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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Varumärken har sedan länge intagit en central position inom marknadsföring, och 

varumärkesutveckling är det strategiska verktyget som används i en allt större 

utsträckning av företagen för att uppnå sina marknadsföringsmål. (Rooney 1995:48) 

Begreppet varumärkesutveckling (läs: följande kapitel för en diskussion om dess 

definition) är inte någon nyhet för vare sig näringslivet eller akademiker. Faktum är att 

man kan spåra tillbaka användandet av varumärken som en kvalitetsstämpel redan till 

stenåldern där jägarna använde vapen av vissa tillverkare för att lyckas bättre i sin jakt. 

Även vikingarna använde sig troligen specifikt av vissa tillverkares varumärken när de 

valde skepp inför sina resor. (Almquist & Roberts:10) 

Länge bestod marknadsföringen och varumärkesutvecklingen främst av en 

produktbaserad syn. Det var produkten som var i centrum och inte kunden. 

Marknadsföringens 4P:n blev, speciellt på 60-70-talet, det dominerande synsättet 

(Grönroos 1995:252). Detta har dock kommit att bli en förlegad syn på en disciplin som 

omfattar ett klart större arbetsområde. Aaker (1996) ställer sig istället frågan: ”kan allt 

varumärkesutvecklas”? För att kunna svara på denna fråga måste vi veta i vilka 

situationer varumärkesutveckling kan tillämpas. Enligt Aaker (1996) är svaret på detta att 

så fort en person hamnar i en situation där han/hon tvingas att välja mellan ett eller flera 

alternativ kan varumärkesutveckling tillämpas. Detta besvarar således Aakers fråga och 

användandet av varumärkesutveckling lämpar sig utmärkt till allt från städer/länder, idéer 

och åsikter, till fysiska produkter, tjänster, butiker och distributörer, online-varor och 

tjänster, sport, konst, underhållning, organisationer och personer. (Aaker 1996:13)  

Det sistnämnda, att marknadsföra en person, är vanligt inom t.ex. politiken. Man kan 

även vända på det och använda sig av en eller flera personer för att skapa en 

varumärkesbild åt t.ex. ett företag, vilket går att läsa mer om i kapitel 2. Detta fenomen 

har visserligen blivit allt mer populärt på senare tid, men det är inte heller något nytt 

fenomen inom affärsvärlden. Josiah Wedgwood använde denna strategi redan på 1700-

talet då han byggde det som av många kom att kallas för det första moderna varumärket.  
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Wedgwood startade sitt egna företag 1759 och började sin karriär genom att tillverka 

förfalskat grekiskt porslin till medelklassen som inte hade råd med den äkta varan. 

(Burke 1996:116) Wedgwood förstod dock tidigt att det är genom kända personer, 

kungligheter, ambassadörer o.s.v. som modet utvecklades på den tiden. Han började 

ganska omgående sponsra dessa personer med produkter från sin mer luxuösa 

produktlinje av keramik och fick genom detta den breda allmänheten att köpa hans mer 

alldagliga produkter. Wedgwood lyckades skapa det som i moderna termer kallas ett högt 

varumärkeskapital (brand equity), vilket kan läsas mer om i kapitel 2.3 och 2.4. På detta 

sätt gjorde han det möjligt att ta ut ett högre pris för sina produkter, oftast det dubbla mot 

vad konkurrenterna kunde ta ut för sina likvärdiga produkter. (Almquist & Roberts 

2000:13) Företaget Wedgwood är fortfarande ett starkt varumärke och har försäljning av 

kinesiskt inspirerat porslin över hela världen.  

Andra menar att det första moderna varumärket egentligen skapades av Marie 

Antoinettes personliga designer Rose Bertin som verkade som designer i Frankrike 

ungefär samtidigt som Wedgwood. Hon såldes sina produkter i affären "Le Grand 

Mogol" som hon öppnade 1770. Hon använde sitt egna namn som varumärke vilket 

snabbt blev en favorit bland överklassen i Frankrike. (de Paola 1985:72) 

Från 1700-talets England och Frankrike fram till idag har det dock hänt mycket inom 

varumärkesutveckling och det är detta som denna avhandling kommer behandla. Den 

moderna varumärkesutvecklingens evolution fram till dagens datum. Idag lägger företag 

ner enorma summor på att utveckla företagets och varumärkenas bild till allmänheten. Vi 

får gå tillbaka till år 1993 och ”Marlboro´s Friday”, dagens som av vissa kom att kallas 

”varumärkesutvecklingens död”, då man senast kunde urskönja en viss skepsis till 

betydelsen av varumärken. Marlboro, ett av värdens starkaste varumärken, sänkte sina 

priser på cigaretter med 20 % för att möta den allt hårdare konkurrensen från 

lågprisföretag. Flera av världens starkaste varumärken rasade på börsen. Utöver Marlboro 

drabbades även företag som Heinz, Quaker Oats, Coca-Cola, PepsiCo, och Proctor and 

Gambles. De dåvarande investerarna ansåg helt enkelt att om ett av världens starkaste 

varumärken måste ge sig in ett priskrig med sina billigare konkurrenter måste detta 

betyda att varumärkenas betydelse har minskat (Klein 2000:12) 
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Idag är verkligheten en annan. Granskar man Interbrands värdering av världens starkaste 

varumärken toppas den av Coca-Cola ($60 mdr) som relativt ohotat legat i topp de 

senaste åren. Marknadsföring genom en stark varumärkesbild (brand image) är åter på 

agendan och Marlboro har återfått investerarnas förtroenden och återfinns bland topp 18 

med ett uppskattat varumärkesvärde på 21 miljarden dollar. (www.interbrand.com) Bland 

dessa företag satsas det varje år enorma summor på varumärkesutveckling. T.ex. Nestlé 

satsar $11 miljarder per år på endast reklam. Exempel på andra företags reklamutgifter 

är: Unilever, $8 mdr; General Motors, $4.7 mdr; Procter & Gamble, $3.8 mdr; Sony, $3.4 

mrd; och Coca-Cola, $1.7 mdr. (Bradbury & Kissel 2006)  

Ser man på t.ex. Coca-Cola som ”endast” har ett antal läskdrycker i sin produktportfölj 

blir det tydligt att värdet på företaget i mångt och mycket kommer från det otroligt starka 

varumärket man förfogar över och inte främst dess produktportfölj. 

I nästa kapitel kommer det engelska begreppet ”branding” att diskuteras och hur ordet är 

översatt i denna avhandling. I följande kapitel kommer varumärke att förklaras på ett kort 

och koncist sätt samtidigt som det förklaras hur detta begrepp kommer definieras i denna 

avhandling. I följande kapitel kommer en kärnfull förklaring av vad som avses med 

varumärkesutveckling. Anledningen till detta är att läsaren på ett fullgott sätt ska kunna 

tillgodogöra sig innehållet i resten av avhandlingen. 

1.1.1 Begreppsdefinition av ”varumärkesutveckling” 

Som med många andra termer har det i skrivande stund inte etablerats någon direkt 

svensk översättning till det engelska ordet ”branding”. Detta gör det nödvändigt att 

definiera vilket svenskt ord som används som synonym för att undvika att engelska 

låneord används i svensk akademisk text. Grönroos (2000) skriver att det är felaktigt att 

använda ”branding” och ”brand building” som synonymer, vilket utesluter 

“varumärkesbyggande” som översättning. Den huvudsakliga orsaken (mer om detta går 

att läsa i kapitel 2.4) som Grönroos anger är att det inte är företaget som ”bygger” 

varumärket själva, utan det görs tillsammans med kunderna. Detta utesluter även andra 

ord såsom varumärkesvård, -profilering, etc., där alla tyder på att det är företaget som är 

den enda aktiva parten. Därför kommer ”utveckling” användas eftersom det är en passiv 

form där företaget och kunderna både kan vara med i varumärkesutvecklingen.  
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Således, i detta arbete kommer betydelsen för det engelska begreppet ”branding” vara 

synonymt med det svenska ordet varumärkesutveckling. Detta betyder alltså att när 

begreppet varumärkesutveckling definieras nedan är det begreppet ”branding” som 

definieras. 

1.1.2 Vad är ett varumärke 

Trots att begreppet varumärke (engelska: brand) är ett välkänt och ofta använt begrepp 

finns det fortfarande oklarheter om dess definition. Begreppet varumärke har blivit så 

överdefinierat att dess innebörd hela tiden är varierande, beroende på vems definition 

man läser. (Stern 2006:216)  

Keller (2008) hänvisar till AMA:s (American Marketing Association) definition som 

lyder: ett varumärke är ”ett namn, en term, tecken, symbol, design, eller en kombination 

av dessa, avsedd att identifiera varorna eller servicen från en säljare, eller grupp av 

säljare, och att differentiera dessa från sina konkurrenters” (Keller 2008:3) 

Om man endast skulle använda sig av denna definition skulle ett varumärke vara skapat 

så fort man skapar ett nytt namn, logo, eller symbol för en av sina produkter. Keller 

(2008) hänvisar därför till att många differentierar mellan ett varumärke och ett annat 

genom hur mycket medvetenhet, anseende, prominens, o.s.v. de lyckas skapa på 

marknaden. AMA:s definition kan dock anses något gammalmodig, trots att den försöker 

täcka alla tänkbara nivåer av ett varumärke. Detta eftersom den inte beaktar varumärkets 

relativa styrka och kundernas verkliga tankar om varumärket. 

Ailawadi et al. (2003) koncentrerar sig på varumärkeskapital och anser att ett varumärke 

ska behandlas efter det finansiella resultat, vilket går att läsa mer om i kapitel 2.4, där den 

finansiella synen på varumärkeskapital förklaras. Även Aaker (1996) använder sig av 

varumärkeskapital för att förklara varumärkenas betydelse. Genom denna definition 

kommer vi möjligtvis närmre "sanningen" av varumärkens betydelse: "varumärkeskapital 

är en rad tillgångar (och skyldigheter) förknippade till ett varumärkes namn och symbol 

som ökar (eller minskar) på värdet av en produkt eller service[...]". 
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Men den lättaste, och kanske bästa, definition får vi från Kitchen & Schultz's (2001) 

enkla klargörande: "ett varumärke är en samling av uppfattningar i medvetandet på 

konsumenten".  

1.1.3 Vad är varumärkesutveckling 

Liksom med begreppet varumärke finns det olika meningar om vad begreppet 

varumärkesutveckling inbegriper. Termen innefattar en väsentligt mycket större mening 

än att ge sitt företags produkter eller tjänster ett namn och sedan signalera ut till 

omvärlden att dessa finns. För att lyckas med sin varumärkesutveckling krävs ett 

långsiktigt arbete från företagets sida. Samtidigt krävs det oftast stora investeringar och 

kunskaper i området för att det ska lyckas. (Kapferer 2008:31) 

Eftersom de flesta marknaderna nu för tiden är hårt konkurrensutsatta måste företagen 

lyckas, med hjälp av sin varumärkesutveckling, locka kunderna och sedan behålla dem. 

Deming, W. Edwards (1991) citat nedan sammanfattar på ett bra sätt varför 

varumärkesutveckling är så viktigt.  

“...it will not suffice to have customers that are merely satisfied. 

Satisfied customers switch, for no good reason, just to try something 

else. Profit and growth come from customers that can boast about 

your product or service - the loyal customer. He requires no 

advertising or other persuasion, and he brings a friend along with 

him.” 

       Deming, W. Edwards (1991:141) 

Varumärkesutveckling hjälper företagen att differentiera sig från konkurrenterna och 

samtidigt utveckla starka relationer med sina kunder för att göra dem lojala. Man 

eftersträvar att skapa ett utrymme för företaget på marknaden som andra företag inte 

kommer åt. En nöjd kund kanske lämnar, men en lojal kund är mindre villig att göra 

detsamma. (Webster 2001:1) 



6 
 

1.2 Problemformulering 

”[…] we must understand our roots and foundations of knowledge 

as we go forward toward generating new and innovative theories in 

marketing”  

(Sheth 1988:2) 

Varumärkesutvecklingens ökade betydelse för näringslivet har skapat en stor mängd 

skriven litteratur om ämnet. Det råder dock inte en klar konsensus, utan den rådande 

litteraturen är uppdelad i olika strömmar där meningsskiljaktigheterna ibland är stora. Det 

är emellertid sällan man kan säga att ena sidan har rätt och den andra har fel. Detta skapar 

ett behov av en enhetlig och översiktlig begreppsmässig stomme där de rådande teorierna 

sammanfattas, förklaras, diskuteras, och vägs mot varandra. Tyvärr finns det 

förvånansvärt lite litteratur som tar sig an denna uppgift. 

Eftersom det finns olika ”skolor” som framhäver olika områden inom 

varumärkesutvecklingen är det svårt för både den akademiska världen och näringslivet att 

gissa hur utvecklingen kommer se ut. För att citera världens största 

marknadsföringsgemenskap AMA:s (American Marketing Association) rubrik till sitt 

evenemang om marknadsföringens framtid 2007: ”The Future of Branding has never 

looked so uncertain.” (www.eventbrite.com)  

Det har skett många försök att generalisera mellan de olika synsätten för att finna var 

skillnaderna och likheterna finns, för att på detta sätt få en mindre skara mer 

lätthanterliga synsätt.  T.ex. menar Holt (2004) att alla existerande 

varumärkesutvecklingsmodeller kan sammanfattas inom ramen av tre olika synsätt: 

sinnes-delaktig varumärkesutveckling (eng: mind-share branding), emotionell 

varumärkesutveckling (emotional branding), och viral varumärkesutveckling (eng: viral 

branding). Roper och Parker (2006) har även de gjort ett arbete om teorierna bakom 

evolutionen av varumärkesutvecklingen där de menar att all historisk teori om 

varumärkesutveckling ryms inom fyra utvecklingssteg: identifikation, differentiering, 

personifiering, och varumärke som en tillgång. Detta är dock bara utvecklingssteg och 
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beaktar inte helheten av det teoretiska stoffet. Dessutom saknas det forskning huruvida 

dessa utvecklingssteg faktiskt följt den teoretiska utveckling som skett inom litteraturen. 

(Roper & Parker 2006:61) 

Även om dessa synsätt innefattar många viktiga tankar kommer de inte stå som grund för 

detta arbete. Avhandlingens teoretiska referensram kommer istället gå djupare än Holts 

(2004) tre begrepp och Roper och Parkers (2006) fyra utvecklingssteg och dels visa vad 

som finns bakom dem, men även påvisa hur de genom en mångårig evolution utvecklats 

till dagens teorier. 

Dagens teorier om varumärkesutveckling med dess rekommendationer på 

tillvägagångssätt för utövarna är framvuxna genom historian, dels genom teorier och dels 

genom verkliga fall där man lärt sig hur marknaden svarat på vissa åtgärder. Dagens 

teorier om varumärkesutveckling är alltså ett resultat av dess historia. Savitt (1980) 

menar att det endast är genom att studera marknadsföringens historia som vi kan se vilka 

utvecklingsmönster vår disciplin har följt. Först efter att vi skapat en förståelse för 

utvecklingsmönstren för varumärkesutvecklingen kan vi erhålla en så stor förståelse för 

ämnet så att vi kan förutsäga dess framtida händelser. (Savitt 1980) 

Om vi ska kunna förstå hur varumärkesutvecklingen kommer att utvecklas i framtiden 

måste vi således först kunna få ett svar på var vi egentligen står idag och hur vi har 

kommit hit, detta genom att sammanlänka de olika strömmar av teorier som finns inom 

området. För att kunna gå vidare med nya teorier inom marknadsföring måste vi först, 

som Jagdish N. Sheth (1988) klokt slog fast redan på 80-talet, förstå våra rötter. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna avhandling är dels att återge den mest betydande litteraturen inom 

varumärkesutveckling, för att på så sätt kunna erbjuda en enhetlig och översiktlig 

begreppsmässig stomme som ska leda till en förståelse för olika strömmar av teorier. 

Med hjälp av denna litteraturgenomgång ska läsaren få en större förståelse för hur 

teorierna växt fram genom historien till dagens datum. Den teoretiska referensramen ska 

tillslut även skapa den erforderliga stomme som krävs för att förstå hur 

varumärkesutvecklingen kan komma att utvecklas i framtiden. 
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1.4 Avgränsningar 

När marknadsföring behandlas i akademisk text så görs ofta misstaget att likställa den 

praktiska sidan av marknadsföring med den teoretiska sidan. Detta arbete kommer 

behandla varumärkesutveckling främst från den teoretiska sidan. Således kommer det 

inte läggas fokus på hur den praktiska marknadsföringen har utvecklats, om inte tillfället 

så kräver.  

1.5 Arbetets uppläggning 

Nedan kommer arbetets uppläggning att presenteras för att läsaren på ett lättöverskådligt 

sätt ska kunna sätta sig in i hur avhandlingen är strukturerad. Det första kapitlet består av 

inledningen där läsaren först introduceras till ämnet. I inledningen presenteras även vad 

det finns för forskningsfrågor som avhandlingen ämnar lösa vilket utmynnar i att 

undersökningens syfte presenteras. 

I det andra kapitlet börjar avhandlingens teoretiska referensram där första kapitlet 

grundligt går igenom varumärkesteoriernas evolution, främst från mitten av 1900-talet 

fram till dags datum. I det tredje kapitlet presenteras vissa begränsningar som bör beaktas 

inom marknadsföringslitteraturen. Kapitelet inkluderar även en diskussion om 

marknadsföringens innovationsförmåga, vilket föranletts av att det finns en hård kritik 

mot dess avsaknad. I kapitel fyra, det sista teorikapitlet, återfinns litteratur som behandlar 

varumärkesutvecklingens framtid. 

I kapitel 5 presenteras avhandlingens metodval och i kapitel sex uppvisas slutligen 

avhandlingens slutsatser. Kapitlet är indelat i två underkapitel där det första kapitlet 

presenterar och diskuterar de kausala sambanden (orsakssammanhangen) som finns 

mellan de begrepp som senare presenteras som de 15 milstolparna inom 

varumärkesutvecklingen. I avhandlingens sista del, det andra underkapitlet, återfinns en 

diskussion och mina slutsatser om varumärkesutvecklingens framtid. 
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2 VARUMÄRKESTEORIERNAS EVOLUTION 

Denna del av avhandlingen kommer att bestå av den teoretiska referensramen gällande 

den mångåriga evolutionen av teorierna bakom varumärkesutveckling. Eftersom 

avhandlingen behandlar en disciplin som vuxit fram under så många år finns det givetvis 

mycket ämnesspecifik litteratur, vilket även gjort att många olika synsätt vuxit fram. 

Dock kan många av dessa olika synsätt sammanlänkas och bilda gemensamma, eller 

skilda, skolor inom ämnet. Många av de synsätt som vuxit fram bygger ofta på samma 

idéer och slutsatser, men de kallas olika i olika sammanhang. Talsättet ”kärt barn har 

många namn” stämmer väl in även på detta område. Meningen med detta kapitel är dock 

inte att bara lägga fram alla olika varianter av termer som vuxit fram, utan även att 

förklara betydelsen och konsekvenserna bakom termerna.  

2.1 Bakgrund 

Även om många (Moore & Reid 2008; Almquist & Roberts 2000; Farquhar 1990, m.f.) 

menar att varumärkesutveckling kan spåras tillbaka tusentals år i historien är det först i 

mitten av 1900-talet, genom utvecklandet av reklam i massmedia, som dagens moderna 

varumärkesutveckling kan sägas få sin evolutionära startpunkt (Farquah 1995:10). 

Genom varumärkesutvecklingens genomslag har även intresset och mängden akademisk 

ämnesspecifik litteratur ökat stadigt under åren. (Keller 2003:595)  

I kapitlet nedan om varumärkesutvecklingens historia kan man läsa om dess utveckling 

fram till 1970-talet. I följande kapitel följer vi utvecklingen genom 70- och 80-talet. I det 

sista kapitlet rörande varumärkesutvecklingens evolution följer vi utvecklingen in på 90- 

och 2000-talet där de kontemporära teorierna presenteras och påvisar var vi står idag i 

den evolutionära utvecklingen av teorier. 
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2.2 Fram till 1970 

2.2.1 Bakgrund 

I början på 1900-talet fanns det visserligen många kända varumärken och utbyggnaden 

av järnvägar underlättade för varumärken att få nationell synlighet, men det fanns få 

varumärken som dem vi ser idag. Detta var på en tid innan de stora nyhetstidningarna och 

magasinen, tv:n och datorer gjort informationsflödet till en global angelägenhet. De flesta 

stora varumärkena, såsom Ford, Kodak och Campbell märkte bara sina produkter med 

tillverkarens namn och gjorde inte så stor sak av det. Varumärkesutveckling började 

främst användas när man fann behovet av att skydda sina produkter mot urvattning eller 

potentiella kränkningar. Det var först när företagen kunde nå ut till fler personer genom 

rikstäckande medier som den moderna varumärkesutvecklingen började ta form. Snart 

kunde även företagen förflytta sin kommunikation från tryck till radio och television. De 

nya medierna gav visserligen företagen ett nytt redskap att kommunicera sina budskap 

igenom, dock förblev de underliggande budskapen alltid detsamma: att förmedla sitt 

varumärke som det bästa tänkbara av alla varumärken. (Farquhar 1995:9-10)  

Eftersom det är först i mitten av 1900-talet som den moderna varumärkesutvecklingen 

började ta fart så är det även härifrån och framåt som fokus kommer läggas. Resten av 

kapitlet kommer således fokusera på varumärkesutvecklingens utveckling mellan 50- och 

70-talet. 

