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Abstract 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda hur tjänsteföretag 

inom charterbranschen arbetar för att stärka sitt varumärke, samt att utreda 
hur och vilka associationer som skapas kring varumärket.  

 
Purpose:  The purpose with this study is to evaluate how leading companies in the 

“charter branch” create brand equity and associations related to the brand.  
 
Metod: Försöka implementera en modell för att få en klarare bild över hur charter 

företag arbertar för att stärka sina varumärken, författarna använder sig 
olika litteratur käller samt emperiska studier. 

 
Methodology:   To test the anticipated model in the context of how charter companies work 

to establish a stronger brand, the authors use data collected from different 
literature sources and empirical findings. 

 
Resultat: Resultaten visar hur viktigt det för företag att hitta nya metoder för att 

stärka sitt varumärke, samt betydelsen för tjänsteföretag av att hitta sin 
egen plats i en konkurrenskraftig marknad. 

 
Findings: The results underline the importance of always finding new methods to 

establish a strong brand, and the value for service companies have to find 
their own place on a competitive market. 
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Avgränsning: Genom att begränsa vår undersökning valde vi att koncentrera oss på 

endast två charterföretag, detta för att skapa en bättre och djupare inblick 

på vår frågeställning.  De två charterföretagen som vi har valt att undersöka 

och utgå ifrån är; Apollo och Ving. Anledningen till detta är att de är 

marknadsledande och har lyckats skapa ett starkt varumärke.   

 
Research limitations: We choose to limit our study by choosing two different charter 

companies, this choice made it able for us to get deeper understanding to 
our purpose. The two companies that we choose to investigate where: 
Apollo and Ving. The reason was because these two companies are market 
leaders and they have managed to create a strong brand.   

 
Nyckelord: Varumärkeskapital, kärnvärde av tjänst, postionering, märkesidentitet, 

marknadskommunikation, intern märkeslojlitet, associationer 
 
Keywords: Brand equity, core value of services, brand identity, positioning, market 
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Summary 
Today’s leading companies have illustrated the importance of establishing a strong brand, 

with the help of a strong brand companies can easily find their place on the market.  

If a company manages to develop and renew parts within the brand the future just might be 

bright. 

 

Because of the complex within the service market companies have to depend on a strong 

brand, and that’s the reason why we choose to examine the service sector a bit closer to find a 

branch where companies have to depend on the success of the brand. 

The choice fell on the charter companies a branch where companies have to transmit 

knowledge and safety in order to draw customers. 

 

The purpose with this study is to evaluate how leading companies in the “charter branch” 

create brand equity and associations related to the brand. The process of strengthen the brand 

is synonymous with the creation of the brand equity. 

The literature studies in brand equity gave us a deeper understanding on the conditions 

companies have to face in order to create a successful brand. We managed to create a “model” 

based on the literature studies, which was divided into sex different parts on how companies 

build brand equity, we even included a part that only focused on associations. 

 

Interviews where made with two leading charter companies Apollo and Ving in order to find 

out and compare if the companies where using the “model” to build brand equity and evaluate 

the brand associations. The results showed that we found similarities between the theory and 

the empirical answers about brand equity and associations. The interesting point was that 

none of the companies used any special strategy both companies use have used their own way 

to build brand equity. Although the results showed that they did follow the presented theories 

in most cases. The astonishing thing was that both of the companies that are have developed 

two different ways and are using different methods for being on the top of the market.  
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Sammanfattning 
Dagens ledande företag har visat hur stor betydelse varumärken har, med ett starkt varumärke 

kan företagen skapa sin plats på marknaden. Lyckas även företagen utveckla och förnya 

detaljer kring varumärket har de vanligen en ljus framtid till mötes. 

 

Eftersom tjänstmarknaden är en marknad där företagen är väldigt beroende av ett starkt 

varumärke valde vi att undersöka just tjänstesektorn lite närmare, för att hitta en bransch där 

varumärket har en stor betydelse för företagen. Valet föll på charterbranschen, en bransch där 

företagen måste utstråla kompetens och trygghet för att locka sina kunder.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledande charterbolag arbetar för att skapa 

varumärkeskapital och ta reda på vilka associationer som skapats i samband kring varumärket. 

Processen för att skapa ett starkt varumärke kan definieras som att skapa varumärkeskapital. 

 

Efter att ha tagit del av litteraturforskningen kring varumärkeskapital lyckades vi skapa en 

förståelse om innebörden och villkoren för att skapa och utveckla ett framgångsrikt 

varumärke. Utifrån litteraturen har vi strukturerat upp arbetet efter en ”mall” som baseras på 

sex olika beståndsdelar för att skapa varumärkeskapital och även tagit med associationer som 

en egen del. 

 

För att besvara vårt syfte utförde vi intervjuer med två ledande charterbolag Apollo och Ving 

för att jämföra om dessa företag använde sig av ”mallen” för att skapa varumärkeskapital och 

få en inblick över associationerna som skapas runt om varumärket. Resultatet blev att vi fann 

en hel del likheter mellan teorin och svaren från respondenterna om varumärkeskapital och 

associationer. Det intressanta var att inget av företagen använde sig av någon speciell strategi 

utan både hade sina egna vägar för att skapa varumärkeskapital, trots det kunde vi konstatera 

att till stora delar har båda företagen verkar ha tagit del av den litteraturforskning vi redogjort 

för. Det som var häpnadsväckande var att både dessa marknadsledande företag har utvecklats 

på två olika sätt och använder sig utav olika metoder.  
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1. Introduktion 
I detta kapitel börjar vi med att ge en kort inledning samt en bakgrundsbeskrivning. Därefter 

följs uppsatsen med en problemformulering som därpå leder till syfte och avgränsning. 

Strukturen är indelad på följande sätt för att sätta ramarna för uppsatsen samt skapa en 

förståelse för problemet som skall belysas.  

1.1.  Inledning 
Utgångspunkten utifrån våra funderingar kring varumärken och dess uppbyggnad visar att i 

dagens affärsvärld är det oerhört viktigt för alla företag att skapa konkurrensfördelar genom 

att särskilja sig från sina konkurrenter. Precis som forskning hävdar är differentiering en 

konkurrensstrategi som innebär en särskiljning utav produkten som erbjuds.1 Företagen 

arbetar ständigt med att försöka förmedla sitt budskap med så små medel som möjligt. Detta 

för att tillta försäljningen både kort och långsikt, dessutom nyttjade konkurrensmedel för att 

presentera sina erbjudanden och därmed ge företaget en lämplig profil. Detta för att erhålla 

konkurrensfördelar på marknader som företaget verkar i.2  

Ett företags varumärke har utvecklats till ett viktigt verktyg för att förmedla det företaget har 

att erbjuda därtill även vad det står för. Det avser inte bara för företagen att skapa ett 

varumärke, företagen måste dessutom ständigt arbeta med att utveckla, förnya och stärka det 

för att på så sätt generera sig en ledande position på sin marknad.  

 

I samband med att konkurrensen blir allt hårdare inom tjänstemarknaden måste företag inom 

dessa branscher fokusera på att hela tiden upprätthålla sitt varumärke.  

Författaren Ingemarsson hävdar att alltmer lågprisflyg har uppkommit med pressade priser till 

allt fler destinationer. Utbudet av erbjudanden varierar, en del kommer från nya 

lågprisflygbolag men även etablerade och traditionella flygbolag har också börjat erbjuda 

lågprisalternativ. Flygbranschen har förändrats och flygbolagen försöker anpassa sig i en allt 

tuffare konkurrenssituation.3 Charterbranschen är ett tydligt exempel på hur antalet aktörer på 

marknaden har ökat markant på den senaste tiden, konsumenter kan nu mer välja och vraka 

bland företag som erbjuder alltifrån lyxresor till mindre kostsamma alternativ. 

 

                                                 
1 Porter, M.E, 1995, Konkurrensstrateg s 53-56 
2 Osarenkhoe, & Bennani 2007, An exploratory study of implementation of customer relationship management 

strategy 
3 Ingemarsson, M Monopolmarknader i förändring, 2004, s. 5 
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Forskare menar att det har förekommit väldigt lite forskning kring marknadsföring inom 

tjänstesektorn i allmänhet och varumärken i synnerhet. Vi anser att det är väsentligt för 

tjänsteföretagen att skapa ett starkt och hållbart varumärke eftersom det är svårare för en kund 

att utvärdera kvalitén på en tjänst jämfört med en vara. Detta kan bero på enligt oss att en 

kund kan t.ex. se och röra en vara medan en tjänst måste konsumeras innan den kan 

utvärderas. Enligt Gilmore och Pine kan tjänster delas upp i två olika kategorier; funktionella 

och upplevelseorienterade tjänster. En funktionell tjänst kan definieras som fysisk aktivitet 

som utförs av den som beställer den, medan en ”upplevelsetjänst” baseras på den tid 

konsumenten spenderar och dess minnesvärda händelser som associeras med tjänsten.4  

Vi kommer med denna uppsats att fokusera på hur charterbolag utvecklar och stärker 

varumärken som associeras med upplevelsetjänster. 

1.1.2. Problemformulering 
 Hur arbetar charterföretag för att stärka sitt varumärke? 

 Vilka associationer har skapats i samband med charterbolagens starka positioner inom 

sina respektive marknader? 

1.1.3. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda hur tjänsteföretag inom 

charterbranschen arbetar för att stärka sitt varumärke, samt att utreda hur och vilka 

associationer som skapas kring varumärket.  

1.1.4. Avgränsning 
Genom att begränsa vår undersökning valde vi att koncentrera oss på endast två 

charterföretag, detta för att skapa en bättre och djupare inblick på vår frågeställning.   

De två charterföretagen som vi har valt att undersöka och utgå ifrån är; Apollo och Ving. 

Anledningen till detta är att de är marknadsledande och har lyckats skapa ett starkt varumärke.   

 

                                                 
4 Gilmore. & Pine 1999, The experience economy 
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1.1.5. Disposition 
Denna uppsats är disponerad i 7 olika kapitel. Uppsatsen är upplagd på följande sätt. 

 

Kapitel 1, Inledning: I inledningen introduceras uppsatsens bakgrund samt frågeställning som 

anses vara relevanta för uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 2, Metod: I detta kapitel redogör vi olika forskningsmetoder som vi kommer att 

använda oss utav samt hur vi går tillväga kring uppsatsen. 

 

Kapitel 3, Teori: Här presenteras de teorier samt dess definitioner och begrepp som vi har 

tagit del av och anser vara relevant för våra frågeställningar. 

 

Kapitel 4, Företagspresentation: Här redogörs en kort bakgrundsbeskrivning av de två 

företagen vi har valt att analysera; Apollo och Ving.  

 

Kapitel 5, Empiri: I detta kapitel presenteras resultaten av vår empiriska undersökning av 

respektive företag.  

 

Kapitel 6, Analys och diskussioner: I det sjätte kapitlet sammanställs, analyseras och 

diskuteras resultaten med teorin. 

 

Kapitel 7, Slutsatser: Här presenteras de slutsatser och reflektioner som vi ha kommit fram till 

genom att analysera teorin med våra undersökningar. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har gått tillväga med uppsatsen, dvs. vilka olika 

metoder vi har använt oss utav och varför vi har använt oss utav dessa metoder. Syftet med 

metoden är att ge en klarar inblick för läsaren.  

2.1 Vetenskapssyn 
Kunskaper och färdigheter ger en bättre förstålelse för hur man kan strukturera ens 

undersökning och genomföra detta. De vägar man kan använda sig av för att söka information 

är bland annat kvantitativa och kvalitativa metoder. Givet är det för oss att den metod vi väljer 

att använda oss utav beror på vilken som passar tillförlitligast in på vår problemformulering:  

Hur arbetar charterföretag för att stärka sitt varumärke?  

Vilka associationer har skapats i samband med charterbolagens starka positioner inom sina 

respektive marknader? 

Metoden ska även bidra till en bättre förståelse kring syftet med uppsatsen;  

Vilket är att undersöka och utreda hur tjänsteföretag inom charterbranschen arbetar för att 

stärka sitt varumärke, samt att utreda hur och vilka associationer skapas kring varumärket.  

 

Kvantitativa metoder inställer sig på att samla in fakta och undersöka dessa relationer, 

dessutom är metoden strukturerad, dock är den präglad av kontroll från forskarens sida.  

För att kunna genomföra en analys och jämförelser krävs det att uppläggningen och 

planeringen karakteriseras av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. 

Denna metod används ofta om man vill ha en statistisk beräkning av sambanden mellan vissa 

företeelse.5 Kvalitativa metoder är mer uppfattade som en mjuk metod som oftast ger verbala 

och utvecklade svar. Till skillnad från kvantitativa metoder lägger man inte ner lika mycket 

fokus på olika mätningar. Dock är det nästan omöjligt att undgå mängdangivelser och siffror i 

en kvalitativ forskning.6 När man genomför en kvalitativ undersökning försöker man att gå in 

mer på djupet än bredden, forskaren ska i så stor utsträckning som möjligt ha ett nära och 

direkt förhållande till det som ska studeras. Vid en kvalitativ undersökning har forskare större 

flexibilitet att styra frågorna under t.ex. en intervju.7 När man står inför val mellan dessa olika 

metoder bör man lägga fokus på problemformuleringen och frågställningen i studien samt 

metodernas för – nackdelar bör vägas in. 

 

                                                 
5 Idar Magne Holme, 1991, Forskningsmetodik, s.11 
6 Repstad 1993, Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.108 
7 Repstad, P. 1993, Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.10 
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Däremot finns det inget som säger att man inte kan använda sig av en slags kombination 

mellan dessa metoder, enkäter eller intervjuer utförda bland ett representativt urval av 

personer är ett exempel.8  

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en mer kvalitativ undersökning snarare än en 

kvantitativ. Vi ansåg att våra frågeställningar krävde en djupare forskning som enklast skulle 

kunna besvaras genom en kvalitativ undersökning. Detta eftersom kvalitativa metoder ger oss 

mer verbal och utvecklade svar istället för att fokusera på olika mätningar. Hade vi valt att 

använda oss av en kvantitativ undersökning hade vi visserligen fått svar på våra frågor men vi 

ville även ha svar på bakomliggande orsaker till våra problemformuleringar. Detta besvaras 

säkrast genom en kvalitativ undersökning dvs. en intervju. 

2.2. Datainsamling 
Efter en del funderingar kom vi slutligen fram till intressanta frågeställningar som vi vill 

undersöka vidare. Vi anser att det är viktigt att skapa en röd tråd genom hela uppsatsen för att 

göra det så intressant som möjligt för läsaren. För att skapa en röd tråd genom hela uppsatsen 

har vi valt strukturera arbetet så att läsaren ska få en ökad förståelse kring vår 

problemformulering. Vi har använt oss av metoder som ger oss korrekt och tillfredsställande 

information för att kunna reflektera över våra frågeställningar.  

Det finns olika sätt att samla in information, bland annat finns det två grundläggande sätt; 

studier av primärdata och sekundärdata. Det som undersökaren själv samlar in och analyserar 

är primärdata och information som redan finns tillgänglig genom att någon annan har samalt 

in för eget ändamål är sekundärdata9. 

