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Sammanfattning 

Examensarbete Kandidatnivå i Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid 

Linneuniversitetet, Enterprising and Business Development, 2EB00E, VT 2010. 

Författare: Andreas Håkansson och Emil Eriksson 

Handledare: Frederic Bill 

Titel: Premiumvarumärkesbyggande, existerar det? 

Bakgrund: Att företag aktivt och strategiskt jobbar för att bygga upp deras varumärken är 

något som blivit mycket populärt de senaste två decennierna på grund av alla de fördelar 

det innebär att aktivt jobba med varumärket. På grund av detta finns mycket skrivit om 

varumärken och varumärkesbyggande men allt som oftast är detta generella diskussioner. 

Det finns olika sorters varumärken vilket medför att det strategiska arbetet bör se olika ut 

beroende på situationen och därför undersöker vi i denna uppsats hur företag specifikt kan 

arbeta för att bygga upp sitt premiumvarumärke, detta för att kunna komplettera det 

tomrum som vi anser finns i ämnet. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur varumärken etablerat sig som premiumvarumärken och 

därigenom skapa förståelse för hur premiumvarumärken kan etableras. 

Avgränsningar: Vi har begränsat oss till att studera två premiumvarumärken, dess 

historia, hur de arbetar i nuläget, synen på premiumvarumärket samt analysera de budskap 

som företagen kommunicerar genom reklam till konsumenter. Företagen som vi i denna 

uppsats studerar är Hästens Sängar AB och Mercedes AMG GmbH. 

Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av kvalitativa forskningsmetoder och har samlat in 

empirin genom kvalitativa intervjuer samt genom tolkning och analys av reklam ifrån 

Hästens och Mercedes AMG. 

Resultat: En av flera viktiga faktorer för att Hästens och Mercedes AMG nu verkar i 

premiumsegmentet är deras satsning på att lyfta fram deras framgångsrika historia och den 

kvalitet, prestanda och den hantverkstradition som finns i företagen. Båda företagen jobbar 

aktivt med att försöka övertillfredsställa kunderna för att köparen enbart ska få positiva 

associationer med varumärket. 
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1. Inledning 
Inledningen innehåller information om varumärken och varför det är viktigt för företag att 

jobba med dessa. I inledningen står det också om hur företag kan bygga upp sina 

varumärken och vad ett premiumvarumärke egentligen är, på grund av att uppsatsen ska 

beröra just premiumvarumärken. Inledningen fortsätter sedan med en problematiserande 

diskussion kring premiumvarumärken som mynnar ut till en problemformulering, syfte och 

en avgränsning.  

1.1 Varför varumärken? 
Varumärket är idag en oerhört viktig tillgång för företaget och varumärkets fundamentala 

betydelse för dagens globalisering och utökade internationella handel kan sammanfattas i 

följande citat som Melin (1999) presenterar på sidan 27, ”Brands are the only truly 

international language – a business esperanto”  

Att använda sig av grafiska tecken eller på liknande sätt märka och sätta sin prägel på 

produkter är ursprungligen en urgammal företeelse enligt Holger et al (2005). Enligt dessa 

författare har varumärken förekommit i femtusen år och grunden för varumärken är att de 

har utvecklats ur behovet av identifikation, det vill säga ett sätt att markera vem som äger 

föremålet eller vem som har tillverkat föremålet ifråga. Detta är den ursprungliga grunden 

för vart varumärken ursprungligen härstammar ifrån. 

Många av de varumärken som är välkända idag lanserades under 1950- och 1960- talen 

säger Melin (1999). Dessa två decennier kan därför kallas för varumärkenas guldålder. 

Framgången för företagen och dess varumärken berodde mycket på efterkrigstidens 

snabba ekonomiska utveckling och i kombination med stora marknadsföringsinsatser 

ökade efterfrågan på konsumentvaror. Det moderna varumärkets historia har i mångt och 

mycket löpt parallellt med utvecklingen av konsumentvaruhandeln. 

Ett varumärke är inget annat än en symbol skriver Nilson (2000) men denna symbol har en 

enorm potential. Symbolen kan uttryckas på många olika sätt och representera många 

olika värdedimensioner och antingen kan denna symbol vara något som företaget vårdar 

och bygger eller exploaterar och negligerar. Men faktum kvarstår att oberoende hur 

företag väljer att jobba med sitt varumärke förblir detta symbolen för företaget. 

Under de senaste tjugo åren har företag generellt sett blivit mer och mer övertygade om att 

varumärket tillhör en av företagets värdefullaste tillgångar säger Uggla (2002) och 
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tillexempel uppgår varumärkets värde för Coca Cola Company till över femtio procent av 

företagets totala marknadsvärde. Uggla (2003) säger att varumärket är den gemensamma 

nämnaren när det handlar om strategifrågor, kommunikation, identitet och 

affärsutveckling. Genom att aktivt jobba med varumärket påverkas och förbättras andra 

delar också i företaget. Varumärket spelar generellt en viktig roll i företagets strategiska 

processer och marknadsföringsprocess. Det är därför viktigt för företagare att försöka 

betrakta varumärket både utifrån säljarens samt köparens perspektiv. Trots att säljaren och 

köparen har olika förhållanden till varumärket förenas de ofta på ett generellt plan av två 

faktorer säger Uggla (2003) och dessa faktorer är ekonomiska och psykologiska. 

Som vi har nämnt tidigare i uppsatsen tillhör varumärket ett av företagets värdefullaste 

tillgångar och genom att investera i varumärken hoppas säljaren på högre intäkter och 

lägre kostnader på lång sikt. Det vill säga säljaren jobbar för att bygga upp varumärket 

medans köparen letar efter kända varumärken som i regel innebär mer kvalitativa 

produkter. 

Uggla (2003) säger även att varumärken skapar barriärer, en inträdesbarriär mot 

konkurrenter och en utträdesbarriär mot trogna kunder. Med detta menas att ett starkt 

varumärke ger olika psykologiska fördelar. Varumärket ger företag en möjlighet att hålla 

bort konkurrenter genom etablerad lojalitet och tillit. För att ta ett exempel på detta har 

möbelföretaget Ikeas starka varumärke bidragit till att hålla konkurrensen borta medans 

för de kunder som regelbundet handlar på Ikea fungerar varumärket som en 

utträdesbarriär. Kunderna vet vad de får för sina pengar och ska man då som konsument 

byta leverantör av möbler får denne ställa om sitt köpbeteende och sina förväntningar. Ett 

starkt varumärke ger med andra ord både starka ekonomiska och psykologiska fördelar åt 

företag som väljer att aktivt bygga upp och utvidga sitt varumärke. 

1.2 Varumärkesutvidgning & Varumärkesbyggnad 
Varumärkesutvidgningar blev ett affärsstrategiskt alternativ för företag i början på 1980- 

talet och en varumärkesutvidgning är enligt Uggla (2002) på sidan 40 följande, ”En 

varumärkesutvidgning innebär att ett etablerat varumärke utnyttjas för ett nytt 

marknadserbjudande”. Företag kan använda en rad olika modeller och metoder för att 

utveckla eller utvidga sitt varumärke.  

Uggla (2002) ,på sidan 40 i sin bok, bygger på definitionen ovan av 

varumärkesutvidgningar och säger också att ”En utvidgning av varumärket kan 
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representera en modifiering av produktens attribut och egenskaper (linjeutvidgning), en 

förflyttning av varumärket och dess underliggande associationer uppåt eller nedåt inom 

samma produktkategori men med olika prisklass (vertikal utvidgning), en förflyttning i 

sidled till en ny produktkategori (horisontell utvidgning) eller genom samarbete med ett 

externt varumärke (indirekt varumärkesutvidgning).” Den ovanstående definitionen är 

mer heltäckande än den första och beskriver hur företag kan gå tillväga för att antingen 

bygga upp sitt varumärke eller att utvidga varumärket. 

Arnold (1993) presenterar i sin bok tre stycken framgångsfaktorer när det kommer till att 

bygga upp och utveckla sitt varumärke. Efter studier av de största och mest välkända 

varumärkena i världen har Arnold (1993) kommit fram till dessa olika framgångsfaktorer. 

Enligt honom är en av dessa faktorer förknippat till kvaliteten på produkten. 

Framgångsrika varumärken har en hög kvalitet på sina produkter och när en konsument 

ska köpa företagets varor vet denne att varan kommer att hålla en hög kvalitet. En annan 

faktor är att välkända varumärkena inte kan ses som några budgetvarumärken. Kvalitet ska 

kosta lite extra och ses varumärket som ett billigare alternativ blir det svårt för företaget 

att få fram ett framgångsrikt varumärke enligt honom. Det finns inget begrepp som heter 

livscykel för varumärken som är den sista faktorn, när väl ett varumärke har blivit ledande 

kommer varumärket förmodligen också bli ledande för en lång tid enligt studier gjorda av 

Arnold (1993). 

Företag kan gå tillväga på många olika sätt när det kommer till att utveckla och utvidga 

sina varumärken och det är den specifika situationen som avgör vilken väg företagen ska 

gå. Denna uppsats berör just uppbyggnad av varumärken och då varumärken som kallas 

för premiumvarumärken. Metoden för hur varumärket ska utvidgas och utvecklas för att 

bli ett framgångsrikt varumärke beror helt och hållet på varumärkets beskaffenhet och vad 

som är det slutgiltiga målet för varumärkesbyggnaden slår Uggla (2002) fast vid. 

1.3 Premiumvarumärken 
Som vi nämnde i stycket ovan är det uppbyggnad av premiumvarumärken som beröras i 

uppsatsen. Den första frågan som måste ställas är vad är ett premiumvarumärke? Ett 

premiumvarumärke är enligt Kapferer (1997), varor som kännetecknas av serieproduktion 

i industriell anda. Dessa produkter eller tjänster har ett anseende att erbjuda mervärde 

och vara av högsta kvalitet inom sin kategori även om de tenderar att konkurrera med 

flertalet aktörer med likartade produkter. Det vill säga att en premiumprodukt är en vara 
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som inte alla människor ska ha möjlighet att köpa men som samtidigt är en produkt som 

kännetecknas av serieproduktion i industriell anda. En premiumprodukt är helt enkelt en 

lite lyxigare variant av en redan befintlig produkt som konsumenter köper, mycket på 

grund av produktens emotionella värde. 

Parment (2006) säger att en premiumstrategi innebär att lönsamheten inte kommer ifrån 

hur många produkter företaget säljer utan från något som status, kvalitet eller klass som 

köparen är beredd att betala extra för. Premiumvarumärken är ett begrepp som hela tiden 

blir vanligare men samtidigt finns det en mättnadsgräns i varje bransch för hur många 

produkter som kan vara premium. Alla aktörer med premiumvisioner har inte tillräckligt 

med resurser, tålamod eller engagemang för att åstadkomma en upward stretch, det vill 

säga att nå ett mer exklusivt segment och kunna kalla sitt varumärke för premium. 

Parment (2006) säger även att det finns många olika skäl och fördelar med att vilja 

etablera ett premiumvarumärke. Kundprofilen och det aktiva jobbet med företagets kunder 

blir generellt sätt bättre och lättare för företag som har ett premiumvarumärke. Färre 

kunder och högre marginaler gör att säljaren av det aktuella premiumvarumärket 

spenderar mer tid och koncentration på varje enskild kund. Premiumvarumärken får också 

rekryteringsfördelar på grund av den enkla anledningen att det anses attraktivt att arbeta 

för att premiumvarumärke. Normalt sett är premiumvarumärken framgångsrika 

varumärken som ger företaget ett prispremium som ger ett större utrymme för utveckling 

av verksamheten samt ger en högre lönsamhet. Efterfrågan på premiumvarumärken är i 

högre grad automatisk och inte som är fallet med andra varumärken forcerad med hjälp av 

erbjudanden och rabatter. 

Hur kan då företag göra för att bygga upp sina premiumvarumärken? Det finns inget 

solklart svar på denna fråga och i varumärkeslitteratur betonas ofta hur varumärket är 

förankrat i företagets grundläggande identitet och affärsfilosofi. Varumärken är svåra att 

förändra och en förändring kräver ett långsiktigt förändringsarbete, men frågan är bara hur 

företag ska gå tillväga för att uppnå detta säger Parment (2006). 

1.4 Problematiserande diskussion om premiumvarumärken 
Ett premiumvarumärke är gemensamt med att vara en tydlig konkurrensfördel. De flesta 

företag ser premium som något önskvärt och något som företag ska sträva efter enligt 

Parment (2006). Men hur kan egentligen företag gå tillväga för att bygga upp ett 

premiumvarumärke? Kotler et al (2007) diskuterar kring fyra olika generella faktorer som 
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är viktiga för alla varumärken att tänka på. Dessa fyra är varumärkespositionering, 

varumärkesnamn, hur varumärket ska säljas och hur det ska utvecklas. 

De fyra ovanstående faktorerna är exempel på saker som behövs för att tydligt kunna 

bygga upp ett varumärkes personlighet. Aaker (1996) skriver om varumärkespersonlighet 

och detta kan definieras som karaktäriserande mänskliga drag som kan associeras till ett 

speciellt varumärke. 

Marknadsförare måste jobba för att positionera deras varumärken tydligt i konsumenternas 

huvuden och samtidigt måste varumärket ha ett relevant namn i sammanhanget. Ett ”bra” 

varumärkesnamn kan betyda mycket för framgången för en vara eller tjänst. Vem är det 

som egentligen ska sälja varumärket och till vilka ska det säljas, detta är också en 

grundläggande fråga när det gäller varumärkesbyggnad. Den fjärde och sista faktorn som 

Kotler et al (2007) nämner är, hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för varumärket och hur 

företaget kan gå tillväga för att utveckla varumärket. Men som vi nämnde ovan är detta en 

generell diskussion om viktiga faktorer vid varumärkesbyggnad, inte på något sätt 

specificerat mot premiumvarumärken. 

Uggla (2002) skriver om olika metoder företag kan använda sig av för att framförallt 

utveckla sitt varumärke. Han diskuterar bland annat om att företag kan använda samma 

produkt fast i en annan form, till exempel Snickers choklad som även finns som glass. En 

annan affärsutvecklingsmöjlighet är att företaget erbjuder komplementprodukter till 

huvudprodukten. Uggla (2002) diskuterar utöver dessa två metoder om ytterligare fem 

affärsutvecklingsmetoder i sin bok. Poängen med att ta upp detta är att likaså som Kotler 

et al (2007) faktorer för framgångsrika varumärken är att det är en generell diskussion om 

varumärken.  

Det finns enligt Parment (2006) tre olika huvudtyper av varumärken, budget- volym- och 

premiumvarumärken. Problemet med diskussionerna ovan är att de generaliserar alla olika 

typer av varumärken. Hur ska egentligen företag specifikt gå tillväga för att utveckla deras 

premiumvarumärke? Konsumenter köper enligt Parment (2006) premiumvarumärken 

mycket på emotionella grunder och värden och att bygga upp ett sådant varumärke bör 

rimligtvis ske på ett annorlunda sätt än när företag tillexempel bygger upp ett 

budgetvarumärke.  
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Det som då blir intressant att undersöka är hur företag, genom att bygga upp strategier för 

att utveckla varumärket, kan göra för att bygga upp ett framgångsrikt premiumvarumärke. 

Både hur de gör i nuläget och hur de har gjort historiskt sätt med sin marknadsföring och 

varumärkesstrategier. Undersökningen som genomförts är till en stor del en historisk 

studie över hur våra två studieobjekt har gått tillväga när de har byggt upp deras 

varumärke till det som de representerar idag. Detta för att kunna komplettera det tomrum 

som vi anser finns inom ämnet i dagsläget. 

1.5 Problemformulering 
• Hur kan företag arbeta strategiskt med sitt varumärke genom att utveckla det till ett 

premiumvarumärke? 

1.6 Syfte 
Syftet är att beskriva hur varumärken etablerat sig som premiumvarumärken och 

därigenom beskriva hur premiumvarumärken kan etableras. 

1.7 Avgränsning 
Vi har begränsat oss till att studera två premiumvarumärken, dess historia, hur de arbetar i 

nuläget, synen på premiumvarumärket samt analysera de budskap som företagen 

kommunicerar genom reklam till konsumenter. De två företagen som vi i denna uppsats 

studerat är Hästens Sängar AB och Mercedes AMG GmbH. 
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2. Metod 
Vi har i uppsatsen använt oss av kvalitativa forskningsmetoder för att samla in det 

empiriska materialet och hur vi har gått tillväga finns beskrivet här i metoden. I 

metodkapitlet står det också om upplägget på uppsatsen, hur vi har samlat in vår teori och 

hur vår analys kommer att vara strukturerad.  