Ett av de stora samtalsämnena under denna tid var tolkningen och konsekvenserna av 

lagarna som var utformade i ”Clayton Act” från år 1914 i USA. 1936 ändrades lagen 

något och gick under det nya namnet Robinson Patman-Act. Lagen, som kontrollerades 

av FTC (Federal Trade Commission), fick en stor inverkan på varumärkesutvecklingens 

framtid. Lagen var i princip utformad så att det var förbjudet för företag att ta ut olika 

priser för en produkt som anses hålla samma kvalité som en annan. Lagen tog alltså ingen 

hänsyn till vilket varumärke man fäste på produkten, var de av samma kvalité skulle de 

prissättas lika. (Knopp 1966:24) 

Detta fick givetvis betydelse för många företag som sålde samma produkter under olika 

varumärken. Det var extra svårt för företagen att avgöra om de omfattades av lagen 
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genom dess något oklara formuleringar. I lagen formulerades det så att icke identiska 

produkterna ska vara av samma ”nivå och kvalité” (”grade and quality”) för att omfattas. 

Denna formulering gjorde att företagen inte riktigt visste när en produkt fick säljas till ett 

högre pris än en annan produkt. Frågan ställdes på sin spets 1962 när FTC ansåg att ett 

företag vid namn Borden Co. hade brutit mot lagen när de sålde mjölk för två olika priser 

under två olika varumärken. Den dyrare mjölken gjordes reklam för och såldes under ett 

kändare varumärke, medan den andra mjölken såldes under ett privat varumärke utan 

reklam. I ett utlåtande ansåg FTC att ”kommissionen kommer inte att acceptera […] ett 

försök att foga till ett uppskattat ”värde” till konsumenternas preferenser för en 

marknadsförd, annonserad produkt över det privata varumärkets produkt”. Detta fall blev 

känt eftersom Borden Co. var det första företaget som försökte utmana reglementet 

genom att rättfärdiga sin prishöjning endast med motivationen att de såldes under olika 

varumärken. Innan hade alltid företagen hänvisat till andra orsaker, såsom att de fick höja 

sina priser för att möta konkurrenternas prissättning o.s.v. (Knopp 1966:25) 

Trots att den akademiska sidan var i sin ”barndom” under denna tid så satsades det redan 

stora summor från företagens sida för att utveckla sina varumärken. Miljardtals dollar 

användes till varumärkesutveckling och varumärkena började nu spela en allt större 

samhällsekonomisk roll (Levitt 1966:20). Det var dock inte utan en viss skepsis som 

varumärkesutvecklingen växte sig allt starkare. Det fanns dem som ansåg att 

varumärkesutveckling skapar ”en balansgång mellan desinformation och brist på 

framåtanda”. Anhängarna av denna syn ogillade reklam för produkter och tyckte istället 

att produkterna bara ska märkas med det fysiskt karaktäriska för produkten. De ogillade 

med andra ord användandet av varumärkesutveckling som ett berättigande att ta ut högre 

priser. (Knopp 1966:30-31) 

 2.2.2 Pionjärerna för sin tid 

Eftersom den moderna varumärkesutvecklingen inte var så utvecklad innan 50- och 60-

talet blev detta en tid där många nya begrepp presenterades. Detta kapitel kommer 

presentera några av de viktigaste begreppen som kom upp inom varumärkesutvecklingen 

under denna tid. Många av de nya begreppen som kom upp bland akademiska texter 
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under denna tid används fortfarande flitigt i dagens litteratur, men nu utvidgade och 

vidareutvecklade för att passa in i dagens värld.  

För att återknyta till den tidigare diskussionen om de olika åsikterna som rådde om 

varumärkesutvecklingens existens blev det viktigt för forskarna inom ämnet att visa att 

konsumenterna verkligen beaktar varumärket när de väljer mellan olika alternativ. Denna 

uppgift tog sig Marquardt et al. an i sin artikel ”Measuring the Utility Added by Branding 

and Grading” från 1966. Författarna bestämde sig för att använda en alldaglig produkt i 

form av kalkonkött för att mäta om konsumenterna främst gick efter pris eller varumärke. 

Resultaten blev entydiga: varumärket spelade redan under denna tid en avgörande roll för 

konsumenternas köp, även när det gällde en vardaglig produkt som kalkon. Endast 25 % 

av de tillfrågade köpte endast efter priset, resten föredrog att köpa det välkända 

varumärket framför det mindre kända, om priset var detsamma, eller högre. (Marquardt 

et al. 1966:49) 

Det började komma fram åsikter om att företagen var allt för kortsiktiga i sina satsningar 

på varumärkesbyggande och marknadsföring. Detta ämne behandlar Theodore Levitt i 

sin artikel ”Marketing Myopia” från 1960. Han jämför dåtidens företag med det naiva 

tankesätt som försatte järnvägsföretagen i stora problem. Dessa levde i en tro att de inte 

behövde förnya sig med tidens gång och inte ens när bilar, lastbilar, och flygplan fortsatte 

sin utveckling vacklade järnvägsföretagen i sin tro. Detta kortsiktiga tankesätt slog 

naturligtvis hårt mot dem när de andra transportmedlen började ta över mer och mer. 

Lösningen som föreslås är att företagen måste börja tänka kundorienterat. Företagen 

måste identifiera vad kunderna efterfrågar och sedan kunna erbjuda en lösning på 

problemet. Företaget ska dessutom ha en stark ledare som ser till att hela företaget blir en 

kundskapande och kundtillfredställande organism. (Levitt 1960:20) 



13 
 

2.2.2.1 Segmentering 

Wendell Smith (1956) blev en av denna tids pionjärer när han på mitten av 50-talet 

släppte sin artikel om marknadssegmentering som gjorde att han vann priset för årets 

bästa artikel (Announcement of Alpha Kappa PSI Award 1957:2). Smith (1956) förklarar 

att marknadssegmentering handlar om att se på en heterogen marknad, med konsumenter 

med en isärgående efterfrågan, som en marknad uppbyggd av många mindre homogena 

marknader. Med hjälp av olika marknadssegment kan man sedan skilja på 

produktpreferenserna mellan de marknadssegment man anser viktiga. (Smith 1956:6) 

Det arbete som Smith (1956) lade grunden för fortsatte flera forskare att utveckla under 

60- och 70-talet. Sheth (1967) ansåg till och med att segmenteringen blivit kärnan av 

marknadsföring. Diskussionen kring segmentering tog fart på allvar och fler och fler gav 

sig in i diskussionen.  

Enligt Alan Mitchell (2006) skapade Daniel Yankelovich en revolution inom 

marknadsföringen när han skrev sin artikel “New Criteria for Market Segmentation”. 

(Mitchell 2006:9). Yankelovich (1964) ansåg att flera viktiga variabler hade negligerats i 

den dåvarande segmenteringen av en marknad. Innan hade segmenteringen endast 

omfattat socioekonomiska variabler såsom jobb, inkomst och utbildning, och 

demografiska variabler såsom ålder, livscykel, och civilstånd. Att använda dessa 

variabler för att få fram lönande marknadssegment ansågs nu omodernt. Istället föreslås 

det att nya kriterier bör inkluderas, t.ex. köpbeteende, motiv, värderingar, 

användarmönster, och estetiska preferenser ansågs nödvändiga. (Yankelovich 1964:89) 

Mainer och Slater (1964) är inne på ett annat spår. De föreslog att en marknad kunde 

segmenteras efter varumärkeslojalitet. Författarna anser att varumärkesmedvetenhet, 

varumärkespreferenser, senaste köpta varumärket, det betalade priset, ordningsföljd, 

volym och frekvens i köpen, ska vara de variabler som används vid segmentering. 

(1964:76-77) 

2.2.2.2 Varumärkeslojalitet 

Ett nytt begrepp som presenterades på 50-talet var varumärkeslojalitet. Detta begrepp 

innehöll en av denna tids stora kontroverser. På många håll satsades det redan stora 
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summor på att i kundernas medvetande identifiera företagens produkter med deras 

varumärken. Problemet var bara att det saknades forskning på detta område vilket gjorde 

att man inte var helt säker på om det gav någon effekt. Trots att begreppet 

varumärkeslojalitet var skapat fanns det fortfarande en utbredd osäkerhet kring dess 

effekt. (Cunningham 1955:116) 

Det var fortfarande många chefer inom marknadsföring som ansåg att dagligvaror endast 

handlades av hemmafruar och detta skedde genom ett slumpmässigt köpbeteende där 

varumärkena inte spelade någon roll. Andra chefer hävdade, dock med försiktighet, att de 

skulle kunna ha, eller få, långvariga lojala kunder med rätt reklaminsats. Trots att 

påståendena om dess faktiska existens var något försiktiga ansåg man sig ha funnit bevis 

för att varumärkeslojalitet faktiskt existerade, i alla fall i vissa hushåll. Resultaten av 

undersökningar visade att vissa hushåll var lojala till över 90 % av de hushållsprodukter 

som konsumerades. Dock kunde man inte finna några bevis för att man kunde 

generalisera mellan olika produktgrupper. De konsumenter som var lojala mot ett 

varumärke när det gällde en produkt behövde nödvändigtvis inte vara det när det gällde 

ett varumärke på en annan produkt. Man fann även att lojaliteten till ett varumärke var 

isolerad till varumärket i fråga när man jämförde med om samma personer var lojala till 

vilka butiker man handlade i. Dessutom fann man att prisnedsättningar och rabatter inte 

skapade fler lojala kunder, utan detta främjade främst engångsköp. (Cunningham 

1955:117) 

Varumärkeslojalitet har efter Cunninghams artikel varit ett återkommande och viktigt 

begrepp inom varumärkesutveckling. Hur teorierna om lojalitet utvecklats och 

inkorporerats i dagens moderna teorier kan läsas mer om i kapitel 2.4. 

2.2.2.3 Varumärkesutveckling genom livsstil  

I början på 1960-talet föddes ett annat begrepp inom marknadsföring som har kommit att 

bli viktigt för framtiden, nämligen ”livsstil”. Den första personen att diskutera 

användandet av livsstilar i varumärkesutveckling och marknadsföring var William Lazer. 

(Plummer 1974:33). Lazer (1963) medgav i sin artikel att det ännu inte finns någon klar 

natur eller koncept om begreppet livsstil, när det är kopplat till varumärken. Det fanns lite 

litteratur om livsstilar och ingen definition på vad det var. I sitt arbete definierar han en 
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livsstil som ”det urskiljande eller karaktäristiska sättet att leva, av ett helt samhälle eller 

ett segment därav”. (Lazer 1963:130) 

 

   Figur 1. Livsstilsmodell (Lazer 1963:131) 

Ovan, i figur 1, kan man se Lazers livsstilsmodell från 1963. Genom denna ämnar han 

förklara varför livsstil är ett viktigt ekonomiskt begrepp, detta eftersom den hjälper 

företag att förstå, förklara, och förutspå konsumentens beteenden. Även om Lazer (1963) 

är den person som första gången förknippar livsstil med marknadsföring är hans fokus 

främst på hur marknadsföringen påverkar en persons livsstil och inte hur personers olika 

livsstilar påverkar företagens varumärkesutveckling och marknadsföring. 

Många företag hade fortfarande masskommunikation och massproduktion som strategi 

under denna tid, men det är först när vi kommer in på 70-talet som livsstilar inom 

marknadsföring uppmärksammas på riktigt. T.ex. fungerade massproduktion som strategi 

utmärkt för GM (General Motors) i 70 års tid, genom depressioner och världskrig alltid 

med ett positivt resultat. Under 70-talet fick dock GM problem när de inte förstod sig på 

de flyktiga och ombytliga livsstilssegmenten som började symbolisera denna tids 

konsumenter. Innan var inkomsten den enda variabeln i inköpsbesluten, men genom 

starkare livsstilar kom detta att förändras. (Drucker 1994:99) 
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2.2.2.4 Varumärkesutveckling genom marknadsföringsmixen 

Ett välkänt begrepp för marknadsförare idag är den så kallade marknadsföringsmixen 

(marketing mix). Begreppet skapades av Neil H. Borden, men populariserades av E. 

Jerome McCarthy när han skapade de 4 P:na (Produkt, Pris, Plats, Påverkan). (Kotler 

1997:92) Detta är en klassisk syn på vad marknadsföringen innefattar och definieras som 

”de marknadsföringsredskap som företaget använder för att uppnå sina mål”. (Kotler & 

Keller 2006:19) Det som kan observeras med denna modernisering av 

marknadsföringsmixen är att vissa begrepp inte är beaktade, däribland 

varumärkesutveckling. Detta var dock inte fallet när den först presenterades av Neil H. 

Borden på 50-talet. Enligt Borden bestod marknadsföringsmixen av produktplanering, 

prissättning, varumärkesutveckling, distributionskanaler, personlig försäljning, reklam, 

kampanjer, paketering, service, fysiskt handlande, undersökning och analyser. (Borden 

1965:389-90) 

Marknadsföringsmixen har fått utstå hård kritik under senare år, vilket främst kan läsas 

om i kapitlet om relationsmarknadsföring där Grönroos hävdar att ett paradigmskifte är 

nödvändigt på bekostnad av de 4 P:na.  

2.2.2.5 Varumärkespersonlighet 

“Vad är det som gör att personer köper där de köper? Inte priset, 

inte kvaliteten, inte services… Affärens personlighet” 

Martineau (1958:47) 

På detta sätt inleder Pierre Martineau sin välciterade artikel som lade grunden för 

varumärkesutveckling genom varumärkespersonlighet. Martineau slår fast att två 

likvärdiga butiker kan ha samma pris på produkterna, samma kvalité på varorna, och 

erbjuda en likvärdig service, trots detta väljer kunderna att främst gå till en av butikerna. 

Anledningen till detta kallar han affärens personlighet. För att skapa en önskad 

personlighet tar man hjälp av styrkan man skapar i varumärkesbilden (The power of the 

image). En person kommer välja den butik som har en bild som överensstämmer med den 

önskade bild som passar in på en själv. Ekonomiska faktorer kommer alltid vara viktiga 
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för kunder, men om inte produkternas och butikens bild överensstämmer med kundens 

kommer inte priskampanjer o.s.v. vara till någon nytta. (Martineau 1958:47-8) 

Även om Martineau (1958) främst beskriver hur kunderna reagerar och agerar på en 

affärs personlighet myntar han alltså även begreppet varumärkespersonlighet. Han slår 

fast att mycket av det som gäller för en affärs personlighet även gäller för en produkts 

och paketeringens personlighet. (Martineau 1958:54) 

Teorierna om företagets och produkternas personlighet gäller även i högsta grad för 

tjänsteföretag. Här gäller det inte heller främst att vara det prisledande företaget, utan det 

som eftersträvas är att skapa den bästa personligheten i kundernas medvetande. Dåtidens 

flygbolag erbjöd ofta ungefär samma pris och service, trots det så hade kunderna väldigt 

olika uppfattningar om flygbolagens personlighet. Vissa upplevdes säkra, andra lyxiga, 

o.s.v., trots att bolagen i mångt och mycket erbjöd samma tjänst. (Martineau 1958:55)  

Martineau lägger alltså grunden för varumärkespersonlighet redan på 50-talet, hur hans 

tankar och teorier har utvecklats till dagens moderna teorier kan läsas i kapitel 2.4. 

2.2.3 Sammanfattning fram till 1970talet 

I mitten på 1950-talet tilltar forskningen om varumärkesutveckling, begreppet är dock 

debatterat och många ansåg fortfarande att produkter inte skulle marknadsföras genom 

deras varumärken. Lagar gjorde det samtidigt svårt för företag att ta ut ett prispremium 

för sina produkter. Det blev därför viktigt för utövare och forskare att påvisa att kunderna 

verkligen beaktar varumärken i sina köp, vilket det således lades mycket tyngd på. 

Genom forskning kunde forskare bevisa att kunderna verkligen ansåg att ett välkänt 

varumärke höjde värdet på en produkt. 

På 50-talet tillkom segmenteringsteorier som hjälpe företag att förstå hur en marknad 

kunde delas upp beroende på vilka variabler man använde. Lojalitet var ett annat begrepp 

som presenterades och är fortfarande, om än vidareutvecklad, en viktig teori i 

kontemporära modeller. Lazer skapade på 60-talet sin välkända livsstilsmodell, vilken 

senare blir en viktig faktor för många företag i sin varumärkesutveckling. När 

marknadsföringsmixen först presenterades var den ett bredd koncept som omfattade 12 

begrepp. När den senare populariserades till de 4 P:na så beaktades inte längre 
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varumärkesutveckling som en viktig faktor. Begreppet blir enklare att förstå, men 

förlorar mycket av sin akademiska tyngd. Till sist presenterades också begreppet 

personlighet, som vid denna tidpunkt främst behandlade personligheten på butiker, men 

som genom fortsatt utveckling idag är ett av de viktigaste begreppen inom 

varumärkesutveckling. Nedan är utvecklingen fram till 1970-talet sammanfattat och 

illustrerat i tabell 1. 

Begrepp/forskningsområde Betydelse/innebörd Pionjär/författare 

Påvisandet av 
varumärkesutvecklingens 
betydelse 

Hade en stor betydelse för 
varumärkesutvecklingens 
fortsatta forskning. 

Marquardt et al.: 1966 

Segmentering Ger marknadsförare ett 
redskap att dela upp 
marknadens konsumenter 
för att finna sin målgrupp. 

Smith: 1956 
Sheth: 1967 
Yankelovich: 1964 
Mainer & Slater: 1964 

Lojalitet Viktigt begrepp som sedan 
det presenterades flitigt har 
använts i flera viktiga 
teorier.  

Cunningham: 1955 

Livsstil Teorierna kring livsstilar 
blev betydelsefulla och 
används fortfarande med 
framgång av många företag. 

Lazer: 1963 

Marknadsföringsmixen Hade stor betydelse de 
första årtiondena, men 
används idag främst för att 
förklara enklare tankesätt i 
grundläggande teorier. 

Neil H. Borden: 1950-talet 

Personlighet Viktigt begrepp som 
beskriver ett företag i form 
av dess personlighet. Är 
fortfarande aktuellt i flera 
moderna teorier. 

Martineau 1958 

      Tabell 1. Sammanfattning fram till 1970-talet 

 

2.3 70 och 80talet 

Som vi kunnat se i det tidigare kapitlet har varumärkesutveckling bevisligen varit ett 

ämne som varit aktuellt redan på 50- och 60-talet. När vi nu kommer in på 70-talet 

utvecklar sig varumärkesutveckling för första gången som en mera betydande 

forskningsfråga inom hela marknadsföringsdisciplinen (Moore & Reid 2008:419). Det är 
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dessutom i mitten av 70-talet som intresset och debatten får ett ordentligt uppsving om 

teorierna bakom marknadsföringen. (Hunt & Burnett 1982) 

Tiden fram till 70-talet kan för varumärkesutvecklingens del främst förknippas med 

masskommunikation och massproduktion. Företagen använder sig av varumärkesreklam 

för att differentiera sina produkter i form av kvalité och funktionalitet. Tiden mellan 70- 

och 90-talet kom att förknippas med framväxten av en allt starkare servicesektor. 

Företagen börjar nu i en större utsträckning kommunicera vad deras produkt eller tjänst 

ger för extra immateriellt värde i jämförelse med andra företags produkter. Varumärkena 

under denna tid utvecklas till ”berättande” varumärken som står för och har en betydelse 

för kunden. (Roper & Parker 2006:58) 

2.3.1 Pionjärerna för sin tid 

2.3.1.1 Positionering 

Om det finns ett ord som kan sägas ha markerat kursen för 

marknadsföring det senaste decenniet, så är det ordet 

”positionering”  

       (Ries & Trout 1981:10) 

Två av de verkliga pionjärerna för sin tid blev Al Ries och Jack Trout när de skrev sin 

bok “Positioning: The battle for your mind”. Med denna bok visade de med all tydlighet 

hur viktig varumärkesutvecklingen är för ett företags marknadsföring. (Moore & Reid 

2008:420) Själva klargör de att de skapade begreppet positionering i sin artikelserie ”The 

Positioning Era” för affärstidningen Advertising Age redan 1972. (Ries & Trout 1981:10) 

Ries och Trout (1981) förklarar i sin bok att positionering handlar till att börja med om 

att ha t.ex. en produkt, tjänst, företag, eller t.o.m. en person. Positionering är dock inget 

du gör med själva produkten, utan du riktar istället in ditt intresse på den tilltänkte 

intressenten. Ditt mål är att placera den färdiga produkten i intressentens medvetande. 

Positionering handlar alltså inte om att göra ändringar i själva produkten. Positioneringen 

i sig kan innebära flera viktiga förändringar, men i sådana fall inte i produkten, utan 
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snarare i produktens namn, pris, eller förpackning. Dessa är bara yttre förändringar som 

är gjorda för att försäkra sig om den önskade positionen i intressentens medvetande. 