2.3. Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra denna undersökning kommer vi att behöva samla in information om 

charterbolagen Ving och Apollo. I denna uppsats kommer vi både behöva använda oss av 

primär och sekundärdata. Primärdata kommer att ske i form av våra intervjuer med 

marknadsansvariga på respektive företag. Sekundärdata kommer att ske genom relevant 

litteraturforskning, samt artikel undersökningar. Vi har även använt oss utav sekundärdata i 

form av charterföretagnes interna dokumentation, dvs. deras hemsida samt olika typer av 

broschyrer, för att förstå hur Apollo och Ving arbetar för att skapa ett starkt varumärke.           

Informationsinsamling av primärdata är en arbetsprocess som oftast kan uppfattas som både 

resurs och tidskrävande.  

                                                 
8 Eriksson 2001, Att utreda, forska och rapportera, s.199 
9 Eriksson, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s.65 
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Dock är denna metod nödvändig eftersom det inte alltid finns tillgång till sekundärdata inom 

de relevanta frågeställningarna.10  

Efter att ha analyserat all nödvändig litteratur inom tjänstemarknadsföring började vi fundera 

på vilken kvalitativ metod vi kunde använda oss av för att framställa resultatet på bästa sätt. 

Kvalitativ metod ansåg vi vara lämpligast eftersom tjänstemarknadsföring kan uppfattas som 

ett komplext ämne där svaren inte oftast framställs ur mätningar utan det är mer fokus på 

verbala och utvecklade svar. Vi anser att en uppsats skall dels väcka nyfikenhet hos läsaren 

och samtidigt ge mer kunskap om ämnet vi har valt att skriva om. 

2.4. Intervju 
En Intervju kan vara nyckelfaktor för att samla in information som inte finns dokumenterad. 

Oftast handlar det om att man vänder sig till människor som representerar ett företag för att 

insamla den önskade informationen. Intervjuer kan delas upp i olika typer av strukturer; 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade.  

En strukturerad intervju innebär att frågorna och frågeområdena är förutbestämda. Ett 

exempel på en strukturerad intervju kan vara en enkätundersökning där frågorna är 

förutbestämda och svaren bearbetas kvantitativt. Vid en mer djupgående analys använder man 

sig ofta av ostrukturerad intervju vilket innebär att intervjuformen inte är bestämd i förväg, 

dessa intervjuer handlar mer om att tala fritt utifrån problemområdet. Det förkommer även ett 

mellanting mellan intervjuformerna som tidigare har nämnts, denna intervjuform kallas för 

semistrukturerad intervju. Denna typ av intervju handlar om att förse respondenten med teman 

och frågor som skall behandlas. Till skillnad från strukturerad intervju bearbetas och 

analyseras oftast svaren kvalitativt från ostrukturerade och semistrukturerade intervjuformer. 

Detta för att man inte enbart vill ha reda på vad som har skett utan även få en djupare inblick 

på de bakomliggande orsakerna.11  

Med tanke på vår frågställning valde vi att utgå från ostrukturerade samt semistrukturerade 

intervjuformer för att skapa en så kvalitativ undersökning som möjligt. 

 

Intervjuer kan även ske på olika sätt såsom besöksintervju, telefonintervju och mailintervju. 

Besöksintervju ger vanligast en kontrollerad intervjusituation, intervjuaren har möjlighet att 

formulera om samt utveckla frågorna om respondenten har svårt att förstå dem. Dessutom har 

intervjuaren frihet att följa upp en fråga i fall man inte är nöjd med svaret. En annan fördel 

med besöksintervju är att man kan använda sig utav visuella bilder och skalor för att 

tydliggöra frågan.  

                                                 
10 Christensten, L, 1998 Marknadsundersökning s.66 
11 Christensten, L, 1998 Marknadsundersökning s.133 
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Kroppsspråket utgör även en viktig funktion vid besöksintervju, med hjälp av kroppsspråket 

kan man ta del av flera iakttagelser. Nackdelarna med besöksintervjuer är att de oftast är 

tidskrävande och mer kostsamma än en telefonintervju. 

Telefonintervju har den fördelen att de inte är lika tidskrävande som besöksintervjuer, samt att 

kostnaden för intervjun i regel brukar vara låg. Däremot får intervjuaren en begränsad 

möjlighet att utveckla sina frågor dessutom har man inte en möjlighet att klargöra frågorna 

med hjälp av visuella bilder.12 Det sistnämnda alternativet är att man mailar över frågorna till 

respondenten. Det är nog det sista alternativet som intervjuare blir tvungen att ta till, detta är 

oftast pga. tidsbrist hos respondenten. Fördelarna är att de sker snabbare eftersom 

respondenten själv läser igenom frågorna samt att de kanske blir lättare för respondenten att 

uppfatta frågorna eftersom de själva läser dem. Nackdelen är återigen att det inte finns någon 

möjlighet alls att utveckla frågorna samt ställa ledfrågor. 

Vi har i vårat fall valt att använda oss av både besöksintervju och e-mail intervju detta beror 

till största del på att tidsbrist hos de olika företagen. Med Ving hade vi förmånen att 

genomföra en besöksintervju vilket gav oss mycket bra underlag för vår fortsatta studie. 

Intervjun med Apollo däremot genomfördes via e-mail trots det fick vi tillräckligt med 

information för att kunna forska vidare i vår studie. 

2.5. Val av företag 
Vi anser att skriva en C-uppsats handlar om att hitta intressanta problemformuleringar som 

författare kan forska djupare inom. Eftersom vi båda är ekonomistuderande och har inriktat 

oss på marknadsföring ansåg vi för tjänstesektorn är intresserat att gå djupare på och få en 

större förståelse för. Tjänstesektorn är en bransch som har utvecklas enormt den senaste tiden, 

och där antalet företag ökar år efter år.  

Upplevelseindustrin är en tjänstebransch där konkurrensen har blivit knivskarp den senaste 

tiden, pga. dagens teknik har fler aktörer kunnat inta marknaden. Charterbolag som har varit 

marknadsledande på chartermarknaden under en längre tid måste ha arbetat effektivt med att 

stärka och utveckla sitt varumärke. Eftersom fokus på denna uppsats är charterbranschen, föll 

vårt urval på företag som har haft förmågan att skapa ett slagkraftigt varumärke samt är 

etablerad och marknadsledande under en längre tid. Kriterierna i samband med vårt urval av 

företag ska vara följande: 

 

 Företaget ska vara etablerat, minst 10 år gammalt 

 Företag ska vara verksamt inom tjänstesektorn 

                                                 
12 Eriksson, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s.85-86 
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 Företaget måste vara positionerad som en av de största inom sin marknad 

 Företag ska ha lyckats skapa ett slagkraftigt varumärke 

 Företaget måste vara ett charterbolag 

 

 

 

Samtidigt måste vi ta hänsyn till att de problemformuleringarna vi har valt att fokusera på kan 

ibland handla om känslig information som inte alla företag vill ge ut och därmed minskar 

chanserna att analysera de företag vi kanske hade tänkt från början. Dessutom har vissa 

företag inte alls ha tid med att ställa upp på en intervju för studenter. 

Vår tanke var från början att intervjua de tre största marknadsledande charterbolagen i Sverige 

vilket är Apollo, Ving och Fritidsresor. Tyvärr visade det sig att ingen i Fritidsresor ville ställa 

upp på en intervju, de godtog inte ens en mailintervju vilket andra företag har valt att ta till 

eftersom de har haft tidsbrist. När vi senare tänkte ta Sveriges fjärde marknadsledande 

charterbolag Always, visade de sig att systerbolaget Ving har köpt upp dem. Efter vidare 

undersökning valde vi att kontakta ett flertal charterbolag som vi ansåg var marknadsledande, 

inte heller de hade tid att ställa upp. Därför utgår vi nu endast från Apollo och Ving. 

 

Apollo är en av de tre största researrangörerna i Sverige, de är marknadsledande på Grekland. 

Företaget arbetar med att upplevas modern och anpassbar än de andra aktörerna på 

marknaden. Apollos fokus ligger på frihet, småskalighet samt lokal prägel.13

Vi valde att analysera Apollo eftersom företaget under längre tid har varit framgångsrika inom 

chartermarknaden, de har egna flygplan och hotell dessutom har de lyckas skapa ett starkt 

varumärke som intressant och innovativt. 

 

Ving är en av Skandinaviens största researrangörer och ingår i MyTravel Sweden AB. Ving 

försöker alltid ligga steget före och vara först på markanden med det nyaste. Med detta kan 

man säga att Ving var först med billiga resor för singelresenär, direktförsäljning, barnklubbar, 

betalkort, prisgaranti och med egna hotell. De har ett brett sortiment av resor och erbjuder 221 

resmål i 52 länder. Ving ser sitt mål att alla kunder ska ha en möjlighet att hitta sin resa hos 

Ving och känslan av resan ska sitta kvar länge. Ving sätter högt värde på att kvalitén skall 

vara på topp och de har möjlighet att kontrollera det eftersom de har egna flygplan och egna 

hotell. Eftersom vi anser att Ving är de mest innovativa charterföretagen och är ledande inom 

                                                 
13http://www.apollo.se/NR/exeres/9134BB4E-9FD5-42CC-AFBE-

9ADB674C1385,frameless.htm?NRMODE=Published 
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charterbranschen ansåg vi att de är relevanta att analysera.14

2.6. Teoretisk referensram 
I början av uppsatsskrivandet försöker man hela tiden finna en intressant problemformulering 

samtidigt måste den vara relevant och kunna kopplas med den litteraturforskning som finns 

tillgänglig. Varumärken förkommer allt oftare i dagens affärsvärld, med det ökade antalet 

företag inom tjänstesektorn blir varumärkesuppbyggnaden en viktig fas.  

Syftet med denna uppsats är som vi nämnt tidigare att försöka analysera hur charterföretagen 

har etablerat fram ett starkt varumärke samt hur man arbetar för att utveckla sitt varumärke.   

Det kan finnas en del problematik med att hitta relevant forskning kring vår 

problemformulering eftersom varumärkesuppbyggnad är ett relativt ”nytt” ämne inom 

marknadsföring. Efter en del funderingar försökte vi plocka fram de delarna av 

litteraturforskning inom varumärkesuppbyggnad och utveckling som vi ansåg vara intressanta 

och skulle kunna ge oss perspektiv kring vår problemformulering. Efter att ha bearbetat den 

litteraturforskning som finns försökte vi lyfta fram delar som vi anser har med uppbyggandet 

av ett starkt varumärke att göra samt de faktorer som vi anser att företag ska tänka på när de 

utvecklar och stärker sitt varumärke. Delarna vi valde att gå vidare med blev; 

 

 Varumärkeskapital 

 Kärnvärde av tjänst 

 Positionering 

 Märkesidentitet 

 Marknadskommunikation 

 Intern märkeslojalitet 

 Associationer 

 

Vi anser att alla dessa delar är relevanta för vår problemformulering och bidrar till en större 

kunskap om själva processen för uppbyggandet av ett varumärke, dessutom vilka 

associationer som kan skapas i samband med att företag lyckats etablera ett starkt varumärke. 

Därtill anser vi att delarna ger oss en djupare förståelse som vi kommer senare att koppla ihop 

med intervjusvaren. Detta leder till en stabil struktur som vi senare kan använda oss vid 

analysen av vår problemformulering. 

 

                                                 
14 www.ving.se/info 
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3. Teori  
I detta kapitel kommer vi att förklara relevanta teorier och modeller för våra 

frågeställningar. Vi kommer bland annat att ta upp varumärkeskapital, märkesidentitet, 

kärnvärde av tjänst, positionering, marknadskommunikation, internmärkeslojalitet och 

associationer. 

3.1. Varumärkeskapital 

3.1.1. Varumärkeskapital 
Enligt Leiser är dagens uppfattning om varumärke mycket mer komplicerat än vad det var för 

flera år sen, då man ansåg att ett varumärke tolkades mer som en representation i form av en 

logotyp eller slogan. Numera definierar man varumärken som förväntningar och associationer 

som kopplas samman med företaget eller produkten. Det handlar om hur kunder tänker och 

känner kring produkten.15  

Aaker menar att de tillgångar och skulder som förbinds till ett varumärke kan antigen öka 

eller minska värdet av produkten eller tjänsten, detta kallas för varumärkeskapital. Kapitalet 

består utav fem olika delar; lojalitet, kännedom, upplevd kvalitet, associationer och övriga 

tillgångar. Förutsättningarna för att ett varumärke skall kunna expanderas och utvecklas är att 

de har lyckats bilda ett starkt varumärkeskapital vilket leder till en stabil grund att stå på.  

 

Lojalitet; ett varumärke som är känt har alltid en stor andel lojala kunder dvs. återkommande 

kunder. Detta är något som alla företag eftersträvar, dels för varumärkets överlevnad och 

etablering. Lyckas företagen skapa detta beteende hos kunderna skapar förtaget något som 

betecknas för varumärkeslojalitet. Ett företag med stark varumärkeslojalitet bidrar till 

minskad marknadsföringskostnad och gör det svårare för konkurrenterna att locka över de 

lojala kunderna.16 Genom att skapa en slags belåtenhet bland konsumenterna skapas lojalitet 

först kring varumärket sedan till produkten, vilket gynnar företaget när man beslutar sig för att 

lansera nya produkter med samma varumärke. Dessa produkter uppfattas vanligen positivt 

och har möjligheter att knyta åt sig samma lojala kunder som tidigare. Anledning till detta är 

att lojala kunder inte ser någon anledning att byta varumärke eftersom det medför till en högre 

kostand när det gäller tid, pengar och risk.  

 

 

                                                 
15 Leiser M, 2004, Understanding brands value: advancing brand equity tracking to brand equity management,  

, p. 217 
16 Aaker, 2005, Strategic Market Management, s 14 
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Dock bör företag alltid se upp med sina konkurrenter, även om man har lojala kunder kan 

konkurrenterna komma med bättre alternativ vilket kan få kunden att vilja prova på något 

nytt.17

Kännedom; kännedom om ett varumärke som tillfredställer en kunds behov ger möjligheter 

för personen i fråga att lättare att känna igen produkten. En viktig förutsättning för att kunna 

etablera ett varumärke är att det förekommer stor kännedom om varumärket på marknaden, 

annars lyckas man inte skapa lojala kunder.18 När man försöker etablera ett starkt varumärke 

eftersträvar företagen att deras målgrupp ska i första hand tänka på just deras produkter, detta 

kallas för ”Top- of – mind”.19

Upplevd kvalitet; när en kund jämför två varumärken som konkurrerar med varandra 

definieras denna handling som ”upplevd kvalitet”. En kund som har hittat ett varumärke med 

god kvalité är oftast mer villig att betala ett högre pris för att få uppleva samma kvalité igen 

och förenklar företagens positioneringen och differentieringen av varumärket.  

Associationer; som Leiser nämner är varumärkeskapital en förutsättning för företagen att 

skapa associationer till varumärket.20 Även Aaker menar att en association bidrar till att 

företagen lättare kan differentiera och positioneras sitt varumärke samt att kunderna lättaren 

kan värdera olika varumärken. Vidare förklarar Aaker att associationer kan vara allt från en 

produkts attributioner, situationer och symboler, däremot är det associationen som väger 

tyngst och påverkar konsumentens köpbeteende.21

Övriga tillgångar; övriga tillgångar kan urskiljas som patent, varumärkesrättigheter och 

värdefulla relationer i en distributions kedja. Att inneha patent för ett varumärke hindrar 

konkurrenterna från att tillverka en likvärdig produkt, detta kan dessutom göra att varumärket 

särskiljer sig och skapar konkurrensfördelar. 22

 

Efter att ha tagit del av litteraturforskning kring varumärkeskapital valde vi att fokusera på 

Aakers fem olika faktorer på hur man expanderar och utvecklar ett starkt varumärke. Dessa 

fem faktorer ger oss en överblick över hur ett företag ska arbeta för att stärka sitt varumärke. 

