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Abstrakt 

 
Varumärket har en stor betydelse för företagets framgång och det ger ofta det första 
intrycket av företaget till konsumenterna. Varumärkesutveckling görs för att skilja det 
egna varumärket från konkurrenternas och för att klargöra den egna identiteten. 
 
Rundbergs Stugor är ett företag som hyr ut stugor och erbjuder unika upplevelser i 
Ålands natur. Detta arbete handlar om att utveckla företagets varumärke som saknar 
svaren på de kritiska frågorna som ger varumärket sin form. 
 
I arbetet behandlas först de strategiska delarna i varumärkesutvecklingen för att sedan 
gå djupare in på teorier om hur varumärket skapas och förstärks. Fokuset i arbetet ligger 
på två modeller: Alina Wheelers Brand Brief och Jean-Noël Kapferers Brand Identity 
Prism. Utifrån modellerna kan företaget definiera sitt varumärke och sin identitet simpelt 
och effektivt. 
 
För att få innehåll till modellerna hölls ett möte i form av en intervju och en workshop 
med representanter för Rundbergs Stugor. Mötet visade att representanterna redan 
hade tankar om och material för att utveckla sitt varumärke, men de hade bara inte 
diskuterats tidigare. 
 
Arbetet resulterade i en varumärkeshandbok.  Varumärkeshandboken presenterar 
svaren på de kritiska frågorna som behövs för att skapa ett väldefinierat varumärke. Med 
varumärkeshandboken får Rundbergs Stugor ett hjälpmedel för sin verksamhet samt för 
den konstanta varumärkesutvecklingen.  
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Tiivistelmä 

 
Brändillä on merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen ja se antaa usein 
ensivaikutelman yrityksestä kuluttajille. Brändäys auttaa yritystä erottumaan 
kilpailijoiden joukosta, sekä määrittämään organisaation omaa identiteettiä. 
 
Rundbergs Stugor on yritys, joka vuokraa mökkejä ja tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä 
Ahvenanmaan luonnossa. Tämän työn tarkoituksena on kehittää kyseisen yrityksen 
brändiä. Yritykseltä puuttuu vastaukset niihin kriittisiin kysymyksiin, jotka antavat 
brändille muotonsa.   
 
Työssä käsitellään ensin brändäyksen strategiset osat, jonka jälkeen voidaan syventyä 
teoriaan brändin luomisesta ja vahvistamisesta. Työn merkittävän perustan luo Alina 
Wheelerin malli Brand Brief sekä Jean-Noël Kapfererin kehittämä Brand Identity Prism. 
Näiden työkalujen avulla saadaan tiivistettyä brändi ja sen identiteetti yksinkertaisesti ja 
tehokkaasti. 
 
Jotta tarvittava tieto mallien täyttämiseen saatiin hankittua, järjestettiin haastattelu ja 
brändityöpaja Rundbergs Stugorin edustajien kanssa. Tapaamisessa ilmeni, että 
yrityksen edustajilla oli jo vastaukset ja materiaali brändinsä kehittämiseksi, mutta niistä 
ei vain oltu aiemmin keskusteltu.  
 
Opinnäytetyön tulos on brändikäsikirja. Käsikirja esittelee vastaukset kriittisiin 
kysymyksiin, jotka tarvitaan hyvin määritellyn brändin luomiseen. Käsikirjasta Rundbergs 
Stugor saa apuvälineen heidän liiketoimintaansa sekä jatkuvaan brändäystyöhön. 
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Abstract 

 
A brand is a big part of a company’s success and it often gives the first impression of the 
company to the consumers. Branding helps the company to stand out from the 
competitors and determine its own identity.  
 
Rundbergs Stugor is a company that rents cabins and offers unique experiences in the 
nature of the Åland Islands. This thesis is about developing the company's brand that 
lacks the answers to the critical questions that give the brand its shape.  
  