(Ries & Trout 1981:10) 

Positionering blev snabbt en strategi som började användas av allt fler, främst av 

reklambyråer. Istället för att hävda att ens företag är ”först”, ”bäst” och ”vackrast” 

började man använda sig av strategierna bakom positionering. Positioneringsslogans 

började dyka upp runt om i städerna, såsom ”Seven Up- icke-Colan” och ”Avis är bara 

näst störst inom biluthyrning, så varför anlita oss? – Vi anstränger oss mer”. En 

anledning till att positionering blivit nödvändigt är att det inte längre var lätt att sticka ut 

från massan. Redan på 70-talet ”utsattes” den genomsnittliga amerikanen för reklamer 

motsvarande kostnader av $200 per år och person. (Ries & Trout 1981:11) 

Positionering kan användas, förutom genom reklam, på en rad olika områden. Ries och 

Trout (1981) ger exempel på hur positionering används framgångsrikt gällande personer, 

företag, länder, produkter, tjänster, banker, kyrkor, och dig själv. Hur teorierna om 

positionering har utvecklats och inkluderats i olika marknadsföringsmodeller under 90- 

och 200-talet, kan läsas i kapitel 2.4 

2.3.1.2 Socialmarknadsföring 

På sent 60- och tidigt 70-tal började Philip Kotler göra sin entré inom 

marknadsföringslitteraturen. Han skrev 1971 tillsammans med Gerald Zaltman en av sina 

första artiklar vid namn ”Social Marketing: An Approach to Planned Social Change”. 

Genom denna artikel visar Kotler och Zaltman hur varumärkesutveckling även kan 

användas av icke-korporativa institutioner. Som artikelns titel antyder så menar 

författarna att socialmarknadsföring är ett bra fackverk för planering och implementering 

av sociala förändringar. Det hade skrivits artiklar om ämnet tidigare, men dessa var svåra 

att greppa och ledde snarare till en misstänksamhet mot teorierna. (Kotler & Zaltman 

1971:3) 

Ett av diskussionsämnena på denna tid var om ”allt kan säljas?”, det fanns anhängare till 

båda lägren som förespråkade sitt synsätt. Den ena sidan menade att man inte kan 

använda sig av socialmarknadsföring på allt, medan den andra sidan menade att man kan 
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sälja en president på samma sätt som man säljer en tvål. Kanske kom svaret när 

presidentkandidat Nixon 1969 marknadsfördes av sin stab som ”Amerikas nya 

farvoritvarumärke”. Staben använde sig bland annat av reklam- och PR-människor, 

copywriters, en modegrupp, fotografer, m.m. för att skapa det rätta ”varumärket” runt 

Nixon. (Kotler & Zaltman 1971:3) 

Detta synsätt blev en naturlig följd av marknadsföringens utveckling, där samhället gick 

ifrån en distinkt säljinriktad syn till en djupare marknadsinriktad syn. 

Socialmarknadsföringens skeptiker hade tystats och synsättets fråga gällde inte längre om 

det skulle användas, utan hur. Kotler och Zaltman (1971) definierar 

socialmarknadsföringen som:  

”[…] är det sätt man designar, genomför, och kontrollerar program 

framtagna för att påverka acceptabiliteten av sociala idéer och 

inkluderar beaktandet av produktplanering, prissättning, 

kommunikation, distribution, och marknadsföringsundersökningar.”  

För att kunna genomföra en effektiv socialmarknadsföringskampanj föreslår författarna 

att de 4 P:na ska användas. Ett exempel på hur socialmarknadsföring kan användas är att 

försöka få personer att köra säkrare. En ensam produkt, det första av de 4 P:na, kan inte 

åstadkomma detta. Därför måste flera ”produkter” skapas där varje produkt bidrar med 

en liten del så att det sociala ändamålet kan uppnås. Öppna kampanjer med tips om säkert 

körande kan vara en produkt, erbjuda kurser i ”defensivt körande” en annan, och rabatter 

i försäkringen för säkra förare en tredje. Socialmarknadsföraren är medveten om 

”kärnprodukten” (säkert körande) men kan nu skapa materiella produkter som är köpbara 

och utvecklar det sociala ändamålet att få säkrare bilförare. Marknadsförarna använder 

sig sedan av påverkan, genom t.ex. reklam, personlig försäljning och kampanjer, för att 

göra produkten välbekant, accepterad, och t.o.m. efterfrågad. Det tredje p:et, plats, syftar 

till att veta var man ska sätta in sina insatser för att komma åt den specifika målgrupp 

man vill nå.  Priset, till sist, syftar till att känna till hur mycket medel målgruppen är 

villig att lägga ner på din sociala kampanj. Priset som utöver monetärt värde även 

inkluderar alternativkostnad, motivation, och nerlagd energi från målgruppen, får inte 
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anses vara för högt av målgruppen för att vara intressant. Det är ofta som det inte är det 

monetära värdet som styr. T.ex. en kampanj för att få folk att sluta röka kostar inget för 

målgruppen, utan det innebär att få folk motiverade att sluta röka. I detta fall tjänar de 

istället pengar på att sluta. (Kotler & Zaltman 1971:7-9) 

2.3.1.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföringen började under 80- och 90-talet bli ett allt mer återkommande 

begrepp inom den akademiska litteraturen. Ett paradigmskifte från de 4 P:na till 

relationsmarknadsföring var enligt flera författare redan på gång. (Grönroos 1989; 

Grönroos 1994; Gummesson 1993) Grönroos definierar relationsmarknadsföring som 

”[...] är till för att etablera, upprätthålla, och förbättra relationer med kunder och andra 

partners, med en vinst, så att målen mellan de berörda parterna är uppfyllda. Detta 

åstadkoms genom ett ömsesidigt utbyte och infriande av löften”. Dessa relationer mellan 

företaget och kunden är oftast, men inte nödvändigt, långvariga. Att skapa en relation 

består av två delar, först att attrahera kunden och sedan bygga en relation med denna på 

ett sådant sätt att det ekonomiska målet med relationen uppfylls. (Grönroos 1989) 

Relationsmarknadsföringen har främst utvecklats inom tjänstemarknadsföring och 

industriell marknadsföring. (Grönroos 1994:9) Det fanns ännu ingen närmre koppling till 

varken varumärken eller varumärkesutveckling inom relationsmarknadsföringen. Detta 

ska dock komma att förändras senare på 1990- och 2000-talet där 

varumärkesutvecklingen även beaktar relationsteorierna, vilket man kan läsa om i kapitel 

2.4.  

2.3.1.4 Varumärkeskapitalets framväxt 

På tidigt 80-tal myntades ett nytt uttryck, varumärkeskapital (brand equity), som kom att 

bli grunden för en ny syn på varumärken och varumärkesutveckling. Idén bakom 

varumärkeskapital började tillta i reklambranschen i USA för att motverka det kortsiktiga 

finansiella tänkandet med neddragningar på reklamutgifterna bland de amerikanska 

företagen. För att kunna övertala företagschefer om de långsiktiga fördelarna med 

investeringar i varumärkesutveckling och marknadsföringsinsatser behövdes det en 

finansiell måttstock för att mäta värdet i dessa investeringar. Det som saknades var dock 

ett starkt fackverk som beskrev ämnet. Med anledning av detta listades 
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varumärkeskapital av Marketing Science Institute (MSI) i slutet på 80-talet som ett 

prioriterat forskningsämne inom marknadsföring. Detta gjorde att de finansiella delarna 

av varumärkesutveckling fick stort fokus under det kommande decenniet. (Brodie et al. 

2002:6) Hur denna utveckling fortlöpte under 90- och 2000-talet, med utmynnandet av 

tre olika perspektiv på varumärkeskapital, går att läsa mer om i kapitel 2.4. 

2.3.2 Samhällets och marknadsföringens samverkan 

Fram till 1970-talet hade ordet makromarknadsföring inte någon specifik definition, utan 

begreppet syftade till marknadsföring i allmänhet. På 70-talet började dock forskarna att 

skilja mer distinkt mellan mikro- och makromarknadsföring. Nickels och Hill menade att 

makromarknadsföring behandlade de sociala konsekvenserna av marknadsföringen, 

medan mikromarknadsföringen behandlade det sociala ansvaret som marknadsföringen 

hade. (Shawver & Nickels 1981)  

Makromarknadsföringen fick rollen att förklara den sociala kontexten runt 

mikromarknadsföring och marknadsföringens roll i samhället. Teorierna kring 

mikromarknadsföring förklarade hur och varför marknadsföringsinsatser är skötta inom 

en firma. Makromarknadsföringens roll blev istället att förklara hur marknadsföringen 

fungerade i ett större perspektiv med dess effekt på samhället å ena sidan, men å andra 

sidan även samhällets effekt på marknadsföringen. (Bartels & Jenkins 1977)  

Makromarknadsföringen blir därmed en viktig faktor för den fortsatta utvecklingen inom 

ämnet. Fokus kan inte endast läggas på att hitta på nya metoder och modeller utan att 

beakta samhället i dessa. Marknadsföringen kan dels ses som en påverkande faktor på 

samhället, men det kan även ses som att samhället har en viktig roll som påverkande 

faktor på marknadsföringen. Journal of Macromarketing skapades 1981 för att samla 

ämnesspecifik litteratur om makromarknadsföring vilket den gjort sedan dess och 

fortfarande gör. 

2.3.3 Sammanfattning 1970 och 80talet 

På 1970 och 1980-talet utvecklades varumärken till att vara en mera betydande del och 

forskningsfråga inom hela marknadsföringsdisciplinen. Nya viktiga begrepp som 

presenterades var positionering, socialmarknadsföring, relationsmarknadsföring, och 
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varumärkeskapital. Forskningen kring positionering gav företagen en möjlighet att 

bearbeta sin position, i jämförelse med sina konkurrenter, på marknaden. 

Socialmarknadsföringen blev ett viktigt begrepp för många statliga organisationer, men 

även för företag, som ville kunna bearbeta den allmänna opinionen. Vidare gav 

relationsmarknadsföringen nya insikter i hur relationen mellan ett företag och dess 

kunder kunde hanteras på ett sätt som gynnar båda parter. Dessutom började 

varumärkeskapitalet växa fram som ett viktigt begrepp på slutet av 80-talet. En viktig 

faktor till att varumärkeskapitalet blev ett växande forskningsämne var att MSI på denna 

tid listade varumärkeskapital som ett prioriterat forskningsområde. Utöver dessa viktiga 

begrepp och teorier började det även påvisas att det finns ett samband mellan 

marknadsföringen och samhället. Marknadsföringen påverkar det aktuella samhället och 

samhället påverkar å andra sidan även marknadsföringen. 

Begrepp/forskningsområde Betydelse/innebörd Pionjär/författare 

Positionering Förklarar hur företag 
strategiskt kan “placera” 
sig på marknaden. 
Fortfarande viktig teori. 

Ries & Trout: tidigt 70-tal 

Socialmarknadsföring Förklarar hur företag och 
myndigheter kan förändra 
samhällets opinion till 
t.ex. nya sociala idéer.  

Kotler & Zaltman: 1971 

Relationsmarknadsföring Ger nya viktiga insikter 
till hur både kunder och 
företag kan vinna på att ha 
långvariga relationer. 

Grönroos: 1989; 1994 
Gummesson: 1993 

Varumärkeskapital Mycket viktigt redskap 
som mäter värdet på ett 
varumärke. Tre olika 
perspektiv skapas som 
mäter värdet på olika sätt 

Aaker: 1991 
Farquhar: 1990 
Keller: 1993 
Simon & Sullivan: 1993 
Srivastava: 1998, m.fl 

         Tabell 2. Sammanfattning 1970- och 80-talet 

2.4 1990 och 2000talet 

What is the single most important objective of the marketing 

process? What is the glue that holds the broad range of marketing 

functions together? We believe it’s the process of branding. 

(Ries & Ries 1998:2) 
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När vi nu går in på varumärkesutvecklingens utveckling på 90-talet fram tills idag har det 

hänt mycket inom ämnet. Som citatet ovan exemplifierar anses det nu av vissa att 

varumärkesutveckling har utvecklats till den grad att det nu är den centrala biten inom 

marknadsföringen. Det är den pusselbit som håller ihop alla de andra 

marknadsföringsprocesserna. Om inte ett företag lyckas bygga ett starkt varumärke i sina 

kunders medvetande kommer inte all reklam, fina förpackningar, och säljkampanjer i 

världen, kunna hjälpa dig att nå dina mål. Marknadsföring och varumärkesutveckling har 

blivit två koncept som är så sammanlänkade att det är omöjligt att separera dem åt. 

Dessutom, eftersom allt ett företag gör kan bidra till att styrka varumärket, kan man inte 

längre anse att marknadsföring i sig själv är en isolerad funktion. (Ries & Ries 1998:2) 

2.4.1 Tre olika perspektiv på varumärkeskapital 

Sedan MSI listade varumärkeskapital som ett prioriterat forskningsområde på slutet av 

80-talet har temat fått mycket uppmärksamhet. (Brodie et. al 2002; Farquhar 1990) 

Varumärkeskapital har därför blivit granskat på många olika sätt, med flera olika 

definitioner. Farquhar (1990) definierar varumärkeskapital som det extra värde ett givet 

varumärke ger en produkt. Aaker (1991) definierar varumärkeskapital genom att beskriva 

dess komponenter: varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalité, och 

varumärkesassociationer. Keller (1993) granskar de olikartade effekterna på kundernas 

varumärkeskunskap från marknadsföringsinsatser. Simon och Sullivan (1993) definierar 

istället varumärkeskapital som det ökade kassaflödet som tillfaller en marknadsförd 

produkt framom en icke marknadsförd produkt.  

Genom de alla olika definitionerna kan man enligt Kim, Kim, och An (2003) dela in de 

olika synsätten i tre olika perspektiv på hur varumärkeskapitalet ska värderas. Dessa 

perspektiv är: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, och det kombinerade 

perspektivet. I kapitlen nedan kommer dessa synsätt att presenteras djupare.  

2.4.1.1 Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet ser till företagets marknad och hur de presterar på denna 

tillsammans med vad varumärkets totala värde är för företaget. Genom detta perspektiv 

extraheras varumärkets finansiella värde från värdet av företagets alla andra tillgångar. 

Simon och Sullivan (1993) var bland de första att presentera ett matematiskt sätt att räkna 
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ut varumärkeskapital. Som grund för att räkna ut varumärkeskapitalet använder de sig av 

företagets finansiella marknadsvärde. Anledningen till att de använder marknadsvärdet är 

att detta representerar en objektiv syn på företagets framtida kassaflöde, vilket kan 

tillskrivas alla företagets tillgångar. Sedan används en metod baserat på Tobin´s Q (ett 

värde över 1 visar att företaget har immateriella tillgångar) för att urskilja 

varumärkeskapitalet från företagets alla andra tillgångar. Resultatet ger ett 

varumärkeskapital baserat på marknadens förväntningar på det framtida kassaflödet.  

Enligt Simon och Sullivan (1993) har denna metod främst tre fördelar, (1) den urskiljer 

det varumärkeskapitalet från företagets övriga kapital, (2) varumärkeskapitalet är baserat 

på framtida kassaflödet vilket gör att företagets varumärkesvärde beaktas även på lång 

sikt, och (3) värdet på ett företags varumärke förändras när det tillkommer ny information 

på marknaden. (Simon & Sullivan 1993:29-32) 

Även Srivastava (1998) ser på ett företags varumärke som en finansiell tillgång. 

Varumärkets värde är en av företagets marknadsbaserade tillgångar, vilka inkluderar en 

kundbas och relationer med partners genom olika nätverk. Dessa tillgångar används som 

variabler för att avgöra företagets prestation på marknaden, och i slutänden värdet på 

företaget. (Srivastava 1998:7-8) 

Flera synsätt har växt fram inom det finansiella perspektivet. Exempel på dessa är 

kundvärde (customer equity) och marknadsplatsvärde (marketplace equity). Kundvärde 

hänvisar till de materiella och immateriella resurserna en kund investerar på en 

återförsäljare, det är alltså ett sätt att mäta en kunds finansiella värde för en organisation 

(Dorsch & Carlson 1996:255). Blattberg och Deighton (1996) använder sig av kundvärde 

för att hitta den optimala balansen mellan det företagen spenderar på att få nya kunder 

och det som företaget spenderar på att behålla dem. Balansen är optimal när kundvärdet 

är maximerat. Kundvärdet räknas fram matematiskt genom att först räkna ut hur mycket 

varje kunds förväntade bidrag är för att täcka de fasta kostnaderna under en kunds livstid. 

Detta värde diskonteras till ett nuvärde av företagets kapitalavkastningskrav på 

marknadsföringsinvesteringarna. Tillsist adderas de förväntade diskonterade 

avkastningarna ihop för alla kunder.  
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Enligt Brodie et al. (2002) är marknadsplatsvärdet användbart för att ta fram värdet av 

alla marknadsbaserade tillgångar. Marknadsplatsvärdet för en organisation kommer från 

nätverket av relationer mellan försäljningskanaler, varumärken, och andra 

marknadsföringsenheter. Dessa kan vara kopplade till kärnverksamheten som producerar 

lönsamhet. Brodie et al (2002) menar att varumärkeskapitalet bara är en del av de 

marknadsbaserade tillgångarna. Författarna menar att det är även viktigt att kunna skilja 

mellan den roll som marknadsförings- och andra organisatoriska aktiviteter spelar i 

värdeskapandet för en organisation. (Brodie et al. 2002:20)  

Doyle (2001) menar att professionella marknadsförare gör ett misstag när de inte beaktar 

den finansiella sidan av marknadsföringen. Marknadsförare anser ofta att företagets 

traditionella marknadsföringsmål såsom marknadsandel, kundtillfredsställelse, och 

kundlojalitet, är de variabler som utgör målet för företagets affärsverksamhet. Doyle 

(2001) menar att detta är felaktigt eftersom ett företags främsta mål alltid ska vara att 

skapa värde åt sina aktieägare. Aktieägarnas och marknadsförarnas syn på vad som bör 

vara företagets mål utmynnar ofta i en intressekonflikt. Det självklara tillvägagångssättet 

för att öka ett företags marknadsandel, kundtillfredsställelse, och kundlojalitet, är att 

erbjuda marknadens lägsta priser med en enastående service tillsammans med stora 

varumärkesinvesteringar. Detta skulle dock troligtvis inte göra aktieinvesterarna 

tillfredsställda eftersom det med stor sannolikhet skulle innebära stora ekonomiska 

förluster för företaget. (Doyle 2001:267) 

2.4.1.2 Kundperspektivet 

I kontrast till det finansiella perspektivet, som det redogörs för ovan, har ett annat mer 

kundinriktad perspektiv på varumärkeskapital utvecklats. Huvudidén i detta synsätt är att 

mäta hur kunderna reagerar på ett varumärke. (Keller 1993; Shocker et al. 1994)  

Kundbaserad varumärkeskapital har blivit definierat som ”den särskiljande effekten på en 

kunds varumärkeskunskap från marknadsföringen av varumärket”. Det kundbaserade 

varumärkeskapitalet kommer alltså från varje individuell konsument. 

Varumärkeskapitalet uppstår när en kund känner sig välbekant med ett varumärke genom 

positiva, starka och unika varumärkesassociationer. (Lassar et al. 1995:12) 
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För att förstå den grund som det kundbaserade varumärkeskapitalet står på krävs fem 

viktiga beaktanden; (1) varumärkeskapital hänförs till en kunds uppfattning av 

varumärket och inte till någon saklig indikator, (2) varumärkeskapital hänvisar till det 

globala värdet som kan associeras till varumärket, (3) det globala värdet som kan 

associeras till varumärket härstammar från varumärkesnamnet och inte bara från fysiska 

varumärkesaspekter, (4) varumärkeskapitalet är inte ovillkorligt utan istället relativ till 

konkurrensen och (5) varumärkeskapitalet påverkar positivt den finansiella prestationen. 

(Lassar et al. 1995:12-3) 

Aaker och Joachimsthaler (2000) slår fast att det kundbaserade varumärkeskapitalet är de 

varumärkestillgångar som är kopplade till varumärkets namn och symbol där dessa 

antingen ökar, eller minskar, värdet på företagets produkter eller tjänster. Som figur 2 

visar kan dessa varumärkestillgångar grupperas och bilda fyra olika dimensioner.

 

   Figur 2. Kundbaserat varumärkeskapitalet (Aaker & Joachimsthaler 2000) 

Dessa dimensioner, som blivit allmänt använda och accepterade (Kim et al. 2003; 

Bendixen et al. 2003), bildar tillsammans det kundbaserade varumärkeskapitalet. Dessa 

dimensioner är: varumärkesmedvetenhet (brand awareness), upplevd kvalité (perceived 

quality), varumärkesassociationer (brand associations), och varumärkeslojalitet (brand 

loyalty). Aaker och Joachimsthaler (2000) menar att varumärkesmedvetenheten påverkar 

kundens uppfattning om varumärket. Människor gillar det välbekanta och är beredda att 

tillskriva alla möjliga positiva attityder till produkter som är välbekanta för dem. 

Dessutom påverkar den upplevda kvalitén på produkten en konsuments 

varumärkesassociationer och ett varumärkes lönsamhet. Begreppet 

varumärkesassociationer innefattar allt det som kopplar samman kunden med ett 

varumärke, såsom t.ex.: varumärkespersonligheten, företagssymboler, produktattribut, 

organisationsassociationer, etc. Varumärkeslojalitet är hjärtat av ett varumärkets värde. 

Brand Equity 
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Uppgiften är att stärka och intensifiera lojaliteten för varje kundsegment. (Aaker & 

Joachimsthaler 2000:17) 

Keller (2003) introducerar en modell vid namn ”Customer-Based Brand Equity model” 

(CBBE) för att beskriva varumärkeskapitalet från konsumenternas synvinkel. Modellen 

är baserad på antagandet att styrkan hos ett varumärke ligger i kundens erfarenhet av vad 

man sett, hört och lärt sig om varumärket över tiden. (Keller 2003:59) 

  

          Figur 3. CBBE-pyramiden. (Keller 2003:76) 

      

 Modellen definieras som den differentiella effekt som varumärkeskunskap ger på en 

kunds reaktion på marknadsföringen av ett varumärke. Enligt denna modell ska man, för 

att skapa ett starkt varumärke, följa fyra steg där alla steg ska svara på en grundläggande 

fråga som kunderna ställer till varumärket. (1) Företaget ska försäkra sig om identiteten 

på varumärket med en specifik produktkategori, eller ett specifikt behov hos kunderna 

(vem är du?). (2) Upprätthålla varumärkets mening hos kunderna genom att strategiskt 

sammankoppla de materiella och immateriella varumärkesassociationerna (vad är du?). 