Aakers metoder känns relevanta och aktuella för vår analys av hur charterbolagen kan arbeta 

för att stärka sitt varumärke. Lojalitet bland kunder är något som charterbolag är beroende 

                                                 
17 Aaker, 2000, Brand Leadership, s. 262 – 265  
18 Aaker, 2000, Brand Leadership, s.17 
19 Dahlen & Lange, 2003 Optimal marknadskommunikation, s.101 
20 Leiser M, 2004,Understanding brands value: advancing brand equity tracking to brand equity management, 

p. 217 
21 Aaker, 2000, Brand Leadership, s.17 
22 Aaker, 2005, Strategic Market Management, s.8 
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utav, lyckas man knyta åt sig lojala kunder underlättas arbetet med att stärka varumärket.  

För att etablera sig som ett starkt varumärke inom charterbranschen krävs det att kunder har 

kännedom om företaget. Som vi nämnde tidigare tillhör charterbranschen upplevelseindustrin 

och varje tjänst som erbjuds utvärderas efter den upplevda kvalitén. Associationer bildas vid 

etablering av ett varumärke därför är det viktigt för företagen att analysera och försöka skapa 

positiva associationer. Leisers artikel “Understanding brands value” gav oss en djupare 

förståelse över hur viktig varumärkeskapital är i samband med utvecklingen av ett varumärke, 

därför kommer varumärkeskapital vara en viktig utgångspunkt när vi senare analyserar svaren 

från intervjuerna. 

3.1.2. Kärnvärde av tjänst 
Författarna Albertsson & Lundqvist hävdar att en central ledningsuppgift i ett tjänsteföretag är 

att utveckla tjänstekoncept och ha ett välfungerande servicessystem. Konceptet skall visa 

vilka behov företaget ska tillfredställa, vilken målgrupp företaget vänder sig till samt på vilka 

sätt detta genomförs. Kärnvärdet av tjänster kan delas upp i fyra kritiska kategorier;  

Tjänster är immateriella; det går inte att ta på en tjänst såsom det gör med en vara. Däremot 

blir en del tjänster förknippade med konsumtionen av varan, i vissa fall blir det komplicerat 

att avgöra vilket som är av störst betydelse, varan eller tjänsten.  

Tjänster kan inte lagras; Tjänster konsumeras vid samma tillfälle som de produceras. Med det 

menas det att om en viss tjänst inte går åt, tex en flygstol, är tjänsten förlorad, därtill även den 

täckningsbidraget som flygstolen skulle ha bidragit med. Därför kan inte ett tjänsteföretag 

”tillverkas på lager”, därför är det viktigt för företagen att hitta lösningar på problemet med 

kapacitetsutnyttjande.  

Tjänster innebär samspel mellan säljaren och köparen; Vanligtvis innebär en tjänst någon 

form av samverkan mellan säljare och köpare. Kundens värderingar av tjänstens kvalitet är 

ofta ett resultat av hur samspelet upplevs samt ifall kunden återkommer. Därtill menar även 

författaren Winter att företagen skall ge sin personal arbetsuppgifter som är stimulerande för 

att de i sin tur ska ge den bästa servicen.23  

Tjänster är personlighetsintensiva; Kvalitén av tjänsten är beroende av hur människor som 

arbetar med tjänsten uppträder samt hur deras personlighet uppfattas. Därför är det oerhört 

viktigt att tjänsteföretag arbetar med att träna upp sina medarbetare till ett professionellt och 

kundanpassat beteende och alltid se till att personalen bibehåller korrekt kvalité. 24

 

 

                                                 
23 Winter Barry,1995, Assessment centres: keeping up with and getting ahead of changing organizations, s.17 

24  Albertsson & Lundqvist, 1997, Marknadsföring, s. 148-149 
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Detta teoriavsnitt gav oss mer kunskap och förstålelse om hur viktigt det är för tjänsteföretag 

att skapa differentieringsfördelar. Dessa fyra kategorier som har presenteras har en viktig 

koppling till de tjänster charterbolagen har att erbjuda. Det som kan ge charterbolagen en 

långsiktig differentieringsfördel är att produkten både karaktäriserar funktionella och 

emotionella mervärdena. Med detta menas det att produkten tillfredställer konsumenter på så 

sätt att de vet vad varumärket har för avsikter att förmedla, genom att skapa denna 

medvetenhet stärks en långsiktig konkurrensförmåga. Dock kan det tidvis bli svårt att särskilja 

sin kärntjänst eftersom liknande charterbolag erbjuder liknande kärntjänster.  

3.1.3. Positionering 
Positionering innebär att generera en tjänst där målsättningen är att skapa en plats på 

marknaden samt i konsumenternas medvetande. Positionerigskoncepten utvecklas konstant 

med utgångspunkt för varumärkets fördelar, vilket innebär att företagen måste ta hänsyn till 

konkurrenssituationen som råder på marknaden samt målgruppens behov. Genom 

positionering skapas en plattform för en effektiv kommunikation. Författarna Albaladejo-Pina 

och Aranda-Gallego menar att genom positionering vet kunderna vart de skall leta och om 

företaget har de potentialer som kunderna eftersträvar.25

 

Enligt Melin är positionering och kommunikation de mål och medel som företagen strävar 

efter för att skapa en plats för sina unika tjänst. En viktig förutsättning för att avgöra om en 

tjänst skall kunna positioners är att det måste finnas en hållbar differentieringsgrund. 

Författaren Melin hävdar även att det är väldigt viktigt att fokusera på viktiga faktorer innan 

utformningen av ett positioneringskoncept, för att den på så sätt ska uppfattas som tidlös. 

Lyckas man med detta slipper företagen ompositionera sig vid eventuella motgångar, vilket 

kräver både tid samt ekonomiska resurser. 26    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Albaladejo-Pina Isabel P & Aranda-Gallego Joaquin, 1998, A measure of trade centre position, s.464 

26 Frans Melin, 1991, Varumärke, s. 22 
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Figur 1; Kommunikationen baseras på positioneringskonceptet och syftar till att initiera 

märkeslojalitet.                                            
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grupp 
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Produkt 

 
Källa: Frans Melin & Mats Urde, 1991, Varumärket - en hotad tillgång, s 23 

 

Det finns tre huvudbegrepp för positionering utav en tjänst;  

Primära varumärken, sekundära varumärken och tertiära varumärken.27

Det primära varumärket innebär att det har en stark kännedom och är allmänt välkänd bland 

kunder. Därtill representerar varumärket ett självklart val som konsumenten kan ta utan att 

uppleva någon form av risk från tjänsten. Sekundära varumärken innebär en tjänst som 

konsumenten väljer utifrån rutin eller att något annat inte finns tillgängligt. Tertiära 

varumärken är inte alls lika vanliga och finns inte på alla marknader. Ett tertiärt varumärke 

har ett lågt pris och en genomsnittlig kvalité. Forskarna Dibb & Simkin förklara att skillnaden 

mellan ett tertiärt och sekundärt varumärke blir att tertiärt från början är skapad som ett billigt 

alternativ medan det sekundära varumärket har pretentioner på att behandlas som likvärdigt 

med ett primärt märke. Ett primärtmärke förtjänar all omtanke och arbete som krävs för att 

bibehålla sin position, för sekundära märken är det en osäker framtid och varumärket befinner 

sig i en farlig position. De flesta tertiära varumärken är inte riktiga varumärken utan bara en 

tjänst med ett namn. 

 

Betydelsen av positioneringen med ett varumärke är sammankopplat med behovet av att 

bygga upp en stabil kärna av försäljning genom varumärkeslojalitet. Detta har blivit beskrivet 

enligt Dibb och Simkin som en motivation/beteende vilket gör det svårare för konsumenten 

att ändra vana vid köp av samma tjänst.28  

                                                 
27  Nilson, 1999, Ladda ditt varumärke, s. 107-108 
28 Dibb & Simkin, 1992, The strength of branding and positioning in services, s. 28 
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Företagen som vi har valt att undersöka närmare på har lyckats etablera en stark position inom 

sina respektive marknader. För att lyckas med denna bedrift krävs det precis som detta 

teoriavsnitt nämnde att företagen genom positionering skapar en plats i konsumenterna 

medvetande. Eftersom positionering ger oss ett bredare perspektiv på hur företag arbetar för 

att skapa ett starkt varumärke ansåg vi att denna litteraturforskningen var värd att belysa..  

3.1.4. Märkesidentitet 
Märkesidentiteter handlar enligt många forskare om den identitet som märkesinnehavare vill 

förmedla ut till marknaden och omgivningen.29 Märkesidentitet är något som är viktigt för 

alla företag och måste byggas upp först inom företaget, andra viktiga funktioner som 

märkesidentitet bidrar till och skapar består av faktorer som gör varumärket unikt.30

Författaren Melin poängterar att vid utveckling av varumärkesidentitet är det viktigt att 

fokusera på de faktorerna, identitetsbärare som bidrar till att varumärket blir unikt samt 

förmedlar vad det står för. Identitetsbärarna kan bli indelade i fem olika typer: 

• Varumärke 

• Logotyp 

• Förpackning 

• Symbol 

• Marknadskommunikation 

 

Melin menar för att lyckas skapa en stark märkesidentitet krävs det att alla dessa 

identitetsbärare samarbetar för att skapa en enhetlig identitet. Samtidigt krävs det att varje 

identitetsbärare har en konkurrensvärdig funktion och bidrar med något unikt. Den faktor som 

har störst inverkan och betydelse för identiteten är själva varumärket och kan beskrivas som 

själva själen vid uppbyggandet av identiteten.31 Melin fortsätter att förklara att de andra 

identitetsbärarna logotyp, förpackning, symbol och marknadskommunikation fungera bara i 

anslutning till själva varumärket och bidrar med stödjande funktioner speciellt i samband med 

utveckling och stärkandet av själva identiteten.32  

 

Här nedan illustreras en bild som ger en bra beskrivning på hur en varumärkesidentitet är 

                                                 
29 Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 85 
30 Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

associations and brand equity”, p 2-3 
31 Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 93 
32Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 94 
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uppbyggd:  

 

Figur 2. Märke produkten identitetsbärare  
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Källa: Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 216  
 

För att skapa en stark identitet till varumärket förekommer det flera aspekter som spelar in 

under utvecklingsfasen menar Melin. Dessa faktorer kallas för identitetsutvecklande faktorer 

och utgörs utav följande: märkesproduktens namn, ursprung, personlighet, användning och 

dess distribution. I detta fall är det självklart namnet på varumärket som har störst betydelse 

vanligen är det kring namnet själva identiteten byggs upp. Vid val av namn på varumärket 

måste själva företaget väga in och för- nackdelar eftersom namnet kommer att ha en stor 

betydelse under en lång tid framåt. När man väljer ett namn till ett varumärke baseras ofta 

besluten på två olika alternativ, antigen väljer man ett namn med innebörd eller ett namn som 

saknar innebörd. Väljer man att gå efter det första alternativet med innebörd kommer oftast 

utveckling av märkesidentiteten styras mot företagets önskvärda riktning.33 Vidare förklarar 

forskaren Melin att företagen måste tänka på att namnet ska vara lätt att uttala, distinkt och 

kunna särkskiljas, lyckas man med detta blir varumärket svårt att imitera dessutom stärks 

identiteten för själva varumärket. Det kan vara till företagets fördel att använda ett namn utan 

innebörd där ”namnet” kan bearbetas på en tid/kostnadseffektivt sätt.  

Vilket innebär att namnet ska ha någon slags anknytning till produkten/tjänsten. 

                                                 
33 Ibid 
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Varumärket måste ha ett namn som kan som fungera internationellt utifall företaget funderar 

på att etablerar sin verksamhet utomlands. Studier visar att språkliga begränsningar kan 

hämna ett varumärkes etablering utomlands speciellt när det gäller engelsk språkiga länder.34

Till sist poängteras det att det är viktig att märkesinnehavaren har en klar idé på vad 

produkten/tjänsten ska representera redan från början och till vilken målgrupp. Dessutom ska 

man vid utveckling av varumärket ta hänsyn till varumärkets utvidningspotential.35

 

Melin tar upp tänkvärda faktorer som företag bör ha i åtanke innan man börjar utforma 

varumärket såsom produktens namn och identitet. Syftet med uppsatsen är att analysera hur 

charterbolag har lyckats etablera ett starkt varumärke, vilket de charterbolag som vi ska 

intervjua har lyckats med. Genom att ta upp Melins modell på märkesidentitet får vi en 

klarare bild på hur starka varumärken är uppbyggda. 

3.1.5. Marknadskommunikation 
Enligt Dahlen och Lange är marknadskommunikation utan tvekan den främsta resurs en 

marknadsförare har i kampen om kunder. Därtill måste det även finnas en förstålelse för hur 

konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen vilket är nödvändigt för att förstå hur 

varumärket och produkter ska kommuniceras.36  

Kotler menar även att marknadsföring handlar inte bara om att utvecklat en bra produkt och 

att göra den tillgänglig för målgruppen som det fokuseras på, utan företagen måste även ha de 

rätta verktygen för att kommunicera på korrekt sätt. De flesta frågor som företagen ställer sig 

om marknadskommunikation är hur mycket pengar de skall spendera samt på vilket sätt. 37

Marknadsföraren har möjlighet att påverka konsumenterna under hela köp processen, genom 

marknadskommunikation kan man utkonkurrera andra produkter på sin marknad. Det är två 

faktorer som är nödvändiga inom marknadskommunikationen, bland annat måste företagen 

lyckas med att bilda en uppfattning om kundernas behov och beteende samt veta vad 

konkurrenterna arbetar med. Detta gör att företaget kan ladda det egna varumärket med unika 

och relevanta associationer som konkurrenterna inte har.38 Dock menar Messmer att kvick 

och effektivt utbyte av information är en stor fördel i affärsvälden, detta kan ske genom t ex 

Internet.  

 

                                                 
34 Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 91  
35 ibid 
36 Dahlen & Lange, 2003, Optimal marknadskommunikation s.25 
37 Kotler, 2005, Principles of marketing ,s. 750 
38 Dahlen & Lange, 2003, Optimal marknadskommunikation s.13 
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Men det är många företag som offrar den personlighetsintensiva kommunikationen för att 

uppnå de anser att företaget får bättre resultat och göra det effektivare, men de kan förlora 

kunder som vill ha det personlighetsintensiva kommunikationen.39

Ett köp inleds alltid med att tillfredställa ett behov, beroende på hur stort behovet och köpet är 

gör man en informationssökning och värderar de andra alternativen. Om det handlar om att 

analysera köp av en simpel sak hoppar man nog över informationssökningen. Vid köp av t ex 

en resa handlar det om att tillfredställa ett större behov och då behövs det nog både en 

informationssökning och alternativutvärdering.  