The thesis starts with the strategic parts of branding before going deep in to the theories 
of creating and strengthening the brand. The focus of the thesis relies mainly on two 
models: Alina Wheeler’s Brand Brief and Jean-Noël Kapferer’s Brand Identity Prism. With 
these tools the company can summarize its brand and identity in a simple and effective 
way.  
 
To receive the information needed to fill the models, a meeting was arranged. The 
meeting included an interview and a workshop with the representatives of Rundbergs 
Stugor. The results from the meeting suggest that the representatives already had the 
answers and material to develop their brand, but it had not been discussed earlier. 
 
The result of the thesis is a brand book. The brand book presents answers to the critical 
questions that are needed for creating a well-defined brand. The brand book helps 
Rundbergs Stugor with their business and the ongoing branding process. 
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1 Inledning 

Ett varumärke har stor betydelse för ett företags framgång. Varumärket ger ofta det första 

intrycket av företaget till konsumenterna. Med en dålig logotyp, webbsida, eller dåligt valda 

ord kan en potentiell kund få ett dåligt första intryck, vilket också kan betyda att den 

potentiella kunden inte blir en kund. Utan ett uttänkt varumärke bakom företagets produkter 

och tjänster, finns det inte en ordentlig essens för kunden att känna och ta sig till. 

Rundbergs Stugor är ett företag som erbjuder stuguthyrning och upplevelser i naturen på 

Åland. För att Rundbergs Stugor ska vara ett starkt företag, måste dess varumärke också vara 

starkt. Genom att utveckla varumärket förbättrar Rundbergs Stugor sin synlighet och 

relevans på marknaden och sin förmåga att vara mer minnesvärd bland de nuvarande 

kunderna. Framför allt ger varumärkesutvecklingen en betydelse för Rundbergs Stugor och 

ett skäl till varför de håller på med stuguthyrning och upplevelsepaket. 

Varumärkesutvecklingen hjälper alltså Rundbergs Stugor att lära känna sig själv. När 

Rundbergs Stugor har nyckelinformation om sig själv, sin marknad och sina kunder, kan de 

börja bygga upp en ordentlig strategi för sin verksamhet och ta nästa steg för att hitta en 

visuell identitet som passar Rundbergs Stugor. 

1.1 Problemformulering 

Detta arbete handlar om att utveckla ett varumärke som ännu inte har svar på de kritiska 

frågorna som ger varumärket sin form. I detta arbete kommer idéerna och tankarna som 

ägarna av Rundbergs Stugor har att förvandlas till varumärkets kärna och identitet. Detta 

betyder att varumärkesutvecklingen börjar från början där bland annat värderingarna, 

visionen och framtidsplanerna klargörs. Först när dessa saker är uttänkta kan man fortsätta 

med att skapa ett starkt varumärke. En likadan början till varumärkesutvecklingen hittas i 

Alina Wheelers process var det första steget går ut på att förstå organisationen och dess 

tankar (Wheeler, 2013, s. 116). Problemet är alltså att hitta de kritiska frågorna som ger 

varumärket dess form, vilka de faktorer är som påverkar varumärket, och hur faktorerna 

används i varumärkesutvecklingen för att förstärka varumärket. 
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1.2 Syfte 

Arbetet börjar med att ta upp varumärkets strategiska delar. Till dessa hör vad ett varumärke 

är, vad som gör ett varumärke starkt och vilka faktorer som påverkar varumärket. Därefter 

behandlas hur dessa faktorer kan användas i varumärkesutvecklingen. När den relevanta 

teorin har gåtts igenom tas den information fram som behövs för att utveckla varumärket för 

Rundbergs Stugor. Detta görs i samråd med ägarna Minna och Ulf Rundberg. För att kunna 

skapa ett ordentligt varumärke måste relevant information som krävs för 

varumärkesutvecklingen hittas på ett kreativt arbetssätt under mötet. När informationen har 

tagits fram gäller det att dokumentera resultaten på ett sätt som också är enkelt att presentera 

för utomstående. Detta görs för att förtydliga resultaten och skapa en slutprodukt för arbetet. 