(3) Kunna framkalla en respons från kunderna på varumärkesidentiteten och dess mening 

(vad tycker du?). (4) Kunna omvandla responsen till en aktiv, intensiv, och lojal relation 

mellan kunderna och varumärket (hur är det mellan dig och mig?). (Keller 2003:75) 

CBBE-modellen ska sedan byggas upp genom att skapa sex stycken 

varumärkesbyggande block med kunderna, vilka kan ses i pyramiden i figur 3. 

Varumärkesbetoning syftar till varumärkesmedvetenheten. Varumärkesprestationen 
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syftar till kundernas tillfredställelse med de funktionella behoven. Varumärkets bildspråk 

syftar till kundernas psykologiska behov. Varumärkesbedömande syftar till kundernas 

bedömande och evaluering av varumärket i form av t.ex. kvalité. Varumärkeskänslorna är 

kundernas emotionella respons och reaktion på varumärket. Till sist, 

varumärkesresonansen är relationen och nivån av kundernas identifikation med 

varumärket. (Keller 2003:75) 

2.4.1.3 Kombinerat perspektiv 

Utöver det finansiella och det kundbaserade perspektivet på varumärkeskapital finns det 

även dem som förespråkar ett perspektiv som tar i beaktande både dessa sidor, ett 

kombinerat perspektiv. Motameni och Shahrokhi (1998) anser att de två förstnämnda 

synsätten lider av ett tunnelseende i betraktandet av varumärkeskapital. Därför föreslår de 

att ett kombinerat perspektiv som beaktar både det finansiella och det kundbaserade 

perspektivet bör användas. (Motameni & Shahrokhi 1998:277) 

För att visa fördelarna med ett kombinerat perspektiv utvecklar författarna en modell, 

som kan ses i figur 4, vid namn Global Brand Equity Valuation model (GBEV). I denna 

modell illustreras det hur det globala varumärkeskapitalet kan räknas ut som resultatet av 

tre varumärkesmultiplar multiplicerat med en faktor som kallas varumärkets 

nettoinkomst. Varumärkesmultiplarna mäter varumärkets styrka och består av 

kundbaspotential, konkurrenspotential, och den globala potentialen. Kundbaspotentialen 

beräknas efter hur stark kundlojalitet är, som enligt Motameni och Shahrokhi (1998) är 

kärnan av varumärkeskapitalet, och hur bra varumärkesbild kunderna har av varumärket. 

Detta eftersom en bra varumärkesbild påverkar kundlojaliteten positivt. 

Konkurrenspotentialen påverkas varumärkestrender, varumärkessupport, 

varumärkesskyddande åtgärder, och marknadens konkurrenssituation. Tillsist beräknas 

varumärkets globala potential som inberäknar alla de skillnader som kan finnas mellan 

varumärkets hemmamarknad och de på andra marknader. (Motameni & Shahrokhi 

1998:282-5) 
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     Figur 4. GBEV model (Motameni & Shahrokhi 1998) 

 

Varumärkets nettoinkomst räknas ut genom att först bryta ner och härleda alla inkomster 

till företagets varumärken. Därefter räknas det ut hur mycket av varumärkenas inkomst 

som kan härledas till varumärket p.g.a. att det är en marknadsförd produkt, i jämförelse 

med vad inkomsterna skulle vara om det var en icke marknadsförd produkt. Kostnaderna 

som företaget lagt ner på varumärket vägs också in och tillsist erhålls den 

nettoinkomstmultipel som multipliceras med varumärkesmultipeln för att få fram det 

globala varumärkeskapitalet. (Motameni & Shahrokhi 1998:285) 

Baldauf et al. (2003) hävdar att kassaflödet och de kortsiktiga parametrarna ofta används 

av företag för att mäta hur bra man presterar. Detta istället för att även mäta och använda 

sig av de varumärkesbaserade prestationerna. För att visa detta använde de sig av tre 

parametrar: upplevd kvalité, varumärkeslojalitet, och varumärkesassociationer. Dessa 

variabler användes sedan för att mäta om de påverkade ett företags ekonomiska 

prestation. Resultaten visade att alla tre variabler positivt påverkade företagets 

varumärkeslönsamhet, försäljningsvolym, och kundernas upplevda värde. (Baldauf et al. 

2003:230-2) 
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Dyson et al. (1996) har även de utvecklat en modell för att finna ett kombinerat 

perspektiv på det finansiella och kundbaserade perspektivet. Författarna menar att det 

behövs ett sätt att sammanlänka gapet mellan ett varumärkes immateriella uppfattningar 

och vinsten som erhålls från det. Modellen som utvecklats heter ”Consumer Value 

Model” och har som uppgift att förutspå varumärkets marknadsandel. (Dyson et al. 

1996:21) 

2.4.2 2000talets positionering 

Sedan 70-talet när Ries & Trout (1981:10) introducerade positionering (läs: kapitel 2.3) 

har begreppet fått ett fortsatt stort intresse och beskrivs i de flesta 

marknadsföringsböckerna som en självklar del av marknadsföringen. Kapferer (2008) 

använder sig av fyra frågor som besvarar var företaget är positionerat, och således kan 

hjälpa företaget att marknadsföra sig till rätt kunder: ”vilka fördelar har vi?”, ”för vem 

finns vi?”, ”vad är anledningen till att vi finns?”, och ”vilka är våra konkurrenter?” 

(Kapferer 2008:175) 

Keller (2008) erbjuder en något djupare inblick i positioneringen och förklarar att det 

första steget i företagets hela strategiska varumärkesprocess är att identifiera och 

fastställa varumärkets positionering. Således, vet inte företaget själva var de vill vara 

positionerade är det inte lönt att lägga ner mer tid på att utveckla en varumärkesplan. 

Keller (2008) definierar positionering som ”handlingen att designa företagets erbjudande 

och varumärkesbild så att den intar en distinkt och värdefull plats i kundernas 

medvetande”. Målet med positioneringen är att placera varumärket i kundens 

medvetande så att företagets potentiella fördelar maximeras och genom detta skapa en 

känsla av varumärkesöverlägsenhet i kundernas medvetande. I arbetet med företagets 

positionering ingår enligt Keller (2008) en mängd förpliktelser. Företaget ska kunna 

övertala kunderna om varumärkets fördelar (eller dess skillnader) i jämförelse med 

konkurrenterna, samtidigt som man förmildrar eventuella tillkortakommanden.  Företaget 

ska göra en mental kartläggning (mental maps) som är en visuell skildring av de olika 

typer av associationer som varumärket har i kundernas medvetande. De centrala attribut 

och fördelar som bäst karaktäriserar varumärket ska fastslås. För att fokusera på vad 

varumärket representerar bör företaget skapa ett varumärkesmantra som är ett tre till fem 
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ord långt yttrande som beskriver varumärkets viktigaste aspekter och dess centrala 

värderingar. (Keller 2008:35)  

2.4.3 2000talets varumärkespersonlighet 

Martineau lade, som tidigare diskuterats i kapitel 2.2, grunden för personlighet inom 

marknadsföringsteori redan på 50-talet. Även om han introducerade begreppet 

varumärkespersonlighet lade han dock sin fokus på hur en affärs personlighet påverkar 

kunden och gick inte in desto djupare in på hur ett varumärkes personlighet påverkar 

kunden. 

Varumärkspersonlighet har utvecklats under många år, som de flesta teorier, och är nu ett 

väl inkorporerat begrepp i litteraturen kring marknadsföring och varumärkesutveckling. 

Aaker (1997) vidareutvecklar det som Martineau en gång påbörjade i sin artikel 

”Dimensions of Brand Personality”. Definitionen på varumärkespersonlighet är 

fortfarande enkel, ”de mänskliga karaktärsdrag som associeras med ett varumärke”, men 

det är teorierna bakom begreppet som nu är långt mer utvecklade än på 50-talet. I Aakers 

(1997) undersökning används 114 personlighetsegenskaper på 37 olika varumärken i 

olika produktkategorier. Resultatet visar att kunderna upplever att ett varumärke har fem 

olika personlighetsdimensioner. Som figur 5 visar är dessa dimensioner: uppriktighet, 

begeistring, kompetens, sofistikerad, och tålighet.  

  
     Figur 5. A Brand Personality Framework (Aaker 1997) 
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De fem huvuddimensionerna förklaras djupare genom ett antal underdimensioner som 

bygger upp de fem dimensionerna. Exempelvis innebär uppriktighet att varumärket 

representeras av att det är jordnära, ärligt, välgörande, och gladlynt. (Aaker 1997:352) 

2.4.4 Relationsvarumärkesutveckling 

I den tidiga utvecklingen (80- och 90-talet) av relationsmarknadsföring, som går att läsa 

om i tidigare kapitel, fanns det en klar brist i litteraturen rörande varumärkens betydelse 

för värdeskapande i relationer. Mot slutet av 90- och början av 2000-talet börjar dock 

även relationers roll för varumärkesutveckling tas i beaktande, vilket av vissa har kommit 

att kallas för relationsvarumärkesutveckling (relational branding). (Brodie et al. 2002:17-

18) 

Gummesson (2002) förklarar att vi ofta förknippar relationer med någonting som explicit 

sker mellan människor. Han förklarar dock att det även finns andra former av relationer 

som involverar objekt, symboler och andra immateriella fenomen. Denna sorts 

varumärkesutveckling, som tar i beaktande relationernas betydelse, kallar han parasociala 

relationer (parasocial relationships). Relationen mellan en kund och ett företag, dess 

tjänster och produkter, är ofta opersonlig, men ändock så viktigt inom 

varumärkesutveckling. Detta eftersom relationen påverkar kundens bild av företaget. 

Denna bild skapas bl.a. av företagsnamnet, varumärkena, kända företagspersoner inom 

firman och/eller andra personer som symboliserar företagets åsikter. (Gummesson 

2002:111) 

Fournier (1998) föreslår att man kan se varumärken som en relationspartner. Ett sätt att 

uppnå detta är att förstå hur varumärken är besjälade, förmänskligade, och personifierade. 

Hon kommer i sin undersökning fram till att människor upplever sig vara i flera 

relationer med olika varumärken samtidigt. Detta på grund av att de känner att relationen 

med ett varumärke ger dem en extra mening och nytta i livet. Dessa nyttor är av stor 

betydelse och kan till sin natur vara av olika slag, både funktionella och emotionella. 

(Fournier 1998:360-1) 

Även Grönroos (2000) erbjuder nya insikter och intressanta tankar om sambandet mellan 

varumärkesutveckling och relationsmarknadsföring. Till att börja med utmanar han de 
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traditionella tankarna om att varumärke och varumärkesbild har två olika betydelser. Om 

de har två olika betydelser så kan det ge intrycket att ett varumärke kan skapas och 

existera utan närvaron av kunder. Han menar att ett företaget inte först utvecklar klart ett 

varumärke och sedan låter kunderna uppfatta det. Alltså, i varje steg av 

varumärkesutvecklingen, i alla varumärkesbudskap som sänds ut, beaktar kunderna 

separata budskap och bildar genom dessa sin egen bild av företaget. Därför, när kunderna 

är med i denna process av varumärkesutveckling behöver det enligt Grönroos (2000) inte 

göras någon skillnad mellan ett varumärke och varumärkesbilden. Vidare menar 

Grönroos (2000) att det även finns en uppfattning om att varumärkesbyggande och 

varumärkesutveckling är synonymer. Detta menar han dock är ett både inkorrekt och 

farligt antagande. Detta eftersom det kan ge bilden av att ett företag själv kan bygga ett 

valfritt varumärke genom varumärkesutveckling och sedan erbjuda det åt sina kunder. 

Grönroos (2000) menar istället att om det är någon som bygger ett varumärke, så är det 

kunden. På detta sätt uppstår och utvecklas det en relation mellan kunden och 

varumärket. Alltså, varumärket kan anses vara kontentan av hur en kund uppfattar sin 

varumärkesrelation över tiden med varumärket. (Grönroos 2000:286-7) 

2.4.5 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet är ett relativt nytt begrepp som inte ens nämns i Aakers (1991) 

vällästa bok om varumärkeskapital. Begreppet har fått stort intresse och idag har många 

av de mest avancerade marknadsföringsföretagen specificerat sin varumärkesidentitet 

genom olika modeller. Varumärkesidentitet har växt fram som ett brett begrepp där 

många av de tidigare enskilda teorierna är inkluderade. Som läsaren kommer märka har 

bland annat relationer, varumärkespersonlighet och positionering en viktig del i 

företagets identitet. Innan begreppet varumärkesidentitet förklaras närmre måste ett visst 

klargörande av skillnaderna mellan identitet och varumärkesbild göras. 

Varumärkesbilden är nämligen någonting som uppstår hos kunden på mottagarsidan, 

detta till skillnad från identiteten som är på sändarsidan. Varumärkesbilden kan alltså ses 

som resultatet och tolkningen av identiteten. (Kapferer 2008:174) 

Varumärkesidentitetens innehåll kan variera beroende på vem som beskriver begreppet. 

Kapferer (2008) förklarar att ett varumärkes identitet består av sex beståndsdelar och han 
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skapar med hjälp av dessa beståndsdelar den så kallade identitetsprisman (the identity 

prism, appendix 1). Först av allt, ett varumärke har en fysisk sida som består av de 

objektiva särdragen som varumärket har. Exempelvis har Coca-Cola en säregen 

utvecklad glasflaska som länge användes som den enda i försäljning. När det inte längre 

var kostnadseffektivt att sälja enbart i dessa glasflaskor började den även att användas på 

etiketterna på de nya burkarna och flaskorna. Ett varumärke har en personlighet som 

genom kommunikation gradvis ska bygga upp en karaktär som visar vad varumärket 

skulle vara för sorts människa om det var mänskligt. Varumärket innefattar även en 

kultur som alla produkter härleds från och i alla varumärken ryms även en mängd olika 

relationer (kunderna sinsemellan, kunderna och produkten, företaget, osv.) Tillsist 

innefattar varumärkesidentiteten också en kundreflektion som är den bild som kunderna 

har i huvudet av den typiska kunden till varumärket, och självbild som kunderna känner 

att de får när de konsumerar en produkt från ett visst varumärke. 

Kapferer (2008) använder sig av sex olika sidor på sin prisma för att förklara 

varumärkesidentitet. De Chernatony (1999) menar att identitetsprisman är ett kraftfullt 

verktyg för att kunna avgöra skillnaderna mellan ett varumärke och dess konkurrenters. 

(De Chernatony 1999:165) Dock menar han att denna modell är i behov av vissa 

förändringar och presenterar istället sin egen modell, vilken kan ses i figur 5. Denna 

modell har vissa likheter med identitetsprisman, men den beaktar även vissa delar som 

inte finns med i den modell som Kapferer skapade 1992. De Chernatonys (1999) 

identitetsmodell föreställer sig ett företags identitet i termer av dess vision och kultur. 

Dessa driver sedan en utveckling av en önskad positionering, personlighet, och 

efterföljande relationer. Alla dessa är sedan utvecklade för att reflektera den verkliga och 

önskade självbilden hos företagets intressenter. (De Chernatony 1999:165-6)   

Genom detta får visionen och kulturen hos företagets medarbetare och anställda en 

varumärkesbyggande roll. De Chernatony (1999) menar därför att det bör läggas större 

fokus på företagets interna roll som varumärkesutvecklare och således utveckla de 

anställdas värderingar och beteende i linje med företagets önskade värderingar. Det är 

även viktigt att mäta var de anställda anser att företaget är positionerat, detta eftersom det 

annars kan vara svårt för de anställda att veta vilken den önskade positioneringen är, och 
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vilket positionering de ska arbeta för att uppnå. För att positionera ett emotionellt 

varumärke är det viktigt att företaget och dess anställda utåt sett får den önskade bilden 

och personligheten. (de Chernatony 1999:157-168) 

                        

     Figur 6. Varumärkesidentitet (de Chernatony 1999:171) 

 

Utöver det som ryms inom företagets identitet inkluderar även de Chernatony (1999) 

anseendet (reputation) som en viktig faktor att beakta. Detta för att förhindra att ett gap 

uppstår mellan de anställdas värderingar och företagets önskade värderingar. Dessutom 

måste de externa faktorerna beaktas så att inte ett gap uppstår mellan företagets önskade 

identitet och den upplevda identiteten hos kunderna. De Chernatony (1999) menar att 

varumärkesbilden traditionellt sett används för att mäta detta, men eftersom denna har en 

tendens att fluktuera mera kortsiktigt använder han istället anseende som måttstock. 
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Monitoring a brand's reputation and comparing this against the brand's identity

provides insights about the urgency and direction for change. The types of

changes needed can be appreciated when the differences between identity and

reputation are shown for each stakeholder group separately and when they are

also benchmarked against key competitors' reputations. Some questions

managers and their staff should address include;
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Anseendet på ett varumärke mäter istället kundernas uppfattning på en längre tidsperiod. 

(de Chernatony 1999:170) 

2.4.6 Andra moderna koncept inom varumärkesutveckling 

Utöver de redan diskuterade koncepten inom varumärkesutveckling kommer det nedan 

att presenteras ett antal andra relevanta koncept som behandlar ämnet.  

2.4.6.1 Varumärkesursprung 

Flera författare har forskat i betydelsen av varumärkenas ursprung, eller COO (Country 

Of Origin), som en möjlighet att använda i företagets varumärkesutveckling. Forskningen 

kring hur ursprunget påverkar kundernas uppfattning om varumärket har varit ett av de 

ämnen som forskats mest om de senaste tre decennierna. (Peterson & Jolibert 1995:883) 

Forskningsresultat visar att på grund av den allt hårdare konkurrensen från internationella 

varumärken har kundernas känslighet till COO blivit en relevant fråga för företagen 

(Agrawal & Kamakura 1999:265). Det kan därför anses något förvånande att Agrawal 

och Kamakuras (1995) studier dock visar att när varumärkesursprunget används som den 

enda variabeln finns det inte någon nämnvärd effekt på priset på nyttoprodukter, när 

dessa har samma kvalité och attribut. Således tillägger inte tillverkarna av nyttoprodukter 

något prispremium för COO. Detta behöver dock inte överensstämma med andra slags 

produkter som är mer beroende av varumärkesbilden, såsom vin och parfym, där inte 

produktkvalitén kan avgöras innan köpet. Där använder kunden istället ofta COO, pris, 

och varumärkesnamn som en garanti för kvalité. (Agrawal & Kamakura 1999:266)  

Thakor och Lavack (2003) har i sin undersökning kommit fram till att kunders 

uppfattning om varumärkeskvalité inte påverkas av COO när det även framgår (från t.ex. 

förpackningen) från vilket land som bolagets ägs och förknippas med. Det finns således 

en hierarki där COO bara är viktigt om det inte framgår varifrån bolagets intressenter 

kommer. Exempelvis spelar det ingen roll var Smirnoff Vodka är tillverkad, detta 

eftersom det redan finns en uppfattning om att det är en rysk vodka. (Thakor & Lavack 

2003:402-3) Trots att COO kan ha en påverkan på kunden, antas kunder även väga in 

andra immateriella produktattribut såsom garantier, varumärkesnamn, pris, osv. (Peterson 

& Jolibert 1995:883) 
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2.4.6.2 Varumärkessamhällen och subkulturer av konsumtion 

Varumärkessamhällen (brand communities) är ett annat fenomen som finns beskrivet 

inom litteraturen och är relevant för varumärkesutveckling. Muniz och O’Guinn (2001) 

definierar begreppet på följande vis: ”ett varumärkessamhälle är ett specialiserat, icke-

geografiskt samhälle, som är baserat på strukturerade relationer mellan beundrare av ett 

varumärke”. (Muniz & O’Guinn 2001:412) Subkulturer är ett annat begrepp som funnits 

länge, men som först på senare år har börjat förknippas närmre med marknadsföring, 

vilket lagt grunden för begreppet subkulturer av konsumtion (subcultures of 

consumption). Det måste dock göras en skillnad på subkulturer, subkulturer av 

konsumtion, och varumärkessamhällen. De två sistnämnda begreppen betraktas dock ofta 

felaktigt som synonymer med det första, där det finns andra variabler än konsumtionen 

som utmärker subkulturen. (de Burgh-Woodman & Brace-Govan 2007:193) Fokus 

kommer dock läggas på varumärkessamhällen och subkulturer av konsumtion eftersom 

dessa är de som främst berör varumärken och marknadsföring. Nedan kommer det inte 

differentieras mellan dessa två begrepp och när begreppet subkulturer används är det 

subkulturer av konsumtion som det syftas på. 

Så varför är begreppen viktiga för ett företags varumärkesutveckling? McAlexander et al. 