Efter att ha utfört köpet gör man själv oftast en utvärdering om hur man uppfattade produkten. 

En kund som blir tillfredställd av produkten blir oftast en lojal och återkommande kund. I 

marknadskommunikation försöker man utveckla vad som krävs för att tillfredställa kundernas 

behov och se vad som behövs för att kunderna skall återkomma. 

 

 

Informations 
sökning 

Alternativ 
utvärdering 

Köp 
Utvärdering 
efter köpet 

Behovs - 
Identifikati

Figur 3.  Konsumentens köpprocess kan sammanfattas i fem huvudsakliga steg. 

Dessa steg ger förutsättningar för hur marknadskommunikationen bör utformas. 

 
Källa: Dahlen & Lange, 2003, Optimal marknadskommunikation s.25 

 

Marknadskommunikation koncentrerar sig på huvudsakligen tre frågor;  

Vilka vill vi nå? Vad vill säga dem? Hur ska vi säga det? 40

Detta betyder att företagen börjar med att identifiera rätt målgrupp och utforma budskapet så 

att det tilltalar rätt målgrupp och i slutskedet kommunicera företagen i den kanal där man vet 

att ens målgrupp befinner sig och är mottaglig för budskapet, dock måste kanalen vara 

anpassad för det budskap som man vill sända ut. 

 

 

                                                 
39 Messe Max, 2004, Closing the communication gap, p.34 
40 Dahlen & Lange, 2003, Optimal marknadskommunikation s.19 
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En viktig förutsättning för att kunna etablera ett starkt varumärke är att företagen analyserar 

hur man ska nå ut med sitt budskap och tillfredställa kundernas behov. Dahlen och Lange ger 

en bra förklaring på hur företagen ska kommunicera med de rätta verktygen för att nå ut till 

sin målgrupp. Eftersom charterbolagens kärna är att tillfredställa ett behov är Dahlen och 

Langes modell givande, då varumärket måste vara starkt för att kunden ska se de alternativen 

företaget har att erbjuda. 

3.1.6. Intern Märkeslojalitet 
Ett av företagens främsta mål med varumärkesuppbyggande är att skapa en process som leder 

till en bredare bas med lojala kunder. Det är även viktigt för företagen att tänka på den interna 

märkeslojaliteten vilket innebär att de anställda inom verksamheten är medvetna och har 

kunskap om vad varumärket symboliserar. För att neutralisera hot som kan skada varumärket 

inom företaget kan man skydda sig genom att framställa en slags ”varumärkesmanual” som 

demonstrerar hur man använder varumärket korret. De flesta företagen använder sig av en 

speciell personalstab för att kommunicera med kunderna, men det är oerhört viktigt att all 

personal engageras, även de högt uppsatta för att företaget ska nå ut med liktydigt värde för 

varumärket. För att lyckas med denna bedrift krävs det att företagen organiserar personalen 

med hjälp av intern träning och kompensering. Tjänster är särskilt känsligt när de skall 

bedömas och kvalitén skall utvärdera på tjänsten. Fokus på kvalitén läggs på  personalen som 

representerar företaget när den väl utförs. Individers kvalité är oftast svår att kontrollera med 

exakthet vilket gör det svårare för företagen att bedöma om varumärket når ut med sitt 

budskap. Vilket leder till att marknadsföring inom företagen av tjänstevarumärkets verkliga 

värden måste nå ut till alla inom personalen, den interna märkeslojaliteten utgör en viktig del 

av det totala varumärkesuppbyggandet.41  

Även Piercy menar att om företagen vill vara marknadsledande är det viktigt att de fokusera 

på att tillfredställa kundernas behov. Det handlar inte bara om vad som görs utan även hur det 

görs och vilka det är som förmedlar budskapet, den riktiga effekten skapas då genom 

organisationen.42

 

 

 

                                                 
41http://www.valdemarsvik.se/upload/N%C3%A4ringliv/Design%20valdemarsvik/Allv%C3%A4rmeteknik_a3

mapp.pdf 
42 Piercy Nigel F., 1995, Customer satisfaction and the internal market: Marketing our customers to our 

employees,s.22 
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Intern märkeslojalitet var ett teoriavsnitt som speglar betydelsen av hur personalen reflekterar 

varumärket. Charterbolag förlitar sig många gånger på hur deras personal förmedlar 

budskapet av varumärket och detta kan vara av en stor betydelse ifall en kund köper 

produkten och blir en återkommande kund. Om mottagande inte varit acceptabelt löper 

företaget en stor risk förlora en kund. Därför valde vi att lyfta fram detta teoriavsnitt för att få 

fram hur charterbolag arbetar för att stärka den interna märkeslojaliteten.    

3.2. Associationer 

3.2.1. Associationer 
Chen menar att namnet på själva varumärket är av största betydelsen och bidrar till 

associationer som skapas och själva betydelsen för kunderna. Varumärkesassociationer kan 

definieras på många olika sätt, många hävdar att det kan förklaras som alla 

sammankopplingar som är länkade till varumärket och skapar en förståelse för varumärkets 

betydelse. Associationer kan förekomma i alla slags former och reflekterar ofta de 

karaktäristiska egenskaperna av produkten.43 Dock menar Wilson att en viktig aspekt med 

associationer är att företagen frågar vad kunderna vill ha, detta leder till en ökad 

kundtillfredställelse då företaget vet vad de skall producera och det bidrar till att bli 

marknadsledande.44

 Det finns flera olika sätt att förklara varumärkesstatus, en förklaring kan beskrivas som de 

tillgångar och möjligheter som associeras och är sammankopplat med varumärkets logo och 

symbol och erbjuds till företagets kunder. Förutom att skapa värde för själva varumärket 

bidrar även associationer till att förmedla information om produkten som skapar positiva 

känslor och attityder, differentiera varumärket och skapa ett behov för kunderna. Forskaren 

Chen hävdar att associationer kan kategoriseras och delas upp i 11 olika typer, här nedan 

följer några exempel på några av dessa: 

 

• Produktattributer 

• Kändisar 

• Livsstil/Personlighet 

• Konkurrenter 

• Land/Geografiskt område 

 

                                                 
43 Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

associations and brand equity”, 1 p 2-3 
44 Wilson Aubrey, 1997, Marketing professional associations, s  51 
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Vidare utvecklar författaren definitionen genom att förklarar att varumärkes associationer har 

en positiv påverkan på konsumenternas val av produkten, intentioner av köpet samt kundens 

villighet att betala ett högre pris för själva varumärket.45  

Lyckas ett företag skapa flera dimensioner kring sitt varumärke blir det lättare för deras 

marknadsförare att ta reda på mer exakta beslut angående varumärkets stärkande och 

utvecklande, dessutom kan de fokusera på associationerna som bidrar till mer respons från 

kunderna. 

 

Organisationsassociationer delas oftast upp i två olika delar; företags kompetensassociationer 

och företagets sociala ansvarsassociationer. Företagets kompetensassociationer kan 

definieras som associationer som reflektera företagets expertis t.ex. humankapital, teknologisk 

innovation, kundorientering Genom att hela tiden arbeta med att förbättra 

organisationsassociationer inom ett företag bidrar det till högre kompetens inom företaget och 

varumärket blir lättare att marknadsföra. Medan ett företags sociala ansvarsassociationer 

förklaras som deras sociala åtagande såsom miljöansvarstagande, sponsring samt kulturella 

stöd. Sociala ansvarsassociationer kan inte relateras med produkterna företagen erbjuder utan 

ger mer fokus på verksamhetens attityd och image. Kvalité och image nämns ofta som 

nyckelfaktorer för att skapa starka associationer runt varumärket och produkten som erbjudes. 

Företagets image kan definiera den framtoning eller den profil som företaget har, medan 

kvalitén är avgörande för de associationer som skapas kring varumärket.46

 

På vår andra problemformulering fokuserade vi på vilka associationer som skapas i samband 

med charterbolagen positioner inom respektive marknad. Chen gav oss en klarare definition 

av vad associationer betyder samt hur stor påverkan det har på varumärket. Genom att studera 

Chens artikel fick vi en inblick på hur olika sorters associationer kan skapas och hur det 

påverkar varumärket. Artikeln bidrar med relevant fakta om företags kompetensassociationer 

och företagets sociala ansvarsassociationer. Detta ger oss större perspektiv på associationerna 

som har skapats i samband med charterbolagens positioner i respektive marknader. 

 

 

 
                                                 
45Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

associations and brand equity”, p 2-3 
46Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

-associations and brand equity”  p 7-12 
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När vi strukturerade upp empiriavsnittet utgick vi från teoriavsnittet, varumärkeskapital 

rankar vi som det största avsnittet eftersom det berör delar om varumärkets uppbyggnad samt 

utveckling. Här inkluderas teoriavsnitten varumärkeskapital, kärnvärde av tjänst, 

positionering, märkesidentitet, marknadskommunikation och internmärkes lojalitet. I denna 

del tar vi bara upp svaren till frågorna som är sammankopplade med just varumärkeskapital.  

Därefter tar vi upp associationer i teoriavsnittet, i empiriavsnittet kommer det delas upp i en 

egen rubrik där vi har formulerat frågor som kopplas just till associationer.   
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4. Företagspresentation 
Nedan följer en sammanfattad bakgrundsbeskrivning av respektive företag som skall 

analyseras. Detta för att ge läsaren en historisk inblick på företaget samt en beskrivning på 

vad företaget har att erbjuda i dagsläget. Informationen kommer i stora delar hämtas från 

webbsidan av respektive företag. 

4.1. Apollo 
Apollos verksamhet drog igång 1982 och grundades av Fotios Costoulas och Georgios Hadjis 

båda var tidigare säljare inom resebranschen. Fyra år senare bildas Apollo Resor, företaget 

övergår nu till att sälja resor till fyra olika destinationer; Aten, Atens riviera, Poros och 

Naxos. Antal resenärer varierar mellan 200-500 personer och Apollo etablerar sig som 

Greklands specialister. 1994 lyckas Apollo även etablera sig i Danmark och året efter lyckas 

företaget erbjuda resor även till Cypern och samtidigt blir Fotios Costoulas ensam ägare. 

Expandering fortsätter i rasande fart och redan 1999 har Apollo lyckats utöka sina resemål till 

Mallorca, Turkiet och Malta, företaget lyckas etablera sin verksamhet i Norge. Två år senare 

år 2001 köps Apollo upp utav den schweiziska resekoncernen Kuoni Holding Ltd med Fons 

Brusselmans som koncernchef. Året efter börjar med att ompositionera varumärket Apollo, en 

ny logotype skapas och företag satsar på att skapa en profilskapande 

marknadskommunikation. 

Apollo beskrivs som Sveriges tredje största researrangör och är marknadsledande på 

Grekland. Apollo säljer charterresor till huvudsak sol- och badresemål. Under sommaren 

består utbudet i huvudsak av europeiska destinationer och under vinterhalvåret är det resmål 

som Thailand, Egypten, Indien, Kanarieöarna och Mexiko som efterfrågas mest. Apollo 

arbetar för att varumärket ska upplevas som mer modern och mer flexibel än andra aktörer. 

Känslan av att man verkligen upplever ett annat land när man reser är viktig för dem.  

Apollos affärsidé: ”Vi skall på ett okomplicerat sätt erbjuda prisvärda resor med kunden i 

fokus, genom en effektiv organisation präglad av omtanke och ärlighet.”47

4.2. Ving 
Inledning för Ving var år 1956 där de anordnade en bussresa till Italien, ett år senare 

genomförde de sina första sällskapsresor med flyg. Samma år visade en undersökning att 40% 

av svenskarna som reste med något charterbolag valde att resa med Ving.  

10 år senare efter deras första charterresa beslutar Ving att bygga egna lägenhetshotell och 

Sunwing föds, detta eftersom det var svårt att hitta hotell som passade svenska resenärer. 

                                                 
47 http://www.apollo.se/apollo/Omforetaget.htm 
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1967 introducerar Ving en ny affärsidé; att sälja resor direkt i egna butiker istället för genom 

resebyråer. Under flera decennier skedde det förnyelse och nya innovativa affärsidéer.  

2002 valde Ving att sälja sina resor genom andra utvalda resebyråkedjor, såsom Ticket och får 

flera försäljningsställen. Tre år efter detta lanserar Ving; Jorden Runt resor och på bara 5 

dagar tar resorna slut, detta var till och med innan de ens påbörjade annonsering. 2006 firar ett 

stolt charterbolag Ving 50 år som Skandinaviens största researrangör. Samma år blir dessutom 

Ving Sveriges största researrangör, detta eftersom de under Vings varumärke och program 

inkluderade systerföretaget Always i alla sina resmål och hotell. 

Deras mål och vision är; ”Vi ska ge våra kunder de bästa veckorna på året med upplevelser 

som gör att känslan sitter kvar länge”. 48

 

                                                 
48 www.ving.se 
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5. Empiri 
I denna del kommer vi att presentera svaren från våra respondenter på varje företag. Svaren 

kommer att delas i två delar; varumärkeskapital och associationer. Vidare kommer vi att 

sammanfatta intervjuerna i två olika tabeller för att ge läsaren en lättare överblick. 

5.1. Apollo 

5.1.1. Allmänt 
Intervju med Staffan Jansson, Marknads- och reklamchef för Apollo-Sverige, Staffan har varit 

anställ hos Apollo i drygt tre år. Intervjun skedde genom mail pga. tidsbrist hos respondenten. 

5.1.2. Varumärkeskapital 
För att förklara vad varumärket representerar valde Staffan att beskriva varumärket som 

följande; modern, utmanande och skall representera den kunskap och trygghet företaget har 

att erbjuda dessutom ge en genuin reseupplevelse tillsammans med familjen samt ett stort 

utbud av semesterorter. Genom att försöka förmedla dessa värderingar menar Staffan att 

kunderna ska uppfatta vad företaget står för. 

 

Logotypen som Apollo använder sig av beskriver företagsnamnet samt en sol som en symbol 

för företaget. Staffan menar att dess betydelse för företaget är stor, eftersom det är den som 

gemensamt kopplar samman Apollos kommunikation och skall ge kunderna företagets 

värderingar. Staffan påpekade även att logotypen gjordes om 2001-2002 men att den 

genomgick en uppdatering förra året. Han menar att en logo inte skall behöva göras om 

speciellt ofta för att kunderna skall kunna känna igen vad företaget står för.  

 

Apollos nya slogan är; ”Hur vill du ha det?”  

Staffan framhäver att den har en stor betydelse eftersom det skall vara ett statement som 

sammanfattar deras erbjudande till kunderna. Dessutom anpassar Apollo sin slogan efter 

utbudet som erbjuds. Staffan menar att Apollo hela tiden arbetar att hålla hög kvalitet i 

produktleveransen, så att kundernas förväntningar motsvaras eller helst överträffas, på så sätt 

tror Apollo att kunderna blir lojala. För att ständigt öka sin kundkrets menar Staffan att 

Apollo lägger stor vikt på att kommunicera med kunderna och se vad behoven är. Apollo 

vänder sig i första hand till par och barnfamiljer. De olika tjänsterna som Apollo erbjuder är 

allt ifrån charter, flyg till boende och kryssningar. 
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Staffan uttrycker att vid utvecklingen av Apollos varumärke tog de hänsyn till en mängd olika 

faktorer såsom; geografi, användningsområde, målgrupp och konkurrenter. Staffan menar att 

det är viktigt ta fram ett varumärke som motsvarar de värden företaget vill förmedla. Med 

detta menar Staffan att företaget får en ”resonans” med målgruppen, som dessutom särskiljer 

sig mot konkurrenter. Vidare menar Staffan att det även är viktigt att ta med det praktiska och 

produktionsmässiga parametrarna som bland annat färgval i olika tryck.  