2.1 Kvalitativa forskningsmetoder 
När forskare pratar om olika forskningsmetoder finns det två stycken huvudsakliga, 

kvalitativa och kvantitativa. I denna uppsats har vi använt oss av kvalitativa 

forskningsmetoder och den mest grundläggande skillnaden mellan de både är enligt 

Bryman et al (2005) att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. 

Trost (2007) delar tillsammans med föregående författare denna syn och säger även han 

att en kvantitativ undersökning är när det går att sätta siffror på resultatet av 

undersökningen och en kvalitativ undersökning innebär att en förståelse av ämnet erhålles, 

till exempel någons sätt att resonera eller ett visst mönster. 

Bryman et al (2005) tar även upp tre stycken andra faktorer som är specifika för kvalitativ 

forskning. I kvalitativ forskning har forskaren en induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik, det vill säga att teorin genereras efter de empiriska data som finns. Att 

forskningen har en induktiv syn på relationen mellan teori och empiri innebär att forskaren 

har sin utgångspunkt i datainsamlingen för att finna relevanta teorier och på detta sätt dra 

generaliserbara slutsatser säger Thurén (2007). Sohlberg (2008) säger att observationer om 

undersökta fenomen ligger som grund till slutsatserna. Detta innebär att forskningen därför 

inte innehåller några andra teorier än det som nämns i det empiriska materialet i uppsatsen 

enligt Thurén (2007). Den kunskapsteoretiska ståndpunkten enligt Bryman et al (2005) 

brukar beskrivas som tolkningsinriktad och tyngden inom kvalitativ forskning ligger på att 

få en förståelse av den sociala verkligen baserat på hur intervjupersonerna ser på saker och 

ting. I den kvalitativa forskningen finns en ontologisk ståndpunkt som kan kallas för 

konstruktionistisk som innebär att kunskap och sociala egenskaper är ett resultat av 

samspel och interaktion mellan människor. 

Kortfattat kan kvalitativa metoder beskrivas som att de ämnar sig bättre då det handlar om 

att skapa en förståelse över någonting som kanske inte är helt klart från början utan med 
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tiden klarnar allt eftersom enligt Eliasson (2006). En annan positiv sak med kvalitativa 

undersökningar är att de är väldigt flexibla och går att anpassa efter situationerna i 

undersökningen utan att validiteten blir åsidosatt. En kvalitativ undersökning går in mer på 

djupet än vad en kvantitativ undersökning gör. 

2.1.1 Icke- linjär forskningsprocess 
När en kvalitativ undersökning genomförs finns det en specifik ordningsföljd som är 

lämplig att följa. Denna ordningsföljd kallas för en icke- linjär forskningsprocess enligt 

Bryman et al (2005) och den hör samman med den induktiva synen på forskning, det vill 

säga att utifrån den insamlade empirin genereras de teorier som används i forskningen. 

Detta är det upplägget vi använde oss av i denna studie, det vill säga att empirin ligger 

som grund för den teoretiska referensram som finns i uppsatsen.  

Utgångspunkten i en icke- linjär forskningsprocess är att utgå ifrån en 

problemformulering. Utifrån denna formulering väljer forskaren ut en relevant metod och 

relevanta intervjuobjekt som ska delta i studien. Nästa två steg handlar om att samla in 

data och att sedan tolka den data som har framkommit. Det femte steget heter begreppsligt 

och teoretisk arbete och det är först här i en icke- linjär forskningsprocess som teorin 

spelar en viktig roll. Sista steget är sedan att författa en rapport om de resultat som har 

framkommit. En illustration över detta ser ut på följande sätt; 

1. Generella frågeställningar (problemformulering) 

↓ 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

↓ 

3. Insamling av relevant data 

↓ 

4. Tolkning av data 

↓ ↑ 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

↓ 

6. Rapport om resultat och slutsatser 
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Figur 2.1  ”Icke- linjär forskningsprocess” Bryman, A. Bell, E., 
Företagsekonomiska forskningsmetoder, Sid 300. 

Med anledning av att vi i denna uppsats har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder 

och att det finns en bestämd ordningsföljd som styr den kvalitativa forskningen är det 

formella upplägget på uppsatsen uppbyggt efter en icke- linjär forskningsprocess. Vilket 

innebär att det formella upplägget på uppsatsen ser ut på följande sätt; 

Inledning (Problemformulering) → Metodkapitel (Val av relevanta platser och 

undersökningspersoner) → Empiri (Insamling och tolkning av data) → Teori 

(Begreppsligt och teoretiskt arbete) → Analys → Diskussion → Slutsats → Reflektion 

→ Källförteckning. 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vår primära empiriska information i denna uppsats har insamlats genom kvalitativa 

intervjuer. Bryman et al (2005) säger att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden 

inom kvalitativ forskning. Det är flexibiliteten som intervjun erbjuder som gör den 

attraktiv för forskare att använda. Kvalitativa intervjuer kan variera mellan två olika 

huvudsakliga former, ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Bryman et al 

(2005) säger att det är vanligt att forskare använder sig av både metoderna och har 

kvalitativa intervjuer som ett samlingsnamn på de båda men här nedan kommer 

skillnaderna att förklaras. 

När en ostrukturerad intervju genomförs använder sig forskaren som mest av relativt lösa 

minnesanteckningar som en hjälp vid intervjugenomförandet. I ostrukturerade intervjuer är 

forskaren ute efter en diskussion runtomkring ämnet och på det viset samla in relevant 

data. I en semistrukturerad intervju däremot använder sig forskaren av en intervjuguide 

men denna guide har ingen strikt ordning och den öppnar för följdfrågor och även här är 

målet att få en diskussion mellan forskaren och respondenten enligt Bryman et al (2005). 

I uppsatsen använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och vi byggde upp de tre olika 

intervjuguiderna (ligger som bilaga ett, två och tre i uppsatsen) efter de riktlinjer som 

metoden gav. Detta för att vi författare ansåg att vi behövde en tydligare struktur på 

intervjuguiden för att kunna insamla mycket och relevant data vid våra intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en telefon.  

Anledningen till varför vi gjorde telefonintervjuer är att denna form av intervjuer är det 

snabbaste sättet att samla in data och även ett av de mer kostnadseffektiva sätten. Via en 
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telefonintervju kan också en högre kvalitet av datainsamlingen fås eftersom frågor som 

respondenten inte förstår kan förklaras omgående enligt Dahlström (2005). 

2.2.1 Oral History 
I och med syftet med uppsatsen att beskriva hur varumärken etablerat sig som 

premiumvarumärken och därigenom skapa förståelse för hur premiumvarumärken kan 

etableras, har studien delvis varit en historisk undersökning. Traditionellt sett när en 

historisk undersökning genomförs hämtas den mesta informationen ifrån olika texter och 

skriftliga material enligt Thor et al (2003). Men när historisk information samlas in genom 

intervjuer kallas detta för Oral history. Genom intervjuer undersökte vi hur de två 

studieobjekten har gått tillväga längre tillbaka i tiden när de byggt upp sina 

premiumvarumärken. 

Oral history kan kortfattat beskrivas som insamling av historisk information som baseras 

på personliga erfarenheter, upplevelser och åsikter från respondenten. Information som 

samlas in genom undersökningar där Oral history används kan vara felaktig och bör därför 

användas försiktigt för att inte förlora reliabiliteten i undersökningen säger Dunaway et al 

(1996). På grund av den ibland felaktiga information som kan erhållas genom Oral history 

insamlade vi också data genom tolkning och analys av information som hade sin grund i 

reklamer och annonser. Detta för att kompletterat informationen vi samlade in genom 

kvalitativa intervjuer.  

2.3 Tolkning och bearbetning av information som har sin grund i data 
Tolkning och bearbetning av information som har sin grund i data har i denna uppsats 

varit sekundärkällan för insamlingen av det empiriska materialet. I denna 

materialinsamlingsmetod använder sig forskarna av olika dokument som datakällor enligt 

Bryman et al (2005). Tonvikten ligger på sådana dokument som inte producerats på grund 

av att forskare bett om det utan dokument såsom brev, dagböcker, självbiografier, 

tidningar, tidskrifter, reklam och fotografier.  

Bryman et al (2005) diskuterar om huruvida bedömningen går till om ett dokument kan 

anses vara pålitligt eller inte och de föreslår att man som forskare kan använda sig av fyra 

kriterier för att bedöma pålitligheten för ett dokument. 

• Autenticitet: är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

• Trovärdighet: är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
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• Representativitet: är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

• Meningsfullhet: är materialet tydligt och begripligt? 

I denna uppsats, där vi har studerat Hästen och Mercedes AMG, har vi tolkat olika former 

av reklam och annonser för att komplettera informationen ifrån de kvalitativa intervjuerna. 

Tolkningen av informationen som reklamen och annonserna förmedlar gjordes genom 

semiotik. Semiotik brukar definieras som ”läran om tecken”. Detta synsätt är en metod 

som berör analys av symboler i vardagen och som används för analys av olika former av 

dokumentation enligt Bryman (2001). Semiotikens huvudsakliga inriktning är att fokusera 

på att avslöja den dolda mening som finns i texter. Nedan presenteras en rad olika termer 

som används i samband med semiotiken.  

• Tecknet, det vill säga det som är metaforen och som egentligen står för någonting annat. 

• Denotativ mening, är den mer uppenbara mening som tecknet innebär och därför pekar 

mot tecknets funktion i sammanhanget. 

• Teckenfunktion, är ett objekt som står för en viss funktion eller innebörd. 

• Konnotativ mening, är den mening eller innebörd som blir förknippad med en social 

kontext, den konnotativa meningen återfinns tillsammans med den denotativa meningen. 

• Polysemi, handlar övergripande om tecknens kvalitet och att tecken kan tolkas på många 

olika sätt. 

• Den sista termen är kod och utgör den generaliserande synpunkt om vad informationen 

egentligen handlar om. 

Vi författare tolkade inte reklamen på egen hand utan detta gjordes av tre utomstående 

personer. De tolkade informationen utifrån de olika termer som hör samman med 

semiotiken. Dessa tre personer har enskilt fått chansen att tolka och analysera den 

information och budskap som dokumenten för med sig för att öka trovärdigheten på det vi 

har skrivit i uppsatsen. Reklamen som har tolkats och analyserats ligger med som bilaga 

fyra och fem i uppsatsen. De tre personer som hjälpte oss med tolkningen av reklamen är 

följande; 

• Anna Fransson Student Enterprising and Business Development & Operativ Chef Task 

Consulting HB 
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• Eric Fagerström Student Enterprising and Business Development  

• Nils- Petter Nilsson Student Enterprising and Business Development & Ekonomichef 

Task Consulting HB 

Dessa tre personer läste på Linneuniversitetet vilket vi författare också gjorde vid 

tidpunkten för uppsatsskrivandet, detta innebär att vi gjorde ett bekvämlighetsurval. 

Urvalet är inte på något sätt representativt för populationen vilket vi författare är medvetna 

om och därför är vi självkritiska till detta val. Däremot kommer dessa personer från olika 

bakgrund, ifrån olika ställen i Sverige och är i olika åldrar vilket gjorde att vi författare 

ansåg att dessa personer skulle vara lämpliga till att tolka reklambilderna. Detta trots att vi 

alla studerade på samma universitet, men på grund av deras skilda bakgrunder fann vi dem 

intressanta.   

2.4 Urval 
I urvalsprocessen använde vi icke- sannolikhetsurval, när vi valde ut de företag som vi 

senare studerade i uppsatsen. Icke- sannolikhetsurval är ett samlingsnamn för alla de 

former av urval som inte görs utifrån olika sannolikhetsprinciper säger Bryman et al 

(2005) och det finns tre huvudsakliga icke- sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval, 

snöbollurval samt kvoturval. När vi valde ut företagen som har studerats gjordes detta 

efter olika kriterier som vi författare satte upp. Kriterierna vi hade var att företagen skulle 

anses vara premiumvarumärken med en lång historia. Utifrån dessa två kriterier valdes 

Hästen Sängar och Mercedes AMG ut. Detta är en form av bekvämlighetsurval där vi 

författare funnit företag som vi fann intressanta för att uppfylla uppsatsen syfte. Det är 

vanligt att bekvämlighetsurvalet får kritik för att det är omöjligt att generalisera resultaten 

ifrån en sådan undersökning. Detta eftersom det är svårt att veta för vilken population 

stickprovet är representativt för. Respondenterna i ett bekvämlighetsurval är personer som 

har funnits tillgängliga för forskaren och det därför liten chans att de är representativa för 

hela populationen. Men däremot är bekvämlighetsurval relativt vanliga inom 

ämnesområdena ekonomi och management och spelar här en stor roll trots kritiken 

urvalsmetoden ofta får enligt Bryman et al (2005). Enkelheten i metoden plus att det var 

ett urval som passade oss för att uppfylla uppsatsens syfte gjorde att vi författare valde att 

använda oss av bekvämlighetsurval. 
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2.5 Teoretisk insamling 
Insamlingen av den teoretiska informationen som används i rapporten insamlades på 

Linneuniversitetets bibliotek. Sökorden har varit varumärken, premiumvarumärken, 

varumärkesuppbyggnad, varumärkesutvidgning, kvalitativa forskningsmetoder, oral 

history och vetenskapsteori. 

Den andra delen av den teoretiska insamlingen skedde genom sökningar i databasen ELIN 

och sökorden har då varit brand extension, premium brands och oral history. Det 

empiriska materialet och den teoretiska informationen analyseras och diskuteras, i kapitel 

fem här i uppsatsen, för att få trovärdiga resultat från rapporten. I analysen har det 

empiriska materialet analyserats mot varandra och det teoretiska materialet har också 

analyserats gentemot empirin. De viktigaste punkterna i teorin finns samlade under 

avsnittet som heter operationalisering och det är ifrån detta avsnitt teorierna som används i 

analysen kommer ifrån. 

 Teorin handlar till största delen om varumärkesbyggnad på en generell nivå som 

analyserats gentemot hur Hästens och Mercedes AMG har gått tillväga för att bygga upp 

deras premiumvarumärke. Vi har i uppsatsen följt de riktlinjer som gäller för en icke- 

linjär forskningsprocess vilket har inneburit att den teorin som finns i uppsatsen har 

samlats in utifrån den empiriskt insamlade informationen. 

2.6 Kritik mot tillvägagångssättet i uppsatsen 
Vi har i denna uppsats använt oss av kvalitativa forskningsmetoder och samlat in det 

empiriska materialet genom kvalitativa intervjuer genom telefon och tolkning av 

information som har sin grund i data. Detta har vi tidigare i metoden skrivit om men där 

har vi tidigare bara skrivit om fördelarna med respektive tillvägagångssätt. Enligt Bryman 

et al (2005) finns det fördelar och nackdelar med varje forskningsinriktning och därför har 

vi i detta kapitel behandlat de nackdelar som finns med den forskningsinriktning som vi 

använt oss av.  

Kvalitativ forskning brukar få kritik för att den anses vara alldeles för subjektiv enligt 

Bryman et al (2005). Med detta menas att kvalitativa resultat i stor utsträckning bygger på 

forskarnas uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och på de personliga 

kontakter forskaren bygger upp med undersökningspersonerna. Det är också svårare att 

försöka replikera en kvalitativ undersökning än vad det är med en kvantitativ 

undersökning. Detta på grund av att en kvalitativ undersökning är mindre strukturerad och 
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bygger på forskarens personliga uppfinningsrikedom i de olika ögonblicken. Två stycken 

andra faktorer Bryman et al (2005) nämner är att en kvalitativ undersökning är svår att 

generalisera på grund av de olika situationer intervjuerna eller observationerna sker i och 

att det ibland i kvalitativa studier är svårt att slå fast vad forskaren egentligen har kommit 

fram till. Dessa fyra faktorer är något som vi författare har tagit i beaktande och vi har 

gjort följande för att försöka påvisa detta. 

• När vi skrev intervjuguiden till de intervjuer som vi genomfört utgick vi hela tiden ifrån 

problemformuleringen i uppsatsen för att på det viset minska påverkan från oss författare. 

Vi har genomfört telefonintervjuer, delvis på grund av att det är kostnadseffektivast, 

mindre tidskrävande än besöksintervjuer, men också på grund av att man inte bygger upp 

samma relation med undersökningspersonen som vid besöksintervjuer enligt Dahlström 

(2005). Telefonintervjuer har också vissa svagheter och den främsta är den att kroppsspråk 

samt mimik inte går att avläsa, vilket medför att viss information omöjliggörs att samla in 

via telefonintervjuer enligt Dahlström (2005). Mimiken och kroppsspråket kan vara en 

viktig kompletterande och förtydligande information vid en intervju vilket vi var 

medvetna om.  

• Replikerbarheten i en kvalitativ studie är svår att förbättra enligt Bryman et al (2005). Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer över telefon vilket medfört att vi utgick ifrån 

en intervjuguide och att miljön intervjun skett i påverkar mindre än om en besökintervju 

skulle ha genomförts. Detta gör att studien blir enklare att replikera om det skulle bli 

aktuellt på grund av att vi har använt oss av en intervjuguide med strukturerade frågor 

vilket gör att möjligheten att ställa samma frågor till samma personer finns. 