(2002) menar att relationerna inom dessa människogrupper är väldigt starka. Eftersom 

människorna tenderar att favorisera vissa varumärken blir varumärkessamhällen och 

subkulturer intressanta målgrupper för marknadsförare att försöka bearbeta. Genom att 

främja en relation mellan varumärket och dessa grupper kan en ökad lojalitet till 

varumärket uppnås. (McAlexander et al. 2002:51) Inom dessa grupper av människor 

spelar således varumärken en stor roll. Varumärken blir uppbyggda socialt och kan därför 

ses som sociala objekt. Varumärkessamhällena påverkar dessutom varumärkeskapitalet, 

vilket gör det till en viktig del för företagens varumärkesstrategier. Teorierna om 

varumärkessamhällen och subkulturer erbjuder ett extra tillskott till teorierna om 

relationsmarknadsföring genom att skapa en teoretisk stomme för att förstå relationen 

mellan ett varumärke och dess kunder. (Muniz & O’Guinn 2001:427) 
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2.4.6.3 CSR 
CSR (corporate social responsibility) är ett begrepp som inte ska glömmas bort i 

diskussionen om dagens moderna varumärkesutveckling, där företagen nu ofta strävar att 

bli s.k. medborgarvarumärken (citizen brands). Efter företagsskandaler såsom de vi sett 

på senare tid har kundernas krav på företagsansvar fått en växande betydelse inom 

varumärkesutveckling. (Willmott 2003:362) 

Begreppet CSR är inte något nytt begrepp utan kan finnas i litteratur redan på 30-talet när 

det började diskuteras om företag, utöver sitt ansvar för sina aktieägare, möjligen även 

hade ett ansvar för samhället. CSR har växt sedan dess och gått från att vara ett snävt och 

marginaliserat område till att bli ett komplext och mångfacetterat koncept. (Cochran 

2007)  

Det är dock först nyligen som CRS har tagit en framskjuten ställning som en seriös 

disciplin samtidigt som den fått en allt större betydelse för varumärken. En av 

anledningarna till komplexiteten med CSR är att den är unik inte enbart för varje bransch, 

utan för varje företag. (Kitchin 2002) 

Undersökningar visar att kunderna och de anställda är missnöjda med de stora företagens 

skötsel. I en undersökning svarade 88 % av alla respondenter att de ansåg att företag 

måste ta sitt ansvar till samhället och kommunerna på ett större allvar. 82 % ansåg att 

cheferna på företag sätter sina egna intressen före de anställdas. Dessutom ansåg 81 % att 

de upplever att företagen tycker det är viktigare med vinster till företaget framför säkra 

och tillförlitliga produkter. (Dobson 2003:2)  

Det kommer bli viktigt för varumärken i framtiden att inte bara stå för en bra 

produktkvalité och varumärkesbild. Det kommer även bli viktigt att företaget som står 

bakom ett varumärke signalerar en önskad bild. (Economist 9/8/2001) Det är där som 

CSR kommer in i bilden, vilket även kan belysas med Wally Olins, konsult inom 

företagsidentitet, citat nedan: 

"The next big thing in brands is social responsibility” 

Wally Olins (Economist 9/8/2001) 
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Blumenthal och Bergstrom (2003) menar att vi i början på 2000-talet kunde skåda en 

förening av två tidigare viktiga, men skilda begrepp: varumärkesutveckling och CSR. 

Detta skedde efter att företag och organisationer kommit till insikt hur mycket företagets 

rykte spelar in på företagets värde.  Grundidén är att alla aktiviteter som företaget företar 

sig påverkar konsumenternas uppfattning om företaget. Eftersom alla aktiviteter påverkar 

uppfattningen, så ska alla aktiviteter som genomförs för att påverka uppfattningen ske i 

varumärkets namn. Blumenthal och Bergstrom (2003) listar fyra huvudsakliga 

anledningar till att använda sig av CSR: (1) inse omfattningen av varumärkeslöftet, (2) 

upprätthålla kundlojalitet, (3) maximera investeringar som skulle placeras inom CRS 

oavsett varumärket, och (4) undvika konflikter med företagets intressenter. (Blumenthal 

& Bergstrom 2003:336) 

2.4.7 Sammanfattning 90 och 2000talet 

Under 90- och 2000-talet fortsatte forskningen kring varumärkeskapital vilket utmynnad i 

att tre olika strömmar började urskilja sig, det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

och det kombinerade perspektivet. Ett nytt begrepp som presenterades var 

relationsvarumärkesutveckling, vilket fortsätter utvecklingen av relationsmarknadsföring 

genom att till en större utsträckning beakta varumärkets betydelse för relationen. 

Varumärkesidentitet är ett annat viktigt begrepp som tillkom på 90-talet. Teorierna 

omfattar här många andra begrepp som redan funnits i 40-50 år. På 90-talet började det 

även forskas mycket kring COO, där man inriktade sig på att undersöka hur en produkts 

ursprung påverkar dess varumärkesbild. Även varumärkessamhällen och subkulturer 

behandlas som två relevanta begrepp inom varumärkessamhällen. Detta eftersom 

varumärken ofta spelar en central roll för olika varumärkessamhällen och subkulturer där 

varumärkena ofta är det som ger gruppen en samhörighet. Tillslut behandlas också CSR 

som blivit ett allt viktigare begrepp inom varumärkesutveckling genom kundernas ökade 

krav på företagens samhällsansvar.  

Nedan i tabell 3 finns en sammanfattande tabell över de begrepp som tillkommit under 

1990- och 2000-talet. Deras betydelse och innebörd förklaras kort och i kolumnen längst 

till höger kan man se några av de författare som bidragit till dess utveckling.  
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Begrepp/forskningsområde Betydelse/innebörd Pionjär/författare 

Relationsvarumärkesutveckling Viktigt begrepp i och med 
att den fortsätter 
utvecklingen av 
relationsmarknadsföring 
genom att beakta 
varumärkets betydelse till 
en större utsträckning. 

Brodie et al.: 2002 
Gummesson: 2002 
Fournier: 1998 
Grönroos: 2000 

Varumärkesidentitet Centralt begrepp inom 
varumärkesutvecklingen 
som beaktar många olika 
variabler i sin 
konstruktion. 

Kapferer: tidigt 1990-tal 
De Chernatony: 1999 

Varumärkesursprung (C-O-O) Viktig teori som beskriver 
hur företag kan använda 
sig av ursprunget i sin 
varumärkesutveckling. 

Peterson & Jolibert: 1995 
Agrawal & Kamakura 
1999 
Thakor & Lavack: 2003 

Samhällen och subkulturer Mindre grupper i 
samhället som är 
intressanta för 
marknadsförare eftersom 
de ofta är väldigt 
varumärkeslojala.  

Muniz & O’Guinn: 2001 
McAlexander et al. 2002 

CSR Begrepp som funnits länge 
och beaktar företags 
samhällsansvar. Har på 
senare tid blivit allt 
viktigare för företag och 
deras 
varumärkesutveckling. 

Willmott 2003 
Dobson 2003 
Blumenthal & 
Bergstrom: 2003 

               Tabell 3. Sammanfattning 90- och 2000-talet 

2.5 Sammanfattning av evolutionsteorierna 

I detta kapitel kommer den första delen av den teoretiskt referensramen att sammanfattas 

och illustreras grafiskt i en sammanfattande tabell som sträcker sig från 1950-talet till 

2000-talet. Tabellen är endast till för att på ett lättöverskådligt sätt illustrera under vilka 

tidsperioder viktiga begrepp har skapats av de samtida aktörerna. Det är alltså inte 

meningen att tabellen i sig ska påvisa hur vissa begrepp är sammanlänkade och 

integrerade med varandra. 

Varumärken och viss form av varumärkesutveckling har som tidigare påvisats funnits i 

årtusenden, men det är först i mitten på 1950-talet som forskningen om 
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varumärkesutveckling börjar tillta. Dess existens var dock debatterad och många ansåg 

fortfarande att produkter inte skulle marknadsföras genom deras varumärken, vilket 

delvis styrks genom lagen som formulerades i Robinson Patman-Act. 

Tidsperiod Begrepp/forskningsområde Pionjärer/författare och 
år 

Påvisandet av 
varumärkesutvecklingens betydelse  

Marquardt et al.: 1966 

Segmentering Smith: 1956 
Sheth: 1967 
Yankelovich: 1964 
Mainer & Slater: 1964 

Lojalitet Cunningham: 1955 
Livsstil Lazer: 1963 
Marknadsföringsmixen Neil H. Borden: 1950-talet 

 
 
 

< 1970-talet 

Personlighet Martineau 1958 
Positionering Ries & Trout: tidigt 70-tal 
Socialmarknadsföring Kotler & Zaltman: 1971 
Relationsmarknadsföring Grönroos: 1989; 1994 

Gummesson: 1993 

 
 

1970- och 80-talet 

Varumärkeskapital Aaker: 1991 
Farquhar: 1990 
Keller: 1993 
Simon & Sullivan: 1993 
Srivastava: 1998, m.fl 

Relationsvarumärkesutveckling Brodie et al.: 2002 
Gummesson: 2002 
Fournier: 1998 
Grönroos: 2000 

Identitet Kapferer: tidigt 1990-tal 
De Chernatony: 1999 

C-O-O Peterson & Jolibert: 1995 
Agrawal & Kamakura 1999 
Thakor & Lavack: 2003 

Samhällen och subkulturer Muniz & O’Guinn: 2001 
McAlexander et al. 2002 

1990-2000-talet 

CSR Willmott 2003 
Dobson 2003 
Blumenthal & Bergstrom: 
2003 

Tabell 4. Sammanfattande teoretisk referensram 
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Produkter skulle istället bara märkas med dess egenskaper. Det blev därför viktigt för 

utövare och forskare att påvisa att kunderna verkligen beaktar varumärken i sina köp, 

vilket Marquardt et al. bevisade i sin studie som publicerades år 1966. Utan påvisandet av 

detta skulle inte effekten av alla de andra begreppen, såsom segmentering, lojalitet, 

livsstil, marknadsföringsmixen, och personlighet, som det forskades kring på denna tid 

fått samma effekt och utveckling. 

Under 1970 och 80-talet utvecklades varumärken till att vara en mera betydande del och 

forskningsfråga inom hela marknadsföringsdisciplinen. Nya viktiga begrepp som 

presenterades var positionering, socialmarknadsföring och relationsmarknadsföring. 

Forskning inom positionering gav företagen en möjlighet fastlå sin aktuella position på 

marknaden, men även att förändra den genom marknadsföringsinsatser. 

Socialmarknadsföringen blev ett viktigt begrepp för många statliga organisationer, men 

även för företag, som ville kunna bearbeta den allmänna opinionen. Vidare gav 

relationsmarknadsföringen nya insikter i hur relationen mellan ett företag och dess 

kunder kunde hanteras på ett sätt som gynnar båda parter. Dessutom började 

varumärkeskapitalet växa fram som ett viktigt begrepp på slutet av 80-talet. En viktig 

faktor till att varumärkeskapitalet blev ett växande forskningsämne var att MSI på denna 

tid listade varumärkeskapital som ett prioriterat forskningsområde. 

Den stora uppsving som forskningen runt varumärkeskapitalet fick i slutet av 80-talet 

fortsatte under 90- och 2000-talet. Detta resulterade i att tre olika strömmar började 

urskilja sig. Dessa har kommit att kallas för det finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, och det kombinerade perspektivet. Utöver den stora vikt som har lagts 

på varumärkeskapital har även många gamla begrepp nu blivit utvecklade och 

omarbetade. Exempel på begrepp som nu genomgår en ”ansiktslyftning” är positionering, 

varumärkespersonlighet och relationsmarknadsföring. Den sistnämnda står nämligen som 

grund för det som kommit att kallas relationsvarumärkesutveckling. Dessutom börjar 

gamla egna begrepp att ingå i större helheter, t.ex. begreppet varumärkesidentitet som i 

sig var ett nytt begrepp på 90-talet, men där identitet innefattade många andra begrepp 

som redan funnits i 40-50 år. På 90-talet började det även forskas mycket kring COO, där 

man inriktade sig på att undersöka hur en produkts ursprung påverkar dess 
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varumärkesbild. Även varumärkessamhällen och subkulturer behandlas som två relevanta 

begrepp inom varumärkessamhällen. Detta eftersom varumärken ofta spelar en central 

roll för olika varumärkessamhällen och subkulturer där varumärkena ofta är det som ger 

gruppen en samhörighet. Tillslut behandlas också CSR som blivit ett allt viktigare 

begrepp inom varumärkesutveckling genom kundernas ökade krav på företagens 

samhällsansvar.  

3 BEGRÄNSNINGAR INOM LITTERATUREN 

Utöver att varumärkesutveckling är en dyr och lång process (Kapferer 2008:31), finns det 

många svårigheter, baksidor och fallgropar som företag kan råka ut för. I detta kapitel 

kommer några av de vanligaste problemen med varumärkesutveckling att presenteras 

samtidigt som vissa brister inom dagens litteratur kommer presenteras. Utöver detta 

kommer även innovationsförmågan inom marknadsföringen att diskuteras. 

Den traditionella litteraturen inom varumärkesutveckling behandlar i regel, och 

vidkommer således främst, stora nationella eller multinationella företag. Litteratur som 

berör varumärkesutveckling inom små och medelstora företag är klart bristfällig. (Roper 

& Parker 2006; Berthon et al. 2008) Den mängd litteratur som finns skriven motsvarar 

inte fördelningen på stora och små företag, t.ex. är det endast 0.2 % av USA:s företag 

som har fler än 500 anställda, vilket gör att denna del av små och medelstora företag 

bygger upp en stor del av ekonomin. Det har även visat sig att det finns stora 

organisatoriska skillnader på hur små och stora företag sköts, vilket skapar ett behov av 

litteratur för detta segment. (Berthon et al. 2008:28) 

Företag som haft avsikten att penetrera en marknad i ett utvecklingsland har blivit 

varseblivna att de traditionella varumärkesmodellerna inte alltid går att använda över hela 

världen. Även om multinationella företag såsom Coca-Cola, McDonald´s, Levi´s, och 

Kellogg´s lyckats på många marknader genom sina starka varumärken, har deras insats i 

många av utvecklingsländerna inte varit lika imponerande. De är alla marknadsledande, 

har ett högt varumärkesigenkännande, och representerar utöver sitt starka varumärke 

även en livsstil. Keller (2003b) anger två huvudsakliga orsaker till dessa stora företags 
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tillkortakommanden i utvecklingsländerna, (1) dålig bedömning av den nya marknaden, 

och (2) en opassande kommunikation. (Keller 2003b:49-50)  

Douglas och Craig (2006) menar att de rådande teorierna är skapade för att passa den 

amerikanska marknaden. Dock kommer stora delar av de internationella företagens 

omsättning från utlandet vilket gör att de rådande teorierna måste ses över för att även 

kunna implementeras på andra marknader. (Douglas & Craig 2006) 

Machtiger (2004) beskriver sex stycken fallgropar som företagen ofta gör i sin 

varumärkesutveckling. Författaren menar att ett generellt misstag som företag gör är att 

enbart fokusera på att bygga ett starkt varumärke och glömmer bort att mäta vad effekten 

blir hos kunderna. Den första fallgropen är att många företag på ett dåligt sätt förankrar 

sin varumärkesutveckling internt. Företag tror att de kan förändra de anställdas beteende 

genom att bara skicka ett internmeddelande, när det vanligtvis kan ta upp till tre år att 

verkligen förändra de anställdas beteende (Machtiger 2004). Detta ska ses i perspektivet 

att många konsultföretag nu för tiden har en snittanställningstid på 3 år. 

Den andra fallgropen är att inte använda sina kunskaper om extern varumärkesutveckling 

även internt i företaget. Detta kan bli synligt när företaget tar bättre hand om sina kunder 

än de anställda. Den tredje fallgropen är att lova kunderna saker som företaget inte kan, 

eller har kunskapen, att leverera. Detta kan vålla stor skada på företagets varumärke. Den 

fjärde fallgropen är att företaget inbillar sig att varumärkesutveckling är den enda 

området där marknadsföring och kommunikation sker med kunderna. Allt som företaget 

gör kan ses som kommunikation till kunderna. Den femte fallgropen är att företagen inte 

lyckas integrera sitt varumärkesutvecklingsarbete med andra insatser. Många företag har 

olika utvecklingsarbeten för sin stab, men om inte dessa är utvecklade rätt kan de ses som 

ännu ett onödigt och obligatoriskt möte på initiativ från cheferna. Den sista fallgropen är 

att företag förlitar sig allt för mycket på ny teknik. Ny teknik kan ses som fascinerande 

men ofta är den komplicerad och uppfyller inte alltid de mål som ska uppfyllas. 

(Machtiger 2004:21-2) 
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3.1 Kritik mot avsaknaden av innovationsförmåga 

Utöver de tidigare nämnda begränsningarna inom litteraturen finner man även en kritik 

mot att det inte inkommer nya fräscha idéer till marknadsföringsföringen. Många teorier 

och arbetssätt är desamma som för ett halvsekel sedan (Schultz 2003; Sheth & Sisodia 

2006), vilket gör att innovationsförmågan kan ifrågasättas inom många områden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Redan för 15 år sedan skrev Peter F. Drucker sin berömda artikel "The Theory of 

Business" där han kritiserar de allmänt accepterade modellerna inom marknadsföring och 

varumärkesutveckling. Han ansåg att det var för stort fokus på att hela tiden utveckla nya 

modeller som beskrev hur företag ska gå till väga, när det som egentligen behövdes var 

teorier kring vad som bör göras. (Drucker 1994)  

En av de största personligheterna inom varumärkeskommunikation, Don E. Schultz, 

menar att diskussionerna kring varumärkesutveckling har tilltagit markant under de 

senaste åren. En flod av nya koncept har tillkommit litteraturen, men han ställer sig 

frågan om vi verkligen har ändrat våra koncept kring varumärken och 

varumärkesutveckling eller om vi snarare bara kommit på några nya fina termer som låter 

bra för att sedan applicera dessa på vad marknadsförarna alltid gjort? Samtidigt ställer 

han sig frågan om vi verkligen förändrat sättet vi ser på varumärkesutveckling. Enligt 

Shultz (2003) är svaren på båda frågorna nej. Han menar att 

varumärkeskommunikationen praktiseras ungefär på samma sätt som på 70-talet, och till 

och med innan det. Det vill säga, företaget levererar ut ett budskap (som kan vara 

"emotionell", "rationell", osv.) genom traditionell reklam och media, marknadsförarna 

lutar sig sedan tillbaka och väntar på att varumärket ska utvecklas. Företaget 

kommunicerar ut hur de vill bli uppfattade och kunderna förväntas lyssna och lära. 

Därefter ska de sedan acceptera och förändra sina känslor, attityder, och även sitt 

beteende till varumärket. Utöver detta ska även reklamen göra att det skapas en relation 

mellan kunden och varumärket. (Schultz 2003) Dagens kunder är inte lika accepterande 

som förr, samtidigt är företagens reklam inte längre lika effektiv som den en gång varit, 

vilket kan läsas mer om nedan. Det krävs ständigt nya innovativa sätt att nå kunder på ett 

sätt som både kunden och företaget är nöjda med. 
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Sheth och Sisodia (2006) menar att marknadsföringen har tappat dess effektivitet och 

prestationsförmåga över tiden. Medan många andra områden inom strategi lyckas 

åstadkomma mycket med lite resurser, lyckas ofta marknadsförare med att göra mindre 

med mer resurser. Det pumpas in mer och mer pengar inom marknadsföring, men med 

mindre och mindre resultat. Problemet, anser författarna, är att marknadsföringen är för 

fixerat vid sin "påse med tricks". Alla de metoder och "tricks" som marknadsförare 

använde sig framgångsrikt av en gång i tiden är nu föråldrade, men de fortsätter likväl att 

gå till väga på samma sätt år efter år. Dessutom använder fler och fler samma metoder, 

vilket gör att dess effekt stagnerar. Många av de nya metoder som används inom 

marknadsföringen, såsom pop-up- och e-post-reklam, används för att nå så många som 

möjligt på så kort tid som möjligt, vilket istället skapar ett irritationsmoment hos kunden. 

Istället måste den marknadsföring som ett företag gör både vara gynnsam för företaget, 

men också för kunden. Detta kallar författarna för "exemplarisk marknadsföring", vilket 

skapar en vinn-vinn-situation mellan kunden och företaget. (Sheth & Sisodia 2006:3-4)  

Dagens konsumenter utsätts för en enorm mängd reklam dagligen, vilket har gjort att 

konsumenterna ser negativt på marknadsföring i allmänhet och reklam i synnerhet. 60 % 

av (amerikanska) konsumenterna anser sig ha en avsevärt mycket sämre syn på 

marknadsföring och reklam idag än för några år sedan. Dessutom anser 61 % att 

mängden marknadsföring och reklam som en kund utsätts för är utom all kontroll. Än 

värre är att nästan varannan konsument anser att dagens marknadsföring är så illa skött 

att den försämrar de dagliga upplevelserna i livet. (Smith 2006) 

Om den allmänna uppfattningen om marknadsföring är så illa står vi inför ett stort 

problem inom marknadsföringen. För att komma till rätta med de problem som finns har 

flera författare försökt besvara frågan om marknadsföringen behöver reformeras. I nästa 

kapitel kommer denna fråga upp där den litteratur som behandlat marknadsföringens 

framtid presenteras.  
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4 VAD HAR SAGTS OM VARUMÄRKESUTVECKLINGENS FRAMTID? 

