta är inte så konstigt då det tidigare var rätt så dyrt med dessa tjänster. Men i 

dagsläget ser det inte ut på det viset utan nu har det tack vare rutavdraget blivit billigare. Detta 

är något som företaget eller till och med hela branschen måste satsa på att få bort. De måste få 

det allmänt känt att man inte behöver vara rik för att kunna köpa läxhjälp till sina barn. Detta 

har de lyckats ganska bra med då det blir allt vanligare att föräldrar anlitar läxhjälpsföretag, 

men det kan inte bli tydligt nog utan det är i företagets bästa intresse att fortsätta informera 

allmänheten om att deras tjänster verkligen är för alla samhällsklasser. 

 

Självbild 

 

Självbilden reflekterar kundens inre tankar och den känsla eller bild som varumärket ger när 

det konsumeras. (Kapferer 2004) Som förälder får man nog en rätt så positiv självbild av att 

anlita Akademisk Omtanke. Självklart vill alla föräldrar att deras barns skolgång ska gå så bra 

som möjligt. Genom att använda sig av företagets tjänster gör de ett aktivt val för att hjälpa 

sina barn med sina studieresultat. Föräldrarna får då känslan av att de är ansvarfulla föräldrar. 

 

Även de äldre studenterna som anlitar företaget för egen del kan känna att de gör ett aktivt val 

för att förbättra sina studieresultat och därmed sin framtid. Istället för att ge upp så agerar de 

väldigt ansvarsfullt då de söker upp den hjälp som de behöver. 
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5.4 Tolkning utifrån varumärkets byggstenar  

 

Produkt – Varumärke 
 

Aaker(1996) anser att kundens första kontakt med företaget oftast är genom produkterna. 

Akademisk Omtanke marknadsför sig mest på Google. För att få kontakt med företaget måste 

kunden söka efter ordet läxhjälp eller barnpassning för att se deras annonser. Företaget har 

annonserat ut sig att vara billiga, dvs. att alla ska kunna köpa deras tjänster. Även om deras 

tjänster är billiga så är kvaliteten på deras tjänster hög. De är väldigt noga med att deras 

personal är välutbildade och gör rätt för sig. En annan del som Aaker(1996) tar upp är att 

kundernas associationer till varumärkets identitet kommuniceras genom priset och kvaliteten. 

Akademisk Omtanke har lyckats med att förknippas med priset men inte riktigt lyckats med 

att marknadsföra ut att kvaliteten är hög.  
 

Organisation - Varumärke 
 
Företag kommunicerar ut sitt varumärkes identitet även genom organisationen genom att 

lägga den bakom produkten. Kvalitetstänkande, miljömedvetenhet och innovationer är något 

som företag också ska ta ställning till enligt Aaker(1996). Akademisk Omtanke har inte tagit 

ställning till några sådana frågor i dagsläget. Anledningen till denna ställning är att de känner 

att de prioriterar mer på att växa som företag. Även om de redan lyckats att bli de näst största 

företaget i Göteborg så måste de alltid hänga med för att kunna behålla sina kunder samt 

locka nya kunder.  

 

Personlighet – Varumärke 

 
Personlighet kan kopplas till unika egenskaper hos en person samt varumärke. Aaker(1996) 

anser att genom personlighet som kopplas till varumärket kan bilda en långsiktig samhörighet 

med kunderna. Om konsumenterna skapar ett band med varumärket så kan det ha en stor 

betydelse vid köpet. Företaget har satsat väldigt mycket på att vara ett personligt företag. De 

vill hjälpa familjer som är i behov av sådana tjänster mer än att bara tjäna pengar. De har en 

regelbunden kontakt med sina kunder för att få de att känna sig delaktiga i sina barns studier. 

Genom att ha en bra personlig kontakt med sina kunder får de ständigt feedback och på så vis 

kan de förbättra barnens studier. Den största positiva delen med att ha en bra relation till sina 

kunder är att kunna ge de den bästa servicen som kunden vill ha.  