• Denna studie var svår att generalisera på grund av olika faktorer men främst på grund av 

att vi bara studerar två olika företag i två branscher vilket bara ger en liten bild över hur 

företag kan jobba med sina premiumvarumärken. Däremot tror vi författare att genom det 

konsekventa arbete utifrån problemformuleringen som vi gjort genom hela studien har 

medfört relevanta resultat från studien sett utifrån vår problemformulering. 
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3. Empiri 
Empirin i denna uppsats handlar om hur Hästens Sängar AB och Mercedes AMG har 

gjort för att bygga upp deras premiumvarumärken till vad det idag representerar och 

historien bakom dessa två företag. 

3.1 Historien bakom Hästens Sängar AB 
Anledningen till att Hästens har en premiumstrategi i företaget grundar sig i en naturlig 

resa som hade sin start år 1852 enligt Emma Sandsjö som jobbar som Marketing 

Communication Manager på Hästens. Det började med att grundaren utbildat sig till 

sadelmakare, under denna tid innebar sadelmakaryrket att företaget via sitt gesällbrev fick 

tillverka madrasser. De sadlar som tillverkades var stoppade med tagel vilket Hästens 

grundare tog med sig till sin madrasstillverkning. Madrasser stoppade med tagel tillhörde 

de finare madrasserna och det var detta som Hästens grundare inriktade sig mot. 

Efterfrågan på dessa madrasser växte sig stor och sängtillverkning blev sedan huvudspåret 

för Hästens. Namnet Hästens Sängar AB och deras logotyp härstammar från deras 

bakgrund som sadelmakare och deras jobb med just hästar. Hantverk och kvalitet är två 

ledord som Hästens jobbar efter och de tillverkar alla sängar för hand och med 

naturmaterial. Hästens ambitioner är att ge världens befolkning sängen alla drömmer om – 

en säng som ger en behaglig och hälsosam sömn. Hästen har fått sina sängar certifierade 

av en rad olika institutioner och är även Kunglig hovleverantör sedan 1952 enligt 

information ifrån Hästens officiella hemsida www.hastens.com.  

3.1.1 Hästens premiumvarumärke 
Ända sedan starten har fokuset legat kring kvalitet, hantverket och materialet vilket vi än 

idag fokuserar på säger Emma Sandsjö som jobbar som Marketing Communication 

Manager på Hästens. Hästens har genomgående i organisationen ett motto att hela tiden 

göra det bästa och leverera så bra kvalité som möjligt på sina produkter. Deras vision är att 

erbjuda världen den bästa sängen. Utifrån detta påpekar Sandsjö att Hästens alltid tillhört 

premiumsegmentet men det är inte förens på senare tid som Hästens har börjat 

kommunicera deras varumärke som ett premiumvarumärke.  

Som nämndes ovan har Hästens under hela deras historia byggt upp varumärket till en 

nivå som idag motsvarar ett premiumvarumärke. Ett av de viktigare tillvägagångssätten 

enligt Emma Sandsjö är att produkten och varumärket är intimt sammankopplade. Detta 
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tror Hästens stärker både varumärket och produkten samt att det också blir tydligt att både 

produkten och varumärket andas premium. 

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid premiumvarumärkesbyggande är att inte bli 

allt för ytliga enligt Emma Sandsjö, utan det är viktigt att ha ett genomgående djup på 

arbetet. Hästens har en stark hantverkstradition som sträcker sig etthundrafemtioåtta år 

tillbaka i tiden, samt att de är ett familjeföretag i femte generationen vilket de främst ser 

ha bidragit med en hög känsla för kvalitet. Genom hårt arbete har Hästens tagit fram 

högkvalitativa sängar som också har funktion och komfort vilket det också givetvis 

handlar om säger Sandsjö. 

Hästens har enligt Emma Sandsjö tagit avstånd från ren lyx och ytlig dekoration med 

tillexempel diamanter med mera för att företaget inte har satsat på ett konstruerat 

premiumvarumärke utan företagets tankar är att varumärket inte är bättre än produkten. 

Därför för att kunna placera varumärket i premiumsegmentet krävs det också att produkten 

håller den nivån säger Sandsjö. 

Emma Sandsjö tycker att det skiljer sig en hel del på att bygga premiumvarumärken i 

jämförelse med vanliga varumärken. Att bygga upp ett premiumvarumärke är mer 

krävande och det tar längre tid, samt att det är lättare att rasera. När det gäller skillnader 

mellan att bygga upp premiumvarumärken eller vanliga varumärken är den främsta att det 

är viktigt vid premiumvarumärkesbyggande att vara konsekvent och stringent med alla 

olika processer som detta byggande innebär. Det är mycket viktigt att förmedla rätt saker 

och på ett likvärdigt sätt hela tiden. 

Sen säger Emma Sandsjö att Hästens har upplevt att det är viktigt att vara försiktig och 

inte gå för fort fram, detta för att bygga upp trovärdigheten kring produkten och 

varumärket. Trovärdigheten är en viktig bit rakt igenom hela processen, lyckas företaget 

inte förmedla och få produkten samt varumärket trovärdigt, håller inte profilen som 

premiumvarumärke. 

En annan viktig sak att ha i åtanke vid premiumvarumärkesbyggande tycker Emma 

Sandsjö är att en position i premiumsegmentet inte går att köpa. På något sätt måste 

positionen arbetas upp och förtjänas, eftersom ens produkter uppfyller dess krav.  

Emma Sandsjö säger också att vid uppbyggnad av ett premiumvarumärke i jämförelse 

med ett vanligt varumärke är konsumenternas uppfattning mer viktig. Detta eftersom det 
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är de som måste godta att varumärket befinner sig i premiumsegmentet. Anser inte 

konsumenterna att varumärket hör hemma där resulterar det i att de inte köper produkterna 

vilket gör det ohållbart för varumärket att finnas i detta segment. Men uppfattar 

konsumenterna varumärket som premium platsar företaget där helt enkelt enligt Sandsjö. 

Det är också viktigt att tänka på att det finns en botten i varumärket. Ska företaget tillhöra 

premiumsegmentet är denna botten mycket högre upp vilket innebär att högre krav ställs 

på varumärket vilket är viktigt att inte glömma bort, och detta gäller genomgående i 

organisationen.  

Vid lansering av en premiumprodukt måste produkten vara väl genomtänkt i alla led samt 

att den måste ligga i linje med företagets identitet. Att ta avstånd från detta kan kosta 

företaget dess position i premiumsegmentet och detta är något som vi på Hästens är väl 

medvetna om. När det är dags att ut med sitt premiumvarumärke och marknadsföra det ska 

företaget gå ut med nyheten smalt och rikta det till kundsegmentet varumärket vill 

marknadsföra sig inför vilket gav ett lyckat resultat för oss vid förra tillfället. Rent 

marknadsföringsmässigt är det väldigt fördelaktigt med premiumprodukter och dessa är 

lättare att marknadsföra säger Emma Sandsjö. 

En annan sak som Hästens använder sig mycket av för att stärka varumärket och som får 

positiva konsekvenser vid en lansering är att arbeta med storytelling säger Emma Sandsjö. 

Detta eftersom det är ett ypperligt sätt att förmedla varumärkets värderingar, bakgrund, 

filosofi och vision för att på detta sätt stärka varumärket och göra ens produkter mer 

attraktiva vid en lansering. Det är också viktigt att produkten motsvarar de förväntningar 

som finns och som målas upp om produkten och för att kunna hantera detta måste hela 

organisationen vara väl medvetna om hur de ska förmedla produkten samt varumärket. 

Sen är det också viktigt att inte sträva mot produktpris utan mot det emotionella värdet i 

produkten när det gäller premiumprodukter säger Sandsjö. 

Exakt hur Hästens premiumstrategi ser ut vill inte Emma Sandsjö gå in på men den är en 

del av organisationen och varumärkesstrategin. Att just premiumstrategin finns i alla delar 

av Hästens organisation har vi på företaget sett ger fördelar vid framförallt etableringen på 

nya marknader påpekar Sandsjö. På Hästens genomsyrar strategin hela organisationen 

vilket är ett viktigt och genomtänkt val för att kunna positionera oss som ett 

premiumvarumärke säger Sandsjö. 
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Det viktigaste att tänka på vid premiumvarumärkesbyggande är enligt Emma Sandsjö tre 

olika punkter: Den första är trovärdighet överlag och framförallt rent kommunikativt. Kan 

inte ett företag förmedla trovärdighet på ett bra sätt kring företaget, varumärket och sina 

produkter uppstår svårigheter med att platsa i premiumsegmentet. Det är också viktigt att 

trovärdigheten finns i hela organisationen enligt Sandsjö. 

Konsekvens i organisationen är väldigt viktigt. Alltså att företaget arbetar principfast och 

metodiskt genom hela organisationen utifrån de mål som finns för att uppfylla företagets 

vision som i vårt fall är att erbjuda världen den bästa sängen. 

Produkt är den tredje punkten och Emma Sandsjö säger att det är avgörande för ett 

varumärke om varumärket byggs runt som i Hästens fall produkter i världsklass vilket fört 

dem till premiumsegmentet. Sandsjö säger nämligen att ett premiumvarumärke inte är 

bättre än vad dess produkter är. I Hästens fall säger Sandsjö att produkterna uppfyller en 

premiumnivå vilket också gjort det möjligt att föra upp Hästens varumärke till 

premiumsegmentet.  

Emma Sandsjö lyfter också fram att den största utmaningen när det gäller 

premiumvarumärkesbyggande är hantering av den internationella aspekten eftersom 

premiumprodukter inte är någon massmarknadsprodukt och det blir problem när samma 

budskap ska presenteras i olika länder. En av de största svårigheterna handlar helt enkelt 

om konsekvensen i förhållande till olika kulturer. 

En annan utmaning som Emma Sandsjö tar upp är att få hela säljprocessen att förmedla 

rätt upplevelse samt känsla och samtidigt vara konsekvent och trovärdig. Detta bygger på 

att webben, återförsäljarna samt produkten står upp för vad konsumenterna förväntar sig 

av premiumvarumärket. För att lyckas nå ut till konsumenterna och få dem att köpa ens 

premiumprodukter anser Sandsjö att produkten samt kommunikationen om produkten 

måste vara uppbyggd så att den stärker varumärket och förmedlar genuinitet till 

konsumenten. 

3.1.2 Sovas syn på Hästens premiumvarumärke 
Hästens position i premiumsegmentet bland sängvarumärkena är tydlig enligt Conny Brike 

som arbetar som Produktchef på Sova. På Sova varuhusen kan tre sängtillverkare kopplas 

till premiumsegmentet fast ingen av dessa är i närheten av Hästens. Av Sovas åtta 

leverantörer är Hästens produkter de dyraste påpekar Brike och gapet mellan de två andra 
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premier sängtillverkarna är relativt stort. Men Hästens förmedlar en tydlig exklusiv känsla 

samt att de är byggda av naturmaterial och stoppning bestående av hästtagel. Även delar 

av tillverkningen hos Hästens sker manuellt för att uppnå den höga premiumnivån på 

deras produkter. Dessa ovanstående saker tycker Brike, på ett tydligt sätt förmedlar varför 

Hästens tillhör toppen av premiumsegmentet bland sängtillverkarna som Sova saluför. 

Rent historiskt under de senaste åren har varumärket varit konsistent och inga större 

förändringar har genomförts. Men visst finns det några saker som förändrats påpekar 

Conny Brike, tillexempel har deras traditionella färgsättning på deras produkter ändrats. 

Samt att de har tagit in andra tygsorter till sina sängar, detta för att möta efterfrågan och 

trenderna som florerar hos konsumenterna runtom i världen. 

Hästens varumärke påvisar exklusivitet, hög kvalitet, dyrbarhet och påkostad 

marknadsföring. Allt som Hästens tillverkar andas exklusivitet och klass. Conny Brike 

säger att Hästens är väldigt noggranna med att deras varumärke samt produkter förmedlas 

enligt deras strategier och på deras sätt. I Sova butikerna monteras en Hästens ”shop” upp 

som är framtagen av Hästens och som ska se likvärdig ut i alla butikerna samt att de ska 

förmedla rätt känsla. Allt skyltmaterial samt hur Sova annonserar kontrolleras av Hästens, 

detta eftersom varumärket ska förmedlas på rätt sätt. Hästens marknadsförs alltså på ett 

specifikt sätt i alla Sovas varuhus. 

Hästens egen marknadsföring tycker Conny Brike förmedlar rätt känsla i förhållande till 

deras produkter, men de sista åren har de varit lite återhållsamma med marknadsföring i 

jämförelse mot tidigare år. Brike tycker att mer marknadsföring behövs, detta eftersom 

konsumenterna inte tillströmmar förens en leverantör är aktiv med sin marknadsföring. 

Men den marknadsföring som existerar idag från Hästens tycker Conny Brike förmedlar 

deras produkter på ett bra och relevant sätt, den förmedlar lyx, kvalitet och exklusivitet. 

När det gäller Hästens varumärkesstrategi tycker Conny Brike att den förmedlas på ett bra 

sätt till honom som produktchef på Sova. Brike anser att det är viktigt för Hästens att ha 

denna strategi samt att aktivt genom hela organisationen arbeta i linje med den. Detta 

främst för att kunna tillfredsställa konsumenterna som idag är väldigt kräsna i denna 

bransch. Brike påpekar också att det är viktigt att tillfredsställa och överträffa 

konsumenternas förväntningar, speciellt när företag befinner sig i premiumsegmentet och 

tillhandahåller premiumprodukter. 
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3.1.2 Tolkning av reklam som berör Hästens 
Tolkningen av reklamen har utgått ifrån semiotikens grunder som vi förklarat tidigare i 

metodkapitlet och tolkningen har genomförts av tre utomstående personer, Eric 

Fagerström, Nils- Petter Nilsson och Anna Fransson. Reklamen som har tolkats sträcker 

sig ifrån 1997 fram till 2009 och ligger med som bilaga fyra i uppsatsen. 

Hästens reklam och vad de egentligen står för förmedlas på ett mycket tydligt sätt tycker 

Fagerström, Fransson och Nilsson och reklamen lyfter fram att Hästens är ett 

premiumvarumärke som få personer har råd att köpa men de som köper den får en säng 

med hög kvalitet, bra ergonomi och mjukhet och trygghet på köpet. Rutmönstret på 

Hästens produkter är en stark symbol som förmedlas i alla reklambilderna och rutmönstret 

på en Hästens säng är en välkänd varumärkessymbol enligt de tre personerna som nämns 

ovan. Reklamen förmedlar att Hästens är en ens drömmars säng och att man som köpare 

finner en kärlek till en Hästens säng lik den kärlek som uppstår mellan två individer. 

Hästen började inte marknadsföra sig som ett premiumvarumärke förrän 2007 som vi 

skrivit om tidigare i empirin och detta märks i reklamen där de tidigare annonserna 

försöker lyfta fram en säng med hög kvalitet och hög komfort men som gemene man 

skulle ha en möjlighet att köpa. De senare reklamerna lyfter fram att Hästens nu anser sig 

vara ett premiumvarumärke och att det är ens drömmars säng enligt Fagerström, Fransson 

och Nilsson. Andra faktorer som reklamen lyfter fram är tillexempel livsnjutning, god 

sömn och lyxighet. I bilagorna ligger det med en tabell över vad Eric Fagerström, Anna 

Fransson och Nils- Petter Nilsson specifikt har sagt. Tabellen ligger med som bilaga sex.  

3.2 Historien bakom Mercedes AMG 
Den bakomliggande faktorn till Mercedes AMG’s position som premiumvarumärke är 

djupt rotad i historien om AMG enligt Julia Schopp som jobbar med Branding and 

Communication Strategy and Coordination Markets på Mercedes AMG. AMG grundades 

som ett litet företag i Grossaspach av Hans Werner Aufrecht och Erhard Melcher med 

målet att utveckla högprestandamotorer till Mercedes Benz. Ända fram till nittiotalet var 

den huvudsakliga sysslan i företaget att tillverka just högprestandamotorer. AMG har 

genom åren gått från att vara ett tuningföretag inom eftermarknadsprodukter för Mercedes 

till att bli ett prestandavarumärke för Mercedes Car Group.  