Syftet med arbetet är att tydliggöra varumärket, vilket åstadkoms med hjälp av slutprodukten 

som är en varumärkeshandbok. 

1.3 Avgränsningar 

Att utveckla ett varumärke är ett stort arbete som går igenom flera faser. Vilken fas man ska 

arbeta med beror på hur långt varumärket har utvecklats, och man behöver följaktligen ta i 

beaktande ifall någonting redan är färdigt eller uttänkt. På grund av att Rundbergs Stugor är 

i början av varumärkesutvecklingen, kommer detta arbete att fokusera på 

varumärkesutvecklingens strategiska delar. Detta arbete tar inte upp det visuella utseendet 

det vill säga till exempel namn, logotyp och färger. På detta sätt ligger fokuset på det 

väsentliga. Med denna strategi kan jag hitta effektivare lösningar och skapa en starkare bas 

för varumärket. 

Avgränsningen påverkar också varumärkeshandboken. En varumärkeshandbok innehåller 

ofta varumärkets visuella identitet och hur den används. På grund av att de visuella delarna 

inte är med i arbetet, kommer dessa delar heller inte att finnas med i varumärkeshandboken. 
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1.4 Metod 

I detta arbete skapas först den teoretiska referensramen som utgör grunden för det empiriska 

arbetet. Den teoretiska referensramen innehåller relevant teori om varumärken och 

varumärkesutveckling. Innehållet i teorin kommer också att basera sig på de olika 

modellerna som används i arbetet. Wheelers Brand Brief och Kapferers Brand Identity Prism 

kommer att ha en stor roll i arbetet, därför kommer arbetets metoder att basera sig på att 

skaffa information som behövs för att fylla i modellerna. För detta används en kvalitativ 

metod i form av ett möte med Rundbergs Stugor som består av en intervju och en workshop 

med flera övningar. 

I det empiriska arbetet används utveckling som metod. Den teoretiska referensramen och 

informationen från intervjun och övningarna under workshoppen analyseras och samlas ihop 

för att kunna utveckla varumärket. Varumärket utvecklas med hjälp av modellerna som 

sammanfattar varumärket för Rundbergs Stugor. Slutprodukten samlas i en 

varumärkeshandbok. Varumärkeshandboken kommer, med hjälp av modellerna och text, att 

klargöra vad som gör Rundbergs Stugor till ett unikt varumärke och vad som utgör kärnan i 

varumärket. Denna varumärkeshandbok kan sedan användas av Rundbergs Stugor som hjälp 

i marknadsföringen och som bas för den möjliga visuella varumärkesutvecklingen. 

För att fylla i modellerna för det empiriska arbetet samt kunna utföra workshoppen, krävs 

kunskap om Rundbergs Stugor som ett företag och om dess verksamhet. Därför handlar nästa 

kapitel om Rundbergs Stugor. 

1.5 Rundbergs Stugor 

Informationen till kapitlet kommer från en rundtur i Rundbergs Stugor den 1. oktober. 

Webbsidan för Rundbergs Stugor har också använts som källa. 

Företaget och kunden i detta arbete är Rundbergs 

Stugor. Rundbergs Stugor är ett företag som ligger lite 

utanför Mariehamn i Kungsö, Åland. Företagaren för 

Rundbergs Stugor är Minna Rundberg som är designer 

och Ulf Rundberg som är fiskeguide, tillsammans 

arbetar de med verksamheten året runt. 

 

Figur 1. Logotypen för Rundbergs 

Stugor (Rundbergs Stugor, 2019) 
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Verksamheten för Rundbergs Stugor hör till hotellbranschen eller närmare bestämt 

stugbranschen. Rundbergs Stugor har totalt fem stugor (Figur 2) varifrån två av dem är 

större än de tre andra. De större stugorna kallas för Villa Solstrand och Villa Kungsö. 