Det krävs mindre att beskriva vad som redan skett eller att återberätta med andra ord vad 

någon annan redan sagt, än att skapa en sådan erforderlig kunskap och förståelse inom ett 

ämne för att begripa hur dess kommande utveckling kan se ut. Detta gäller även inom 

marknadsföringslitteratur där det är lätt för en akademiker att vara efterklok och beskriva 

ett fenomen som redan skett. Det finns dock de som verkligen försökt ge nya insikter om 

hur vår framtid kan se ut och hur marknadsföring och varumärkesutveckling kan 

utvecklas i framtiden för att möta de förändringar som sker i samhället. Sheth och Sisodia 

har i en monografi vid namn "Does Marketing Need Reform - Fresh Perspectives on the 

Future" samlat 52 marknadsföringsförfattare för att diskutera om marknadsföringen 

behöver reformeras, och hur dess framtid ska se ut.  

Sheth och Sisodia (2006) slår fast att "marknadsföring som vanligt" inte längre fungerar, 

vilket även påvisades i det föregående kapitlet där det beskrivs hur en stor del av dagens 

konsumenter anser att alla de marknadsföringsåtgärder de utsätts för dagligen försämrar 

det vardagliga livet. Dagens samhälle och dess konsumenter har utvecklats mycket de 

senaste två decennierna, marknadsförare har sedan försökt anpassa sig till förändringarna, 

men detta har endast lyckats på ett väldigt ytligt plan. När en konsument inte är nöjd 

märks det även fort, detta eftersom dagens konsumenter blir mer och mer 

handlingskraftiga med den makt de besitter. (Sheth & Sisodia 2006:332) 

Debatten kring marknadsföringens framtid och den påvisade stegrande negativa 

uppfattning bland konsumenterna har fått akademikerna att ställa frågan om vi behöver 

reformera marknadsföringen för att möta framtiden. Enligt Winer (2006) bygger 

antagandet att marknadsföringen skulle behöva reformeras på ett antal grundstenar som 

kan sammanfattas i fem punkter: 1) Marknadsförare tar fram och försöker lura på 

konsumenter produkter som är ohälsosamma och farliga, 2) marknadsförare är inte längre 

innovativa, 3) allmänheten är missnöjd med dagens marknadsförare, 4) det finns fler val 

av produkter än vad konsumenterna behöver, och 5) marknadsförare har sällan tillgång 

till den högsta styrelsen inom ett företag. Det är inte alla akademiker som anser att 

marknadsföringen behöver reformeras i framtiden, men det är tillräckligt många för att 
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det berättigar till diskussion. Winer (2006) anser att många problem som 

marknadsföringen står inför kommer lösa sig själva genom de marknadskrafter som 

korrigerar marknaden. Som exempel ger han att McDonald's svarade på marknadens 

efterfrågan på mer hälsosam mat genom att erbjuda kunder mera nyttiga alternativ i sina 

menyer. 

Utöver de fem ovannämnda punkterna finns även ett uttryckt missnöje över att det som 

görs av akademikerna inom marknadsföring bara är viktigt för andra akademiker, och 

inte för de verkliga utövarna. Enligt Grover (2006) är en av anledningarna till att många 

akademiker vill se en reform inom marknadsföringen att de känner sig sidosatta när deras 

forskningsresultat inte används av företagen.  

För att det som akademikerna kommer fram till i sina framtida undersökningar ska ha 

någon betydelse för utövarna är det viktigt att generaliserbarheten i resultaten är hög. Det 

vill säga, om en undersökning endast är tillförlitlig för en väldigt snäv skara människor 

inom ett visst område kan inte marknadsförare använda undersökningen som 

beslutsgrund för framtida varumärkesutvecklingsåtgärder. (Winer 2006) 

Grover (2006) efterlyser en förändring i framtida forskning inom marknadsföring för att 

den ska bli mer relevant för marknadsförare i företag. Till att börja med måste forskaren 

kunna hitta ett relevant och viktigt forskningsområde där det finns ett problem att lösa. 

Forskningsområdet ska vara relevant för företag och industrier och när detta 

forskningsgap är funnet är det är viktigt att kunna koordinera olika forskningsinsatser och 

få dem att samarbeta.   

Berry och Mirabito (2006) anser att marknadsföring som en profession och disciplin har 

förlorat mark på senare tid och måste förändras för att möta framtiden. Marknadsföringen 

har blivit för inriktat på att tillfredställa kundernas åtrå och lust. Författarna menar att 

marknadsföringen istället åter måste handla om att finna en lösning på kundernas behov. 

Detta eftersom marknadsföringens syfte är att förbättra människornas livskvalité och de 

största varumärkena är just bäst på detta - att tillfredställa kundernas behov. Grove et al. 

(2006) är inne på samma spår och talar om att vi måste tillbaka till framtiden för att 

"återinföra" människorna i vår marknadsföring. Med detta menas att varken de anställda 
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eller kundernas ses som personer som kan skapa långvarigt värde och relationer för 

företaget, utan istället lider många företag av närsynthet där människor ses som brickor i 

maskineriet att alstra snabba pengar till lägsta möjliga kostnad. (Grove et al. 2006) 

Keller och Kotler (2006) föreslår att företagen i framtiden ska gå över till en mer 

holistisk syn på marknadsföringen och förstå att allt från kunderna, de anställda, andra 

företag, konkurrensen, och likväl samhället som helhet, har sin roll inom 

marknadsföringen. Marknadsförare måste kunna se företaget ur en bred synvinkel och 

kunna säkra att beslut inom ett område eller avdelning är konsistent med besluten inom 

ett annat område eller avdelning.  

5 UNDERSÖKNINGSMETODIK 

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt val av undersökningsmetod och 

argumentera varför jag anser att just det valda angreppssättet passar sig bäst för att lösa 

avhandlingens syfte. Enligt Tebelius (1987) ger metodologin principerna för forskarens 

kunskapssökande. Det är således meningen att läsaren ska kunna se hur min 

undersökningsprocess har gått till. Utöver min undersökningsprocess, som illustreras och 

presenteras nedan, kommer jag i detta kapitel även att diskutera min förförståelse, vilket 

består av en forskares tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessutom diskuterar jag mitt 

metodval och hur min datainsamling och analys har gått till. Tillsist kommer jag även att 

diskutera vad en forskare ska beakta för att öka en undersöknings tillförlitlighet och vad 

jag har gjort för att införliva dessa riktlinjer.  

5.1 Undersökningsprocess 

Alla undersökningar är en process som går igenom ett antal steg för att till slut komma 

till undersökningens slutsatser.  Nedan finns denna undersöknings alla steg illustrerat i 

figur 7. Undersökningar kan se ut på olika sätt beroende på syfte, men alla 

undersökningar börjar hos forskarens förförståelse. Beroende på forskarens djup i 

förförståelsen i ämnet, vilket kan läsas mer om nedan, finner han/hon ett behov av 

forskning i den existerande litteraturen, ett så kallat forskningsgap är funnet. Om det inte 

finns något behov av att förstå verkligheten i nya modeller finns det inte heller någon 



52 
 

anledning att starta ett nytt forskningsprojekt. Jag ansåg, på basen av min förförståelse i 

ämnet, att det saknades en liknande undersökning som denna, vilket jag kommer 

vidareutveckla senare. Detta fick jag även bekräftat när jag gick vidare till nästa steg, 

litteraturstudierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte alltid forskningsprocessen fortsätter här, utan det är även möjligt att en 

forskare finner att det egentligen inte fanns ett forskningsgap, eftersom det redan finns 

undersökningar som redan behandlat samma ämne. I detta skede var det dags att välja 

angreppssätt och metod för att lösa mitt syfte med avhandlingen. De följande stegen i 

min undersökningsprocess var att samla in data, analysera det, diskutera avhandlingens 

validitet och tillsist presentera mina slutsatser.  

5.2 Förförståelse 

Ofta besitter en forskare en viss kunskap och erfarenhet om ett ämne redan innan själva 

arbetet påbörjas. Det är detta som kallas förförståelse. Under arbetets gång ska denna 

förförståelse utvidgas och utvecklas till förståelse, vilket således är de förbättrade 

insikterna som forskaren når under arbetets gång. Detta gör att mer erfarna forskare som 

kunnat utveckla en stor kunskap och erfarenhet om ett specifikt ämne har en stor 

förförståelse för det specifika området. Denna kunskap och erfarenhet kan erhållas 

          Figur 7. Undersökningsprocessen 
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genom att ta in kunskap från textböcker, forskningsrapporter, föreläsningar, arbetslivet 

m.m. (Gummesson 2000)  

Min förförståelse för ämnet kan främst härledas till mina tidigare erhållna teoretiska 

kunskaper inom varumärkesutveckling. Eftersom varumärkesutveckling haft en central 

roll i min utbildning har jag erhållit god kunskap om ämnet. Det är dock svårt att kunna 

skapa en erfarenhet i detta fall eftersom avhandlingen behandlar en mångårig teoretisk 

evolution. I takt med att detta arbete fortskred utvecklades dock min förförståelse till en 

djup förståelse för hur evolutionen inom ämnet fortskridit. All förståelse har inte 

tillkommit på en gång, utan det har skett stegvis. I takt med att litteraturen har bearbetats 

så har även förståelsen för varumärkesutvecklingens evolution ökat och i slutet av 

arbetets gång kan jag konstatera att min förståelse för ämnet är stort. Att förförståelsen 

successivt förändras steg för steg under arbetets gång till en förståelse kallas för den 

hermeneutiska spiralen. (Gummesson 2000:70; Tebelius 1987:35) 

5.3 Metodval 

När jag hade konstaterat att det saknades en enhetlig forsknings kring 

varumärkesutvecklingens evolution och framtid så var det hög tid att bestämma vilken 

metod som skulle användas för att angripa problemet. Det finns många olika teoretiska 

metodval att välja mellan som forskare. Metoden som används i en specifik undersökning 

kan ses som redskapet som forskaren har för att lösa undersökningens syfte. Metoden 

som väljs måste således passa in på vad forskaren önskar undersöka. Som en följd av 

undersökningens historiska karaktär så minskade därmed mina alternativ. Tidigare 

studier som har haft ett liknande syfte har använt sig av en så kallad historisk 

undersökningsanalys. Denna metod ämnar beakta den ekonomiska utvecklingen inte bara 

i ett land utan över landsgränser. (Fullerton 1988) 

Det finns tre olika aspekter med den historiska undersökningsanalysen. Den första är att 

det finns en bred övertygelse om att historiska fenomen är väldigt komplexa. Det gör att 

försök att förenkla och förutsätta olika aspekter av dessa fenomen mottas med en stort 

misstroende. Den andra aspekten är att det förespråkas ett systematiskt och kritiskt 

tänkande i den historiska undersökningen för att öka noggrannheten och undvika 

förutfattade meningar. Den tredje aspekten är gällande forskarens process att 
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sammanställa sitt material. Forskaren måste kunna tolka och analysera händelser för att 

på ett riktigt sätt kunna återberätta vad som egentligen har hänt i det förflutna. Forskaren 

ska även kunna förklara varför händelser har skett och vad dessa händelser hade för 

betydelse för samtiden och framtiden. (Fullerton 1988) 

Den historiska undersökningsanalysen har varit stommen i min avhandling eftersom den 

tar i beaktande många viktiga detaljer som även passade in bra i min egen process. 

Tidigare liknande undersökningar som har gjorts på 80-talet har använt samma metod 

vilket styrker min övertygelse om att metoden har ett verkligt värde för min 

undersökning. Begreppen som jag presenter i den teoretiska referensramen förklaras först 

för att ge läsaren en grundläggande kunskap om dem. Trots att jag har sökt efter många 

viktiga begrepps rötter där det inte funnits så många författare om ett enskilt ämne har jag 

försökt att hitta flera källor som presenterar sin syn på varje begrepp. För att styrka mina 

argument om hur vissa begrepp har skapats och vilka personer som kan ses som pionjärer 

och/eller skaparen av ett begrepp har jag ofta använt andra forskares synpunkter och 

forskande.  

Efter att jag funnit rötterna till ett begrepp har jag lagt en stor vikt vid att följa olika 

teoriers framåtskridande och hur begreppen har utvecklat och påverkat den samtida 

varumärkesutvecklingen. Utöver detta har jag även sett till vad teorierna har fått för 

betydelse i dagens varumärkesutveckling.  

5.4 Datainsamling och analys 

För att utomstående parter ska kunna avgöra en undersöknings kvalité bör det framgå hur 

datainsamlingen har gått till, vilken art det är på data, och var det kommer ifrån. (Lincoln 

& Guba 1986:547) Datainsamlingen i denna avhandling har skett genom att studera andra 

forskares och skribenters studier och slutsatser. Fokus har lagts på att identifiera de 

viktigaste skeendena och teorierna som har byggt upp den varumärkesutveckling vi har 

idag. Detta resulterade i att jag identifierade 15 olika milstolpar som ansågs ha bidragit 

fundamentalt till varumärkesutvecklingens evolution. Savitt (1980) slår fast att när en 

forskare beskriver marknadsföringens historia så är det ett berättande av sekventiella 

händelser i tiden där analys och förklaringar av orsaker och konsekvenser är mycket 



55 
 

viktigt. Jag har därför försökt att hitta vad som orsakat vad i varumärkesutvecklingens 

historia och på detta sätt kunna härleda begreppen fram till dags datum. 

Nedan finns en tabell över de journaler som använts med frekvent i insamlandet av data. 

Totalt användes det över 30 olika journaler för att samla in data, där 11 av dessa återkom 

två eller fler gånger. Som figuren visar är Journal of Marketing den journal som använts 

allra flest gånger med åtta olika kontribuerande artiklar följt av Harvard Business Review 

med sex använda artiklar. De flesta artiklarna har hittats genom att söka i databaserna 

ProQuest och EBSCO. Dessa databaser har varit speciellt användbara i början av arbetets 

gång när gamla artiklar eftersöktes i sökandet efter varumärkesutvecklingens rötter. 

 

       Figur 8. Mest frekvent använda journalerna 

Eftersom marknadsföring och varumärkesutveckling är ett så pass brett och gammalt 

område har det varit en mycket tidskrävande uppgift att söka efter relevant material. 

Trots detta har jag följt min strategi och inte tagit några mindre tidskrävande metoder för 

att snabba på sökandet efter material. 
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När en forskare tar sig an en uppgift är det frestande att titta på vad andra forskare har 

använt för klassificeringar och begrepp, och sedan använda samma i sin egen forskning. 

Glaser och Strauss (1967) rekommenderar dock att en forskare ska ignorera de 

existerande teorierna och modellerna för att inte påverkas av dem. Som jag redan 

diskuterat i problemformulering så fanns det redan innan studien ytliga klassificeringar 

av varumärkesutvecklingens historia genom Holts (2004) tre olika synsätt och Roper och 

Parkers (2006) fyra utvecklingssteg. Jag använde mig dock inte av dessa för att inte låta 

mig påverkas och istället ge mig själv möjligheten att kunna skapa någonting nytt. 

5.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Wallendorf och Belk (1989) menar att en forskare måste beakta en rad olika variabler för 

att garantera en undersöknings kvalité. Dessa ska presenteras och diskuteras för att 

utomstående personer ska kunna avgöra om undersökningen håller en tillförlitlig nivå. 

Följer forskaren riktlinjerna och är medveten om dem så kommer det även att hjälpa 

forskaren själv i undersökningsprocessen. Beroende på undersökningens slag så kan 

bedömningsvariablerna variera något, men nedan diskuterar jag dem som är väsentliga 

för min undersökning.  

För att öka undersökningens trovärdighet har jag löpande under arbetets gång jämfört 

och triangulerat mina data för att inte enbart förlita mig på en källa. Savitt (1980) menar 

dessutom att historiska undersökningar tenderar att lida av en viss subjektivitet. Att just 

kunna bibehålla sin objektivitet är enligt Wallendorf och Belk (1989) mycket viktigt. 

Genom arbetets gång har jag hela tiden strävat efter att inte förutsätta någonting eller ta 

någonting för givet. Jag har inte använt mig av tidigare klassificeringar för att undvika 

icke-kreativt tänkande och samtidigt vara så objektiv som möjligt. Det är svårt att skapa 

ny teori om man som forskare binder fast sig i gammalt teoretiskt tänkande. Jag har inte 

heller snedvridigt data för att "försköna" resultaten och samtidigt är den insamlade data 

så neutralt som möjligt. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer avhandlingens slutsatser att presenteras och diskuteras. Kapitlet är 

uppdelat i två underkapitel. Det första underkapitlet kommer innefatta en konceptuell 

modell över varumärkesutvecklingens evolution i vilken läsaren på ett lättöverskådligt 

sett kan se hur och när olika teorier skapats, hur teorier har växt fram ur andra teorier och 

hur de hör samman med varandra. Med hjälp av denna modell ska ett av arbetets syften 

uppfyllas: att erbjuda en enhetlig och översiktlig begreppsmässig stomme över 

varumärkesutvecklingen vilken ska leda till en förståelse för olika strömmar av teorier. 

Modellen ska således ge läsaren en större förståelse för hur teorierna växt fram genom 

historian till dagens datum.  

I det sista och avslutande kapitlet kommer jag att diskutera de slutsatser som jag dragit 

kring hur varumärkesutvecklingens framtid kan komma att se ut, detta på basen av hur 

den utvecklats hittills och vad som kommit fram i litteraturen kring frågan. Genom denna 

diskussion ämnar jag således att lösa avhandlingens andra syfte gällande 

varumärkesutvecklingens framtid. Jag kommer även erbjuda mina egna reflektioner på 

frågan om marknadsföringen och varumärkesutvecklingen behöver reformeras. Jag 

kommer därmed ta vid och presentera mina egna åsikter rörande Sheth och Sisodias 

(2006) fråga kring marknadsföringens eventuella reformering. 

6.1 Varumärkesutvecklingens evolution 

Det finns flera orsaker till varför det är viktigt att gå in djupare på varumärkesutvecklings 

evolution likt det jag gjort i detta arbete. För det första har det inte tidigare påvisats hur 

evolutionen av teorier har påverkat de modeller vi har idag. Det har därför varit svårt att 

veta vilka teorier som står bakom olika modeller, och vad det är som påverkat och driver 

dess utveckling. Det har därför varit svårt att veta hur varumärkesutvecklingsteorierna 

kan komma att utvecklas i framtiden. I figur 9 visar jag hur våra teorier hör ihop och från 

vad de härstammar.  
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Till skillnad från den sammanfattande tabellen i kapitel 2.5 så visar denna modell 

interaktionen mellan de olika teorierna, vilket gör den till en mera beskrivande och 

användbar modell över teoriernas utveckling.  

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 9. Varumärkesutvecklingens evolution 
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Modellens enskilda begrepp ska inte ses som isolerade händelser, utan pilarna från varje 

begrepp symboliserar dess påverkande effekt på de kommande händelserna. De tre olika 

tidsramarna ska inte heller ses som tre isolerade skeenden, utan istället ska de stora 

pilarna symbolisera att det som skett tidigare också påverkar det som sker senare. För att 

ytterligare påvisa vissa begrepps ursprung och vidareutveckling har begreppen 

sammanlänkats med andra i modellen för att påvisa dess kausala samband med varandra.  

6.1.1 De 15 milstolparnas kausala samband 

Nedan kommer jag att gå igenom de 15 tidigare framlagda teorierna inom 

varumärkesutveckling och diskutera dess betydelse för den kommande evolutionen av 

teorier. Jag har kallat dessa teorier för de 15 milstolparna inom varumärkesutvecklingen, 

detta eftersom jag anser dessa ha bidragit fundamentalt till de teorier vi har idag. En av 

anledningarna till att det först var på 1900-talets senare hälft som 

varumärkesutvecklingen började ta sin form var att det var då som det genom forskning 

bevisades att konsumenterna verkligen brydde sig om varumärken. Påvisandet av 

varumärkesutvecklingens betydelse är därför den första av 15 milstolpar inom 

varumärkesutvecklingens evolution. 

6.1.1.1 Påvisandet av varumärkesutvecklingen betydelse 

Anledningen till att påvisandet av varumärkesutvecklingen betydelse blir den första av de 

15 milstolparna är att lagstiftningen på denna tid gjorde det väldigt svårt för företag att ta 

ut ett prispremium för sina varumärken. Om det inte genom forskning hade påvisats att 

kunder verkligen upplevde att ett välkänt varumärke höjer värdet på produkter och 

tjänster skulle den framtida utvecklingen inom varumärkesutveckling varit omöjlig. Med 

andra ord är forskningsresultaten kring detta område grundkonstruktionen som den 

framtida forskningen ligger på. Påvisandet av varumärkesutvecklingen betydelse blir 

starten och incitamentet för den kommande forskningen fram till dagens moderna 

varumärkesutveckling. Det fanns visserligen begrepp som skapats innan påvisandet av 

varumärkesutvecklingens betydelse, men dessa får större tyngd först efter att det visats 

genom forsknings att kunderna verkligen beaktar varumärkenas mervärde.  
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6.1.1.2 Segmentering 

Den andra milstolpen för varumärkesutvecklingen är segmenteringsteorierna som började 

utvecklas på 50-talet av främst Smith, och sedan fortsatt utvecklats genom bland andra 

Yankelovich på 60-talet fram till dagens datum. Segmenteringen gav marknadsförare ett 

verktyg att dela upp marknaden i mindre delar för att på detta sätt nå ut mer effektivt till 

den tilltänka målgruppen. Segmentering används fortfarande och är en viktig strategisk 

del i dagens företag. Få företag kan eller vill nå ut till alla, därför blir det mer ekonomiskt 

lönande att använda olika variabler såsom ekonomisk köpkraft, ålder, kön, 

familjeförhållande, osv., för att dela upp befolkningen och finna den målgrupp man är ute 

efter. Segmenteringen kan ses mer som ett internt strategiskt val framom hur företaget 

väljer att profilera sig utåt, vilket betyder att resultatet och valet av företagets 

kundsegmentering kommer återspegla sig i dess positionering. Detta eftersom när 

företaget segmenterat hela marknaden och kommit fram till vilken målgrupp man ska 

rikta in sig på att nå, uppnås detta genom bland annat positionering, vilket gör att dessa 

två begrepp kan anses ha ett kausalt samband och vara sammanverkande. 