1990 utvecklades AMG’s samarbete med Daimler Benz genom att deras samarbetsavtal 

skrevs om till att inte bara täcka motorracing, utan också täcka tillverkningen av 

högpresterande lyxbilar. Redan året efter detta avtal förvärvade Daimler Benz femtioen 
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procent av företaget vilket innebar att de blev majoritetsägare. 1993 såg den första 

gemensamt utvecklade bilen dagsljus vilket egentligen blev starten på det som är 

Mercedes AMG’s huvudsyssla i dagsläget, nämligen att utveckla, bygga samt sälja 

högpresterande lyxbilar till dem som eftersträvar lite extra enligt Mercedes AMG’s 

officiella hemsida, www.mercedes-amg.com. 1999 blev samarbetet mellan Mercedes Benz 

och AMG mer formellt och Mercedes AMG GmbH startade sin verksamhet vilket innebar 

att försäljningen av Mercedes AMG’s bilar ökade ordentligt. 2005 sålde Hans Werner 

Aufrecht sin kvarvarande del i bolaget vilket innebar att hela Mercedes AMG nu tillhör 

Daimler. 

Mercedes AMG bygger premiumbilar för konsumenter runt om i världen. Idag sysselsätter 

företag ungefär sjuhundrafemtio personer. Varumärket Mercedes AMG är förknippat med 

en unik körupplevelse på grund av Mercedes AMG’s höga kvalitet samt den höga 

prestandan i bilen plus att varje bil till stora delar är byggd för hand enligt Mercedes 

AMG’s officiella hemsida, www.mercedes-amg.com. 

Mercedes AMG’s identitet enligt dem själva är passion och utförande, detta tillsammans 

med deras filosofi om handgjord precision, dynamisk prestanda, lyx och stil. Med hjälp av 

ovanstående och ihop med klassiska linjer med en aning aggressivitet och passion försöker 

de väcka oanade känslor hos sina konsumenter enligt Mercedes AMG’s officiella hemsida, 

www.mercedes-amg.com. 

3.2.1 Mercedes AMG’s premiumvarumärke 
Trots att AMG under åren har växt och blivit större samt har en produktion av cirka 

tjugotusen bilar per år, är motorerna som tillverkas av AMG fortfarande 

högprestandamotorer som är handgjorda. I Affalterbach lever fortfarande företagets 

grundfilosofi om "One Man One Engine" som avser det faktum att varje motor är 

uppbyggd av en enda ingenjör. Den tradition och anda från det lilla företaget som 

grundades i slutet av 60- talet existerar fortfarande och är en bidragande anledning till 

varumärket Mercedes AMG's premiumposition enligt Schopp. 

Den bakomliggande orsaken till att Mercedes AMG valt en premiumstrategi beror främst 

på den omvandling samt utveckling som företaget varit med om de senaste fyrtio åren. 

Resan från att vara ett tuningföretag som senare specialiserat sig på premiumbilar till att 

vara ett prestandavarumärke i premiumsegmentet med egna rättigheter under Daimler 

gruppens skyddande paraply är en lång resa och en anledning till att Mercedes AMG är ett 
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premiumvarumärke påpekar Julia Schopp. Christoph Sedlmayr, som arbetar med Branding 

Communication and Retail Development på Mercedes AMG, säger att det också beror på 

att Mercedes AMG’s bilar placerar sig i det segmentet eftersom kärnan i företaget är 

prestanda, samt att de anställda också ser till att leverera just hög prestanda. Det väsentliga 

är alltså för oss att leverera högprestandabilar där just prestandan lyser igenom säger 

Sedlmayr. 

Sen säger Julia Schopp att AMG’s bokstäver världen över associeras till individualitet, 

dynamik och exklusivitet som också stärker anledningen till att vi har en strategi som 

innebär att vi positionerar oss i premiumsegmentet.  

När det gäller att skapa en premiumprofil anser Julia Schopp att det viktigaste är att 

fokusera på vad kunderna förväntar sig av produkterna. Detta är en anledning till att 

Mercedes AMG tidigare valde att göra en marknadsundersökning för att identifiera 

relevanta köpkraftiga konsumenter. Samt att jämföra konsumenternas inköps- och 

beslutsprocess men också den upplevda prestandan hos AMG i jämförelse med andra 

relevanta konkurrenter för att se vad konsumenterna förväntar sig och tycker. 

När det gäller varumärkesbyggande säger Schopp att det är stor skillnad mellan vanliga 

och premiumvarumärken. Det finns flera anledningar till detta, vanligtvis blir det mer och 

mer normalt med substitutprodukter till vanliga varumärken som besitter likvärdig 

kvalitet, utseende, produktegenskaper och pris. Men detta uppstår inte på samma sätt när 

det gäller premiumprodukter. 

Vid varumärkesbyggande är försäljningsbiten också en viktig del enligt Julia Schopp och 

där säger hon att premiumvarumärken utmärker sig tydligt eftersom de erbjuder unika 

produkter, vilket också genererar mer lojala och tillförlitliga kunder. Utifrån detta påpekar 

Julia Schopp att det är mycket viktigt att definiera samt skapa unika försäljningsargument 

som verkligen uppskattas av den potentiella kundgruppen. Detta behövs inte göras vid 

vanligt varumärkesbyggande men är dock väldigt viktigt vid 

premiumvarumärkesbyggande och kan vara en bidragande orsak till att kunder som köper 

ett premiumvarumärkes produkter är villiga att betala ett pris som är avsevärt mycket 

högre. 

Vid premiumvarumärkesbyggande anser Julia Schopp att det är väldigt viktigt att tänka på 

att skapa bra unika säljargument samt att uppfylla och helst överträffa kundernas 
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förväntningar. Med detta i åtanke säger Schopp att AMG har definierat ett 

varumärkeslöfte angående prestanda, detta för att kunna uppfylla kundernas förväntningar, 

men löftet ligger också tillgrund för all marknadsföring i företaget. 

Christoph Sedlmayr håller med om det Julia Schopp säger men påpekar att unika 

säljargument samt att ha ett varumärkeslöfte är en viktig del men allt handlar egentligen 

om att lära känna sina kunder och undersöka vilka förväntningar de har på varumärkets 

produkter för att sedan kunna uppfylla dem. Lyckas man som företag med det minskar 

konkurrenstrycket som enligt både Schopp och Sedlmayr är det svåraste med 

premiumvarumärkesbyggande. Schopp säger att även i premiumsegmentet har 

konkurrensen hårdnat och lyckas varumärket inte överträffa kundernas förväntningar och 

krav går de till en konkurrent.   

För att lyckas krävs det både hårt arbete samt en bra varumärkesstrategi enligt Julia 

Schopp. Daimlers styrelse beslutade under 2006 att Mercedes AMG ska vara ett av deras 

fyra Mercedes Benz bilvarumärken. Efter att detta beslutades startade vi på Mercedes 

AMG vår egen utveckling av en egen varumärkesstrategi. Denna strategi bygger på bland 

annat flera olika undersökningar enligt Schopp. 

Det första som AMG gjorde var en varumärkesstudie för att hitta den position de hade då. 

Efter det genomfördes en marknadsundersökning för att hitta relevanta kunder till deras 

produkter samt undersöka företagets konkurrensförmåga. Efter detta förklarar Julia att 

AMG hade hittat sin märkesposition och de kunde göra en märkespositionering. AMG 

upptäckte här också att synen på varumärket kretsar kring prestanda och även två specifika 

varumärkesvärderingar: individuell och dynamisk enligt Julia Schopp.  

Den individuella är enligt Julia Schopp följande, utveckling samt produktion av nya AMG 

modeller, teknik samt komponenter som bygger på innovationer och erfarenheter från tysk 

handkraft och teknik. Detta kan tillexempel bevittnas enligt Schopp i Mercedes AMG's 

motorfabrik. Där byggs kraftfulla motorer för hand i högsta kvalitet av kvalificerade 

specialister som arbetar efter filosofin en man, en motor. Sedan finns AMG Performance 

Studio som producerar exklusivt, småskaliga modellserier. Här kan företaget enligt 

Schopp ta emot även det mest fantasifulla kundens begär som tillexempel skräddarsydda 

enstaka modeller. Varumärket värderar "individen" vilket innebär perfekt anpassning till 

en krävande kundkrets av eliten, deras önskan om exklusivitet och undantagsfall.  
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När det gäller dynamik säger Christoph Sedlmayr att varje Mercedes AMG bil 

exemplifierar enastående effekt, bromsprestanda, dynamisk hantering, livfull design, samt 

en minnesvärd klangfull akustisk upplevelse. Utifrån ovanstående säger Sedlmayr att 

AMG översatt "dynamik" till sin strategi där det innebär att leverera åtnjutande till 

kunderna av överlägsen sportighet. 

Efter att AMG tagit reda på detta säger Julia Schopp att de implementerade deras 

varumärkesvärderingar i marknadsmixen. Detta gjordes för att stärka Mercedes AMG's 

strategi samt att få företagets att arbeta efter samma strategi inom alla områden, vilket 

Schopp säger är viktigt för att lyckas med sitt premiumvarumärke. Tillexempel förklarar 

Schopp att företagets värderingar integrerades i produktutvecklingen. Det viktigaste som 

Mercedes AMG vill förmedla med sitt premiumvarumärke och sina produkter är att de 

representerar ”topp- off- the- class”. Med detta trycker Julia Schopp på att de har 

produkter med högprestanda motorer, dynamisk design som möjliggör 

variationsmöjligheter när det gäller individualisering i deras produkter.  

Christoph Sedlmayr förklarar också att AMG's kontakt med racing och motorsport har 

gjort att de inte nöjer sig med att bli tvåa. Därför har Mercedes AMG som mål att gå ett 

steg längre än sina konkurrenter. Julia Schopp säger också att AMG's mål inte endast är att 

jämföra sig med andra konkurrenter eller konkurrera med dem inom områdena prestanda, 

acceleration, hastighet utan också inom termer som teknik, innovation, bränslekonsumtion 

och ekologi. Allt detta vill de givetvis att deras premiumvarumärke tydligt skall förmedla. 

3.2.2 Sportbilens syn på Mercedes AMG’s premiumvarumärke 
Robert Pettersson, som är redaktör och motorjournalist på Sportbilen, tycker att Mercedes 

AMG tillhör premiumsegmentet bland världens biltillverkare vilket han underbygger med 

att Mercedes AMG har den prisbilden samt den framtoningen. Rent historiskt sett har 

Mercedes AMG genomgått en stor förändring genom åren säger Pettersson. Från början 

andades varumärket racing och välbyggda motorer. Men med åren har AMG blivit mer 

och mer integrerad i Mercedes. Mercedes AMG har ett eget sortiment men varumärket har 

ändå gått från externt till internt i många avseenden vilket Pettersson påpekar ha fått 

komplikationer.  

Mercedes AMG’s varumärke upplever Robert Pettersson som något diffust. Varumärket 

förmedlar två helt olika saker. Först kan vi se att Mercedes AMG levererar olika 

premiumvarianter av Mercedes modellutbud. Alltså kan konsumenterna köpa en E-klass 

  26 



   2010-06-10 

AMG eller en C-klass AMG. Dessa bilar är extremare och exklusivare än ordinarie utbud 

som Mercedes har men långt ifrån den andra delen av varumärkets utbud. Den andra delen 

är enligt Pettersson att Mercedes AMG utvecklar och bygger specialbilar i små serier. Som 

exempel tar han upp Mercedes CLK GTR AMG som han har testkört. Detta var en bil som 

Mercedes AMG producerade i cirka tjugofem exemplar och som var något utöver det 

vanliga enligt Pettersson. Hela bilen hade Mercedes AMG byggt ifrån botten, med syftet 

att bilen skulle förmedla prestanda och racing till konsumenterna. Liknande extrema 

projekt med små serier har Mercedes AMG byggt tidigare och Pettersson tycker detta 

andas mer premium än en lättare modifikation av en standard modell av en Mercedes. 

Pettersson säger att han upplever att Mercedes AMG använder dessa extrema och 

småskaligt tillverkade serier för att stärka varumärket. 

Utifrån ovanstående menar Robert Pettersson att Mercedes AMG inte är noggranna med 

att förmedla sitt varumärke samt att det varumärket spretar åt olika håll. Pettersson säger 

att han i nuläget inte vet vad AMG står för och vill förmedla. Han säger även att detta 

tillviss del beror på att Mercedes AMG har bytt spår fram och tillbaka under årens lopp. 

Anledningen till detta säger Pettersson kanske kan vara att de ville sälja fler bilar eller att 

de bytt strategi varje gång nya marknadsföringsmänniskor kommit in i företaget. Ett 

exempel på en varumärkeskonstellation vid försäljningsställen som Mercedes haft är 

AMG och Maybach vilket Robert Pettersson tycker skadat varumärket Mercedes AMG. 

Pettersson påpekar att Mercedes har vandrat runt lite mycket mellan olika 

varumärkeskonstellationer samt varit för frikostiga vilket han tror skadat AMG. För att 

skapa en premiumprofil måste varumärket varsamt byggas upp under en längre tid där det 

är viktigt att arbeta fram produkter som är utöver det vanliga säger Pettersson. De skall 

också vara lättigenkännbara hos gemene man. I Mercedes AMG’s fall tycker Pettersson att 

varumärket urholkats och om inget händer kanske bara blir ett namn som står på 

bakluckan men som ingen tänker på. Precis samma sak säger Pettersson om 

marknadsföringen som Mercedes AMG annonserar med, han tycker den kunde varit för 

vilken Mercedes modell som helst och inte enbart för Mercedes AMG. Mycket av 

ovanstående kritik tror Robert Pettersson bygger på att strategin i Mercedes AMG har 

varierat, eftersom den tydliga linjen genom varumärket inte existerar längre. Pettersson 

påpekar att Mercedes AMG måste utskilja sig från de vanliga Mercedes modellerna än vad 

fallet är idag för att behålla sin position i premiumsegmentet bland bilvarumärkena. 
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3.2.2 Tolkning av reklam som berör Mercedes AMG 
Tolkningen av reklamen har utgått ifrån semiotikens grunder som vi förklarat tidigare i 

metodkapitlet och tolkningen har genomförts av tre utomstående personer, Eric 

Fagerström, Anna Fransson och Nils- Petter Nilsson. Reklamen som har tolkats sträcker 

sig ifrån 1994 fram till 2010 och ligger med som bilaga fem i uppsatsen. 

Mercedes AMG’s reklam kändes övergripande otydlig och rörig enligt de personer som 

tolkade reklamen och alla tre var överrens som att reklamen från 1994 förmedlade 

budskapet på bäst sätt, nämligen budskapet om att Mercedes AMG är ett 

premiumvarumärke. Många av reklambilderna kändes som vilken bilreklam som helst 

enligt tolkarna och de var få av dem som lyfter fram att Mercedes AMG marknadsförs sig 

som ett premiumvarumärke. Däremot lyfter reklamen fram och fokuserar mycket på 

prestandan hos en Mercedes AMG produkt. Enligt våra tre tolkare bygger AMG upp 

varumärket utifrån den prestanda och styrka som bilarna besitter och reklamen förmedlar i 

vissa fall en känsla av lyx, höga hastigheter, att ägaren till en Mercedes AMG är en 

vinnare och att personen som kör bilen har en framgångsrik karriär. Samt att reklamen 

lyfter fram framgång och seriositet enligt Fagerström, Fransson och Nilsson. I bilagorna 

ligger det med en tabell över vad Eric Fagerström, Anna Fransson och Nils- Petter Nilsson 

specifikt har sagt. Tabellen ligger med som bilaga sju.  
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4. Teoretisk referensram 
Vi har fem olika avsnitt här i teorikapitlet. Första avsnittet kommer att handla om vad 

premiumvarumärken är och varför konsumenter köper premiumvarumärken. Andra, tredje 

och fjärde avsnittet är mer omfattande och berör generellt hur företag kan jobba med att 

bygga upp sina varumärken och om olika strategier företag kan använda sig av i 

kombination med varumärkesbyggande. I det femte och sista avsnittet analyserar vi och 

operationaliserar teorierna och vi plockar i det sista avsnittet ut de viktigaste punkterna 

som teorin tar upp. 

4.1 Premiumvarumärken 
Vad är egentligen ett premiumvarumärke? Denna fråga berörde vi tidigare i uppsatsen i 

inledningskapitlet men vi ska fortsätta att spinna vidare på detta och ge en rad olika 

definitioner. Kapferers definition ifrån 1997 har vi berört tidigare men vi återger den här i 

teorin. Enligt Kapferer är ett premiumvarumärke, ”varor som kännetecknas av 

serieproduktion i industriell anda. Dessa produkter eller tjänster har ett anseende att 

erbjuda mervärde och vara av högsta kvalitet inom sin kategori även om de tenderar att 

konkurrera med flertalet aktörer med likartade produkter”. 

Quelch (1987) väljer att definiera premiumvarumärken på följande sätt i sin artikel, det 

som karaktäriserar vad det innebär att vara premium varierar i olika segment, men 

generellt sett representerar premiumvarumärken hög kvalitet, höga priser, försäljning 

sker igenom de kanaler som är bäst lämpade samt att varumärket kontinuerligt 

marknadsförs.  