(Rundbergs Stugor, 2019.) Från stugorna är det bara några tiotals meter till stranden var en 

strandbastu och det åländska havet ligger. Rundbergs Stugor förstärker den lyxiga 

upplevelsen i stugorna med en inredning som innehåller Minnas egna designprodukter. 

 

Figur 2. Rundbergs Stugors fem stugor (Rundbergs Stugor, 2019) 

Trots att Rundbergs Stugor hyr ut stugor som sin huvudsakliga tjänst, vill de att stugorna 

skulle vara mera av en biprodukt. Istället vill Rundbergs Stugor erbjuda upplevelsepaket där 

stugan som hyrs ut fungerar som bostad under upplevelseresan. Rundbergs Stugor erbjuder 

redan upplevelsepaket i form av fisketurer var Ulf är med som fiskeguide. Fisketurerna 

handlar heller inte om att ”bara fiska”, utan Rundbergs Stugor bygger på upplevelsen med 

Ulfs berättelser om tidigare fiskeresor och en fin fiskestuga där fångade fisken kan tillredas 

till en smaklig måltid. Tjänster som Rundbergs Stugor erbjuder hittas i Figur 3. 

 

Figur 3. Tjänster som Rundbergs Stugor erbjuder 
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Rundbergs Stugor erbjuder också mat till olika tillfällen. Ett av tillfällen är exempelvis 

Rundbergs Stugors nya upplevelsepaket ”Dinner in the Sea”, var kunderna förs ut med 

båttaxi på en liten bergsklippa i mitten av havet för att äta middag (Figur 4). Planen är att 

lansera Dinner in the Sea på sommaren 2019. 

 

Figur 4. Dinner in the Sea (Rundbergs Stugor, 2019) 

För Rundbergs Stugor att lyckas med de nya planerna och förstärka sin verksamhet behövs 

det varumärkesutveckling. För att börja varumärkesutvecklingen krävs det teori om ämnet. 
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2 Teori för varumärkesutvecklingen 

Detta kapitel behandlar den teori som behövs för att genomföra empirin. Det börjar med att 

se på vad ett varumärke är, varumärkets funktion, vad som gör ett varumärke starkt och hur 

man arbetar med ett varumärke. Sedan behandlas de strategiska elementen för ett varumärke 

samt elementen som hör till varumärkets kärna. Kapitlet avslutas med de två modellerna som 

används för att sammanfatta varumärket och dess identitet. 

2.1 Varumärke 

Det är inte lätt att hitta en definition på vad ett varumärke är. Varumärket kan uppfattas på 

olika sätt beroende på vilken roll det har och vad man mäter. Exempelvis har varumärkets 

juridiska sida ofta väldigt lite att göra med marknadsföring och varumärkesutveckling. 

Således ligger fokuset i detta arbete på varumärket som ett namn med makten att påverka. 

Varumärkets definition har ändrats flera gånger genom tiderna. En gammal definition har 

beskrivit ett varumärke som ett namn eller ett märke som garanterar produktens ursprung 

och autenticitet. Definitionen stämmer ännu, men idag finns det mycket mera som har att 

göra med vad ett varumärke innebär. Enligt Kapferer borde alla organisationer i denna dag 

förstå varumärkets definition som ett namn som symboliserar ett långsiktigt deltagande för 

unika värderingar, inbäddade i produkter och tjänster som gör att organisationen sticker ut. 

(Kapferer, 2012, s. 7-12.) 