 

I företaget har det skett en slags internationalisering eftersom de numera finns i Danmark, 

Norge och Sverige, expanderingen skedde med Sverige som utgångspunkt. Staffan anser att 

logon skulle fungera i alla länder men att de måste ta hänsyn till landets behov och skilja sig 

när det gäller det kommunikativa. Dessutom måste man ta hänsyn till marknaden företaget 

befinner sig i och konkurrenterna.  

 

Apollo använder sig av Internet, TV och annonser i dagstidningar mm, dessa medel används 

för att nå ut med sin marknadsföring. Det företaget vill förmedla med sin marknadsföring är 

modernitet, kunskap och trygghet. Staffan förklara att Apollo försöker identifiera sig som ett 

tryggt och modernt varumärke där det finns tillgång till kunskap. Apollo använder sig av olika 

identitetsbärare för stärka sin märkesidentitet, enligt Staffan har varumärket, logotypen och 

symbolen stor betydelse för själva identiteten för just varumärket. 

 

Staffan betraktar personalens kompetens som deras främsta verktyg för att etablera 

varumärket och anser att personalens kompetens utgör en stor betydelse. Vidare förklarar 

Staffan att Apollo lever på personalens kompetens och deras bemötande bland kunder, dvs. 

vad personalen skapar, producerar och hur de levererar produkten.  

5.1.3. Associationer 
Staffan anser att Apollo vill att deras kunder ska associera deras varumärke och företagets 

personliga egenskaper med att företaget är modernt och genuint, dessutom att vara 

marknadsledande alla dessa år har bidragit till att företaget har stora kunskaper om kundernas 

behov samt att det finns en trygghet att åka med Apollo. Tyngsta associationen som Staffan 

lägger en stor vikt på är att kunderna ska uppfatta Apollo som ett charterbolag där de 

framförallt riktar sig till barnfamiljer.  

 

Marknadskommunikationen är ett viktigt verktyg som Apollo använder sig av för att förmedla 

positiva associationer. Staffan anser att webbsidan och tv-reklamen som är igenkännande gör 

att det bidra till positiva associationer.  
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Förutom detta menar Staffan även att produktleveransen är oerhört viktigt, dvs. att en nöjd 

kund får positiva associationer och dessutom blir en återkommande kund, detta sker bland 

annat genom en etablerad och ambitiös personalstyrka. För att kunderna skall kunna associera 

till Apollo har de ett inarbetat musikstycke som väcker känsla av resa hos en. Staffan bedömer 

även att musik är ett oerhört viktig verktyg för att kunna förmedla företaget varumärke och 

utbud. 

 

Apollo tar ett stort ansvar för miljöfrågorna och enligt Staffan är det viktigt att ta hänsyn till 

miljön därför arbetar företaget med moderna flygflottor så att de släpper ut mindre avfall. De 

flygflottar som Apollo arbetar med är från flygbolaget Novair som har belönats med ”Stora 

Arbetsmiljöpriset” 2006, dessutom erbjuder Apollo kunderna att kompensera för utsläpp när 

de flyger. 

 

När det väl behövs utför Apollo undersökningar om vilka associationer som kunderna 

förknippar med Apollos varumärke. Detta bedömer Staffan att det behövs för att uppdatera 

företaget om kundernas behov och hur marknaden ser ut. Imagen som Apollo vill förmedla är 

att det är ett tryggt företag med stor kvalité och att företaget är väldigt anpassad efter 

barnfamiljer. Staffan påpekar likaså att företaget dessutom vill framstå som en mindre 

utmanare mot de två stora arrangörerna; Ving och Fritidsresor.   

5.2. Ving  

5.2.1.Allmänt  
Vi intervjuade Annika Henimetz som är marknadsdirektör för Ving. Annika har varit anställd 

hos Ving i drygt 18 år. Vid denna intervju hade vi förmånen att genomföra en besöksintervju 

med respondanten. 

5.2.2. Varumärkeskapital 
Under intervjun förklarade Annika att Vings varumärke representerar; trygghet, kvalité, 

nytänkande och innovation. Dessutom vill Ving att deras varumärke ska representerar 

engagemang för sina kunder Annika poängterade även att deras varumärke numera ska vända 

sig till en bredare målgrupp vilket innebär par, seniorer och singelresenärer, till skillnad mot 

förr när de i första hand vände sig till barnfamiljer. Enligt Annika vill Ving att kunderna ska 

förknippa varumärket med de värderingarna som Ving står för, dvs. tryggheten, kvalitén osv. 

Genom att hela tiden förmedla dessa värderingar tror Annika att kunderna får rätt uppfattning 

om varumärket vilket leder till lojala kunder. Ving har enligt Annika haft en stark position 

inom sin marknad och lyckats särskilja sig med olika utbud, detta tror hon beror på att man 
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har lyckats förmedla företagets värderingar.  

Med hjälp av sin innovativa förmåga har Ving lyckats erbjuda moderna produkter, ett 

exempel är långdistanscharter.  

 

Annika fortsatte förklara att Ving för 10 år sedan bytte namn från ” Ving Resor ” till ”Ving”, i 

samband med namnbytet valde företaget att även förnya och ändra sin logotyp. Den senaste 

logotypen består av ett ”V” i två olika färger, dock vet inte Annika om färgerna har någon 

betydelse. Annika berättar under intervjun att hon inte kunde förklara vad logotypen beskriver 

men hon framhäver att logotypen är ett viktigt kommunikationsmedel och det går inte att sätta 

något värde på det. Ving anser sig redan ha utvecklat en slagkraftig logotyp, därför behöver 

den inte behöver bearbetas under en lång tid framöver enligt Annika. 

 

Ving har ingen etablerad slogan utan väljer att anpassa det efter utbudet eller om det är något 

nytt som de vill presentar, dock är det nuvarande slogan: ”Vart du vill.” Eftersom Ving byter 

ut sin slogan beroende på utbudet anser Annika att Ving inte lägger ner någon större vikt på 

en tidlös och konkurrenskraftig slogan. 

 

För att skapa lojalitet bland Vings kunder berättar Annika att företaget hela tiden erbjuder 

högkvalitativa produkter samt att de ständigt följer upp missnöjda kunder och åtgärdar de 

klagomål som uppkommer snarast möjligt. Ving har ett stort utbud på sina produkter; de 

erbjuder alltifrån hotell, charterresor, paketresor och endast flygresor dessutom understryker 

Annika att företaget är först ut med att hyra ut villor i stora mängder. 

 

Vings huvudkontor läser själva synpunkter som kunderna har haft om tex  Vings hotell. För 

att förbättra det tar de i vissa fall kontakt med de missnöjda kunderna och ser till att hotell 

omedelbart genomgår en förbättring. Ving genomför två gånger om året en 

kundundersökning, den senaste visade att c:a 97% utav kunder på Ving var nöjda. Trots den 

höga siffran av kundtillfredställelse påpekar Annika att företaget följer de missnöjda kunderna 

och försöker vidta åtgärder för att förbättra kundtillfredställelsen. 

 

Fokus på utveckling menar Annika är Vings högsta prioritering för att skapa en stark position 

inom sin marknad. Med det menar Annika att tjänsterna ska vända sig till en bredare 

kundkrets dock är barnfamiljer alltid i fokus. Vings produktsortiment är något som företaget 

alltid arbetar med; att hitta vad kunderna efterfrågar ser Annika som deras främsta utmaning.    

Att hela tiden försöka ligga steget före sina konkurrenter anser Annika vara deras främsta 

vapen, t ex har företaget lagt fokus på mer exotiska långdistans charterresmål istället för de 
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klassiska charterresmål.  

Ving har även insett att företaget ska koncentrerar sig på storstäderna och därför förlitar sig 

mycket på sin webbsida som uppdateras varje vecka. 

 

När Ving startade sin verksamhet för drygt 50 år sedan fanns inte några planer på 

internationalisering, istället arbetar företaget ur ett svenskt globalt perspektiv. Dock 

poängterar Annika att företaget har utvecklats och finns numera även i Norge. Annika hade 

svårt att uttala sig om varumärket Ving skulle fungera på en internationell marknad.  

Annika menar att Ving arbetar ständigt med att utveckla nya produkter genom att vara 

innovativa och anser att företaget har mycket att erbjuda till alla demografiska variabler. För 

att marknadsföra nya tjänster använder Ving till största del sin webbsida som hjälpmedel.  

 

Enligt Annika försöker Ving identifiera sig som ett tryggt, nytänkande och innovativt 

varumärke där kvalitén går i första hand. Varumärket Ving har ett erkänt namn inom 

charterbranschen. Detta beror på att Ving har lyckats stärka sina identitetsbärare, företaget har 

lyckats skapa ett starkt varumärke, logotyp och haft en bra marknadskommunikation. 

 

Varje halvår utvärderar Ving hur deras aktuella marknadsföring fungerar, Annika förklarar att 

företaget har anlitat en ny reklambyrå och efter det gjort en utvärdering på hur deras nya 

marknadsföring verkar. Företaget använder sig av kataloger, webbsidan, TV-reklam och print 

för att marknadsföra sina nya tjänster. Målet med Vings marknadsföring är att kunderna ska 

veta att Ving vänder sig numera till all segment och att verksamheten erbjuder nytänkande 

och kreativa produkter förklara Annika. 

 

Personalens kompetens har en väldigt stor betydelse i Ving därför genomför företaget en 

utvärdering bland alla sina anställda kontinuerligt. Annika berättar även att företaget använder 

av ett koncept som lyder följande: ”Mår personalen bra, mår företaget bra”. Därför lägger 

Ving ner stora resurser på att försöka tillgodose personalens behov.  

5.2.3. Associationer 
De associationer som Ving vill att kunderna ska förknippa med varumärket handlar enligt 

Annika om innovation, omtanke, förtroende, samt att deras utbud av produkter erbjuds till alla 

olika demografiska variabler nu förtiden. 

 

Annika framhåller att deras webbsida är det främsta verktyget för att skapa positiva 

associationer kring Vings varumärke. Företaget har nyligen genomfört en introduktionssida 
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som uppkommer varje gång kunden besöker Vings webbsida.  

Introduktionssidan består av en jordglob som illustrerar de nya exotiska resemålen som Ving 

nu erbjuder. Vidare förklarar Annika att introduktionssidans syfte är att skapa positiva 

associationer kring varumärket som ger kunderna en känsla av värme och förväntningar som 

Ving kan uppfylla. 

 

Ving arbetar ständigt med musik som ett verktyg för att skapa positiva associationer, Annika 

menar att företaget inte använder sig av en signaturmelodi utan anpassar musikstycket till 

utbudet av tjänster vilket varierar ofta. 

De personliga egenskaper som Ving vill att varumärket ska spegla menar Annika är följande; 

nytänkande, pålitlighet och framförallt engagemang. 

 

Miljö och socialt ansvar är något som ligger högt upp på Vings agenda, Annika understryker 

att Ving alltid har varit framträdande när det kommer till miljö och sociala frågor. Ving har 

utvecklat två olika miljöprogram, dessa insatser har lett till att hotellen har blivit svanmärkta 

och företaget har även tagit emot diverse miljöpriser. Vings charterflygplan är alltid till 99% 

fullsatta, detta för att bland annat värna om miljön enligt Annika. 

 

Ving genomför en undersökning två gånger om året för att undersöka om de rätta 

associationerna kring varumärket finns bland kunderna. Den image som Ving vill förmedlar 

handlar enligt Annika om företagets värderingar och dess nytänkande. 
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5.3. Tabell från intervjuerna 

5.3.1. Resultat från intervjuerna från varumärkeskapital 
Empiriska 

frågeställningar 
Apollo 

Staffan Jansson, 
Marknadschef 

Ving 
Annika Henimetz, 
marknadsdirektör 

Vilken målgrupp fokuserar ni på? Par och barnfamiljer 
 

Vi vänder oss till alla målgrupper nu 

Vilka tjänster olika erbjuder ni? Hotell, charterresor, endast flyg 
m.m. 
 

Hotell, charterresor, endast flyg m.m. 

Vad anser ni att ert varumärke 
representerar? 

Modernitet, kunskap, trygghet, 
genuin upplevelse av landet, res 
med barnen 
 

Trygghet, kvalité, innovation och 
engagemang 

Vilka faktorer fokuserade ni på 
när ni utvecklade ert varumärke? 

Fokus är att få resonans med 
målgruppen och särskiljer mot 
konkurrenter, dessutom de olika 
användningsområdena  
 

Fokus är att vända sig till alla 
målgrupper, ligga i framkant med 
produkterna och förlita oss på Vings 
webbsida 

Har ni någon logotyp? 
Hur stor betydelse har den? 

Företagsnamn samt en sol,  
den har stor betydelse, den 
gemensamt kopplar samman 
kommunikationen och skall ge 
kunderna vissa värden  
 

Den består av ett V, Logotypen är ett 
viktigt kommunikationsmedel, det 
går inte att sätta något värde på det 

Hade ni internationalisering i 
åtanke när ni först utvecklade ert 

varumärke? 

Inte i början men finns nu även i 
Danmark och Norge, det 
kommunikativt skiljer sig något 
efter länders behov 
 

Nej, finns dock även nu i Norge 

Hur försöker ni särskilja er med 
ert varumärke? 

Genom all kommunikation, det 
skall särskiljas och göra det lättare 
för kunden att förstå, dessutom 
genom våra värderingar 
 

Det man fyller varumärket med, dess 
egenskaper, Vings värderingar, 
förväntningar, en etablerad 
ståndpunkt 

Har ni en slogan? 
Vad är dess betydelse? 

”Hur vill du ha det?” 
Den skall vara ett statement som 
sammanfattar Apollos erbjudande 
till kunderna 
 

”Vart du vill” 
Den bearbetas ständigt, dock finns 
det en stor betydelse i deras slogan 

Hur marknadsför ni ert 
varumärke? 

Genom annonser, tv-reklam, 
broschyrer och webbsidan 

Främst genom webbsidan men även 
genom annonser, tv-reklam och 
broschyrer 

Hur arbetar ni för att förbättra er 
kundkrets? 

Det handlar om att hålla hög 
kvalitet i produktleveransen, så att 
kundernas förväntningar motsvaras 
eller helst överträffas även att 
kommunicera med kunderna 
 

Bra produkter, har många lojala 
kunder. Vings huvudkontor läser 
kunderna utvärderingar för att 
konstant kunna förbättra deras behov 
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5.3.2. Resultat från intervjuerna från associationer 
Empiriska frågeställningar Apollo 

Staffan Jansson,  
Marknadschef 

Ving 
Annika Henimetz, 
marknadsdirektör 

Vilka associationer vill ni att era 
kunder ska uppfatta om ert 

varumärke? 

Modernitet, genuint och att det finns 
en trygghet att åka med Apollo. 
Apollo har stora kunskaper om 
kundernas behov  
 

Omtanke, innovation, ”Kolla med 
Ving” och förtroende 

Vilka associationer vill ni att era 
tjänster ska förknippas med? 