Connoisseur International är ett företag som ger ut en tidskrift till personer i Sverige som 

varje år deklarerar för en inkomst på över en miljon tvåhundratusen kronor. Detta företag 

säljer annonsplatser uteslutande till premiumvarumärken i deras tidskrift och företaget har 

en intressant definition på begreppet premiumvarumärke. Vi författare är fullt medvetna 

om att detta inte kan kallas för en vetenskaplig källa och därför har vi varit kritiska till vårt 

användande av källan. Men som vi skriver ovan har tidningen en intressant definition 

enligt oss och det är därför vi valde att ha med den i uppsatsen. De väljer att stolpa upp 

följande egenskaper som är typiskt för just ett premiumvarumärke. 

- Om alla människor äger ett speciellt varumärke är detta inte per definition ett 

premiummärke. 

- Premiumstämpeln uppnås delvis genom en upplevd teknisk överlägsenhet. 
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- Premium skapas delvis av ett avancerat hantverk. 

- En viktig del för ett premiumvarumärke är att det ska framhäva en särskild social 

status eller rikedom. 

- Premium ingår eller kan ingå i personligt imagebyggande. 

- Ett premiumvarumärke ska tillfredställa personliga emotionella önskningar. 

Connoisseur International anser att det är många delar som samverkar för att kunna bygga 

upp och att kunna identifiera ett varumärke som premium. 

Parment (2006) skriver att lönsamheten i företag som har premiumvarumärken kommer 

ifrån status, klass eller kvalitet som köparen vill betala extra för. Många företag 

eftersträvar att få verka i premiumsegmentet, dock har inte alla företag de resurser och 

förutsättningar som krävs för att nå en upward stretch, det vill säga flytta upp varumärket 

till ett segment med högre status. Anledningen till varför företag vill erbjuda konsumenter 

premiumprodukter är enligt Xiao- dong et al (2008) att företag hela tiden eftersträvar 

vinstmaximering och genom att erbjuda marknaden premiumprodukter får företaget ett så 

kallat prispremium, det vill säga att företaget ökar vinsterna. 

Nueno et al (1998) beskriver de egenskaper som är specifika för premiumvarumärken och 

även för lyxvarumärken i sin artikel från detta år och vi ska här i uppsatsen kortfattat 

redogöra för dessa.  

- Produkterna är lätta att känna igen och har en specifik design.  

- Alla produkter som marknadsförs inom det aktuella varumärket, från den billigaste till 

den dyraste håller genomgående hög kvalitet.  

- Alla produkter som företaget marknadsför är i genomgående led arv ifrån 

originaldesignern.  

- Produkterna kännetecknas av serieproduktion men dock är produktionen begränsad för 

att försäkra konsumenten om exklusiviteten. 

- Varumärket ska besitta ett välrenommerat globalt rykte. 

- Det ska finnas klara och tydliga strategier inom företaget som handlar om hur 

varumärket ska marknadsföras och positioneras genom begränsade utgåvor och höga 

priser i kombination med en emotionell dragningskraft och högkvalitativa produkter. 

- Varumärket ska ha en förmåga att följa trender och varje produkt ska vara unik. 

- Designern som är med och designar och plockar fram varumärket ska ge varumärket 

designerns personliga värde. 
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- Det segment produkten verkar inom ska lätt kunna förknippas med ett ursprungsland 

som har ett gott rykte. 

Parment (2006) säger att särskiljandet från massmarknaden är en viktig egenskap hos en 

premiumprodukt vilket gör att en premiumprodukt får olika konkurrensfördelar och 

framförallt att efterfrågan på varumärket inte är forcerat utan i högre grad är automatisk än 

vid köp av andra varumärkesformer. 

4.2 Varumärkesbyggnad 
Det är inte lätt för företag att bygga upp framgångsrika varumärken skriver Aaker (1996). 

Han jämför ett företag som jobbar med att bygga upp sitt varumärke med en golfspelare. 

För att golfspelaren ska få bollen i hål på en bana måste denne ta sig förbi sandbunkrar, 

vattenhinder och högt gräs vilket gör att det för golfspelaren blir betydligt svårare. 

Likadant är det för företaget som ska bygga upp sitt varumärke. Företaget kommer att 

möta på många olika hinder på vägen, både interna och externa hinder och för att effektivt 

utveckla varumärket är det viktigt att förstå och identifiera dessa hinder. 

Aaker et al (2000) skriver om varumärkesbyggande utifrån Adidas och Nike och använder 

dessa två företag som en måttstock för hur företag kan bygga upp sitt varumärke. 

Varumärkesbyggande handlar inte bara om att göra reklam för varumärket utan det krävs 

betydligt mer för att kunna positionera varumärket i rätt segment på marknaden. 

Tillexempel jobbar Nike och Adidas med sponsring, olika sorters åtagande, olika event på 

amatörnivå, stora butiker med mera. Varumärkesbyggande handlar också om innovation. 

Genom att medvetet satsa på innovation och utveckling av företagets produkter eller 

tjänster förmedlas en positiv bild av varumärket till konsumenterna. 

Aaker et al (2000) säger att kvalitén på reklamen är oerhört viktig och en välskött 

reklamkampanj ska ungefär generera fem gånger det kampanjen kostade och författarna 

skriver att kvaliteten på reklamen är av yttersta vikt för att kunna bygga upp ett erkänt och 

trovärdigt varumärke. Produkten/tjänsten är nyckeln till varumärkesbyggande och utan 

högkvalitativa produkter och tjänster är det svårt att bygga upp ett framgångsrikt 

varumärke. Varumärket är samtidigt mer än bara produkter och tjänster, visserligen är 

detta den viktigaste delen på grund av att det är det som företaget rent fysiskt säljer men 

det finns andra delar som också är viktiga. Exempel på andra delar som är viktiga vid en 

varumärkesbyggnadsprocess är tillexempel varumärkets personlighet, synen på 

organisationen, emotionella faktorer med mera. Varumärkets identitet är en annan viktig 
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del att ha i beaktande vid uppbyggnad av ett varumärke. Det är utifrån varumärkets 

identitet utvecklingen och det strategiska arbetet på lång sikt måste utgå ifrån skriver 

Aaker et al (2000). 

För att på det mest effektiva sättet arbeta med sitt varumärke är det viktigt att låta 

utvecklingen ske igenom en speciell avdelning på företaget som jobbar specifikt med 

varumärket skriver Aaker et al (2000). En annan viktig del är att få varumärket i kontakt 

med människor och att få personer att identifiera sig med varumärket och vad varumärket 

står för. Den sista faktorn som är viktig för varumärkesbyggande är enligt Aaker et al 

(2000) att företag kan använda sig av undervarumärken för att bygga upp 

huvudvarumärket, tillexempel har Nike undervarumärket Air Jordan som marknadsförs 

med ett eget produktnamn trots att det är Nike som distribuerar skomodellen. Detta hjälper 

då således till att bygga upp Nike som varumärke. 

Parment (2006) säger att en viktig faktor för att bygga upp ett varumärke är 

produktsortimentets konsistens. Detta är ett kännetecken för framgångsrika varumärken att 

deras produkter inte spretar åt för många olika håll. Sortimentet kan vara brett, det vill 

säga med många olika produktkategorier representerade och det kan vara djupt med 

många varianter representerade inom respektive kundgrupp. Ett av varumärkets syfte är att 

kommunicera och ge information till köparen för att denne ska bli mindre osäker. Har 

varumärket däremot för många produkter som spretar åt många håll, innebär detta en 

osäkerhet hos köparen vilket influerar negativt på varumärket. 

Parment (2006) skriver i sin bok att utöver de viktiga produktstrategierna, som vi har 

skrivit om ovan, är faktorer på distributionssidan viktiga för ett varumärkes uppbyggnad. 

Tillexempel är profilering, marknadsföring och kundsegmentering viktiga faktorer i 

varumärkesbyggnadsprocessen. Dessa olika faktorer kräver överblick och samordning för 

att de ska fungera och det är viktigt att tänka på att ett varumärke är inget som bara växer 

fram utan det krävs olika strategier för att bygga upp varumärket till det som de ska 

representera. 

Det brukar heta att ett varumärke reducerar köparens risk skriver Parment (2006) men vad 

är det egentligen för några funktioner ett varumärke uppfyller? 

- Identifikation innebär att konsumenten på ett enkelt sätt kan identifiera produkten och 

det underlättar också sökandet efter den berörda produkten. 
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- Garanti, varumärket garanterar ett visst mått av produktkvalitet. Detta besparar 

konsumenten tid och bekymmer och minskar osäkerheten hos denne. 

- Kontinuitet innebär att konsumenten är förtrogen med varumärket och dess historia. 

- Etik, konsumenten känner en tillfredställelse som bygger på varumärkets 

samhällsansvar. 

- Kontrakt, genom att ett varumärke skapar tillfredsställelse och lojalitet får varumärket 

ett åtagande på marknaden. Vilket delvis är en förklaring till varför varumärken klarar 

tuffa motgångar. 

Att vara kontinuerlig och konsistent vid varumärkesbyggnad är en faktor som Parment 

(2006) anser är viktig för framgången för ett varumärke. Att kommunicera ett likartat 

budskap till organisationens intressenter är viktigt och konsistensen underlättar även 

marknadskommunikationen. När varumärket har ett klart och tydligt budskap är det lättare 

att kommunicera detta till rätt kundgrupp. Men den kanske viktigaste drivkraften bakom 

varumärkesbyggnad och utveckling av varumärken är eftersträvan efter ett prispremium. 

När ett varumärke har blivit välkänt innebär detta ofta att en högre summa kan begäras för 

produkten. Detta gör att representera starka varumärken är något som företag eftersträvar 

enligt Parment (2006). Med ett prispremium kan alla led i distributionskedjan ha lite större 

marginaler och lite bättre lönsamhet. Det vill säga på lång sikt kommer arbetet med att 

utveckla varumärket vara mycket lönsamt för företag som är beredda att satsa på 

varumärkesuppbyggnaden. 

Uggla (2002) säger att för konsumenterna kommer varumärkets image, dess associationer 

hos kategorin samt uppbyggnadens form och passform påverka uppbyggnadsprocessen, 

både hur den tas emot av konsumenterna och hur det interna jobbet på företaget kommer 

att se ut. Utifrån dessa faktorer kan sedan företaget planera och strukturera 

marknadsföring och strategiarbetet runtomkring varumärket. 

4.2.1 Varumärkets identitet och emotionella värde 
Det finns två huvudsakliga sätt att se på varumärken skriver Parment (2006) och dessa är 

att ett varumärke kan antingen ses som rationellt eller emotionellt. Rationella kvaliteter för 

ett varumärke har att göra med både sökprocessen och produktegenskaper, det vill säga 

faktorer som gör att konsumenter kan identifiera varumärket och som gör att konsumenten 

känner en säkerhet vid inköpet. Emotionella faktorer är det andra sättet varumärken kan 

ses utifrån och det innebär att konsumenter ser varumärket som ett sätt att identifiera sig 
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själva. Vissa människor gör detta till den grad att denne utvecklar en relation till 

varumärket likt de relationer som finns mellan människor. Ett varumärke kan tydligt tala 

om vilken typ av person jag är och hur jag kan uppfattas som individ. 

En organisation med en tydlig identitet har automatiskt lättare att bygga upp ett varumärke 

och vilka anställda, kunder och samarbetspartners som är önskvärda skriver Parment 

(2006). Varumärken som har en tydlig inriktning har lättare att få fram budskap om vad 

varumärket strävar efter och likaså vad varumärket inte strävar efter. En klar och tydlig 

organisationsidentitet som är väletablerad i organisation gör arbetet med att bygga upp ett 

varumärke lättare. 

En persons identitet visar vad som ger denna person mening och syfte med livet. 

Identiteten visar vilka som är mina kärnvärden, vad det är jag står för och hur jag vill bli 

uppfattad. Precis som en personlig identitet fungerar också en varumärkesidentitet. En 

varumärkesidentitet visar konsumenten vilket syfte och vilken mening varumärket 

uppfyller. Att skapa en varumärkesidentitet som utgår ifrån företagets hjärta och själ är en 

central del i det strategiska arbetet med att bygga upp varumärken skriver Aaker (1996). 

Varumärkesidentiteten har olika syften under varumärkesbyggnadsprocessen bland annat 

visar identiteten vad varumärket står för, den hjälper att skapa relationer till konsumenter 

och identiteten symboliserar allt det varumärket står för. Det vill säga att vid 

varumärkesuppbyggnad är det väsenligt att utgå ifrån varumärkets identitet när företag 

bygger upp sitt varumärke. Identiteten är det som senare speglas vid kommunikation mot 

den berörda marknaden. 

En annan faktor som Aaker (1996) diskuterar kring är varumärkets personlighet. Detta kan 

definieras som karaktäriserande mänskliga drag som kan associeras till ett speciellt 

varumärke. När varumärken marknadsförs måste marknadsföringen riktas mot en specifik 

kundgrupp, och denna kundgrupp ska allra helst på ett specifikt sätt känna för varumärket. 

Tillexempel väljer Aaker att skriva om Harley Davidson och skriver att ett mått på 

varumärkets personlighet är hur många personer som tatuerar in varumärkets logga på 

kroppen. Om vi utgår ifrån detta mått är Harley Davidson världens mest omtyckta och 

populära varumärke. Detta på grund av att i USA är Harley loggan det motiv som är 

vanligast att tatuera in. Poängen med detta stycke är att när ett varumärke ska byggas upp 

är det viktig att se till varumärkets personlighet och vilka människor denna personlighet 

tilltalar för att kunna rikta marknadsföring mot rätt kundgrupp. 
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I sin artikel ifrån 2008 diskuterar Parment (2008)  mycket om den emotionella 

dragningskraften som premiumvarumärken besitter och han diskuterar utifrån detta hur 

viktigt det är att tilltala konsumenter på en emotionell nivå för att få dessa personer att 

köpa produkten. Precis som i hans bok Parment (2006) skriver han i artikeln att 

emotionella faktorer är det andra sättet varumärken kan ses utifrån och det innebär att 

konsumenter ser varumärket som ett sätt att identifiera sig själva. Därför är det viktigt att i 

uppbyggnadsprocessen av ett varumärke ha den emotionella faktorn i åtanke och hur 

företaget ska marknadsföra produkten för att den ska få en ökad emotionell 

dragningskraft.  

4.2.2 Varumärkesförtroende och kommunicering av varumärken 
Ett bra varumärke representerar ett förtroende säger Nilson (2000) och att skapa ett 

förtroende för varumärket är en viktig del när det gäller att ladda och bygga upp sitt 

varumärke. Att utveckla och bygga upp sitt varumärke är något som inte bara 

marknadsavdelningen på företaget sysslar med utan varje kugge i företaget är en del av 

den process som bygger upp varumärket. Nilson (2000) skriver om hur företag specifikt 

kan gå tillväga för att bygga upp sina varumärken och detta kommer styckena nedan att 

beröra. 

En inköpssituation innebär att antingen är konsumenten en förstagångsköpare av 

varumärket eller rör det sig om ett återköp enligt Nilson (2000). Detta innebär att för 

varumärket och företaget som står bakom är det egentligen två huvudsakliga faktorer som 

bör tas i beaktande och vi citerar här författaren som är nämnd ovan från sidan 75, ”I all 

enkelhet, för att öka penetrationen så måste man attrahera förstagångsköpare och för att 

upprätthålla en verksamhet på lång sikt måste man se till att ens kunder kommer 

tillbaka”. För en förstagångsköpare av ett varumärke har denne ofta inget annat val än att 

lita på den kommunikation som finns kring varumärket. Detta beslut kan antingen vara 

stort eller litet men det som är viktigt att poängtera är att valet till största delen kommer att 

grundas på den marknadsföring som finns kring produkten. Vilken produkt som väljs ut i 

en sådan situation beror på de olika alternativens attraktivitet och denna attraktion är ett 

resultat av kommunikation. Denna kommunikation kan komma ifrån företag i form av 

broschyrer, specifikationer, annonsering och PR- kampanjer till exempel. Men 

kommunikationen kan också komma ifrån en tredje part, det vill säga ifrån vänner, 

kolleger eller lokala experter. Den attraktion som varumärket har är ett resultat av 

kommunikationen, men den kanske allra viktigaste kommunikationskanalen är personlig 
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rekommendation som bygger på att personen som rekommenderar varumärket har positiva 

erfarenheter ifrån just det varumärket. 