 

Symbol – Varumärke 

 
Aaker(1996) anser att en symbol kan skapa en dragningskraft som gör att kunderna väljer 

företagets varumärke före konkurrenternas. En symbol som kopplas ihop med varumärket är 

något som företaget vill förmedla till kunderna så att de kan känna igen den. (ibid) Som 

kommenterats innan så är deras symbol i dagsläget rosa och blå, de ska representera mjukhet 

och professionalitet och det gör den idag. Men de håller på att förnya sin symbol så att den 

ska bli mer professionell och se mindre amatörisk ut. De vill se mer professionella ut men 

ändå få kunden att känna en trygghet och mjukhet gällande företaget.  
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5.5 Tolkning utifrån varumärkets identitetsfällor 

 

Varumärkets imagefälla 

De vanligaste anledningarna till att hamna i en identitetsfälla enligt Aaker(1996) är att det 

saknas resurser, tålamod samt expertis inom företagen. Image är viktigt för företagen eftersom 

de ger företagen information om hur kunderna uppfattar varumärket. Eftersom Akademisk 

Omtanke idag är ett rätt nytt företag så saknar de vissa resurser inom företaget. Deras 

framtidsplaner är att kunna växa på marknaden för att få in mer pengar.  De vill kunna 

använda det till marknadsföring och på andra småsaker inom företaget så att de ska kunna 

prestera lika bra som deras konkurrenter. Idag kan man säga att de har hamnat i en liten 

identitetsfälla. 

På grund av sin personliga kontakt med sina kunder kan de få mycket respons från sina 

kunder och ständigt bli bättre. De har en del framtidsplaner som de vill utföra men på grund 

av bristen på pengar så måste de lägga det på is just nu tills de växer. De har haft en snabb 

tillväxt sen företaget uppstod och därför känner de att de kommer kunna lyckas uppnå sina 

framtidsplaner.  

 

Varumärkets positioneringsfälla 

 
Vid positionering av sitt varumärke visar företagen sina fördelar för att konkurrera ut sina 

konkurrenter på marknaden. Eftersom all information om varumärket inte kan tas med när 

man marknadsför sig så måste företagen välja vissa delar som ska vara med. Enligt 

Aaker(1996) är det ett misstag många företag gör och på grund av det tappar varumärket 

mycket av sin personlighet. Akademisk Omtanke har även hamnat i en liten 

positioneringsfälla på grund av brist på pengar. De har inte möjligheten att marknadsföra sig 

lika mycket som de vill. De vill bli uppfattade som ett mjukt, professionellt och billigt företag 

som är till för alla. Konsumenterna missar att de även är ett väldigt pålitligt och personligt 

företag eftersom de inte marknadsför ut de lika mycket. Endast kunderna de har idag vet att 

den personliga kontakten är viktig för dem. På så vis kan man säga att de hamnat i en liten 

identitetsfälla eftersom de har tappat mycket av sitt varumärkes personlighet inom sin 

marknadsföring.   

 
Externa perspektivfällan  

 
Aaker (1996) anser att för att kunna kommunicera ut rätt bild av varumärket till kunderna 

måste företagen känna till sin varumärkesidentitet. Det känns som om företaget Akademisk 

Omtanke vet vad deras identitet är idag. Frågan är bara om de lyckas kommunicera ut det till 

befintliga och potentiella kunder. Men eftersom de vet hur de vill uppfattas som företag ser vi 

inga tendenser på att de ska hamna i denna fälla.  

 

Fixerad på produktattributfällan 
 

Aaker (1996) anser att det finns en del strategier som säger att varumärket och identiteten är 

det som drar kunder till varumärket. Om inte företagen förstår detta så kan det bli problem för 

företaget. Från de svar vi fick från Akademisk Omtanke så är de ett rätt flexibelt och 

tillgängligt företag och på så vis kan de anpassa sig till sina kunder så att de blir nöjda. 

Anledningen till att de väljer att vara ett mer flexibelt företag är pågrund av att de vill att 

deras tjänster ska kunna användas av alla olika slags människor. Eftersom de är ett flexibelt 

företag så anser vi inte att de har fastnat i produktattributfällan.  
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6. Slutsatser 
 

 

I det sjätte kapitlet redovisar vi de slutsatser som framkommit i och med genomförandet av 

studien. Slutsatserna dras med studiens problemformuleringar och syfte som utgångspunkt. 

  

 
 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på vilka betydelsefulla steg som ingår i byggandet 

och/eller stärkandet av ett varumärke. 

 

Tjänsteföretaget vi valde att använda oss av i vår empiriska undersökning är tjänsteföretaget 

Akademisk Omtanke, ett ganska nytt företag på läxhjälp- och barnpassningsbranschen. Trots 

företagets korta tid på marknaden har de lyckats med att växa och bli Göteborgs näst största 

läxhjälps- och barnpassningsföretag, vilket naturligtvis är en bedrift i sig och något de kan 

vara stolta över.  