Att det ska finnas en trygghet i att 
Apollo framförallt riktar sig till par 
och barnfamiljer 
 

Att Ving breddar sig både i 
målgrupper, vänder sig till alla och 
resor, långdistanscharter 

Hur arbetar ni för att förmedla 
positiva associationer? 

Marknadskommunikationen är ett 
viktigt verktyg för att förmedla 
positiva associationer, webbsidan och 
igenkännande tv-reklam, dessutom 
genom en etablerad och ambitiös 
personalstyrka 
 

Vings webbsida är deras främsta 
verktyg för att skapa positiva 
associationer, syftet är att ge en 
känsla av värme och förväntningar 
som kan uppfyllas 
 

Använder ni musik för att skapa 
positiva associationer? 

Apollo har ett inarbetat musikstycke 
som väcker känsla av resa hos en, 
musiken Apollo använder sig utav är 
ett viktig verktyg för att kunna 
förmedla företaget varumärke och 
utbud 

Ving arbetar ständigt med musik 
som ett verktyg för att skapa 
positiva associationer, de använder 
sig inte av en signaturmelodi utan 
anpassar musikstycket till utbudet 
av tjänster  
 

Vilka egenskaper förknippas ert 
varumärke med? 

Trygghet, modernitet och kunskap Nytänkande, pålitlighet och 
engagemang 
 

Hur stor betydelse har personals 
kompetens för ert varumärke? 

Personalens kompetens är deras 
främsta verktyg för att etablera 
varumärket och utgör en stor 
betydelse, Apollo lever på personalen 
kompetens och deras bemötande 
bland kunder 
 

Personalens kompetens har en stor 
betydelse i Ving, företagets 
koncept är;  
”Mår personalen bra, mår företaget 
bra!” 
 

Tar ni något miljöansvar? Apollo flyger med moderna 
flygflottor för att släppa ut mindre 
avfall, de har belönats med ”Stora 
Arbetsmiljöpriset” och erbjuder 
dessutom kunderna att kompensera 
för utsläpp genom GreenSeat 
 

Ving har utvecklat två olika 
miljöprogram och tagit emot 
diverse miljöpriser. Vings 
charterflygplan är alltid till 99% 
fullsatta och de samarbetar även 
med  GreenSeat 
 

Tar ni något socialansvar för 
samhället? 

Ja, bland annat genom att förbinda 
alla Apollos hotell att respektera FN 
konvention om mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen. Apollo 
samarbetar även med ECPAT och 
SOS-barnbyar  
 

Ving samverkar bland annat med 
ECPAT och SOS-barnbyar, de 
hjälper föräldralösa barn och 
sänker bland annat gåvor från 
gästerna 
 

Undersöker ni vilka associationer 
som kunderna förknippar med ert 

varumärke? 

När det behövs utförs undersökningar 
för att uppdatera Apollo om 
kundernas behov och hur marknaden 
ser ut.  
 

Ving genomför en undersökning 
två gånger om året för att ha de 
rätta associationerna kring 
varumärket  
 

Har ni någon image som ni vill 
förmedla till era kunder? 

Att det är ett tryggt företag med stor 
kvalité och att det är väldigt anpassad 
efter barnfamiljer 
 

Den image som förmedlas är om 
företagets värderingar och dess 
nytänkande 
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6. Analys och diskussion 
I det sjätte kapitlet kommer vi att sammanställa och analysera insamlad data som vi har fått 

från våra respondenter Apollo och Ving, med teorin som vi har belyst i det tidigare 

teorikapitlet. Detta för att erhålla ett större perspektiv kring våra frågeställningar samt 

identifiera skillnaderna mellan data och teori.  

6.1. Varumärkeskapital 

6.1.1. Kärnvärde av tjänst 
Enligt Albertsson och Lundqvist skall ett företags koncept visa vilka behov som tillfredställs 

och vilken målgrupp företaget vänder sig till. Eftersom charterbolagens produkter vanligen 

inte går att ta på är det viktigt att skapa differentieringsfördelar. Detta menas att urskilja sitt 

koncept, vision och att visa vad varumärket har att förmedla.49  

Båda dessa företag, Apollo och Ving har liknande koncept, dock har det visat sig att Ving är 

det mer innovativa företaget av dessa två och är oftast först på marknaden med nya produkter. 

Detta kan man bland annat uppfatta genom deras första steg mot miljöansvar, användning av 

moderna flygplan samt hotellen och de expanderade villorna som de har att erbjuda. Det som 

skiljer dem åt gällande målgruppen är att Ving har valt att bredda sin målgrupp och vänder sig 

till alla demografiska variabler, till skillnad mot förr då deras främsta målgrupp var 

barnfamiljer. Dock är fortfarande Apollos huvudmålgrupp par och barnfamiljer. Detta har lett 

till att Ving har flera produkter att erbjuda än Apollo eftersom de vänder sig till en större 

kundkrets.   

 

Kärnvärdet av tjänster kan delas upp i olika kategorier, en av dessa är att tjänster inte kan 

lagras, utan tvingas konsumeras vid samma tillfälle som de produceras. Därför menar 

Albertsson och Lundqvist att det är nödvändigt för företagen att finna lösningar på hur de kan 

bli effektiva på att maximera sin kapacitet.50 Apollo är väldigt mån om att försöka sälja alla 

sina platser. Vings lösning på detta problem är att de ser till att alla deras charterflyg är 

fullsatta till 99 %, detta sker genom att de sänker priserna så pass mycket som det krävs för en 

utförsäljning. Andra kategorier inom kärnvärde av tjänst är samspelet mellan säljaren och 

köparen, tjänster kan även klassificeras som personlighetsintensiva. För att uppnå ett bättre 

resultat av tjänstens kvalité beror det väldigt mycket på hur samspelet mellan kunden och 

säljaren sker. För att sälja sina produkter förlitar sig Apollo och Ving på sin personal, därför 

är det viktigt att de uppför sig professionellt och har ett kundanpassat beteende. Båda 

                                                 
49 Albertsson & Lundqvist, 1997, Marknadsföring, s. 148-149 
50 Ibid 
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företagen upplever att personalens kompetens för varumärket har en mycket stor betydelse 

och är en nyckelfaktor för framgångar. Apollo menar att företaget lever på personalen 

kompetens, hur de presentera produkten och lyckas leverera produkten.  

Även Ving upplever att personalens kompetens är betydelsefullt, företaget använder stora 

resurser för att tillgodose personalens behov, därför är deras personalkoncept; ”Mår 

personalen bra, mår företaget bra”! 

Författaren Winter menar att företagen bör ge sin personal arbetsuppgifter som är 

stimulerande för att de i sin tur ska ge den bästa servicen, detta upplevs det som att båda 

företagen har haft i åtanke för sin personal. 51

 

Efter analysering av svaren från båda respondenterna på respektive företag anser vi att både 

Apollo och Ving har lyckats skapa ett välfungerande tjänstekoncept. Som författarna 

Albertsson och Lundqvist nämner tycker vi att båda företagen har lyckats förmedla vilka 

behov på marknaden de vill tillfredställa och vilken målgrupp de vänder sig till.52 Det är 

uppenbart att både Apollo och Ving vill förmedla att de kan erbjuda minnesvärda upplevelser. 

Dock anser vi att Ving når ut med sitt budskap på ett bättre sätt, ett exempel är våra intryck 

efter att ha besökt båda företagens webbsidor. Ving erbjuder en mer exotisk känsla över sin 

webbsida detta tycker väcker mer semesterkänslor än vad Apollos webbsida gör. Teorin vi har 

tagit upp nämner betydelsen av att veta vilken målgrupp företagen vänder sig till. Apollo var 

väldigt tydliga med att poängtera att deras fokus låg på par och barnfamiljer, medan Ving på 

senare tid vänder till alltmer bredare målgrupp. Vi anser att det kan finnas både för/nackdelar 

med hur Apollo och Ving väljer sina målgrupper. Nackdelen med Vings metod är att det finns 

en risk med att man tappar trovärdighet hos den mest lönsamma målgruppen par och 

barnfamiljer. Fördelen kan vara att Ving känns mer innovativa genom att hela tiden söka efter 

nya segment på marknaden och i framtiden kan det visa sig vara mer lönsamt. Däremot har en 

Apollo en fördel eftersom par och barnfamiljer kan se företaget som ett mer familjevänligt 

och tryggt alternativ tack vare deras kunskap. 

 

En annan intressant punkt som Albertsson & Lundqvist tar upp är betydelsen av att tjänster 

som erbjuds utnyttjas samtidigt som de produceras.53 Efter vår analys kom vi fram till att 

Ving har lyckas bättre med att maximera sin kapacitet. Annika Hienmetz var tydlig med att 

framhäva att de alltid såg till att deras charterflyg är fullsatta upp till 99 %. däremot var det 

                                                 
51  Winter Barry,1995, Assessment centres: keeping up with and getting ahead of changing organizations, s.17 
52 Albertsson & Lundqvist, 1997, Marknadsföring, s. 148-149 
53 Ibid 
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svårt att se hur Apollo arbetade för att maximera sin kapacitet eftersom det inte framgick i 

intervjun med Staffan Jansson och vi vart tvungna att leta efter det på Apollos webbsida, men 

där kom det fram att även dem har fullsatta plan till 99 %.  

Att maximera sin kapacitet som tjänsteföretag anser vi är en väldigt viktig punkt, eftersom 

tjänsterna företagen erbjuder går inte att lagra och därmed går företaget miste om 

täckningsbidraget.  

 

6.1.2. Positionering 
Positionering är en viktig resurs som företagen använder sig utav för att skapa en plats för 

sina unika tjänster i konsumenternas medvetande. Författaren Melin anser att det måste finnas 

hållbar differentieringsgrund för att en tjänst skall kunna positioneras och stärka varumärket. 

Melin betonar att utgångspunkten för att utveckla ett lyckat positioneringskoncept handlar om 

att hitta målgruppens behov.54 Även författarna Albaladejo-Pina och Aranda-Gallego menar 

att genom positionering vet kunderna vart de skall leta och om företaget har de potentialer 

som kunderna eftersträvar.55

Gemensamt för båda företagen är att de har få butiker runtomkring i landet och de flesta 

butikerna är belägna i storstäder, därför understryker både Apollo och Ving att deras 

webbsidor är ett viktigt verktyg för att positionerna sig. Under intervjun visade det sig att 

Apollo framgångsrikt lyckats positionera sig rätt, detta eftersom att de tar hänsyn till de 

viktiga faktorerna som t.ex. geografiska variablerna genom att positionera sig till största del 

med hjälp av webbsidan. Vid intervjun med Ving upptäckte vi att även de använder sig till 

största del av sin webbsidan för att positioner sig, skillnaden mellan deras webbsida och 

Apollos är att Ving tydligt vill rikta uppmärksamheten på att de nu vänder sig till alla 

målgrupper och dessutom har de nya produkter att erbjuda. Nackdelen enligt oss med att 

positionera sig genom webbsidan är att de förlitar sig mycket på tekniken och utifall att 

webbsidan skulle bryta samman finns det risker att kunderna tappar förtroende vid framtida 

köp. Här menar dock Messmer att effektivt utbyte av information är en stor fördel i 

affärsvälden t ex genom Internet men det författaren poängterar är att många företag som 

offrar den personlighetsintensiva kommunikationen för att uppnå bättre resultat och göra det 

effektivare.56 Än så länge upplevs det inte som att dessa två företag har förlorat all sin 

personlighetsintensiva kommunikation eftersom de fortfarande finns i få butiker och kan nås 

på telefon för bokningar.  

                                                 
54 Frans Melin, 1991, Varumärke, s. 22 
55 Albaladejo-Pina Isabel P & Aranda-Gallego Joaquin, 1998, A measure of trade centre position, s.464 
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Nilson diskuterar tre huvudbegrepp för positionering utav en tjänst; primära varumärken, 

sekundära varumärken och tertiära varumärken.57 Båda dessa charterföretag är 

marknadsledande och därför är ett primärt varumärke, det finns en stark kännedom om dem 

och deras varumärke representerar ett självklart val som konsumenten kan ta utan att uppleva 

någon form av risk från tjänsten. För barnfamiljer är det nog oerhört viktigt att resan 

genomförts som planerat. Det som dessa företag bör ha i åtanke är att ett primärtmärke måste 

bearbetas för att bibehålla sin position. Det kan dock även hända att dessa två företag kan bli 

ett sekundärt varumärke, där tjänsten som konsumenten väljer är utifrån rutin eller att något 

annat inte finns tillgängligt.  

 

Även Dibb och Simkin anser att positionering är sammankopplat med varumärkeslojalitet, 

dvs. att det blir svårare för konsumenten att ändra vana vid köp av samma tjänst.58 Har man 

en gång åkt på en charterresa och allting har gått som det ska kan det bli en vana att man 

väljer de företaget för att man vet vad man får. Vi förmodar att barnfamiljer ser Apollo som 

det primäravalet och Ving som det sekundäravalet, medan de segment som vill resa lite längre 

uppfattar Ving som det primära valet. En resa har vi svårt att uppfatta att folk väljer utifrån 

rutin men att det kan väljas utifrån en viss trygghet som man har upplevt förr.  

6.1.3. Märkesidentitet 
Enligt Melin förmedlar märkesidentitet den identitet som företagen vill förmedla ut till 

marknaden och omgivningen. Vid skapandet av en stark identitet krävs det att företagen 

börjar arbeta inom verksamheten med den interna kompetensen. Vidare förklarar Melin att de 

fem identitetsbärarna; Varumärke, logotyp, symbol, förpackning och 

marknadskommunikation har en stor betydelse för utvecklingen av en märkesidentitet. 59

Det Apollo vill förmedla ut till sin omgivning är att företaget har ett tryggt och modernt 

varumärke där det finns tillgång till kunskap. För att skapa denna identitet anser Staffan att 

kompetensen inom företaget är en nyckelfaktor. Apollo använder sig av olika identitetsbärare 

för stärka sin märkesidentitet, enligt Staffan Jansson har varumärket, logotypen och symbolen 

stor betydelse för utvecklingen av varumärket. Ving vill identifiera sig som ett tryggt, 

nytänkande och innovativt varumärke där kvalitén går i första hand. Ving har lyckats stärka 

sina identitetsbärare, företaget har skapat ett starkt varumärke, logotyp och haft en bra 

marknadskommunikation enligt Annika.  

                                                 
57 Nilson, 1999, Ladda ditt varumärke, s. 107-108 
58 Dibb & Simkin, 1992, The strength of branding and positioning in services, s. 28 
59 Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 85 
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Melin antyder att det krävs att varje identitetsbärare har en konkurrensvärdig funktion och 

bidrar med något unikt, varumärket definieras som själen vid uppbyggnaden av 

märkesidentiteten. De andra identitetsbärarna logotyp, förpackning, symbol och 

marknadskommunikation fungerar bara i anslutning till själva varumärket.60 Vidare menar 

Frans Melin att det förekommer fler aspekter som spelar in under utvecklingsfasen. Dessa 

kallas för identitetsutvecklande faktorer och utgörs utav följande; märkesproduktens namn, 

personlighet, och dess distribution. 61

Apollo har en sol som en symbol för företaget utöver deras logotyp. Staffan Jansson på 

Apollo menar att symbolen har en stor betydelse för företaget, eftersom symbolen kopplar 

samman Apollos kommunikation och skall ge kunderna företagets värden. För att uppfylla 

kunderna förväntningar arbetar Apollo ständigt med att ha hög kvalitet i produktleveransen. 