Men för att bli framgångsrik på lång sikt skriver Nilson (2000) att det är viktigt för företag 

att fokusera på återköpningsgraden av varumärket, som bör vara hög. För att försäkra sig 

om detta är det viktigt att produkten/tjänsten lever upp till de förväntningar som 

konsumenten har. Det är vanligt att personalen på ett företag överskattar den egna 

produktens kvalitet och underskattar konkurrenternas produkter därför är det viktigt att 

företag strävar efter att kunderna ska få uppleva övertillfredsställelse. Eftersom 

konkurrensmiljön hela tiden blir tuffare räcker det inte att bara tillfredställa kunden utan 

företag ska helst ge en övertillfredsställelse till kunden. Genom att kunderna blir 

övertillfredsställda får de en positiv inställning till varumärket och de känner sig trygga 

och kan därför tänka sig att köpa produkten/tjänsten igen. 

4.3 Operationalisering av nämnda varumärkesbyggnadsstrategier  
Under denna punkt har vi författare ställt de olika teorierna mot varandra. Detta för att 

sammanfatta de viktigaste punkterna i teorin och som vi sedan använder oss av i 

analyskapitlet. 

För att kunna analysera premiumvarumärkesbyggnad behövs en förståelse kring vad ett 

premiumvarumärke egentligen är. Bland de olika källor som använts i detta arbete finns 

det olika definitioner på vad ett premiumvarumärke egentligen är och hur det går att se att 

ett varumärke verkar i premiumsegmentet. Det finns flera likheter mellan de olika 

definitionerna från följande källor; Kapferer (1997), Quelch (1987), Connoisseur 

International, Parment (2008) samt Nueno et al (1998) men det intressanta är att det inte 

finns någon del av definitionerna som återkommer i alla förslag på definitionen av 

premiumvarumärken. Detta medför en trovärdighetsminskning bland definitionerna och 

omöjliggör en fullständig generalisering bland de olika definitionerna. Den största likheten 

och den som tas upp i flest definitioner är att premiumvarumärken kännetecknas av sin 

höga kvalitet. Även statusfrågan och det emotionella värdet som produkten ska leverera 

till konsumenten samt också utstråla tar Kapferer (1997), Nueno et al (1998), Parment 

(2008) samt Connoisseur Internatonal upp i sina definitioner. Bland definitionerna tas 

också prisbilden upp som en del, premiumvarumärken ska nämligen inte vara billiga utan 

de skall ha ett högt pris och på detta sätt stärka sin position som premiumvarumärke enligt 

de olika definitionerna. 
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Det är endast Nueno et al (1998) som tar upp exklusivitets vinklen som en viktig del i 

definitionen av ett premiumvarumärke. De påstår att ett premiumvarumärke kan 

kännetecknas med att de producerar sina produkter i en liten produktserie för att höja 

exklusiviteten i produkterna. Exklusivitet är något som de andra definitionsskaparna har 

tagit avstånd ifrån, trots att de trycker på att premiumvarumärken skall förmedla unika 

produkter som särskiljer sig från mängden, som har ett högt pris, hög kvalitet och 

framhäva rikedom med mera. Detta är bra exempel på saker som framhäver en produkts 

exklusivitet men det framhålls inte av de övriga källorna vilket försvårar analysen. Dessa 

är bra exempel på saker som framhäver en produkts exklusivitet. Kapferer (1997) anser att 

ett premiumvarumärke skall erbjuda mervärde vilket ingen av de andra 

definitionsskaparna tar upp i sina definitioner. 

När det gäller varumärkesbyggande finns det många punkter som är viktiga att tänka på. 

Alla teorierna som behandlas i arbetet tar upp att en tydlig strategi som är konsistent 

genom hela organisationen är en avgörande faktor för framgång när det gäller 

varumärkesbyggande. Aaker påstår att det är viktigt med en varumärkesidentitet som är 

företagets hjärta och själ. Utifrån denna identitet som också kan tolkas som en strategi 

skall hela organisationen arbeta efter enligt Aaker (1996) för att lyckas med 

varumärkesbyggandet.  

Parment (2006) tar upp vikten av en tydlig strategi för marknadsföring, kundsegmentering 

och profilering vilket också är inne på samma spår som Aaker (1996). Detta förstärker 

Parment (2006) med att trycka på vikten av att företag besitter en tydlig 

organisationsidentitet. Dessa två strategikrav från föregående författare liknar Aakers 

(1996) tankesätt om varumärkesidentitet. Även Nilson (2000) tar upp vikten av att hela 

organisationen måste arbeta mot samma mål tillsammans för att lyckas med sitt 

varumärkesbyggande. Däremot tar Uggla (2002) avstånd från det ovanstående ämnet och 

trycker istället på vikten att bygga upp strategier utifrån varumärket. Han menar att 

varumärkesbyggandet hänger till stor del på konsumenterna som köper varumärkets 

produkter eller tjänster. Därför anser Uggla (2002) att det är viktigt att fokusera sina 

strategier kring varumärkets image samt associationer som konsumenterna runt omkring 

upplever och anser varumärket bör sträva efter. De två riktningarna har en gemensam 

grund när det gäller strategier men spretar delvis i uppbyggnaden. Ugglas (2002) riktning 

har vissa likheter med Parment (2006) när det gäller marknadsföringsbiten som han tar 

upp. Detta är dock de enda likheterna Uggla (2002) har i jämförelse med många av de 
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andra författarna. Uggla (2002) tar också avstånd ifrån konsistensen i uppbygganden som 

de andra källorna tar upp.   

Både Aaker (1996) och Parment (2006) tar upp den emotionella aspektens vikt vid 

varumärkesbyggande. De anser att det inte går att undvika det emotionella utan 

konsumenter vill kunna identifiera sig med varumärket och givetvis det motsatta att 

varumärket identifierar konsumenten vid tillexempel användning eller kontakt med 

varumärkets produkter.  

Nilson (2000) tar i sin förklaring av vad som är viktigt vid varumärkesbyggande upp 

vikten att produkten minst lever upp till konsumenternas förväntningar. Men för att lyckas 

bra måste produkterna som varumärket erbjuder överträffa konsumenternas förväntningar. 

Nilson menar att varumärkesbyggande inte går att grunda i produkter som inte lever upp 

eller överträffar sina förväntningar.  

Aaker (1996) anser att nyckeln till lyckat varumärkesbyggande ligger i 

produktsortimentet. Han anser att produkten är den viktigaste biten i varumärkesbyggande 

och utan en högkvalitativ produkt är det svårt att bygga upp varumärke och han har ett 

något annorlunda syn i jämförelse med Nilson (2000), men i det stora hela tänker de 

likartat i frågan och anser att produktsortimentet styr framgången i varumärkesbyggandet. 

Parment (2006) tar också upp en punkt som kopplas till produktsortimentet men inte i den 

bemärkelsen som Aaker (1996) och Nilson (2000). Parment (2006) anser nämligen att det 

är viktigt med ett produktsortiment som inte spretar för mycket. Genom att forma sitt 

produktsortiment att det inte spretar åt för många olika håll anser han att möjligheten till 

ett framgångsrikt varumärkesbyggande ökar. Denna syn återfinner vi inte i någon av de 

andra teorierna. 

Genomgående i de olika teorierna framgår det att bygga varumärken görs inte på en dag 

utan det är en process som hela organisationen deltar i och som sker över en längre tid och 

Aaker (1996) anser anledningen till detta arbete med varumärkesbyggande grundar sig i att 

organisationer vill positionera sina varumärken i rätt segment vilket de andra också 

försöker förmedla på olika sätt. 
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5. Analys 
Analysen är uppbyggd efter problemformuleringen som finns i uppsatsen och det som 

analyserats följer denna för att få en större trovärdighet och relevans i slutsatsen. 

Analysen handla mycket om den empiri som vi har insamlat och vi analysera företagets 

egen syn på premiumvarumärket och uppbyggnaden av detta gentemot den reklam och 

den identitet som varumärket förmedlar. Löpande under analysen av empirin har vi också 

använda oss av teorin som finns med i uppsatsen. Operationaliseringsavsnittet i teorin har 

analyserats mot olika författares syn på varumärkesbyggande samt mot varandra. Denna 

operationalisering används här och fungera som en teoretisk grund när empirin 

analyseras.   

Följande illustration visar hur analysen kommer att vara upplagd och hur förhållandet 

mellan teori och empiri ser ut i detta kapitel. 

Teori

EmpiriEmpiri
 

Enligt teorierna och definitionerna kring premiumvarumärken (cf. Kapferer 1997; Quelch 

1987; Connoisseur International; Parment 2008; Nueno et al 1998) kännetecknas de av 

en hög kvalitet, exklusivitet, förmedling av emotionella värden, påvisar status samt en 

prisbild som är väldigt hög. Några av ovanstående saker stöds inte av alla teorier men det 

finns ändå kopplingar mellan dem. Både Hästens och Mercedes AMG anser att det är 

viktigt att deras produkter utvecklas till en nivå som motsvarar premiumsegmentet innan 

varumärket väljer att marknadsföra sig som ett premiumvarumärke.  

Julia Schopp på Mercedes AMG säger att deras varumärkesnamn AMG associeras till 

individualitet, dynamik och exklusivitet vilket stärker deras varumärkesidentitet bland 

konsumenterna världen över. Schopp och Sedlmayr framhåller också att Mercedes AMG’s 

produkter är ”topp-off-the-class” inom både kvalité samt prestanda. 
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Detta håller inte Robert Pettersson, redaktör på sportbilen helt med om. Pettersson anser 

att Mercedes AMG förmedlar en hög prisbild samt exklusivitet vilket skiljer sig delvis 

från Mercedes AMG’s egna bild av vad som framhåller att deras produkter är 

premiumprodukter. Även Fagerström, Fransson, Nilsson som tolkat Mercedes AMG’s 

reklam framhåller att varumärkesreklamen förmedlar lyx och exklusivitet samt prestanda. 

Därigenom finns en gemensam nämnare bland de tre olika empirierna och det är 

exklusivitet vilket också tas upp av Nueno et al (1998) i teorin. Då visserligen som enda 

källa som tydligt styrker detta. De andra källorna i teorin tar inte upp exklusivitet men 

berör ändå ämnet och på detta vis kan exklusivitet anses som en viktig del i en 

premiumprodukt. 

Hästens upplever inte samma sak med deras varumärke, utan de ser mer att deras 

premiumposition har deras motto ”att hela tiden göra det bästa och leverera så bra kvalité 

som möjligt på sina produkter” och deras vision ”att erbjuda världen den bästa sängen” 

att tacka. Men Emma Sandsjö säger också att kvalitet är ett ledord inom Hästens. 

Hästens säger själva att deras produkter eller de själva inte förmedlar alla punkterna som 

står ovan. Men om vi ska tro den utomstående respondenten från Sova stämmer detta inte. 

Conny Brike på Sova anser att Hästens påvisar fler kännetecken på en premiumstatus än 

vad de själva egentligen vill påstå. Brike anser nämligen att Hästens produkter har en hög 

prisbild, de förmedlar exklusivitet samt har en hög kvalitet. Detta är också något som 

framgår genom tolkningen av reklamen som berör Hästens.  

All den empiri som insamlats från utomstående personer förmedlar en annorlunda bild mot 

vad de två premiumvarumärkena gör i frågan om hur deras produkter når upp till en 

premiumnivån. Den mest benämnda anledningen till premiumnivån som de två 

varumärkena förmedlar och som går hand i hand med vad teorin anser (cf. Kapferer 1997; 

Quelch 1987; Connoisseur International; Parment 2008; Nueno et al 1998) är prisbilden 

samt kvalitén enligt den insamlade empirin. 

Anledningen till att Hästens och Mercedes AMG har positionerat sina varumärken inom 

premiumsegmentet grundar sig till stor del i företagens historia. Båda företagen har 

bedrivit ett skickligt hantverk av hög kvalitet riktat till utvalda konsumentsegment under 

en längre tid innan de mognade för att sedan marknadsföra sig som ett 

premiumvarumärke. En annan bidragande faktor till att båda företagen kommit upp till 

premiumsegmentet är den förmedling av traditioner inom organisationerna, som de båda 
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mer än gärna förmedlar ut mot sina konsumenter. Denna förmedling av historiska aspekter 

som företagen utnyttjar är enligt dem båda strategiska val. Dessa aspekter som både 

Hästens samt Mercedes AMG tar upp som viktiga grundsteg i varumärkesbyggandet tar 

inte någon av (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och Uggla (2002) upp. 

Både Nueno et al (1998) och Parment (2006) tar upp några andra viktiga moment som är 

bra att tänka på vid varumärkesbyggande enligt dem och som kräver en relativt lång tid 

men ingen nämner den historiska aspekten som viktig utan bara långsiktighet. Däremot tar 

Aaker (1996) upp varumärkesidentitet och Parment (2006) organisationsidentitet som 

viktigt vid varumärkesbyggande. Båda dessa identiteter kräver till viss del långsiktighet 

men framföralt krävs en bakgrund att bygga dessa kring vilket kan hämtas i en 

organisations historia. Detta betyder att teorin från Aaker (1996) samt Parment (2006) 

delvis bygger på en historisk aspekt.    

Inte heller Sovas produktchef Conny Brike lyfter fram den historiska aspekten som viktig 

för Hästens väg till premiumsegmentet. Däremot Robert Pettersson från Sportbilen 

poängterar att Mercedes AMG kommit dit de är idag eftersom de har en tydlig och bra 

historisk bild på företaget som förmedlas utåt. Pettersson påpekar också att utan detta 

långsiktiga tänk och byggande kan varumärken ha svårt att komma upp i 

premiumsegmentet. 

Hästens och Mercedes AMG tog förutom upp att den höga kvaliteten var en bidragande 

anledning till deras position idag, även upp att det skickliga hantverk som funnits i 

företagen och den hantverkstradition som levt kvar bland de anställda. Aspekten med 

skickligt hantverk är det en definition från Connoisseur International som berör. Även 

Sportbilens redaktör Robert Pettersson tar upp att Mercedes AMG’s varumärkesposition 

bygger på det skickliga hantverk som utförs kring deras motorer. Conny Brike på Sova tar 

även han upp vikten av det hantverk som finns i Hästens produktion som en anledning till 

deras framgång i premiumsegmentet. Det finns också några av definitionerna som delvis 

går emot detta och tar upp vikten av att premiumprodukterna serieproduceras i industriell 

anda och dessa är Kapferer (1997) samt Nueno et al (1998). Men de poängterar också att 

produktionen skall bedrivas i små serier för att behålla exklusiviteten. 

När det gäller varumärkesbyggande framhåller de olika teorierna från Aaker (1996), 

Nilson (2000), Parment (2006) samt Uggla (2002) främst att det är viktigt med en strategi 

som är tydlig och konsistent och som genomsyrar organisationen. Emma Sandsjö på 
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Hästens säger att de har en premiumstrategi som delas av hela organisationen och som 

möjliggjort deras positionering som premiumvarumärke. Strategin innebär att de anställda 

på Hästens arbetar principfast och metodiskt mot de mål som företaget har som vision. 

Även Conny Brike produktchef på Sova som är återförsäljare för Hästens anser att deras 

val att ha en strategi som genomsyrar hela organisationen har givit dem fördelar och gör 

att de kan tillfredsställa deras kundsegment. 

Mercedes AMG har däremot inte samma inställning till detta att ta fram en strategi som 

hela organisationen följer. Christoph Sedlmayr framhåller att Mercedes AMG’s eventuella 

strategi om det går att kalla den detta, skulle vara att de tagit ordet ”dynamik” till sig och 

hela organisationen för att kunna leverera åtnjutande till deras kundsegment i form av 

överlägsen sportighet i deras produkter. Robert Pettersson däremot anser att bristen på en 

tydlig strategi i organisationen har skadat deras varumärke och i långa loppet kan det bli 

deras grav enligt honom. Att ha en tydlig strategi som andas premium menar Pettersson är 

A och O inom premiumsegmentet. Detta innebär att både Robert Pettersson, Conny Brike, 

Hästens, Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och Uggla (2002) framlyfter vikten 

som en tydlig strategi har inom premiumvarumärkesbyggandet. 

En annan viktig punkt som delvis liknar strategitänkande vid varumärkesbyggande är att 

skapa en varumärkesidentitet enligt Aaker (1996). Denna varumärkesidentitet anser Aaker 

(1996) fyller funktionen som organisationens hjärta och själ. Denna varumärkesidentitet 

skall kunna härledas i alla varumärkets produkter på ett tydligt sätt. Hästens är inne på 

samma spår som Aaker (1996) och påstår att lyckas med varumärkesbyggande beror på 

hur intimt företag lyckas koppla samman produkterna med varumärket. Enligt Emma 

Sandsjö blir det då viktigt att också komma ihåg att varumärket inte är bättre än dess 

produkter. Satsar ett varumärke på att nå premiumsegmentet inom sitt område måste deras 

produkter först och främst leva upp till de krav som finns på premiumprodukter. 

Därigenom skapar de en form av identitet enligt Sandsjö. Denna syn har även Aaker 

(1996) samt Nilson (2000) när det gäller produkternas tyngd i frågan om framgång vid 

varumärkesbyggande medans Parment (2006) samt Uggla (2002) tar avstånd från denna 

syn. 