 

Goda kundrelationer och kundnärhet är något som alla företag strävar efter, på Akademisk 

Omtanke har man lyckats ypperligt med det. De har tagit kundnärheten till en ny nivå där de 

är tillgängliga jämt och ständigt. Serena Tekgultekin som är kundansvarig på företaget håller 

en regelbunden kontakt med företagets kunder för att stärka och främja kundrelationerna. 

Kunderna vänder sig till henne med både positiva och negativa frågor och hon gör det hon 

kan för att tillfredställa kunden. Inte nog med att hon är nåbar via telefon och e-post utan hon 

gör även uppföljningar på eget initiativ, där hon håller sig informerad om hur det går för 

kunderna i deras utveckling och där hon hör vad kunderna tycker om pedagogerna osv. Allt 

för att kunna finna eventuella brister, eller annat där det finns rum för förbättring.  

 

Företagets genomgående rekryteringsprocess är något vi ser väldigt positivt på. De arbetar 

verkligen med att anställa pedagoger som har en toppkompetens inom sina områden. Att de 

sedan matchar kundernas individuella behov med rätt kompetens gör att det inte kan bli annat 

än en lyckad tjänsteleverans.  

 

Något annat som vi tyckte var väldigt bra gjort av företaget är att de även tänkt på att få 

kunden att känna sig trygg när denne använder sig av företagets tjänster. Först och främst gör 

de detta genom att noggrant rekrytera den bästa arbetskraften som finns tillgänglig. Utöver det 

har de även tagit fram ett trygghetspaket där man som kund omfattas av företagets 

betryggande försäkringar om olyckan skulle vara framme och något skulle gå sönder under 

tiden som pedagogen är hos en. Detta är för kundernas bästa och det är något som de 

uppskattar.  

 

Om man ska dra en slutsats om vad som är viktigt för värdeskapandet hos ett tjänstebaserat 

företag blir svaret: ett tillgängligt kundbemötande och högklassig kompetens. Ett tillgängligt 

företag som lägger stor vikt på kundbemötande och har den kompetens som krävs för att 

utföra tjänsten på bästa sätt, uppskattas och dess trovärdighet ökar.  På Akademisk Omtanke 

har man verkligen lyckats med den här punkten. 

  

För att kunna skapa ett positivt och starkt varumärke är det väldigt viktigt med 

självkännedom, att verkligen veta vad det är man står för som företag. Att ta fram kärnvärden 

och sedan följa de stärker ens varumärkesidentitet. På akademisk omtanke har man inga 
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problem på den här punkten. Deras kärnvärden präglar hela deras verksamhet och detta är 

något som verkligen syns utåt.  

 

Under den empiriska undersökningen framkom det att företaget inte har en så omfattande 

marknadsföringsprocess, men trots det har de blivit större för varje månad som gått. Deras 

kundantal har ökat stadigt sedan starten. Detta visar på vikten av positiv word of mouth. 

Eftersom de inte har så omfattande reklam och annonsering drar vi slutsatsen att den ökade 

kundtillströmningen måste bero på positiv word of moth från tidigare kunder. Detta visar att 

om man har en bra produkt eller tjänst så säljer den sig självt. Då företaget har en väldigt hög 

kvalitet på sina tjänster väljer deras kunder att självmant göra reklam för de, genom att berätta 

om deras positiva upplevelser för sina vänner och bekanta. Kundernas positiva känslor bygger 

på och stärker företagets varumärke. 

Positiv word of mouth är något väldigt bra då det kan ses som gratis marknadsföring. Man 

kan dock inte stanna där då word of mouth tenderar att stanna i mindre kretsar av folk som 

direkt har ett och samma behov. I dagsläget är företaget därför tämligen anonymt för den stora 

allmänheten. Vi anser därför att de måste satsa på en mer omfattande marknadsföringsprocess 

för att verkligen sätta sig på kartan och göra sina tjänster till ett allmänt behov för alla 

föräldrar och studenter. Detta är något som respondenterna håller med om och de har sagt att 

de med tiden planerar att sätta mer resurser på företagets marknadskommunikation.  

På Akademisk Omtanke har man en väldigt klar och tydlig bild över vilka man är, vad man 

värderar och står för samt vad det är man faktiskt gör. Därför har de trots små resurser kunnat 

bygga ett varumärke som tydligt speglar det de värderar högst. Företagets framgångar går inte 

att förneka och förhoppningsvis fortsätter de att frodas.  
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7. Avslutande diskussion 
 

 

I det avslutande kapitlet redovisar vi egna reflektioner och utvärderingar av studien och 

uppsatsprocessen. Vi ger även förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Reflektioner och tankar kring uppsatsen 

 

Innan vi började skriva vår uppsats visste vi redan att vi ville skriva kring ämnet varumärken. 