6.1.1.3 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet är den tredje milstolpen inom varumärkesutveckling. Begreppet 

presenterades redan på 50-talet och innehar än idag en central, om ändock debatterad, roll 

inom marknadsföring. Begreppet ingår som en beståndsdel i många kontemporära teorier 

och modeller, bland annat i både Aakers och Motameni och Shahrokhis modeller rörande 

varumärkeskapital. Motameni och Shahrokhi menar till och med att kundlojalitet är 

kärnan i varumärkeskapital. Det som även kom fram i litteraturen är att CSR kan vara en 

väg att upprätthålla kundlojalitet. Således kan företag genom att ta ett samhälleligt ansvar 

erhålla positiva effekter i form av återkommande lojala kunder. Dock ska inte 

varumärkeslojalitet lyftas fram som det viktigaste målet ett företag har. Som det redan 

påpekats finns det nämligen vissa reservationer med lojalitetsteorin. I själva verket kan 

de flesta företag få lojala kunder, det gäller ”bara” att utveckla den bästa produkten eller 

tjänsten, oberoende av dess produktionskostnad, och sälja den till det billigaste priset på 

marknaden. Teorierna rörande varumärkeslojalitet måste alltid användas med vetskapen 

att även en annan variabel måste beaktas, nämligen lönsamheten. Detta betyder att 

kundlojaliteten inte är till någon nytta om den inte kan skapa värde för aktieägarna. Vi 
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har därmed påvisat, som det framgår av figur 7, att det finns ett kausalt samband både 

mellan varumärkeslojalitet och varumärkeskapital och mellan lojalitet och CSR. 

6.1.1.4 Livsstilar 

Teorierna kring livsstilar genom varumärken är den fjärde milstolpen inom 

varumärkesutveckling. Att förknippa ett varumärke med en viss livsstil har många 

företag lyckats med på ett framgångsrikt sätt, däribland Nike, Levi’s och Abercrombie & 

Fitch. Företagen kommunicerar ofta den önskade livsstilen i reklamer, för att på så sätt få 

konsumenterna att känna att de kan få samma livsstil genom att t.ex. köpa deras 

klädesplagg. Den speciella livsstilen kan således ses som den önskade effekten som 

kunden ska känna när han eller hon konsumerar en produkt. Här kommer trovärdigheten 

in i bilden, vilket företag som helst kan inte uppnå vilken livsstilskänsla som helst hos en 

kund. Den livsstil som upplevs är därför beroende av vad företaget upplevs ha för 

personlighet. Om ett företags varumärkesbild är konservativt och anses ha en äldre 

målgrupp kan det således vara svårt att få kunderna att känna en ung och sportig livsstil. 

Den livsstilkänsla som företaget vill uppnå hos sina konsumenter har således ett kausalt 

samband med varumärkets personlighet. 

6.1.1.5 Personlighet 

Personlighet påverkas av, som det tidigare diskuterats, vilken livsstil som ett varumärke 

upplevs känneteckna. Utöver detta kausala samband så har det även påvisats att 

varumärkespersonligheten även påverkar varumärkesidentiteten och varumärkeskapitalet. 

Det förstnämnda eftersom varumärkespersonligheten beskriver de mänskliga 

karaktärsdragen som associeras med ett varumärke. Detta göra att ett företags upplevda 

personlighet och dess personliga karaktärsdrag också är en påverkande faktor på 

varumärkesidentiteten. Bland annat i de Chernatonys identitetsmodell är varumärkets 

personlighet en viktig påverkande faktor.  

Aaker och Joachimsthaler slår fast att varumärkespersonligheten påverkar det 

kundbaserade varumärkeskapitalet. Detta eftersom varumärkeskapitalet byggs upp utav 

ett antal faktorer som kumulativt skapar varumärkeskapitalet där en av dessa 

uppbyggande faktorer är varumärkesassociationerna och dess personlighet. Detta gör att 

ett varumärkes personlighet har ett kasusalt samband med varumärkeskapitalet.  
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Här ser vi hur flera teorier som skapats på 50-talet fortfarande är med som viktiga 

element i dagens kontemporära modeller. Även om både varumärkespersonlighet och 

livsstilar har utvecklats sedan de presenterades för cirka ett halvsekel sedan är 

grundtanken fortfarande densamma och här ser vi ett exempel på en del av den viktiga 

evolutionskedja som teorierna inom varumärkesutveckling har bildat. En teori skapas och 

påverkar en annan och genom dess påverkan och samverkan är de fortfarande idag 

viktiga för skapandet av nya teorier och modeller.  

6.1.1.6 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen är den följande av de 15 milstolparna som presenterades. 

Begreppet är ett av de kändaste inom marknadsföring och finns beskrivet i de flesta 

böcker inom ämnet. När begreppet först presenterades av Neil H. Borden på 50-talet var 

marknadsföringsmixen ett bredare begrepp som innefattade mer än de fyra P:n som 

genom Jerome McCarthy kom att bli synonymt med begreppet. På 50-talet beaktade 

marknadsföringsmixen inte bara varumärkesutveckling i sig, utan även sådana teorier 

som har kommit att förknippas allt mer med varumärkesutveckling, såsom reklam, 

kampanjer och personlig försäljning. Teorierna om marknadsföringsmixen var viktiga när 

de kom, eftersom den då byggde en stomme över vad marknadsföringen innefattade på 

denna tid. Men även om den kan anses ha varit viktig för marknadsföringens utveckling 

kan dess nuvarande betydelse diskuteras. Genom populariseringen och skapandet av de 4 

P:na började begreppet förlora sitt verkliga akademiska värde och passar sig nu bäst som 

en teori för att förklara enklare teoretiska tankesteg, vilket gör att den t.ex. passar i 

grundläggande marknadsföringsstudier. Jag skulle därför inte vilja dra några närmre 

slutsatser om kausala samband med andra teorier utan nöjer mig med att konstatera att 

den hade en stor betydelse för marknadsföringen som helhet under några årtionden men 

kan nu anses mer eller mindre ha spelat ut sin roll. 

6.1.1.7 Positionering 

Vi har tidigare konstaterat att ett företags positionering har ett samband med dess 

segmentering, detta eftersom det är först efter en bra segmentering av marknaden som 

positioneringen kan börja bearbetas. Vet inte ett företag vilka kunder de vill ha kan de 

inte heller tydligt positionera sig på marknaden. Utöver positioneringens samband med 
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segmentering, finns det även ett samband mellan positionering och varumärkesidentitet, 

vilket bland annat illustreras i de Chernatonys identitetsmodell. Det framkom i 

litteraturen att det är viktigt att mäta var de anställda anser att företaget är positionerat. 

Om företaget märker att de anställda har en annan bild av var företaget är positionerat än 

den uttalade önskade positioneringen, måste de anställda informeras och utbildas för att 

kunna möta företagets önskade positionering. Om inte de anställda vet var företaget ska 

vara positionerat kan detta skada företagets och/eller varumärkenas önskade identitet. 

Detta eftersom de anställda är företagets "ansikte utåt", vilket gör att positioneringen har 

ett kausalt samband med identiteten för varumärket och företaget. 

6.1.1.8 Socialmarknadsföring 

Socialmarknadsföringen blev ett viktigt begrepp på 60- och 70-talet där författarna Kotler 

och Zaltman visade att varumärkesutveckling inte bara är användbart för stora 

vinstkrävande företag. Genom teorierna i socialmarknadsföring visades det att 

varumärkesutveckling kan appliceras även utanför de traditionella ramarna. På denna tid 

var det någonting nytt att marknadsföra t.ex. presidenter på det sätt som skedde, vilket 

skapade en stor diskussion kring ämnet. Socialmarknadsföring är främst ett effektivt 

verktyg för att förändra acceptabiliteten för nya idéer. Det föreslogs att de 4 P:na skulle 

användas för att implementera nya idéer, men idag är socialmarknadsföring mer en del av 

vardagen och begränsas inte till användandet av de 4 P:na. Både staten och företag kan 

idag använda sig av socialmarknadsföring. Staten kan göra det för att t.ex. implementera 

ett nyttigare och säkrare leverne för att förminska hälsovårdens utgifter. Företag kan göra 

det för att förändra kunders acceptans för t.ex. nya produkter. Begreppet kan inte anses 

ha något direkt samband med andra kontemporära teorier, men den finns i bakgrunden 

som ett viktigt arbetssätt och dess relevans bör inte negligeras i en tid där den allmänna 

opinionen kanske är viktigare än någonsin.   

6.1.1.9 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföringen introducerades för den breda massan på 90-talet och 

presenterade därmed ett nytt sätt för företag att tänka kring sina kundrelationer. 

Kunskapen och de teorier som skapades kring hur både en kund och ett företag kunde 

gynnas av en hälsosam och långvarig relation var viktig för många företag. Dock 
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saknades en viktig aspekt för att sammanlänka relationsmarknadsföring med 

varumärkesutveckling. Det saknades nämligen en närmre koppling till varumärken och 

hur relationen mellan varumärket och kunderna kunde samverka och användas inom 

varumärkesutveckling. Det fanns således en klar brist i litteraturen rörande varumärkens 

betydelse för värdeskapande i relationer. Dessutom utvecklades relationsmarknadsföring 

främst inom tjänstemarknadsföring och industriell marknadsföring. 

Mot slutet av 90-talet börjar dock även relationers roll för varumärkesutveckling tas i 

beaktande, vilket av många har kommit att kallas relationsvarumärkesutveckling. Dessa 

teorier bygger vidare på den kunskap som presenteras i relationsmarknadsföring vilket 

gör att relationsvarumärkesutvecklingen har sin grund i relationsmarknadsföring. I 

relationsvarumärkesutvecklingen spelar så kallade parasociala relationer stor roll. Här 

beaktas kunders relationer med objekt, immateriella fenomen, och symboler, som t.ex. ett 

varumärkes logotyp, som en viktig relation mellan kund och varumärke.   

6.1.1.10 Varumärkeskapital 

Teorierna kring varumärkeskapital fick sig en explosionsartad utveckling efter att MSI 

listat området som ett prioriterat forskningsämne i slutet av 80-talet. Varumärkeskapital 

har fått en viktig roll inom varumärkesutveckling och marknadsföring eftersom den 

erbjuder ett sätt att mäta de långsiktiga ekonomiska effekterna av 

marknadsföringsinsatser. Den våg av forskning som bildades utmynnade i att tre olika 

perspektiv tog form; kundperspektivet, det finansiella perspektivet, och det kombinerade 

perspektivet. De tre olika perspektiven är direkt utvecklade från teorierna om 

varumärkeskapital och det är därför lätt att hitta ett samband här, men det finns även 

andra samband som är mindre självklara. Som det tidigare visats har 

varumärkespersonligheten ett kausalt samband till det kundbaserade varumärkeskapitalet. 

Någonting som inte nämnts tidigare är kundperspektivets kausala samband med 

lojalitetsteorierna. Aaker och Joachimsthaler fann i sina studier att varumärkeslojalitet 

har ett nära samband med kundbaserat varumärkeskapital. De menar att kundlojalitet är 

hjärtat av ett varumärkes värde, det vill säga varumärkeskapitalet. Har ett företag mycket 

lojala kunder har de således ett högt kundbaserat varumärkeskapital. 
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6.1.1.11 Relationsvarumärkesutveckling 

Som vi tidigare slagit fast så har relationsmarknadsföring ett nära samband med 

relationsvarumärkesutveckling, där det senare har utvecklats ur det förstnämnda. Utöver 

detta så påverkar också relationsvarumärkesutveckling ett företags identitet. Som det 

tidigare diskuterats har det kommit fram att den relation som uppstår mellan en kund och 

ett företag, dess tjänster och produkter, är väldigt viktigt för varumärkesutveckling. Detta 

eftersom relationen mellan dessa parter påverkar en kunds bild och upplevda 

företagsidentitet. Ett företags identitet kan skapas och förändras på många sätt, däribland 

genom företagsnamnet, varumärkena, kända företagspersoner inom firman, eller andra 

personer som symboliserar företagets åsikter. Eftersom det finns ett kausalt samband 

mellan dessa är därför viktigt att företag, för att inte skapa en disresonans, att kunna 

skapa en relationsvarumärkesutveckling som är i linje med företagets och varumärkets 

identitet. 

6.1.1.12 CSR 

CSR är ett begrepp som funnits länge inom den akademiska litteraturen, men det är först 

på senare tid som begreppet på allvar har börjat tillämpas som en slagkraftig teori inom 

ramen för varumärkesutveckling. Detta eftersom företag började upptäcka hur viktig roll 

ryktet spelade på ett företags värde. Det är inte bara vad företaget medvetet signalerar 

utåt som påverkar hur företaget uppfattas, utan istället påverkar alla företagna aktiviteter 

den allmänna uppfattningen om företaget. Som vi tidigare påvisat så har CRS ett kausalt 

samband med lojala kunder, utöver detta så påverkas även företagets identitet. Om ett 

företag uppfattas som ett verkligt s.k. medborgarvarumärke som beaktar CSR, kommer 

detta påverka företagets identitet. Kunderna kommer uppleva att företaget tar ansvar för 

sina handlingar och inte låter människor, miljön, djuren, osv. lida av företagets 

handlingar. Om ett företag väljer bort ett tillverkningssätt som är skadlig för miljön, men 

billigare i produktion, kan de genom en lyckad marknadskommunikation istället höja sina 

intäkter genom att nya miljömedvetna kundgrupper tillkommer som konsumenter. På 

detta sätt kan företag tjäna pengar på att förändra sin identitet till ett 

medborgarvarumärke genom att använda sig av CSR.  
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6.1.1.13 Varumärkesursprung 

Varumärkesursprung, eller C-O-O, kan vara ett viktigt redskap inom 

varumärkesutveckling. Att lägga tyngd på var produktens ursprung behöver dock inte 

vara nödvändigt för alla sorters produkter, t.ex. nyttoprodukter. Om det däremot gäller 

produkter som är beroende av sin varumärkesbild kan det vara ett värdefullt redskap. 

T.ex. italienska modekläder och schweiziska klockor är två områden där C-O-O 

specificeras och används flitigt.  Ett företag som lyckas förknippa sina produkter med ett 

visst land eller område, som t.ex. Champagne, kan lyckas bygga en önskad identitet kring 

sitt ursprung som är svårt att erhålla på andra sätt. Varumärkesursprungets och 

varumärkesidentiteten har således ett kausalt samband som bör uppmärksammas av 

företag som kan nyttja sitt ursprung på ett positivt sätt för att förändra eller förstärka sin 

identitet.  

6.1.1.14 Varumärkessamhällen och subkulturer 

Varumärkessamhällen och subkulturer är ett annat fenomen som det utvecklats 

varumärkesutvecklingsteorier kring. Detta eftersom det skapas mycket starka relationer 

mellan individerna i dessa grupper, vilket ofta utmynnar i en gemensam konsumtion av 

vissa varor, ofta kläder.  Eftersom människor i en grupp tenderar att favorisera vissa 

varumärken blir varumärkessamhällen och subkulturer konsumtionsgrupper som är 

högintressanta för marknadsförare. Dessa grupper kan ofta utveckla en stark lojalitet till 

vissa sorters kläder och varumärken. Detta gör att det första kausala sambandet är funnet 

mellan lojalitet och varumärkessamhällen och subkulturer. Dessutom bildas då även ett 

indirekt samband till varumärkeskapital, vilket även Muniz och Albert slår fast, eftersom 

en av komponenterna i Aakers varumärkeskapitalmodell är just lojalitet.  

Teorierna om varumärkessamhällen erbjuder, som det tidigare konstaterats, ett extra 

tillskott till teorierna om relationsmarknadsföringen. Detta eftersom dessa teorier hjälper 

till att skapa en teoretisk stomme för att förstå relationen mellan ett varumärke och dess 

kunder. Det är trots allt det som teorierna kring varumärkessamhällen och subkulturer 

kretsar kring, att skapa ett verktyg för företag att kunna kontrollera relationen mellan 

varumärket och sina kunder. Detta gör att vi kan konstatera att det finns ett kausalt 

samband även till relationsvarumärkesutveckling.  
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6.1.1.15 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet är ett begrepp som i sig inte är så gammalt, utan det räcker att vi går 

tillbaka till 90-talet för att finna dess ursprung. Dock är dess beståndsdelar desto äldre. 

När varumärkesidentitet utvecklades för att, som namnet säger, beskriva ett varumärkes 

identitet, adopterades många av de tidigare kända begreppen för att tillsammans bilda ett 

nytt. I litteraturgenomgången har det visats att varumärkesidentiteten har sju direkta 

kausala samband med andra teorier, vilket är flest av alla de 15 begreppen. Dessa är 

personlighet, positionering, varumärkeskapital, varumärkesursprung, 

varumärkessamhällen och subkulturer, relationsvarumärkesutveckling och tillsist CRS. 

Utöver de sju direkt kausala sambanden som konstaterats, finns det även en mängd 

indirekta samband genom de andra teorierna. Som exempel kan ges att ett varumärkes 

positionering påverkas av dess segmenteringsval. I litteraturen finns det inte beskrivet 

någon direkt koppling mellan segmentering och identitet, men eftersom positioneringen 

påverkas av segmenteringen kan det även hävdas att identitet indirekt påverkas även av 

segmenteringen. Detta gör att identitet är ett ytterst komplext begrepp som påverkas av 

en mängd olika variabler, dels direkta men även indirekta.  

Ett av de indirekta sambanden är mellan varumärkesidentitet och lojalitet. Det har inte 

bevisats att graden av lojalitet hos konsumenter direkt påverkar ett varumärkes identitet. 

Även om inte lojaliteten direkt påverkar identiteten kan vi däremot vända på det och visa 

att ett varumärkes identitet kan leda till lojalitet. Om en kund anser sig kunna identifiera 

sig med ett visst varumärke genom dess identitet, är det större chans att denna kund 

förblir en lojal kund i jämförelse med om kunden inte känt någon samhörighet genom 

identiteten.  

6.1.2 Sammanfattning och diskussion 

Det har inte tidigare visats i en enda modell hur alla de olika teorierna samverkar med 

varandra, vilket gör att den ovan presenterade modellen fyller ett teoretiskt kunskapsgap i 

forskningen kring varumärkesutvecklingen. Jag har kallat dessa teorier för de 15 

milstolparna inom varumärkesutvecklingen, detta eftersom jag anser dessa ha bidragit 

fundamentalt till de teorier vi har idag. Nedan kommer jag sammanfatta de 15 

milstolparna och dess kausala samband. 
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Jag har valt påvisandet av varumärkesutvecklingens betydelse som den första milstolpen 

eftersom om det inte hade påvisats genom forskning att kunder verkligen upplevde ett 

mervärde från varumärken skulle den framtida utvecklingen inom varumärkesutveckling 

varit omöjlig. Segmenteringsteorierna gav marknadsförare ett verktyg att dela upp 

marknaden i mindre delar för att på detta sätt nå ut mer effektivt till den tilltänka 

målgruppen. Segmentering används fortfarande och är en viktig strategisk del i dagens 

företag. Som det påvisats tidigare har segmenteringen och positionering ett kausalt 

samband. Begreppet lojalitet ingår som en ingrediens i många kontemporära teorier och 

modeller. Teorierna rörande varumärkeslojalitet måste alltid användas med vetskapen att 

även lönsamheten måste beaktas. Detta betyder att kundlojaliteten inte är till någon nytta 

om den inte kan skapa värde för aktieägarna. Teorierna rörande livsstil visade att 

begreppet kan ses som den önskade effekten som kunden ska känna när han eller hon 

konsumerar en produkt. Livsstilkänslan som företaget vill uppnå hos sina konsumenter 

har ett kausalt samband med varumärkets personlighet. Personlighet är den följande av 

de 15 milstolparna och påvisades ha ett kausalt samband med vilken livsstil som ett 

varumärke upplevs känneteckna. Utöver detta kausala samband så har det även påvisats i 

den teoretiska referensramen att ett varumärkes personlighet även påverkar ett 

varumärkes identitet och det kundbaserade varumärkeskapitalet. Marknadsföringsmixen 

hade under en längre tid en viktig roll inom marknadsföring, dock kan den anses ha 

förlorat mycket av sitt verkliga akademiska värde och passar sig nu bäst som en enkel 

teori för att förklara grundläggande tankesätt inom marknadsföringsstudier.  

Teorierna rörande positionering hjälper företag att strategiskt bestämma var de vill 

befinna så på en marknad. Positionering har ett kausalt samband med segmentering, 

eftersom om inte ett företag vilka kunder de vill ha kan de inte heller tydligt positionera 

sig på marknaden. Positionering har även ett kausalt samband varumärkesidentitet, vilket 

bland annat illustreras i de Chernatonys identitetsmodell. Socialmarknadsföring är främst 

ett effektivt verktyg för att förändra acceptabiliteten för nya idéer. Begreppet har inte 

något direkt samband med andra kontemporära teorier, men dess relevans bör inte 

negligeras i en tid där ett sätt att bearbeta den allmänna opinionen kanske är viktigare än 

någonsin. Relationsmarknadsföring lade grunden för hur både företag och dess kunder 

kunde gynnas av en hälsosam och långvarig relation. Dock saknades en viktig aspekt i 
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och med att relationsmarknadsföring inte specifikt beaktade hur varumärket kunde 

inverka och påverkas av relationens natur. Mot slutet av 90-talet börjar dock även 

relationers roll för varumärkesutveckling tas i beaktande, vilket av många har kommit att 

kallas relationsvarumärkesutveckling.  