Mercedes AMG däremot är inte inne på samma tänkande när det gäller 

varumärkesidentitet, de nämner inte några likheter med Hästens, men intressant är att de 

tar upp saker som att det är viktigt att undersöka varumärket genom en varumärkesstudie 
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som då ska svara på varumärkets position samt vad det står för. Detta anser Mercedes 

AMG’s båda representanter är viktigt vid premiumvarumärkesbyggande. Att ta fram ett 

varumärkes position är likt att ta fram och fastställa en varumärkesidentitet. Enligt Robert 

Pettersson har inte Mercedes AMG lyckats med detta, vilket motsäger det som Julia 

Schopp säger. Pettersson anser också att det är viktigt för premiumprodukter att en genuin 

identitet förmedlas samt att den inte förändras allt för ofta. Robert Pettersson tycker att 

Mercedes AMG i denna fråga har misslyckats. Han påpekar att Mercedes AMG som 

varumärke är något diffust och förmedlar två helt skilda saker. Först en värre version av en 

standard Mercedes, sen en småseriebyggd extrem racerbil. Pettersson påpekar att 

varumärket inte är noggrant med att förmedla sig på rätt sätt. Utan nu spretar varumärket 

åt olika håll vilket Pettersson anser är farligt hos premiumvarumärken om de vill finnas 

kvar i detta segment. En varumärkesidentitet som inte spretar utan som är fast inriktad är 

bra att sträva efter vid premiumvarumärkesbyggande enlig Robert Pettersson. Detta 

resonemang tar också Parment (2008) upp i hans teori om vad som är viktigt vid 

varumärkesbyggande. 

Parment (2006) tar upp vikten av att organisationer har strategier för deras 

marknadsföring som också ska ha kopplingar till organisationsstrategin, här finns det vissa 

likheter med Aakers (1996) varumärkesidentitet som skall ligga tillgrund i alla olika delar 

av organisationerna. Varken Hästens eller Mercedes AMG uttalar sig om att en 

marknadsföringsstrategi är viktigt för att lyckas bygga upp ett premiumvarumärke. 

Däremot är Hästens mer inriktade än Mercedes AMG på att förmedla en trovärdighet 

kring varumärket och dess produkter och utan detta är det svårt att lyckas nå 

premiumsegmentet. Hästens påstår också att det är viktigt att förmedla rätt saker på ett 

likvärdigt sätt genom ens produkter, varumärke samt marknadsföring. Lyckas inte företag 

med detta är chansen att lyckas som premiumvarumärke minimal. Conny Brike från Sova 

samt Fagerström, Fransson och Nilsson som tolkade Hästens reklambilder tycker att 

Hästens förmedlar sina produkter på ett bra, likvärdigt och trovärdigt sätt.  

Däremot rådde det osäkerhet när Fagerström, Fransson och Nilsson tolkade Mercedes 

AMG’s reklambilder. Här fanns inte någon större likvärdig strategi mellan bilderna. Det 

var främst prestanda som de flesta bilderna påvisade samt delvis lyx men överlag 

förmedlades detta på ett otydligt och rörigt sätt. Att Mercedes AMG ändå når ut med 

prestanda i deras marknadsföring grundar sig i att de på Mercedes AMG definierat ett 

varumärkeslöfte, detta främst för att kunna tillfredsställa dess konsumenter. 
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Både Hästens och Mercedes AMG anser att det är väldigt viktigt att lyssna på sina 

konsumenter, med anledningen att det är de som ska vara nöjda samt att de är dem som 

förmedlar missnöjdheten vid problem. Genom att kontinuerligt arbeta med kundsegmentet 

som företaget vänder sig mot, kan en ökad kundnöjdhet uppnås genom att utveckla 

produkterna så konsumenterna tillfredsställs av dem menar Mercedes AMG. Hästens är 

med inriktade på att bygga sängar av högsta kvalitet för att överträffa kundernas 

förväntningar. Hästens framlyfter också vikten att vara lyhörd bland konsumenterna. 

Vikten av att lyssna och tillfredsställa konsumenterna anser både Hästens samt Mercedes 

AMG är mer viktigt i premiumsegmentet än i lägre varumärkessegment. Julia Schopp på 

Mercedes AMG anser att inom premiumsegmentet är det viktigt att inte bara nå upp till 

konsumenternas förväntningar utan dessa förväntningar måste kunna överträffas. Nilson 

(2000) påstår att produkter som inte lever upp till konsumenternas förväntningar inte går 

att ha som grund vid varumärkesbyggande vilket är i linje med vad Emma Sandsjö på 

Hästens samt Julia Schopp på Mercedes AMG anser. Allra helst ska produkterna ge en 

övertillfredsställelse till konsumenten för att säkerställa att kunden enbart får positiva 

erfarenheter ifrån varumärkets produkter enligt Nilson (2000). 

Både Aaker (1996) och Parment (2006) tar upp den emotionella aspektens vikt vid 

varumärkesbyggande. Dessa båda författare anser att det inte går att komma undan 

konsumenternas vilja att kunna identifieras och identifiera sig själva med varumärket. 

Även Hästens Emma Sandsjö anser att den emotionella aspekten är viktig och inom 

premiumvarumärken går det emotionella före priset på en produkt vilket innebär att det är 

viktigare att sträva efter det emotionella värdet vid produktframtagning. Den emotionella 

biten tar inte Mercedes AMG’s representanter upp och de är inte inne på detta område 

någon gång under intervjuerna. Verken Sovas produktchef eller Sportbilens redaktör tar 

upp detta ämne vilket medför att det bara är Hästens samt Aaker (1996) och Parment 

(2006) som delar samma åsikt om att det emotionella är viktigt vid varumärkesbyggande. 

Hästens tar upp vikten av att hela tiden arbeta strategiskt och i lagom takt för att inte 

fördärva trovärdigheten i varumärket. Samt att de ser varumärkesbyggandet som en lång 

och viktig fas för att komma till premiumsegmentet. Emma Sandsjö påstår också att en 

premiumposition snabbt kan raseras genom snesteg som tillexempel inte hålla sig till sina 

strategier. Just dessa områden tar ingen av Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) 

och Uggla (2002)  upp och inte heller Mercedes AMG eller Sovas produktchef men 
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däremot lyfter Robert Petterson på Sportbilen upp detta med att inte följa sina strategier 

och hamna på sidospår som enligt honom kan leda till att premiumvarumärken urholkas 

och lätt tappar sin premiumstatus. 

Enligt Christoph Sedlmayr och Julia Schopp på Mercedes AMG är säljargument en viktig 

del av varumärkesbyggandet när det gäller premiumvarumärken. Att dra nytta och bygga 

upp väl genomtänkta argument kring premiumprodukter är viktigt. Detta nämner inte 

Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och Uggla (2002) någonting om och 

Hästens är inte inne på dessa banor heller. 

Varken Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och Uggla (2002)  eller någon 

respondent mer än Emma Sandsjö tar upp storytelling som en strategi för att förmedla ett 

företags vision, värderingar, bakgrund samt filosofi och på detta viset stärka varumärket 

inom premiumsegmentet. Emma Sandsjö nämner också vikten inom premiumsegmentet 

att hela säljprocessen förmedlar rätt upplevelse samt känsla samtidigt som den är 

konsekvent och trovärdig i alla leden. Detta tar inte Mercedes AMG’s representanter upp, 

inte heller Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och Uggla (2002) eller de andra 

respondenterna. 
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6. Diskussion 
I problemdiskussionen diskuterade vi författare kring de generella teorier som finns när 

det gäller varumärkesbyggande, och den egentliga grunden till uppsatsen är att vi antydde 

att olika sorters varumärken krävde olika strategier i uppbyggnaden. En annan del som låg 

till grund för detta var att de olika varumärkesstrategier som riktar sig till alla varumärken 

och inte specifikt till någon typ av varumärke vilket gjorde att vi kände att de fanns ett 

teoretiskt tomrum inom ämnet. En figur över de konstrukt och viktiga faktorer för 

premiumvarumärkesbyggande som har framkommit i uppsatsen visas här nedan; 

Konsistent Strategi 

Hantverkstradition 

Varumärkesidentitet 

Övertillfredställelse 

Emotionella Faktorer 

Storytelling 

Likvärdiga Produkter 

 

Premiumvarumärkes
byggande 

Figur 6.1  Modell över viktiga faktorer för premiumvarumärkesbyggande Egen 

konstruktion 

Figuren ovan visar de nyckelbegrepp som analysen i kapitlet innan fick fram och är de 

viktigaste delarna för premiumvarumärkesbyggande enligt våra respondenter i studien och 

de teorier som vi i uppsatsen behandlar. Här i denna diskussion har vi diskuterat 

runtomkring denna modell och även andra faktorer som skiljer sig mellan traditionellt 

varumärkesbyggande och premiumvarumärkesbyggande. 

Efter att ha studerat två premiumvarumärken har vi delvis förstått varför det är svårt att 

finna varumärkesbyggnadsstrategier som är knutna till premiumvarumärken. Under 

studiens gång har de visat sig att bygga upp ett premiumvarumärke egentligen inte skiljer 

sig nämnvärt mot de generella varumärkesstrategier som finns. De grundläggande 

varumärkesstrategierna såsom att ha en klar och tydlig varumärkesidentitet, konsistens i 

strategin och produktportföljen, eftersträva övertillfredställelse med mera är faktorer som 

har varit en viktig del för premiumvarumärkena Hästens och Mercedes AMG.  Det skiljer 

med andra ord lite mellan att bygga upp ett premiumvarumärke och ett ”vanligt” 
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varumärke. Sen skiljer det en del på hur företag väljer att kommunicera varumärket och 

hur marknadsföringen rent grafiskt är utformad men de grundläggande 

varumärkesstrategierna verkar vara desamma.  

Givetvis måste vi som författare ha i åtanke att detta är en relativt liten studie vilket gör att 

den knappast går att generalisera för ämnet i stort. Men den ger en intressant inblick att i 

grund och botten ser varumärkesbyggnad liknande ut oberoende segmentet företaget 

verkar i eller vill verka i. Men om vi ser på varumärkesuppbyggnaden rent kommunikativt 

kan vi se en skillnad mellan att marknadsföra sig som ett volymvarumärke tillexempel 

gentemot ett premiumvarumärke. Innan år 2007 marknadsförde sig Hästens som en dyr 

högkvalitativ säng men som ändå alla människor skulle kunna äga. Efter 2007 förmedlar 

helt plötsligt Hästens reklam att Hästen är ”the bed of your dreams” och det går att se en 

tydlig skillnad rent kommunikativt och grafiskt. Anledningen till skillnaden beror på att 

Hästens 2007 tog ett strategiskt beslut om att försöka placera sina sängar i 

premiumsegmentet. Detta skulle i så fall leda fram till slutsatsen att marknadsföringen ser 

annorlunda ut beroende på vilken varumärkestyp varumärket representerar.  Detta är en 

skillnad.  

En annan skillnad som varken Aaker (1996), Nilson (2000), Parment (2006) och 

Uggla(2002) egentligen berör är den historiska aspekten. Både Hästens och Mercedes 

AMG har medvetet försökt lyfta fram företagens framgångsrika historia och försökt trycka 

på faktorer såsom prestanda, hantverkstraditioner, kvalitet och produkter gjorda av den 

mänskliga handen. Hästens jobbar med att försöka lyfta fram sin historia genom 

storytelling och på det viset försöka visa på sin anrika historia. Eftersom detta är en 

diskussion kommer vi författare i nästa mening använda oss av våra egna åsikter och säga 

att en lång, framgångsrik eller intressant historia är en mycket viktig del då ett företag vill 

bygga upp ett premiumvarumärke. Vi tror att konsumenter i det stora hela tycker det är 

intressant att få reda på vad varumärket och företaget härstammar ifrån och 

konsumenterna får samtidigt lättare att identifiera sig med varumärket. Detta leder till att 

varumärket blir mer intressant i konsumenternas ögon. Med denna grunden tror vi sedan 

att det är lättare att bygga upp ett framgångsrikt premiumvarumärke. När väl en 

konsument har identifierat sig med varumärket börjar de emotionella faktorerna spela en 

allt större roll och när de som köpare känner personligen för ett varumärke tror vi att 

konsumenten är beredd att betala en större summa pengar för den specifika produkten. När 

kännedomen om varumärkets historia har kommit till denna punkt då tror vi att det är dags 
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för företaget att marknadsföra sig som ett premiumvarumärke och försöka positionera sig i 

premiumsegmentet. Detta var en andra skillnad.  

Den tredje och sista skillnaden som vi berör innan det är dags att presentera slutsats är för 

vilket kundsegment företaget väljer att marknadsföra sitt varumärke. För att återigen ta 

Hästens som exempel valde de tidigare att marknadsföra sin säng till ett brett 

kundsegment och som en högkvalitativ säng men som de flesta skulle kunna unna sig. 

Efter 2007 marknadsför de sig till ett mycket smalare kundsegment än innan för att 

verkligen kommunicera varumärket till människor som har ett tillräckligt finansiellt 

kapital för att kunna köpa en säng ifrån Hästens. Det som vi vill lyfta fram är att vilket 

segment som marknadsföring riktar sig gentemot är en stor skillnad mellan olika 

varumärken i olika segment. Vill företag verka i premiumsegmentet och nå en så kalla 

upward stretch måste varumärkets produkter kommuniceras till rätt kundsegment. 
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7. Slutsats 
• Hur kan företag arbeta strategiskt med sitt varumärke genom att utveckla det till ett 

premiumvarumärke? 

Att försöka förmedla företagets historia och lyfta fram faktorer såsom prestanda, kvalitet, 

hantverkstradition samt att erbjuda konsumenter produkter som är gjorda för hand är 

grundläggande strategier för både Hästens och Mercedes AMG. En annan faktor som både 

företagen har använt sig av är att försöka överträffa konsumenternas förväntningar vid köp 

av deras produkter för att säkerhetsställa att bilden av varumärket hos köparen alltid är 

positiv. Övriga viktiga faktorer är att ha en konsistent premiumstrategi som 

implementerats i hela organisationen och har sin grund i företagets grundläggande 

identitet. Utifrån strategin är det sedan lättare för premiumvarumärket att kommunicera 

trovärdighet och likvärdighet till konsumenter. De emotionella faktorerna är viktiga och 

att försöka få konsumenter att identifiera sig själva med företagets produkter är viktigt för 

att den emotionella faktorn ska bli en del av varumärkesbyggandet. Det är även en viktig 

del i premiumvarumärkesbyggande att inneha likvärdiga produkter och att förmedla 

företagets historia till konsumenterna. Figuren nedan finns med för att sammanfattar 

slutsatsen ovan på ett överblickbart sätt; 

  

Konsistent Strategi 

Hantverkstradition 

Varumärkesidentitet 

Övertillfredställelse 

Emotionella Faktorer 

Storytelling 

Likvärdiga Produkter 

 

Premiumvarumärkes
byggande 
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8. Reflektion 
I vår diskussion skrev vi om huruvida resultaten från denna studie kan generaliseras för 

populationen i stort. Med populationen i denna bemärkelse menar vi andra 

premiumvarumärken och hur dessa gått tillväga för att etablera och bygga upp sitt 

varumärke. På grund av uppsatsmomentets storlek tvingades vi att begränsa studien till två 

premiumvarumärken i två olika branscher. Detta på grund av att ett större urval av 

premiumvarumärken hade blivit orealistiskt att kunna fokusera på.  

Kvalitativa forskningsmetoder kritiseras ofta för att de är svåra att generalisera och denna 

studie är egentligen inget undantag ifrån detta, men den ger en intressant inblick i ämnet 

och om vad som är viktigt för företag som siktar mot premiumsegmentet vid 

premiumvarumärkesbyggande. Att vårt resultat är viktigt vill vi bygga kring att 

forskningen faktiskt utelämnat just premiumvarumärkesbyggandet och istället inriktar sig 

på varumärkesbyggande. Men det finns inga tydliga tecken som påvisar att 

premiumvarumärken inte byggs på ett likvärdigt sätt i teorierna. Vårt resultat påvisar stora 

likheter men också vissa olikheter vilket särhåller premiumvarumärkesbyggandet från 

varumärkesbyggandet.  

Vi anser också att både validiteten och reliabiliteten i studien är på en godkänd nivå och vi 

känner att vi har undersökt det som var syftet med undersökningen. Vi har också varit 

noggranna och strukturerade under hela studiens gång samt att empirin är insamlad med 

hjälp av noggrant författade intervjuguider. Detta för att förtydliga och stärka ovanstående. 

Under studiens gång visade de sig att uppbyggnad av olika former av varumärken 

egentligen inte skiljer sig nämnvärt åt. Vissa delar är lite olika och då framförallt hur 

företagen väljer att utforma sin marknadsföring rent grafiskt och till vilket kundsegment 

budskapen sprids till.  