Ving har en inarbetad logotyp, dock anser de inte att de har någon symbol till det.  

 

Enligt Annika Heinmetz erbjuder Ving alltid högkvalitativa produkter och följer dessutom 

ständigt upp missnöjda kunder för att förbättra sitt utbud.  

 

Identiteten inom själva varumärket anser vi utgöra en väldigt stor del i själva utvecklandet av 

varumärket. Det fem identitetsbärarna som Melin nämner är väsentliga faktorer som bidrar till 

etableringen av varumärket. Trots detta tror vi att företagen lyckas skapa ett starkt varumärke 

utan att anamma alla faktorer, vi kan exemplifiera med alla datorföretag som IBM och 

Macintosh, där en stark logotyp har räckt för att skapa en stark identitet.  Det intressanta i 

denna diskussion är att Ving påstår att man lyckats skapa ett känt varumärke utan att använda 

sig av en symbol, men vi anser att det klassiska ”V:et” som används är en symbol som många 

förknippar varumärket med. Därtill anser vi även att den bidrar till identitetsbyggandet av 

varumärket. Precis som Melin nämner anser vi att varje identitetsbärare bidrar till någon 

konkurrensvärdig funktion. Marknadskommunikation är ett exempel där båda företagen 

bedömer att webbsida utgör en stor del i deras arbete med att nå ut till sina kunder. När vi 

jämför båda webbsidorna kan man knappast påstå att Apollos webbsida är konkurrenskraftig, 

utan den påminner om vilken webbsida som helst. Dock har Ving särskilt sig från 

konkurrenterna och lyckats skapa en webbsida som känns annorlunda och spännande vilket vi 

tror bidrar till större konkurrensfördelar, den förnyas även konstant. Melin (1991) nämner 

även identitetsutvecklande faktorer som viktiga aspekter vid utvecklingen av varumärket. En 

                                                 
60 Melin 1999, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla och stärka varumärken, s 93 
61 Ibid 
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av dessa är faktorer är märkesproduktens namn där det är viktigt att namnet på varumärket är 

lätt att uttala, distinkt och kunna särskiljas, lyckas företagen med detta stärks identitet. Både 

Apollo och Ving anser vi är bra exempel på namn som är lätta att uttala och kan särskiljas, vi 

tror att det har bidraget till att företagen lyckas skapa starka identiteter. 

6.1.4. Marknadskommunikation 
Kotler pekar på att företagen måste ha de rätta verktygen för att kommunicera med den 

potentiella målgruppen om sitt utbud.62 Detta anser även författarna Dahlen och Lange där de 

uppfattar att den främsta resursen för att marknadsföra produkterna är att det finns en 

förstålelse för hur konsumenter tänker. Det är olika faktorer som bör finnas i åtanke inom 

marknadskommunikationen, företaget måste bilda en uppfattning om kundernas behov, 

dessutom ha kunskap om vad konkurrenterna arbetar med. 63

Det är tre frågor som bör tas upp i marknadskommunikation dessa är;  

Vilka vill vi nå? Vad vill säga dem? Hur ska vi säga det? Vilka vill vi nå? 

Apollo lägger stor vikt på att kommunicera med kunderna, barnfamiljerna främst och se vad 

deras behov är.  

 

Därför utför de undersökningar om kundernas behov, t.ex. när de ska marknadsföra en ny 

produkt utför de även undersökningar hur kunderna uppfattar Apollos varumärke. För att 

Ving ska veta uppfatta kundernas behov läser huvudkontor själva synpunkter som kunderna 

har, de tar nästa alltid kontakt med missnöjda kunder för att förbättra utbudet. Två gånger om 

året genomförs en kundundersökning, där snittet på nöjda kunder ligger på c:a 97%. 

 

Vad vill vi säga dem? 

I Apollos marknadsföring är det är modernitet, kunskap och trygghet som de vill att kunderna 

ska uppfatta. Ving däremot framhäver i sin marknadsföring att de vänder sig numera till alla 

målgrupper och att de erbjuder nytänkande produkter. Därtill vill Ving även att kunderna ska 

förknippa varumärket med de värderingarna som Ving står för; tryggheten, kvalitén och 

innovation. 

 

Hur ska vi säga det? 

Apollos mest använda marknadskommunikation är deras webbsida, sedan är det TV, annonser 

och kataloger. Återigen är även Vings största marknadskommunikation deras webbsida, även 

kataloger, TV-reklam och print. Var sjätte månad utför Ving en undersökning om hur deras 
                                                 
62 Kotler, 2005, Principles of marketing ,s. 750 
63 Dahlen & Lange, 2003, Optimal marknadskommunikation s.13 
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aktuella marknadsföring upplevs.  

Dahlen och Lange menar att genom marknadskommunikation kan företagen särskilja sig från 

konkurrenter Har de kunskap om konkurrenterna kan företaget förse det egna varumärket med 

unika och relevanta associationer som konkurrenterna inte har.64  

Båda företagen var väldigt tysta om sina konkurrenter och ville inte uttala sig allt för mycket 

om dem. Dock fick vi fram att Apollo försöker särskilja sitt varumärke med hjälp av 

marknadskommunikationen och Ving menar att de försöker särskilja sig från konkurrenterna 

med deras hjälp av deras värderingar och egenskaperna som varumärket fyller. 

 

Marknadskommunikation anser vi vara företagens främsta verktyg för att kunna nå ut med rätt 

budskap till sina potentiella kunder. Båda företagen använder de klassiska 

kommunikationskanalerna för att nå ut till sina kunder, men vi ser att företagen fokuserar på 

ett visst kommunikationsmedel för att nå ut till sina kunder. TV- annonsering verkar vara stor 

del i Apollo och Vings marknadsföring även om webbsidan nämns som den viktigaste 

kommunikationskanalen upplever vi att båda företagen associeras med TV- annonsering.  

 

Eftersom båda respondenterna ville nämna webbsidan som en viktig kommunikationskanal 

valde vi att jämföra båda företagens webbsidor.  

 

Resultatet blev att Vings webbsida kändes mycket mer modern och innovativ inte nog med att 

den var lättnavigerad och trevlig, gav webbsidan en utomlandskänsla ett tydligt tecken på att 

Ving lyckats med sin marknadskommunikation. Apollos webbsida var även den enkel och 

tydlig men det kändes som att de inte lyckades marknadsföra sitt varumärke lika effektivt som 

Ving. Ving påpekar även under intervjun att de genomför flera undersökningar på hur 

kunderna uppfattar deras marknadsföring, vilket enligt oss resulterar i att företaget får en 

bättre inblick angående kundernas behov och åsikter. En annan intressant punkt som togs upp 

under intervjun med marknadsansvarige på Ving var att hon berättade att företaget precis hade 

anlitat en ny reklambyrå och även där gjort en utvärdering på hur marknadsföringen 

påverkades. Vi tycker att detta är tydliga signaler på att Ving är mån om att förmedla ut rätt 

budskap till sina kunder. Apollo hänvisar sin webbsida som deras främsta 

kommunikationsmedel men vi tolkad webbsidan mer som plats kunder besöker för att enkelt 

kunna boka resor. Enligt Dahlén och Lange är det viktigt att företagen analyserar hur de når ut 

med sitt budskap. Vi anser att analysering av marknadsföring är ett viktigt moment som ger 

företagen den information som behövs för att utveckla varumärket, intervjuerna visar att Ving 

                                                 
64 Ibid 
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har tydliga tendenser på att analysera marknadsföringen detta tror vi ger dem en fördel 

gentemot sina konkurrenter. 

6.1.5. Intern Märkeslojalitet 
En utgångspunkt för att ett charterföretag ska bli framgångsrikt är att de anställda inom 

företaget är medvetna och har kunskap om vad deras varumärke symboliserar enligt Melin. 

Vidare förklaras det att företagens främsta uppgift är att försäkra sig om att all personal 

engageras för att företaget ska nå ut med liktydigt värde för varumärket, detta sker bland 

annat med stöd av intern träning. Eftersom det inte är någon direkt produkt som man tar på i 

charterföretagen är det viktigt att fokus på kvalitén läggs på personalen som representerar 

företaget, därför utgörs en betydelsefull del av den totala varumärkesuppbyggnaden av den 

interna märkeslojaliteten.  

Om man vill vara marknadsledande är det viktigt att fokusera på att tillfredställa kundernas 

behov menar författaren Piercy .65Det handlar inte bara om vad som gör utan även hur det 

görs och vilka är det som förmedlar budskapet, den riktiga effekten skapas då genom 

organisationen. 

 Staffan på Apollo anser att personalens kompetens är en stor faktor till att de har blivit ett 

etablerat charterbolag och urskiljer personal som deras främsta verktyg. Därtill förklaras det 

att Apollo lever på personalen kompetens och hur de behandlar kunder för att de ska bli lojala 

kunder, allt ifrån hur personalen skapar, producera och hur de leverera produkterna.  

Enligt Annika lägger Ving ner stora resurser på att försöka tillgodose personalens behov 

eftersom personalens kompetens har en väldigt stor betydelse för Ving. Därför genomför 

företaget en utvärdering bland alla sina anställda kontinuerligt för att försäkra sig om att 

personalen håller den kvalitén som behövs.  

 

Enligt författaren är det viktigt att tjänsteföretag framställer en slags ”varumärkesmanual” 

som demonstrerar för personalen hur man använder varumärket korret. 66

Vi fann det mycket intressant att Ving har följt Melins råd och skapat en slags 

varumärkesmanual för sin personal, vilket sköts internt. Den består av en liten broschyr med 

allt det viktiga som personalen bör ha kunskap om, allt från; Vad är det vi säljer? Vilka är 

våra kunder? till medvetandet om företagets egen slogan. Av att bara läsa den lilla broschyren 

                                                 
65 Piercy Nigel F., 1995, Customer satisfaction and the internal market: Marketing our customers to our 

employees,s.22 
66http://www.valdemarsvik.se/upload/N%C3%A4ringliv/Design%20valdemarsvik/Allv%C3%A4rmeteknik_a3

mapp.pdf 
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som är endast på tjugo sidor förstod vi direkt vad Ving står för och hur företaget arbetar. 

Vings metod är ett mycket effektivt sätt för att skapa en stark intern märkeslojalitet, 

broschyren är kunskapsgivande och ger bra information om Ving. 

  

6.2. Associationer 

6.2.1 Associationer 
Forskaren och författaren Chen anser att associationer reflekterar de karaktäristiska 

egenskaperna av produkten och ett varumärke. Vidare förklaras det att när det skapas värde 

för själva varumärket bidrar även associationerna till att förmedla information om produkten 

som skapar positiva känslor, differentiera varumärket och skapar ett behov för kunderna.67 

Här menar även författarenatt en viktig aspekt med associationer är att frågar vad kunderna 

vill ha, detta leder till en ökad kundtillfredställelse då företagen vet vad de skall producera 

och det i sin tur leder till att företaget blir marknadsledande.68  

Apollo vill att deras kunder ska associera deras varumärke med att företaget är modernt och 

genuint. Staffan menar att den associationen som väger tyngst är att kunderna ska uppfatta 

Apollo som ett charterbolag där de framförallt riktar sig till barnfamiljer. Eftersom Apollo har 

en stark position inom sin marknad har det bidragit till att företaget har stora kunskaper om 

kundernas behov och att det finns en trygghet, därför väljer barnfamiljerna att åka med 

Apollo. Däremot är de associationer som Ving vill att kunderna ska förknippa med deras 

varumärke; omtanke, förtroende, och innovation, till skillnaden mot Apollo vill Ving 

associeras med att deras utbud av produkter erbjuds till alla olika demografiska variabler. 

När ett varumärkes associationer har en positiv påverkan på konsumenternas val av produkten 

och kundens villighet att betala ett högre pris för själva varumärket kan det sägas att ett 

företag har blivit väl etablerat.  

 

En annan association som kan bidrar till mer respons från kunderna är företagets förmåga att 

skapa igenkännande musikstycke, det kan upplevas som en positiv associationer som skapar 

ett medvetande bland potentiella kunder.. 

För att skapa positiva associationer använder sig Apollo av sin webbsidan och tv-reklamen 

som är igenkännande eftersom det ofta är samma aktörer som medverkar. En annan positiv 

association är även produktleveransen, en nöjd kund blir en återkommande kund. För att 

                                                 
67 Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

associations and brand equity”, 1 p 2-3 
68 Wilson Aubrey, 1997, Marketing professional associations, s  51 
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kunderna skall kunna associera till Apollo har de ett inarbetat musikstycke, företaget anser att 

musik är ett oerhört viktig verktyg för att kunna förmedla företagets varumärke. 

Även Ving uppfattar sin webbsida som det främsta verktyget för att skapa positiva 

associationer. Nyligen genomförde Ving en ny introduktionssida med massor av färgglada 

färger på sin webbsida där fokus är på långdistanscharter, syftet med detta är att skapa 

positiva associationer kring varumärket. Skillnaden med Vings signaturmelodi är att det inte 

är inarbetat utan Ving anpassar musikstycket till utbudet av tjänster vilket kan varierar ofta.  

 

Enligt Chen kan organisationsassociationer delas upp i olika delar, en av dem är; företagets 

sociala ansvarsassociationer. Ansvarsassociationer handlar om att företaget tar sig an sociala 

åtagande såsom miljöansvarstagande och socialtansvar för samhället.69 Detta är inte något 

som kan relateras med produkterna företagen erbjuder utan ger mer fokus på verksamhetens 

attityd och image. Apollo tar ett stort ansvar för miljöfrågorna och anser att det är väldigt 

viktigt, detta gör dem bland annat genom att företaget använder moderna flygflottor så att de 

släpper ut mindre avfall och att de alltid flyger snabbaste vägen så att det blir mindre avfall. 

De erbjuder även sina kunder en möjlighet att göra semestern lite grönare, genom ett 

samarbete med GreenSeat, på så sätt kompensera kunderna för den miljöbelastningen som 

flygresan orsaker och erbjudandet är att kunderna kan sänka lite pengar för olika miljöprojekt. 

Apollo tar socialtansvar för samhället genom att förbinda alla Apollos hotell att respektera FN 

konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. År 2000 inleddes ett samarbete 

med ECPAT för att skydda barn mot sexuell exploatering, 2004 valde Apollo att finansierar  

i SOS-barnbyar med ett resurscenter, dessutom samlar de in pengar åt dem. 

Annika anser att Ving alltid har varit på framkanten angående miljö och sociala frågor. Ving 

har utvecklat två olika miljöprogram, dessa insatser har lett till att hotellen har blivit 

svanmärkta och företaget har även tagit emot diverse miljöpriser. Ving har även en 

miljöklausul inskriven i alla hotellkontrakt. Vings charterflygplan är moderna flygflottar och 

är till 99 % fullsatta, det bidrar till mindre avgaser, även Ving samarbetar med GreenSeat och 

erbjuder desamma som Apollo. 1999 började Ving att samarbete med ECPAT mot 

barnsexhandel. Ett år senare, 2000 började Ving stödja SOS-barnbyar, de hjälper föräldralösa 

barn och sänker bland annat gåvor från gästerna.  