Ett varumärke kan få sin början och sitt namn från nästintill vad som helst. Grunden till ett 

varumärke kan till exempel komma från en person som är en expert på sitt område, från en 

byggnad med en fin historia eller direkt från produkten som företaget har tillverkat (Falonius, 

2010, s. 16.) Ett varumärke är dock mera än bara ett namn. Varumärket identifieras av ett 

namn och olika symboler, men innerst är det ett värdefullt koncept med djupa tankar som 

har skapats till att utgöra en produkt eller en tjänst (Kapferer, 2012, s. 9). Bakom namnet 

och logotypen finns en organisation som har en personlighet. Personligheten grundar sig på 

organisationens kultur, värderingar och kärnvärden som fungerar som grundstenarna till hela 

verksamheten. (Falonius, 2010, s. 31.) På grund av att varumärket byggs på tankar och 

värderingar kan man prata om företagens rykte som är bakom varumärket. Varumärket 

reflekterar ofta också företagets egna tankar och värderingar. (von Hertzen, 2016, s. 15.) 
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Ett varumärke utgör även identiteten som byggs runt organisationen. Varumärkesidentiteten 

speglas mot konsumenternas sinnen. Allting som konsumenten ser, hör och känner används 

för att skapa identiteten (Wheeler, 2013, s. 4). Varumärket fungerar som ett namn med en 

personlighet som driver företagets produkter och tjänster (Kapferer, 2012, s. 149) men utan 

produkten eller tjänsten finns det inte heller ett varumärke, då är det bara ett namn med tankar 

och idéer (Kapferer, 2012, s. 8). 

För att sammanfatta det som behandlats kan man säga att företag skapar varumärken för att 

sälja sina produkter eller tjänster på ett unikt sätt. Varumärkets identitet skapas med hjälp av 

namn, tankar, värderingar och visuella aspekter, som fortsättningsvis får konsumenterna att 

känna till varumärket. 

2.1.1 Varumärkets funktion 

Ett varumärke finns för att skapa och hålla kontakten med konsumenterna.  Varumärket har 

tre primära funktioner, nämligen att navigera, övertyga och engagera. Genom första 

funktionen, navigering, leder varumärket konsumenterna åt rätt håll och hjälper dem att 

välja produkten. Sedan kommunicerar varumärket kvaliteten på produkten och övertygar 

kunden om att den har valt rätt. Till sist engagerar varumärket med hjälp av bild och språk 

för att få kunden att identifiera sig med varumärket. (Haigh, 2004, s. 18) (Wheeler, 2013, s. 

2.) När konsumenten känner till varumärket, fungerar varumärket som en garanti till kunden. 

Det betyder att varumärket skapar förväntningar på fördelar och upplevelser kunden kommer 

att få via köpet (Falonius, 2010, s. 16). 

2.1.2 Ett ”starkt” varumärke 

Ett starkt varumärke skiljer sig från andra varumärken på ett sådant sätt att den kommer fram 

från den trånga marknaden (Wheeler, 2013, s. 2). Ett starkt varumärke ger kunden en 

upplevelse om att han eller hon får ett mervärde på köpet. Kunden är då oftast också 

övertygad om att produkten är mycket bättre än konkurrentens, fastän produkten skulle vara 

identisk med konkurrentens. (Falonius, 2010, s. 16.) Varumärkets värde utformas genom att 

skapa förhållanden med kunder och distributörer. När förhållanden har skapats, har 

lojaliteten hos kunderna börjat växa. Ett starkt varumärke som bygger på en stark relation 

med kunden leder till ett beteende där kunden är färdig att betala mera för en produkt, även 

om ett annat varumärke vore billigare. (Kapferer, 2012, s. 7.) Den starkaste lojaliteten har 

åstadkommits då kunden inte köper någonting annat än just din produkt (Falonius, 2010, s. 

16-17). 
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Det finns fyra komponenter för att fastställa ett starkt varumärke: lojalitet, kännedom, 

upplevd kvalitet och associationer. Att ha en lojal kundbas utgör det bästa sättet att bygga 

upp ett starkt varumärke. Lojala kunder hjälper varumärket att höja sin andel på marknaden 

med att köpa varumärkets produkter, men också med att spara marknadsföringskostnader. 