Varumärkeskapitalet har fått en viktig roll inom varumärkesutveckling och 

marknadsföring eftersom den erbjuder ett sätt att mäta de långsiktiga ekonomiska 

effekterna av marknadsföringsinsatser. Teorierna har utmynnat i att tre olika synsätt 

skapats; kundperspektivet, det finansiella perspektivet, och det kombinerade perspektivet. 

Varumärkeskapital har kausala samband med lojalitets-, personlighets-, och 

identitetsteorierna. Som vi tidigare visat så härstammar teorierna rörande 

relationsvarumärkesutveckling från relationsmarknadsföringen. Utöver detta så påverkar 

även relationsvarumärkesutveckling ett företags identitet.  

Företagen börjar upptäcka den ökande betydelsen som ryktet spelar på företagsvärdet, 

vilket gjorde att CSR blev ett allt mer återkommande begrepp inom 

varumärkesutveckling. Som vi tidigare påvisat så har CRS ett kausalt samband med 

lojala kunder, utöver detta så påverkas även företagets identitet. Om ett företag uppfattas 

som ett verkligt medborgarvarumärke som beaktar CSR, kommer detta påverka 

företagets identitet. Varumärkesursprunget kan vara ett viktigt redskap inom 

varumärkesutveckling när ett företag marknadsför produkter som är beroende av sin 

varumärkesbild, t.ex. lyfter företag ofta fram varumärkesursprunget när det gäller 

lyxprodukter. Varumärkessamhällen och subkulturer är ett annat fenomen som är 

intressant ur varumärkesutvecklingens perspektiv. Detta eftersom det skapas mycket 

starka relationer mellan individerna i dessa grupper, vilket ofta utmynnar i en gemensam 

konsumtion av vissa varor, t.ex. kläder. Dessa konsumtionsgrupper är ofta väldigt lojala 

till sina varumärken, vilket gör att det finns ett kausalt samband till lojalitet. Eftersom 

dessa teorier även hjälper till att skapa en teoretisk stomme för att förstå relationen 

mellan ett varumärke och dess kunder finns även ett kausalt samband till 

relationsvarumärkesutvecklingen. Varumärkesidentitet har sju direkta, och en mängd 

indirekta, kausala samband med andra teorier, vilket är flest av alla de 15 begreppen. 

Eftersom det finns så många kausala samband är identitet det begrepp som är beroende 
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av flest variabler, vilket även betyder att identiteten är mest komplex att bearbeta ur en 

marknadsförares synvinkel. Företag måste kunna bygga en högre lojal kundgrupp som 

inte byter varumärke p.g.a. en incident eller missad produktlinje. Självklart måste alla 

misstag minimeras, men inget företag kommer kunna klara sig helt ifrån att begå misstag. 

Därför kommer företag alltid att gynnas av långvariga lojala kunder som även ger en 

inkomst under svårare ekonomiska lägen. Om företaget har lyckats med att skapa en stark 

identitet kommer detta underlättas. 

6.2 Diskussion om varumärkesutvecklingens framtid 

I detta kapitel kommer mina egna slutsatser presenteras angående hur 

varumärkesutvecklingens framtid kan komma att se ut. Slutsatserna bygger på 

avhandlingens teoretiska referensram gällande vad som tidigare styrt utvecklingen och 

hur evolutionen haft sin gång fram till dagens datum. Utöver detta kommer jag även att 

tillägga mina egna reflektioner till diskussionen om marknadsföringens eventuella 

reformering. 

Till att börja med kan det konstateras att när en diskussion gäller framtiden så finns det 

ingen som kan veta exakt hur den kommer se ut, vare sig när det gäller samhället eller 

inom varumärkesutvecklingen. Det vi dock kan göra är att se tillbaka på utvecklingen och 

bygga upp en förståelse för ämnet och på detta sätt finna orsak och verkan till varje 

begrepp. Utan att gå allt för djup in på vetenskapsfilosofi kan vi konstatera att om 

begrepp A utvecklades till begrepp B kan man säga att A förorsakade B. Men eftersom 

kausalitet inte definierar någon tidsriktning man kan lika gärna se det åt andra hållet och 

säga att begrepp B förorsakade begrepp A. Det är således inte viktigt i vilken tidsordning 

begreppen kom när vi nu diskuterar varumärkesutvecklingens framtid, utan det är 

orsakssammanhanget (kausaliteten) i sig som är viktig. 

En teori ämnar beskriva verkligenheten, därför kommer det även i framtiden att finnas 

behov av teorier eftersom vår verklighet i samhället ständigt är under utveckling. De 

teorier vi har idag inom varumärkesutveckling har startat från ett behov att förstå 

någonting i samhället. T.ex. tas det i slutet av 80- och början av 90-talet fram många 

teorier kring relationsmarknadsföring. Dessa teorier skapas från ett upplevt behov att vi 

måste förstå hur en förbättrad relation mellan ett företag och dess kunder kan skapa värde 
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åt båda parter.  Detta leder till att en mängd forskare tar sig an uppgiften och skapar 

teorier och modeller rörande relationsmarknadsföring. De olika resultaten som fås 

jämförs och sammanställs. Antingen används den gemensamma forskningen till att ta 

fram nya modifierade teorier, eller så används de färdiga teorierna av utövarna inom 

området, i detta fall marknadsföringsutövarna. När teorierna testats i en verklig miljö tar 

akademikerna del av dess effekt och ny forskning kan eventuellt påbörjas. I detta 

exempel utvecklas teorierna kring relationsmarknadsföring att till en större utsträckning 

beakta varumärkenas roll i relationen mellan företag och kund, vilket utmynnar i att 

relationsvarumärkesutveckling utvecklas. Jag kallar detta den akademiska cykeln, där 

man kan se hur en eller flera teorier utvecklas ur ett behov av att förstå verkligheten. 

 

        Figur 10. Den akademiska cykeln 

Även i framtiden kommer teorier att skapas först när det finns ett behov av dem. Det är 

därför viktigt att den akademiska värden har ett bra samarbete med den praktiska 

affärsvärlden.  

På 70-talet inleddes det genom makromarknadsföringen en diskussion rörande samhällets 

effekt på marknadsföring och marknadsföringens effekt på samhället. Det kom fram att 

samhället har en stor effekt på marknadsföringens utveckling, och vill man således 

spekulera i hur marknadsföringens framtid kan komma att se ut så måste vi se till 

samhällets framtida utveckling. En tydlig utveckling vi kunnat se i de flesta västerländska 

samhällena är en utveckling av fler medborgarrättsliga rörelser, en större och kraftfullare 

konsumentrörelse, en allt hårdare bevakning av företags åtaganden, och ett allt större och 

snabbare informationsflöde.  Detta gör att vad än ett företag vill åtaga sig så måste det 

göras med tanke på de samhälleliga effekterna på både människor, djur och natur. Detta 

leder till att CSR och medborgarvarumärken kommer vara två begrepp som alla företag 

kommer vilja förknippas med i framtiden. Det kommer således spela mindre roll om ett 

varumärke kan erbjuda t.ex. den bästa servicen till sina kunder, om de inte har några 
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kunder att erbjuda den till p.g.a. att företagets varumärkesidentitet är så befläckad med 

dess oegentligheter och åtaganden vid sidan av. 

Vi kan även se att de teoretiska modeller som varit högst aktuella de senaste två 

årtiondena främst har lagt tyngd på att beskriva de emotionella delarna av kopplingen 

mellan varumärke och konsument. Kundernas emotionella varumärkesbild påverkas av 

hur företaget tar sig and sina anställda och hur de beaktar den samhälleliga påverkan som 

företaget gör. COO, CSR, identitet, varumärkessamhällen och subkulturer, och 

relationsvarumärkesutveckling är alla exempel på kontemporära teorier som utvecklats 

och beskriver denna emotionella samverkan mellan företagen och dess konsumenter. 

Som vi tidigare diskuterat har även den samhälleliga utvecklingen gått samma väg där 

kundernas makt och engagemang för en rättvis värld gör sig påmind hos de största 

företagen. Eftersom vi inte ser någon tendens i samhället att detta skulle förändras, 

snarare tvärtom, kan vi därför dra slutsatsen att även den kommande utvecklingen inom 

varumärkesutveckling kommer framhäva och lägga tyngd på att lyfta fram den 

emotionella kopplingen mellan varumärken och konsumenter. Det vi kan se som ett 

resultat av den rådande finanskrisen är ett ökat medvetande hos kunderna och en ökat 

medial bevakning. Detta ger företagen ytterligare incitament att beakta teorierna kring 

CSR. I framtiden kommer inte företag ha råd att negligera dess samhälleliga påverkan. 

Företag kommer försöka bli så kallade medborgarvarumärken och detta kommer att 

kommuniceras utåt för att förbättra företagens identitet. För att möta framtiden måste 

dock även produkterna eller tjänsterna som ett företag erbjuder kunna förbättra 

konsumenternas livskvalité. Det spelar ingen roll om ett företag är ett 

medborgarvarumärke om de inte kan erbjuda produkter och tjänster som verkligen kan 

förbättra konsumenternas vardag.  

På den senaste tiden har vi kunnat läsa om allt fler företag som granskas p.g.a. deras 

miljonbonusar till företagsledningar. Det är inte olagligt att betala ut bonusar, men den 

allmänna opinionen reagerar starkt emot företag som i finanskristider delar ut bonusar 

som inte är bundna till prestation. Flera personer i olika företagsledningar har backat och 

betalat tillbaka sina bonusar, eftersom de anser att de hade förlorar mer på att inte göra 

det. Media har fått en enorm makt i dagens samhälle, och med ett allt snabbare 
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informationsflöde så gäller det verkligen för företag att på ett ärligt sätt sköta sina 

finanser och dessutom göra allt i sin makt för att förhindra skandaler inom bolaget. 

Det gället för företag att ha ett holistiskt tänkande gällande vad som påverkar 

företagsbilden. Alla enskilda delar som inverkar på varumärkesidentiteten är viktiga, men 

väl fungerande tillsammans är de en konkurrensfördel som är svår att kopiera av andra 

företag. Som vi redan tidigare visat är varumärkesidentiteten väldigt komplex att bearbeta 

p.g.a. dess många komponenter. Men framtidens varumärken kommer behöva en stark 

identitet för att kunna konkurrera på den allt hårdare marknaden. I figur 9 finns det 

illustrerat vad framtiden kommer kräva från företag gällande vad de måste beaktas för att 

kunna erhålla en stark varumärkesidentitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varumärkesidentiteten hade som vi tidigare visat sju direkta kausala samband. Dessa 

bygger tillsammans upp den ovan presenterade identitetsmodellen. CSR är placerat i 

mitten i och med den centrala roll som begreppet antas få i framtida 

varumärkesidentiteter. I tider där den allmänna opinionen är viktigare än någonsin 

kommer alla företag vara beroende av egen CSR-strategi. I och med 

          Figur 11. Kontemporär modell av varumärkesidentitet 
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varumärkesidentitetens komplexa och omfångsrika uppbyggnad kommer identiteten få en 

central roll för framtidens varumärkesutveckling.  

6.2.1 Behöver marknadsföringen reformeras? – Egna reflektioner 

Effektiviteten i dagens marknadsföring har ifrågasatts på många håll, och vissa röster 

hävdar till och med att varumärken börjat tappa sin betydelse. Det stämmer att samma 

gamla marknadsföringstrick inte längre fungerar, men behöver vi därför reformera 

marknadsföringen?  

Antagandet att marknadsföringen behöver reformeras bygger på ett antal grundstenar, 

vilka kommer diskuteras nedan. Den första var att marknadsförare tar fram produkter 

som är ohälsosamma och farliga och försöker sedan lura konsumenterna att köpa dem. 

För det första är det tveksamt om det är marknadsförarna som ensamma sköter 

produktutvecklingen, när deras jobb snarare är att marknadsföra dem. Självklart är det ett 

samspel mellan flera olika divisioner inom ett företag att ta fram nya produkter, men att 

lägga all skuld på marknadsförarna är naivt. Dock marknadsförs många produkter som är 

farliga, vilket inte kan förnekas. Ett exempel som tidigare togs upp är McDonald´s, som 

säljer ohälsosam mat. Russel Winer menade att marknaden själv sköter liknande 

situationer genom att tvinga MacDonald´s att sälja mer hälsosam mat. Det han dock inte 

beaktar är att detta förutsätter att det finns ett perfekt informationsflöde, i detta fall om 

vad som är ohälsosam mat. Det är först efter att konsumentrörelsen blivit tillräcklig stark 

och den allmänna kunskapen om att det faktiskt är ohälsosam mat som säljs som vi sett 

en förändring.  

Angående den andra punkten angående att marknadsförare inte längre är innovativa så 

anser jag att detta blev styrkt i tidigare kapitel. Det gäller dock att göra skillnad mellan 

den akademiska marknadsföringen och den praktiska. Det vi främst behandlar i denna 

avhandling är den teoretiska, där det dock också ibland går att ifrågasätta 

innovationstänkandet. Det ska dock sägas att bara för att det inte tillkommer några nya 

teorier och modeller under en viss tid behöver det inte betyda att den akademiska världen 

är överflödig och saknar innovationsförmåga. Den akademiska marknadsföringens enda 

uppgift är inte att hitta på nya imponerande termer och modeller, de ska kunna följa 
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samhällets utveckling och vägleda vad som kan göras och inte bara koncentrera sig på att 

behöva komma fram med nya hur-modeller.  

Det tredje antagandet var att allmänheten är missnöjd med dagens marknadsförare. 

Samhället har utvecklats mycket de senaste årtiondena, men många företags 

marknadsföringsinsatser har stått still i utvecklingen. Jag skulle dock inte säga att detta är 

ett teoretiskt problem, utan snarare en kompetensfråga bland dagens marknadsförare. 

Många företag sköter sin marknadsföring på ett utomordentligt sätt, och man kan således 

inte säga att det är den tillgängliga teoretiska kunskapen inom marknadsföring som är 

eftersatt, utan snarare utbildningen och valet av metoder hos företagen. När ett företag 

vansköter sin marknadsföring följer de sällan de riktlinjer som finns inom 

marknadsföringslitteratur, vilket är upp till företagen själva att göra. 

Det fjärde antagandet var att det finns fler val av produkter än vad konsumenterna 

behöver. Denna fråga kan härledas från kritiken rörande dagens konsumtionssamhälle, 

där den västerländska konsumtionen inte skulle kunna vara möjlig på ett globalt plan. Det 

är dock svårt att hävda att det är mängden olika produkter som kan kritiseras, utan det är 

just överkonsumtionen bland konsumenterna som kan diskuteras. Marknadsföringens 

uppgift är att förbättra livet för gemene konsument, så länge inte detta inskränker på 

samhället och miljön kan det inte anses fel att tillfredsställa sina kunder. 

Det sista antagandet var att marknadsförare sällan har tillgång till den högsta styrelsen 

inom ett företag. Det är upp till varje enskilt företag att finna den optimala lösningen för 

detta. Det spelar mindre roll hur många teorier det finns om den perfekta 

företagsstrukturen om inte företagen själva är beredda att förändra hierarkin inom 

företaget. Det är upp till marknadsförarna att bevisa att de behövs och ska höras ända upp 

i styrelsen, och det är även företagens skyldighet att tillhandahålla tillräcklig information 

till marknadsförarna.  

Efter denna diskussion anser jag att det är på sin plats att fastslå ett viktig klargörande, att 

det finns en skillnad mellan den praktiska och teoretiska marknadsföringen. Frågan 

gällande marknadsföringens reformering är främst en fråga som berör den praktiska 

marknadsföringen, framom den teoretiska. Den praktiska marknadsföringen är i många 
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företag i behov av en rejäl reformering. Jag anser dock inte att den teoretiska 

marknadsföringen behöver reformeras, men ett nytänkande och ökad innovationsförmåga 

efterfrågas däremot hos många teoretiker. Teorier ska inte skapas för skapandets skull, de 

ska tillföra någonting som vi saknat förståelse för tidigare. Framtida undersökningar 

måste följa den akademiska cykeln och alltid börja med att finna ett behov för att täppa 

igen ett existerande forskningsgap. Som den akademiska cykeln även visar är det svårt att 

praktisk genomföra undersökningar med hög generaliserbarhet. Eftersom många 

undersökningar är väldigt snäva och endast är tillförlitlig till en viss grupp är det viktigt 

att kunna koordinera gemensam forskning för att få en förbättrad generaliserbarhet på 

forskningsresultaten. 

Det finns idag många nytänkande och innovativa akademiker inom marknadsföringen, 

dock finns det även dem som håller fast vid de gamla begreppen och teorierna. Samhället 

utvecklas hela tiden och där måste även teorierna om vår verklighet kunna följa i spåren. 

Samhället påverkar marknadsföringen och marknadsföringen påverkar samhället, vi kan 

inte hålla kvar vid de gamla teorierna när de inte längre fungerar. Vi akademiker måste 

även bättre kunna nå ut med våra budskap till de praktiska marknadsförarna. Om ingen 

lyssnar på vad som sägs spelar det ingen roll hur innovativa vi är.  

Resultaten som vi kan se i fler och fler undersökningar gällande det sviktande förtroende 

för vår disciplin med en allt större misstänksamhet mot våra åtaganden kan till stor del 

härledas till den diskrepans som existerar mellan vad många innovativa teorier och 

modeller förespråkar och vad som i verkligheten utövas bland dagens marknadsförare.  

6.3 Slutord och avhandlingens implikationer 

I denna avhandling har jag sammanställt och återgett den mest betydande litteraturen för 

varumärkesutvecklingens evolution. Att erbjuda ett enhetligt arbete där olika strömmar 

och skolor inom ämnet förklaras och diskuteras har ett stort värde i sig eftersom det 

tidigare inte existerat en liknande studie med avsikten att skapa ett större konsensus 

mellan de olika teorierna. I resultaten diskuterar jag hur de 15 milstolparna inom 

varumärkesutveckling påverkar och samverkar med varandra för att tillsammans bygga 

upp dagens kontemporära teorier. Jag förklarar hur och när de olika begreppen är 
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utvecklade och följer deras enskilda men även samverkade evolution genom 1900-talet 

och början av 2000-talet. 

Genom påvisandet av hur de olika teorierna skapats och samverkat med samhället har jag 

även presenterat mina åsikter om vad vi kan vänta oss i vår framtida 

varumärkesutveckling. Det jag kommit fram till är att framtida teoretiker måste följa den 

akademiska cykeln för att nå ut till företag med sina forskningsresultat. Till att börja med 

måste främst undersökningar börja med att identifierat behov av att förstå någonting i vår 

verklighet som vi inte förstått innan. Finns det inget forskningsgap finns det ingen nytta 

med av ny teori. Både under tiden och efter de akademiska studierna är samverkan dels 

mellan olika akademiker, men även mellan akademiker och marknadsföringsutövare en 

vital del av den akademiska cykeln. Allt detta måste tas i beaktande och förbättras i 

framtida studier om våra forskningsresultat ska kunna få en verklig nytta för företag.  

Jag har även skapat en ny identitetsmodell som visar komplexiteten bakom 

varumärkesidentiteten. Att bearbeta varumärkesidentiteten är bevisligen inte någonting 

ett företag gör över en natt utan det är en lång process där CSR antas få en central roll. 

Dagens samhälle symboliseras allt mer av medvetna konsumenter med allt hårdare krav 

på företags åtaganden. När samtidigt kundernas makt är större än någonsin så kommer 

alla företag som vill överleva den hårdnande konkurrensen att behöva engagera sig i sin 

samhälleliga påverkan. 

Jag diskuterade tillslut marknadsföringens krav på reformering. Jag anser dock inte att 

den akademiska marknadsföringen behöver reformeras eftersom det redan finns många 

innovativa akademiker som kunnat erbjuda viktiga insikter på hur företag ska möta 

dagens konsumenter. Dock visar undersökningar att den praktiska marknadsföringen på 

många håll måste reformeras för att möta samhällets ständiga utveckling.  

Denna avhandling har flera implikationer som kan användas både inom den teoretiska 

och praktiska marknadsföringen. Litteraturgenomgången som presenterats har ett eget 

teoretiskt värde i sig eftersom den förklarar hur teorierna bakom varumärkesutvecklingen 

har skapats och samverkat med varandra och tillsammans byggt upp den teoretiska 

verklighet vi har idag. Eftersom det inte tidigare funnits ett liknande teoretiskt ramverk 
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för de olika teoriernas framväxt fanns det i den akademiska litteraturen ett behov av en 

kompletterande studie av detta slag. De insikter som skapats och de slutsatser jag dragit 

angående denna evolution kan användas i fortsatt forskning. Den akademiska cykeln bör 

även den beaktas och kan hjälpa till i utformandet av framtida studier.  

De praktiska implikationerna som avhandlingen erbjuder är att hjälpa till att förklara och 

skapa en förståelse för varumärkesutvecklingens komplexa uppbyggnad. Enskilda 

begrepp är sällan isolerade utan har en samverkande effekt på andra begrepp. Den 

presenterade identitetsmodellen påvisar på ett nytt sätt hur många tidigare skilda teorier 

bygger upp en varumärkesidentitet bestående av sju beståndsdelar som alla måste beaktas 

av marknadsförare. 
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