Några nyckelfaktorer för att skapa starka associationer runt varumärket och produkten handlar 

bland annat också om företagets kvalité och image. Forskaren Chen menar att företagets 

image är en profil som företaget visar och att kvalitén är avgörande för de associationer som 

                                                 
69 Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

associations and brand equity”, p 2-3 
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skapas kring varumärket.70 Apollos image enlig Staffan är att det är ett tryggt företag med stor 

kvalité och att företaget är väldigt anpassad efter barnfamiljer. Ving däremot vill förmedla sin 

image om företagets värderingar och dess nytänkande. Vidare nämner Chen att associationer 

kan förekomma i alla slags former och reflekterar ofta de karaktäristiska egenskaperna av 

produkten.  Detta är en väldigt viktig punkt som vi anser att alla tjänsteföretag bör ta hänsyn 

till, enligt vår mening är associationer en nyckelfaktor för att skapa ett framgångsrikt 

tjänsteföretag.  

 

En intressant del i vår intervju var att både Apollo och Ving anser att musik är ett viktigt 

verktyg för att skapa associationer. Det som skiljer företagen åt är att Apollo arbetade med ett 

inarbetat musikstycke som var känt bland kunderna, medan Ving varierade musiken beroende 

den demografiska variabel som företaget vände sig till. Vi tycker att båda metoderna har både 

för- nackdelar, det positiva med Apollo är att verksamheten skapar en association som alla 

förknippar med varumärket. Deras medley är något de flesta känner igen och har därmed 

lyckats skapa en positiv association. Nackdelen kan vara att associationen känns opersonlig 

och kan därmed upplevas som ”tjatig”. Vings arbetssätt att variera musikstycket beroende på 

målgruppen kan vara både tidskrävande och omfattande, dels tror vi till en början att kunderna 

får svårt att associera ”medleyn” med just Ving och att musiken lätt kan sållas bort med all 

annan reklam. Ur ett längre perspektiv kan det vara till Vings fördel eftersom deras 

omfattande reklam kan i slutändan nå ut till bredare kundbas, varje segment kan i så fall skapa 

sin egen association kring varumärket. 

Chen (2001) nämner att sociala ansvarsassociationer erbjuder varumärket egenskaper såsom 

attityd och image, precis som vi har nämnt tidigare är dessa nyckelfaktorer för att skapa starka 

positiva associationer. Både företagen arbetar för att skapa sociala ansvarsassociationer, det 

märks att i dagens affärsvärld är det alltmer viktigare för företag att ha en positiv syn på 

miljö/socialt ansvarstagande. Apollo och Ving erbjuder tjänster inom verksamheten som 

främjar miljön. Ett exempel på tjänsterna är ”GreenSeat” där både företaget och kunderna kan 

samarbeta för att förbättra den globala klimatförändringen. Även fast vi anser att tanken är 

god från både företagen tror vi inte att projektet ”GreenSeat” bidrar till miljöförbättringar.  

När en kund precis har spenderat pengar på en resa har man inget större intresse på att donera 

pengar till ”GreenSeat” även fast det bidrar till en bättre miljö. Det upplevs som att företagen 

inte tar sitt ansvar gällande miljön utan de skjuter undan ansvaret på kunderna.  

                                                 
70 Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the characteristics of brand           

-associations and brand equity”  p 7-12 
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Genom att t.ex. erbjuda rabatter till kunder som samarbetar med ”GreenSeat” tror vi att 

företagen visar ett större ansvar och detta skulle bidra till en ökad motivation bland kunderna. 

Däremot anser vi att både företagen har lyckats utmärkt med sina sociala ansvarstaganden, 

”ECPAT” är ett lysande exempel där Apollo och Ving arbetar för minska barnexploatering. 

Dock tror vi att kunderna inte är tillräckligt medvetna om dessa insatser, skulle Apollo och 

Ving bli bättre på att informera om hjälpinsatserna tror vi att både företagen skulle gynnas och 

skapa en starkare image. 
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7. Slutsats 
I det sista kapitlet kommer vi att slutligen presentera våra slutsatser som vi har kommit fram 

till genom att analysera och diskutera teoriavsnittet med empiriavsnittet. Därtill kommer vi 

även att lägga till våra egna åsikter och förslag på förbättring. 

 

I början av uppsatsskrivandet hade vi båda ett intresse av att ta reda på hur tjänsteföretag 

lyckas arbeta för att etablera ett starkt varumärke. Detta genom att dels undersöka vilka 

associationer som skapas och vilka metoder Apollo och Ving använder sig utav för att skapa 

ett starkt varumärke. Det intressanta med vår undersökning var att vi inte fick fram någon 

arbetsmodell på hur ett företag lyckas skapa ett starkt varumärke. Däremot har vi tagit del av 

två olika arbetssätt som lett till att både Apollo och Ving har lyckats skapa ett etablerat 

varumärke. Efter att ha analyserat all fakta både från teorin samt intervjuerna kom vi fram till 

att Ving är marknadsledande och har ett starkt varumärke. Detta skulle möjligtvis kunna bero 

på att Ving har existerat som ett charterföretag betydligt längre än vad Apollo har gjort. Dock 

syns det även klart och tydligt att Ving är den mer innovativa charterbolagen av dessa två, då 

de utvecklar nya utbud och tjänster konturneligen och på något sätt känns det som att Apollo 

tar efter av dessa tjänster. Trots detta ser vi tendenser på att Ving kommer att vara 

marknadsledande en lång tid framöver.  

 

Både Apollo och Ving använder sig utav ett fungerande tjänstekoncept på så sätt att företagen 

är tydliga i vilka behov de vill tillfredställa och vilken målgrupp de vänder sig till. Det som 

gör Ving till ett mer framgångsrikt enligt oss är deras förmåga att förmedla sitt budskap 

genom deras hemsida på ett mer effektivare sätt, vilket leder till högre varumärkeskapital. 

Efter att ha analyserat resultatet från intervjuerna kom vi fram till att båda har lyckats 

positionera sig framgångsrikt, vilket kan vara bidragande orsaker till att Apollo och Ving har 

starka positioner inom sina marknader. Markandskommunikation är bland det viktigaste 

verktyget för dessa företag för att förmedla ut sitt budskap till kunderna. Apollo och Ving 

refererar till sina respektive webbsidor som deras främsta kommunikationskanal. Dock menar 

vi att Ving satsar mycket mer än på att bearbeta och förnya sim hemsida än vad Apollo gör, 

vilket vi anser ger Vings varumärket en bättre image. Vings ambitiösa arbete med den interna 

märkeslojaliteten tror vi är en annan bidragande orsak till att företagen har ett starkt och 

etablerat varumärke. Personalens breda kunskap om själva varumärket stärker Vings position, 

detta kan även bero på att Ving är väldigt mån om personalens välmående. En annan är 

intressant synpunkt som vi delar är företagens syn på deras egen image.  
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Ving vill framhäva sig som innovativa och nytänkande medan Apollo satsar på att skapa en 

image kring kvalité och trygghet. Apollo och Ving använder sig utav två olika profileringar 

frågan är vilken som mest effektiv och bidrar till att utveckla varumärket. Vi kom fram till att 

det var helt rätt av företagen att använda sig av olika image, dels för att minska konkurrensen 

mellan varandra och dessutom skapar företagen en egen personlighet vilket leder till att 

varumärket stärks. 

 

I slutändan kan vi konstatera att vi har tagit del av en väldigt lärorik undersökning samt att vi 

har fått en bredare kunskap om hur pass viktigt det är i dagens affärsvärld med ett starkt 

varumärke. Tjänsteföretag är beroende av att skapa ett slagkraftigt varumärke för att kunna 

överleva och måste hela tiden arbeta med att utveckla varumärket.  

Hur arbetar charterföretag för att stärka sitt varumärke? Efter en del funderingar kom vi fram 

till att det inte fanns någon speciell metod utan att det gäller som charterföretagen att hitta sin 

position på marknaden, samt att förmedla egenskaperna som gör företaget unikt. 

Apollo och Ving är två framgångsrika charterbolag och har båda lyckats skapa ett starkt 

varumärke. Vår undersökning visar att deras arbetsmetoder skiljer dem åt, trots det lyckas de 

bibehålla ett starkt varumärke. Vi måste även poängtera att Ving trots allt känns som det 

starkaste varumärke, detta tror vi beror på att företaget hela tiden arbetar med att utveckla 

varumärket medan Apollo verkar ta mindre risker.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53



8. Källförteckning 

8.1 Litteraturförteckning 
A. Aaker David (2000) Brand Leadership, A division of Simon and Schuster, Inc  

 

A. Aaker David, (2005) Strategic Market Management, seventh edition, John Wiley & Sons, 

Inc  

 

Albertsson Sten & Lundqvist Olof (1997)Marknadsföring, andra upplagan, Bonnier 

utbildning AB 

 

Christensen, L, m.fl.(1998) Marknadsundersökning, studentlitteratur, Lund 

 

Dahlen Micael & Lange Fredrik, (2003)Optimal marknadskommunikation, Liber Ekonomi 

 

Dibb Sally & Simkin Lyndon, (1992)The strength of branding and positioning in services, 

Warwick Business School 

 

Eriksson, LT. & Widersheim- Paul. F, (2001) Att utreda, forska och rapportera, Liber 

ekonomi, Karlshamn 

 

H. Nilson Torsten, (1999) Ladda ditt varumärke - strategier och praktiska råd, Svenska 

förlaget  

 

Kotler Philip mfl, (2005) Principles of marketing, fourth European edition. Pearson education 

limited 

 

Melin Frans & Urde Mats (1991) Varumärket - en hotad tillgång, Skogs Grafiska, Malmö 

 

Magne Holme Idar m.fl, (1991) Forskningsmetodik, studentlitteratur, Repstad, P. 1993, 

Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 

 

Porter, M.E, (1995) Konkurrensstrategi ISL förlag. 

 

Repstad Pål, (1993) Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund 

studentlitteratur

 54



8.2.Artikelförteckning 
Albaladejo-Pina Isabel P & Aranda-Gallego Joaquin, (1998) A measure of trade centre 

position, European Journal of Marketing, Volume 32, Issue 5/6  

 
Chen, C.H (2001), “Using free associations to examine the relationship between the 

characteristics of brand           associations and brand equity”, Journal of Product & Brand 

Management, Vol. 10, Issue: 1 p 2-3 

 

Gilmore. J,H. & Pine II. J.B (1999) The experience economy; work is theatre, Boston, Mass. : 

Harvard Business School, cop.  

 

Ingemarsson, Mikael (2 004:3), Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets 

rapportserie. 

 

Leiser M, (2004) Understanding brands value: advancing brand equity tracking to brand 

equity management  Journal: Handbook of strategy, Vol.5, Issue 1, p.  

 

Messmer Max, (2004) Closing the communication gap, Handbook of Business Strategy, 

volume 5, Issue 1  

 

Osraenkhoe, & Bennani (2007) An exploratory study of implementation of customer 

relationship management strategy 

 

Piercy Nigel F., (1995) Customer satisfaction and the internal market: Marketing our 

customers to our employees, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 

Volume 1, issue 1 

 

Winter Barry, (1995) Assessment centres: keeping up with and getting ahead of changing 

organizations, Journal of European Industrial Training, volume 19, Issue 2 

 
 
 

 55



 

8.3.Internetförteckning 
 

www.apollo.se

 
http://www.valdemarsvik.se/upload/N%C3%A4ringliv/Design%20valdemarsvik/Allv%C3%
A4rmeteknik_a3mapp.pdf 
 

www.ving.se

 

Winter Barry,1995, Assessment centres: keeping up with and getting ahead of changing 

organizations, Journal of European Industrial Training, volume 19, Issue 2 

8.4. Muntliga källor 
Intervju med Annika Henimetz, marknadsdirektör för Ving 
 
Intervju med Steffan Jansson, marknad och reklamchef för Apollo 

 

 56

http://www.apollo.se/
http://www.ving.se/


9. Bilaga 

 

Intervju  
Bakgrund 

1) Vad heter du, vilken befattning har du inom företaget?  

 

2) Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 

3) Vad är företagets affärsidé? 

 

4) Vilken målgrupp fokuserar ni på? 

 

5) Vilka olika tjänster erbjuder ni? 

 

Varumärke 

6) Vad anser ni att ert varumärke representerar? 

 

7) Vad vill ni att era kunder ska uppfatta med ert varumärke? 

 

8) Har ni utfört någon undersökning om kundernas uppfattning angående ert varumärke? 

 

9) Finns det någon logotyp som företaget använder sig utav?  

- Vad beskriver den? 

- Hur stor betydelse har den för företaget? 

- Hur ofta anser ni att den behöver bearbetas? 

 

10) Använder ni er utav någon slags symbol för att representera företaget? ( Figur) 

- I så fall hur ser den ut? 

- Hur stor inverkan har den för att stärka ert varumärke? 

 

11) Vilka faktorer har ni fokuserat på när ni har utvecklat ert varumärke, tex geografi, 

användningsområde, målgrupp och konkurrenter?  

 

12) Hade ni internationalisering i åtanke när ni först utvecklade ert varumärke? 
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13) Hur tror ni att ert varumärke fungerar/ skulle fungera på en internationell marknad? 

 

14) Arbetar ni med att utveckla nya tjänster? 

- Hur utvecklar ni och skyddar dessa tjänster från era konkurrenter? 

- Hur marknadsför ni dessa nya tjänster? 

 

15) Hur försöker ni särskilja er med hjälp av ert varumärke? 

 

16) Har ni en slogan?  

- I så fall hur stor betydelse anser ni att den har för att stärka ert varumärke? 

 

17) Hur marknadsför ni ert varumärke? 

- Vilka typer av medier använder ni er vid er marknadsföring? 

18) Vad vill ni förmedla i marknadsföringen? 

 

19) Har ni ensamrätt för företagets varumärke? 

 

20) Hur arbetar ni för att ständigt förbättra er kundkrets? 

– Det vill säga få lojala och återkommande kunder 

 

Associationer 

21) Vilka associationer vill ni att era kunder ska få när de hör om just ert varumärke? 

– Vilka associationer vill ni att era tjänster ska förknippas med? 

 

22) Hur arbetar ni för att förmedla positiva associationer till ert varumärke? 

 

23) Musik har blivit ett viktigt verktyg inom marknadsföring och skapar oftast positiv 

associationer. Använder ni musik för att skapa positiva associationer till ert 

varumärke? 

 

24) Varumärken idag speglar inte bara företagets ståndpunkt utan förmedlar även 

personliga egenskaper. Anser ni att ert varumärke förknippas med några egenskaper, 

tex pålitlighet, visioner, möjligheter?   

 

25) Hur stor betydelse har personalens kompetens för ert varumärke? 
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26) Med tanke på hur stora de globala miljöfrågorna har blivit, tar ni större miljö ansvar 

nu och i så fall hur?  

 

27) Vad har ni för syn som företag på att ta socialtansvar för samhället? 

 

28) Undersöker ni på något sätt vilka associationer som kunderna förknippar med ert 

varumärke? 

 

29) Har ni någon image/ attityd som ni vill förmedla ut till era kunder? 
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