Marknadsföring behövs oftast inte gentemot de lojalaste kunderna, pengarna kan då inriktas 

till att marknadsföra till nya kunder eller till andra kostnader som bygger på varumärket. 

Varumärkets kännedom kan vara svårt att bygga på, ifall det skulle vara lätt skulle alla 

varumärken vara världskända. Ett välkänt varumärke kommer ofta automatiskt i minnet och 

med hem från butiken. Varumärket gynnar förstås på att vara känt, men det gäller att vara 

känd för de rätta sakerna. Ett känt varumärke är förstås en bra sak, bara det inte kommer från 

någonting negativt, men om konsumenten vet varför varumärket är känt har det en mycket 

större betydelse och kan leda till en ny kund. En av de rätta sakerna att vara känt för kan vara 

kvaliteten som varumärket står för. Kvaliteten är någonting kunderna upplever i första hand 

och genast. Kvaliteten kopplas till varumärket, när kvaliteten är hög stärker den varumärket 

och ger möjligheten att höja priserna. Vad gäller den sista komponenten, associationer, bör 

man till en början förstå sitt egna varumärke. Ett varumärke har en identitet med värderingar 

och egenskaper som man måste framhäva. När varumärket känner sig själv och 

kommunicerar ut identiteten, kan varumärket uppfattas på rätt sätt av marknaden. Denna 

image som uppstår klargör och stärker varumärket. (Falonius, 2010, s. 27-30.) 

2.1.3 Varumärkesutveckling 

Till varumärkesutvecklingen ingår att skapa ett varumärke och själva utvecklingen av 

varumärket. Varumärkesutveckling är mycket mera än att bara hitta ett passligt namn och en 

symbol som används för att kommunicera varumärket till marknaden (Kapferer, 2012, s. 

31). Med varumärkesutveckling klargör man vad och vem varumärket är. Det går ut på att 

bygga upp kännedomen om varumärket och förlänga kundens lojalitet. Varje sak som 

bearbetas kring varumärket görs för att skilja varumärket från andra och för att övertyga 

varför det egna varumärket ska väljas utöver ett annat. (Wheeler, 2013, s. 6.) Tack vare 

varumärkesutveckling kan man skapa mervärde till sin egna produkt genom att knyta 

varumärkets värderingar, personlighet och kännbarhet till produkten (Kapferer, 2012, s. 32). 

Organisationen styr med varumärkesutvecklingen hur varumärket borde tas emot, men den 

får alltid sin slutliga form inne i människornas tankar (von Hertzen, 2016, s. 91). 
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2.2 Varumärkets strategiska element 

Varumärkets strategiska element, vision och mission, har också sin plats i 

marknadsföringsstrategin. När visionen och missionen skapas medför de också flera 

strategiska ändamål till företaget. De är viktiga för att utveckla en marknadsföringsplan 

(Murphy, 2010) och skapar mervärde till organisationen (Sinha, 2018). 

2.2.1 Vision 

Visionen säger ofta mycket om själva varumärket, den tar fram vad organisationen strävar 

efter och visar syftet med hela företagsamheten. Enkelt sagt är en vision vad varumärket vill 

uppnå och var varumärket vill vara i framtiden. Visionen fungerar som ett slutmål för 

varumärkesarbetet och beskriver företagets önskade position i framtiden. En vision redogör 

oftast företagets positionering inför tre till fem år i framtiden. (Falonius, 2010, s. 58-59.) En 

vision är hur man ser framtiden på ett nytt sätt som andra ännu inte kan se (Wheeler, 2013, 

s. 30). 