Kort därefter kom vi i kontakt med det nystartade företaget Akademisk Omtanke. Vi kände att 

det skulle vara intressant att se hur ett nystartat företag bygger upp ett varumärke samt vad det 

finns för faktorer som stärker ett varumärke. Genom att göra en jämförelse mellan den 

teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen kan vi se att företaget använder 

sig utav många olika teorier gällande varumärkesuppbyggnad. 

 

När moderaterna kom till makten så ökade antalet nystartade företag inom denna 

tjänstebransch eftersom rutavdraget kom till. Fler människor hade råd att köpa tjänsterna och 

det gjorde att marknaden växte. Akademisk Omtankes tillväxt har också ökat väldigt snabbt 

under den korta tid de funnits på marknaden. Företaget har lyckats särskilja sig från de andra 

med sitt varumärke genom att erbjuda flera tjänster, billigare pris och att ha en personlig 

kontakt med sina kunder. Deras goda kunskap om sin varumärkesmärkesidentitet har också 

varit en positiv del till tillväxten.  

 

Många teorier nämner att marknadsföring är en viktig del inom varumärkesuppbyggnaden och 

samma intryck fick vi från företaget. Som företag måste man alltid ligga ett steg före för att 

inte försvinna från marknaden. Så det är viktigt att företagen har unika egenskaper så att de 

kan särskilja sig från sina konkurrenter.  

 

Utifrån det har vi kommit fram till att det är en stor process för att bygga ett varumärke. Det 

finns flera olika steg som ska följas och fällor som ska undvikas. Många steg från teorin 

stämmer överrens med Akademisk Omtankes sätt att arbeta på. Så likheterna mellan teorin 

och empirin är många. Eftersom marknaden ständigt ökar ser vi att branschen ligger i en 

tillväxtfas och på så vis känner vi att företagets framtid ser ljus ut. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Som tidigare nämnts så är Akademisk Omtanke ett rätt nytt företag och det gör att de inte är 

lika erfarna som de större företagen är. För att de är nya på marknaden tycker vi att det hade 

varit intressant att genomföra en liknande studie på ett av de större företagen, för att se om de 

skiljer sig och om erfarenheten får någon märkvärd betydelse. Få möjligheten att kunna se hur 

de arbetar med sin marknadsföring, se om de har egna rutiner de använder sig utav gällande 

varumärkesuppbyggnadsprocessen och även om de använder sig mycket utav teoriböcker.  

I vår undersökning har vi fått reda på hur företaget själv vill uppfattas och till en viss del om 

hur kunderna uppfattar det. Men det hade varit intressant att kunna få göra en mer omfattande 

kundundersökning så att man verkligen kan få en klarare bild om hur kunderna uppfattar 

Akademisk Omtankes varumärke, tjänster och kundhantering.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Vilka är ni? Namn/arbetstitel? 

2. Kan ni ge oss en bakgrund om branschen? 

3. Vad är er affärside?  

4. Vilka tjänster utför ni? 

5. Vilken är er målgrupp? 

6. Vilka är era konkurrenter? 

7. Vad har ni för vision, långsiktiga mål och ambitioner? 

8. Vad ger ni kunden i form av värde (konkret)? 

 
Varumärkesidentitet 

9. Hur jobbar ni med er varumärkesidentitet? 

10. Hur ser er varumärkesidentitet ut i dagsläget? 

11. Hur vill ni att er varumärkesidentitet ska se ut i framtiden? 

12. Vilka värderingar vill ni att er varumärkesidentitet ska förknippas med? 

13. Finns det någon strategi bakom arbetet med er varumärkesidentitet? 

 
Varumärke 

14. Vad har/gör ni för att bygga upp ert varumärke? 

15. Hur har ni positionerat ert varumärke? 

16. Vad kännetecknar ert varumärke? 

17. Vilka delar utgör ert varumärke? 

18. Känner ni att ni har laddat ert varumärke med olika värden? 

19. Känner ni att ert varumärke utmärker sig med något speciellt i förhållande till era 

konkurrenter?  

20. Hur marknadsför ni ert varumärke? 

 
Marknadskommunikation 

21. Arbetar ni aktivt med er marknadskommunikation, vad/hur gör ni? 

22. Vilka medier har ni valt att använda er av? 

23. Skiljer sig sättet som ni marknadsför er på från era konkurrenters? 

24. Hur tror ni att ni uppfattas av era potentiella och befintliga kunder? 

25. Hur tror ni att ni uppfattas av era konkurrenter? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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