Däremot den delen av studien som vi tyckte var mest intressant och som det stod relativt 

lite om i teorin, var hur företagen i studien jobbade med att lyfta fram deras historia. Om 

historieaspekten diskuterade vi mycket om i diskussionen men det är den del av studien 

som är mest intressant och som skiljer sig mest ifrån teorierna. Precis som vi diskuterade 

om, tror vi att företags historia intresserar människor, framförallt om den är framgångsrik 

vilket medför att konsumenter får lättare att identifiera sig med varumärket ifall de känner 

till varumärkets historia, traditioner och kulturer. 
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Det finns enligt oss författare en rad intressanta områden att bedriva vidare forskning på 

inom detta ämne. En intressant fortsättning på denna studie skulle kunna vara att spinna 

vidare på mer specifikt vad det är som särskiljer ett premiumvarumärkes marknadsföring 

mot andra varumärken, samt vikten att marknadsföra sig rätt samt hur det skulle kunna ske 

inom premiumsegmentet. 

En annan intressant punkt att bedriva vidare forskning kring är vikten av konsistens i ett 

premiumvarumärke med framföralt den historiska aspekten med. Vad händer egentligen 

om ett genuint premiumvarumärke börja glida ifrån sin tidigare långsiktiga fokus, tolererar 

konsumenterna detta och går det att åtgärda. 

En sista vidare forskning som skulle vara intressant att gå vidare med är att undersöka 

möjligheten att arbeta upp ett varumärke till premiumsegmentet på mycket kort tid utan 

någon historisk tradition/ bakgrund med sig som stöd. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Hästens Sängar AB & Mercedes AMG GmbH  

• iumstrategi, bakomliggande orsaker till valet premium? 
______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• H

Varför har ni en prem
_______________________________________________________

ur har ni gått tillväga med uppbyggnaden av ert premiumvarumärke? 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________
____________

_______________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• 

_____________________________________________________________________

__________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Hur skapar man en premium profil enligt dig och vad är viktigast att tänka på? 
_

___________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Tycker du att uppbyggnad av premiumvarumärken fungerar på samma sätt som 
vanligt varumärkesbyggande? /Vad skiljer sig åt? 
_

_________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Vad är viktigt, enligt dig, att tänka på vid lansering av premiumprodukter? 
_____________________________________________________________________
_

 
• Hur ser er strategi ut i dagsläget? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_

 
Vad är viktigast att tänka på vid premiumvarumärkes byggande? 
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

st och vilken är den största utmaningen med premiumvarumärkes 

____________________________________________________________________ 

got du skulle vilja tillägga när det gäller premiumvarumärkes byggande?  

juguide SOVA 

_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

• 

____________________________________________________________________
____________________

• ur upplever ni Hästens varumärke? 
_____________________________________

• Vad är svåra
byggande? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
 

• Finns det nå
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Bilaga 2 

Interv

• På vilket sätt framgår det att Hästens tillhör premiumsegmentet bland säng 
varumärkena? 
_____________________________________________________________________

__
_____________
 

• Tycker du att Hästens varumärke förändrats historiskt sett? 
_____________
_____________________________________________________________________ 
 
Vad är det som Hästens har ändrat på? 
_____________________________________________________________________
_
_________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
H
________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



• 

• ur framgår detta? 
____________________________________________________________________

______________

ycker du Hästens marknadsföring förmedlar rätt känsla i förhållande till deras 

• ad förmedlar marknadsföringen enligt dig? 
____

___________________________________________________________

pplever du att Hästens varumärkesstrategi förmedlas tydligt och på vilket sätt 

____________________________________________________________________ 

ästens bör arbeta i framtiden för att kunna vara kvar i premium 

____________________________________________________________________ 

 du skulle vilja tillägga? 

 

 

Är Hästens noga med att ni förmedlar deras varumärke på rätt sätt? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
H
_
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• T
produkter? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
V
_________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________ 
 

• U
förmedlas den? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_
 

• Hur tycker du H
segmentet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
 

• Är det något
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



Bilaga

Intervjuguide Sportbilen Media Sverige AB 

• Tycker du att Mercedes AMG tillhör premiumsegmentet bland bilvarumärken och på 
vilket sätt framgår detta? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Har Mercedes AMG’s varumärke förändrats historiskt sett? 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________ 

• 
____________________________________________________________________

______________________________

• 
amgår detta? 

______________________________

• ur skapar man en premium profil enligt dig och vad är viktigast att tänka på?   
____

________________________________________________________

• 
eras produkter och vad tycker du att marknadsföringen förmedlar? 

____

 3 

__
 

_____________________________________________________________________
_____________________
 

• Vad är det som Mercedes AMG har ändrat på? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
_________________________________________________
 
Hur upplever du Mercedes AMG’s varumärke? 
_
_______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Tycker du att Mercedes AMG är noga med att förmedla sitt varumärke och hur 
fr
_______________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
H
_________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Tycker du Mercedes AMG’s marknadsföring förmedlar rätt känsla i förhållande till 
d
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
 

• Upplever du att Mercedes AMG’s varumärkesstrategi förmedlas tydligt och hur 
förmedlas den? 

_
______________ 

ur tycker du Mercedes AMG bör arbeta i framtiden för att kunna vara kvar i 

_______________________________________________________

• r det något du skulle vilja tillägga? 
_____

___________________________________________________

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• H
premium segmentet? 
______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Ä
________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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eklamkollage Hästens Sängar AB 
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http://www.flickr.com/photos/38804758@N08/3589911878/in/photostream/ 

 

 

Bild 6 

http://www.resume.se/_internal/cimg!0/sxqdt8g9knddayypit359v200whvkgi/H%C3%A4stens
%20attackeras%20f%C3%B6r%20naken-annons.jpeg 



Bild 7 

http://www.resume.se/_internal/cimg!0/sxqdt8g9knddayypit359v200whvkgi/H%C3%A4stens
%20attackeras%20f%C3%B6r%20naken-annons.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5 

Reklamkollage Mercedes AMG GmbH 

Bild 1 

http://www.flickr.com/photos/21532948@N04/3693226135/ 

Bild 2 

http://www.frederiksamuel.com/blog/images/mercedes_slk_1.jpg 

 

 



Bild 3 

http://www.frederiksamuel.com/blog/images/mercedes_slk_2.jpg 

Bild 4 

http://adsoftheworld.com/media/print/mercedes_amg_boy?size=_original 

 

 

 



Bild 5 

http://adsoftheworld.com/media/print/mercedes_amg_destination? size= _original 

Bild 6 

Christoph Sedlmayr, Mercedes AMG GmbH 

 

 

 



Bild 7 

Christoph Sedlmayr, Mercedes AMG GmbH 

Bild 8 

Christoph Sedlmayr, Mercedes AMG GmbH 

 

 

 



Bilaga 6 

Kommentarerna är färgade i tre olika färger för att skilja på vad Eric Fagerström, Anna 

Fransson och Nils- Petter Nilsson har sagt enligt följande ordning; 

1. Erik Fagerström
2. Anna Fransson 
3. Nils-Petter Nilsson

  

 

 Vilket budskap 
förmedlar 

reklambilden? 

Vad symboliserar Hur tydligt förmedlas 
huvudtecknen i reklambildens 
reklambilden? budskap? 

Bild 1 God sömn i 
traditionsenlig säng. Sova 
gott, vill inte dela med 
sig av sängen. Bättre att 
ha en bild vid sidan om 
av sin käresta. Förmedlar 
en känsla av mjukhet 
samt trygghet. 
 

Oföränderlighet, att 
sömnen är god och att 
man alltid kan lita på att 
sova gott i en av Hästens 
sängar. Personen till 
vänster är han kär i, men 
han vill fortfarande inte 
dela sängen med henne. 
Därför är hon 
representerad i ett foto 
med Hästens färger. 
Sängen, mönstret, tjejen. 
Symboliserar rutmönstret 
som hästens förknippas 
med. 
 

Budskapet förmedlas inte 
så tydligt. Inte så jätte 
bra, förutom att han till 
vänster ser bekväm ut, 
ner ”bakad” i täcket. Inte 
så tydligt. Bilden 
förmedlar främst att 
sängen är rutig och att 
hon heter Rut. 
 

Bild 2 Dyra sängar. Dröm eller 
verklighet. Sängen är en 
ren lyx som ger en känsla 
utöver det vanliga. 
Reklamen lovar att bara 
du köper sängen kommer 
du bli lycklig för alltid.  
Pris och kvalitet. Leker 
med ordet ”dröm”. 
 

Mjuka och lyxiga sängar. 
Budskapet i texten. Dröm 
eller verklighet? Precis 
som ovanstående: Du 
bestämmer själv. 
Osäkert. 
 

Budskapet förmedlas 
ganska bra. Budskapet 
förmedlas tydligt tack 
vare den förklarande 
texten. Buskapet 
förmedlas inte så bra. 
 

Bild 3 Att företaget vänder sig 
mot konsumenter som är 
beredda på att betala för 
lyx. Sängen är för de som 
vill ha det bästa, de som 
nöjer sig med det näst 
bästa behöver inte 
sängen. Igen, det är lyx 
med Hästens produkter. 
Jävligt tyken reklam. 
Säger ju även att de som 
inte har råd vill även inte 
ha det bästa. Överklass, 
riktar sig mot livsnjutare 
med pengar. 
 

Vila. Texten -> spelar på 
status. Det är status att ha 
en hästens säng och den 
är enbart för de som vill 
ha det bästa i livet.  
Exklusivitet. 
 

Budskapet förmedlas 
ganska otydligt. 
Budskapet förmedlas 
tydligt i denna bild. 
Hästens förmedlar lyx. 
Budskapet förmedlas 
tydligt. 
 

Bild 4 Att jag behöver sömn för 
att orka min vardag. Att 
du får energi från att 

Trötthet samt ergonomi. 
Här är det texten 
tillsammans med bilden 

Budskapet förmedlas bra. 
Budskapet förmedlas 
väldigt tydligt. Budskapet 



sova, därför är sängen 
väldigt viktig. Hon på 
bilden ser även väldigt 

som förmedlar det 
ovanstående ihop, inte 
var för sig. 

är ganska tydligt. 

avslappnad ut. Budskapet 
ed bilden är att sängen 
 viktig för din sömn 

samt att hästens sängar är 
 

Viktigt att sova gott och 
att vi behöver sömn. 
 

 

m
är

effektiva.
 

Bild 5 Tål
sän  
Läse
fins tt 

r alla oavsett 

å 
 
 

V
Sä
gen . 
Går

är 
t 

Bud te 
särskil en 

 
 

ra 
å ser 

tt 
ler 

nge. 
Budskapet förmedlas 
tydligt. 
 

ig och slitstarka 
gar för generationer.

r man inte det 
tilta så är det som a

sängen passa
ålder och storlek. En säng 
som håller länge. Eller s
vill den förmedla att både
gamla och unga kan sova
i sängen. 
 

araktighet främst. 
ngen är för alla 
erationer, passar alla
 emot den andra 

reklamen om att den 
till för de som vill ha de
bästa, samt att Hästens 
produkter är ren lyx. 
Åldersskillnad. 
 

Budskapet i reklambilden 
förmedlas tydligt. 

skapet förmedlas in
t tydligt. Text

pekar på generationer. 
Vid en första anblick 
känns det som att bilden
ska förmedla att sängen
passa alla generationer. 
Men om man stude
bilden noggrannare s
man att bilden påvisar a
hästens sängar hål
lä

Bild 6 Framtid: En säng som du 
drömmer om att kunna 
köpa. 

 

 Fantasi, en naken 
ej som svävar finns inte 

ott. 

Tvetydigt faktiskt. 
Budskapet förmedlas på 
ett tydligt sätt. Bilden är 

bra 

Fantasiland, sängen tar 
dig till och uppfyller dina
drömmar. Drömmar samt 
sexualitet. 
 

Främst drömmar. 
Dröm/
tj
i verkligheten. Men med 
hästens sängar kan du 
uppnå det.  
Sover du i en hästens 
säng Kommer du 
drömma g
 

overklig och 
representerar fantasin. 
Texten förstärker detta 
också. Budskapet 
förmedlas ganska 
faktiskt. 
 

Bild 7  

verkligt. Att det går att 

Sex och främst 
sexdrömmar. Drömmar 
om ett fantasi land. 

Väldigt dåligt faktiskt. 
Ganska tydligt faktiskt. 
Budskapet förmedlas 

 

Ganska mycket fokus på
sex. Fantasiland, 
o
göra annat än sova i en 
hästens säng.  

Frihet, sexuallitet. 
 

ganska bra i reklamen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7 

Kommentarerna är färgade i tre olika färger för att skilja på vad Eric Fagerström, Anna 

Fransson och Nils- Pett gt följande ordning; 

Erik Fagerström
2. Anna Fransson 
3. Nils-Petter Nilss

er Nilsson har sagt enli

1.   

on 

 Vilket budskap 
förmedlar 

reklambilden? 

Vad symboliserar 
huvudtecknen i 
reklambilden? 

Hur tydligt förmedlas 
reklambildens 

budskap? 
Bild 1 

är en snabb bil. 
n bil som symboliserar 

Karriär, diplomatbil, 
businessman. 
 

ort. 
ör man bilen blir man 

en vinnare. Framgång 
och seriositet. 
 

Lyxbil som du kan åka 
fort i. Det 
E

Lyx och motorsp
K

På en mellan nivå. 
Budskapet förmedlas 
tydligt. Budskapet 
förmedlas tydligt. 
 

Bild 2 Lång väntan. Något om 
att de har bilar med 

t 

Tråkighet och låg budget. 
Pojken med peruken 

n 

udskapet 
 nerfällbart tak. Varav 

pojken har en peruk på 
sig. Inget tydligt, men at
det går snabbt. 
 

verkar symbolisera ett 
nedfällbart tak. 
Jag tänker mest på 
koncentrationsläger när 
jag ser bilden, grått, 
fattigt Tyskland. Att ma
kan tappa peruken, 
väldigt svårtydd. 
 

Budskapet förmedlas 
dåligt. B
förmedlas otydligt! Nog
mest för att få folk att 
undra. Väldigt dåligt. 
 

Bild 3 
 
 

 

Fattigdom. Bilen är snabb 
 

n. 
bt, lite på 

ett humoristiskt sätt. 
 

ten som 
 snabba 

n 

t förmedlas 

 

emärkelsen att den blir 
omtalad, då ingen riktigt 
förstår den. Väldigt 
dåligt. 
 

och kan blåsa bort en hatt
i farten, när den susar 
förbi. Eller få en hatt att 
trilla eller flyga av och 
landa på en annan perso
Att det går snab

F
tr

attigdom. Hat
illar av när den

bilen susar förbi. Att ma
kan tappa sin hatt, 
svårtydd. 
 

B
d

udskape
åligt. Otydligt! Känns 

inte som en effektiv 
reklam för att få mig att 
köpa bilen. Men kanske
effektiv i den 
b

Bild 4 Snabba lyxbilar. En 
snabb bil! Väldigt osäkert 
budskap, tror det är 
hastighet som ska 
förmedlas. 
 

Motorsport. Texten visar 
att bilen är väldigt snabb. 
Svårläst text, osäkert. 
 

Budskapet förmedlas 
tydligt. Med hjälp av 
texten så blir budskapet 
tydligt. Ganska dåligt. 
 

Bild 5 Lyx. En snabb bil. 
Hastighet. 
 

Även här lyx. Bilen är så 
snabb att man inte hinner 
knappa in vart man ska 
på GPS:en. Går snabbt att 
köra bilen. 
 

Budskapet förmedlas 
tydligt. Tydlig tack vare 
texten. Budskapet 
förmedlas bra. 
 

Bild 6 Att du kan åka snabbt i 
bilen. Bilen är snabb 
istället för rymlig. Styrka, 
prestanda, 
terrängegenskaper. 

Förbättring och 
prestanda. Visar att man 
hellre kör på snabbhet än 
rymlighet. Liknelse med 
djur. 

Budskapet förmedlas 
halv bra. Inte jättetydligt 
budskap. Ganska bra. 
 



  
Bild 7 Face lift. Otydligt 

budskap. Otydligt 
Även här face lift. 
Texten förmedlar 

budskap. utseende förändring. 
Förstår ej. 
 

Budskapet förmedlas 
halv bra. Inte så tydligt. 
Väldigt dåligt. 
  

Bild 8 Lyx och prestanda. 
 är snabb. 

 detta, men 
sna

Prestanda. Texten 
förmedlar att bilen är 
snabb, inte bilden. 
In
 

Budskapet förmedlas 
halv bra. Tydligt tack 
vare texten. Väldigt 

Bilen
Osäker kring

bbhet. 
 

get tydligt. dåligt. 
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