Syftet med visionen är inte bara att beskriva slutprodukten, men också att fungera som 

vägledning och motivation inne i organisationen (Falonius, 2010, s. 58-59). Visionen 

inspirerar arbetstagarna och ger ett konkret sätt för dem att förstå meningen med 

verksamheten. Visionen är onödig om den aldrig anpassas i företagets kultur. (Fernandes, 

2018.) Visionen skapar en gemensam åsikt om hur saker bör gå till, hur varumärket ska 

fungera och hur organisationen ska utvecklas i framtiden. Om ett beslut måste fattas fungerar 

visionen som hjälpmedel till beslutet, det gäller att tänka på vilket beslut som stöder visionen 

bäst. Visionen borde också hittas i varje medarbetares vardagliga arbete, varje sak som görs 

borde stöda visionen. Hela organisationen arbetar för att nå visionen, men även om man inte 

når målet, använder man visionen som vägledning. Visionen hjälper också i 

marknadsföringen. Själva visionen kanske inte används direkt vid kommunicering, men 

tanken av den gör kommunikationen mer trovärdig och tar fram organisationens värderingar.  

(Falonius, 2010, s. 58-62.) 
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När en vision ska skrivas ner kan det vara svårt att formulera sina tankar rätt. Ett tips är att 

hitta vissa nyckelord som man vill inkludera och låta någon annan formulera orden till 

visionen. En mindre arbetsgrupp brukar fungera bättre för att hitta visionen. (Falonius, 2010, 

s. 62-65.) En eller flera workshoppar med ägarna eller nyckelintressenter fungerar bäst för 

att hitta visionen (Fernandes, 2018). Det lönar sig att hålla visionen kort, så att den är 

kompakt och enkel för alla att förstå. En mening brukar vara passlig för en vision. (Falonius, 

2010, s. 62-65.) Visionen borde inte vara längre än en mening eller några paragrafer 

(Fernandes, 2018). 

Fast visionens passliga längd är bara en mening, borde den ändå vara skriven med omtanke. 

Visionen borde vara ärlig och realistisk, simpel men ändå vara särskiljande. Till exempel en 

vision formulerad som ”Vi kommer att vara världsledande i livsmedelsindustrin!” är dålig 

och frambringar ingenting speciellt. Den ger inga känslomässiga ord, den är inte speciellt 

realistisk, den är heller inte unik och kan tillämpas till varje livsmedelsföretag. (Falonius, 

2010, s. 62-65.) 

När man bygger upp visionen gäller det att fundera på tre saker: nytta, passion och talang. 

Vad är nyttan för att vi är här och vad ger vi våra kunder för nytta? Vad är det vi vill göra, 

vad brinner vi för? Vad är just vi bäst på, vad kan vi bättre än våra konkurrenter? Dessa tre 

saker behöver inte nödvändigtvis komma upp i visionen, men bör internt kunna svaras på 

när man funderar på visionen. (Falonius, 2010, s. 62.) 

2.2.2 Mission 

En mission är ett kort och simpelt påstående som förklarar varför varumärket finns (Kotler, 

2010, s. 53). Missionen skrivs på basen av hur man vill att sitt eget företag påverkar världen 

(D'Angelo, 2018). En klar mission ger trovärdighet till varumärket som bär på missionen. 

De flesta företag saknar en ordentlig mission eller saknar rätta sättet att kommunicera sin 

mission. Det betyder att en vältänkt mission som kommuniceras på rätt sätt skapar mervärde 

åt varumärket. (Duncan & Moriarty, 1997, s. 128.) En väldefinierad mission hjälper 

varumärket att definiera vad de står för och visar riktningen för vart hela organisationen är 

på väg. Utan missionen tappar arbetstagarna intresset och har svårt att engagera sig i arbetet. 

(D'Angelo, 2018.) 
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Det finns tre egenskaper som gör en mission till en bra sådan, nämligen att skapa, sprida, 

och inse. Ett varumärke med en bra mission har skapat någonting nytt till konsumenterna. 

En liten idé har skapats till någonting som har en stor påverkan. En bra mission är simpel, 

men handlar alltid om förändring. En bra mission sprider alltid en bra story. Det bästa sättet 

att kommunicera missionen är genom att berätta en story. Missionen förstärks genom att 

binda berättelser från vardagslivet in i missionen. En bra mission beaktar konsumenterna 

och inser att de behövs med i missionen. Konsumenternas deltagande behövs i missionen 

och förverkligandet av den kan till och med påstås ligga på deras ansvar. Det gäller att få 

konsumenterna med i diskussioner av varumärket och visa att missionen tillhör dem. 

Varumärkets story måste övertygas vara autentisk, storyn har ingen mening om 

konsumenterna inte pratar om den. (Kotler, 2010, s. 53-66.) 

2.3 Varumärkets kärna 

Centrala idén kan sägas vara kärnan till varumärket, vilken håller allting ihop. Den kan också 

kallas för den stora idén (Wheeler, 2013, s. 16) och signalerar varför varumärket finns 

(Johnson, 2016, s. 86). En central idé inspirerar själva varumärkesprocessen. De som arbetar 

med varumärket kan lätt implementera idén i varumärkesarbetet när de förstår vad 

varumärket står för. (Adamson, 2009, s. 99.) Inne i organisationen fungerar centrala idén 

som en vägledning för hur strategier bildas, hur varumärket beter sig och vilka åtgärder 

varumärket måste göra. Ute på marknaden används centrala idén som en konkurrenskraftig 

fördel. Centrala idén kan också användas som varumärkets slogan, varav utmärkta exempel 

utgörs av Disneys ”Make people happy” (göra människor glada) och Nokias ”Connecting 

People” (förena / koppla människor). (Wheeler, 2013, s. 16.) 

Centrala idéen är ett löfte på vad varumärket gör, det kan inte vara ett önskemål eller en 

vision, löftet måste hållas. Tack vare löftet kan varumärket skilja sig från de andra. Som bäst 

sammanfattar centrala idén hela verksamheten. (von Hertzen, 2016, s. 114.) 
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2.3.1 Kärnvärden 

Kärnvärden är de handlingssätt och principer som varumärket följer och baserar sin 

verksamhet på (von Hertzen, 2016, s. 98). Från kärnvärden kommer varumärkets absoluta 

själ och de fungerar som varumärkets långsiktiga konkurrenskraft. Kärnvärden är positiva 

ord som beskriver verksamheten och varumärket. När det är dags att fundera på varumärkets 

kärnvärden är det bra att skriva upp tre till fyra stycken som varumärket fokuserar på. 

(Falonius, 2010, s. 87.) Det lönar sig att fastställa dessa redan vid uppkomsten av varumärket 

(von Hertzen, 2016, s. 100). Konsumenterna har också egna värderingar som de värdesätter 

vid granskning av olika varumärken, som vidare vägleder dem vid val av produkter. När 

varumärket förmår identifiera dessa värderingar kan man lättare förstå konsumenterna och 

utveckla varumärket mer effektivt. (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 125.) Kärnvärden 

borde reflektera varumärkets mission. Ett varumärke med starka kärnvärden kan därutöver 

locka mera och bättre arbetstagare till företaget. Kärnvärden ökar produktiviteten i 

arbetstagarna och utformar bättre företagsrepresentanter av dem. (Kotler, 2010, s. 72-73.) 

Kärnvärden har mycket att göra med varumärkets rykte. De viktigaste sakerna som påverkar 

varumärkets rykte är ifall varumärket håller löften vid varumärkets produkter och tjänster, 

hur varumärket behandlar anställda och kunderna, samt hur man ser varumärket som en 

arbetsgivare. Det är också väldigt viktigt för varumärkets rykte att kontrollera att 

varumärkets underleverantörer fungerar med samma principer och värderingar som 

varumärket. (von Hertzen, 2016, s. 99-100.) När kärnvärden kontrolleras aktivt vid 

verksamhetsarbetet medför man större möjligheter för varumärket att växa (de Chernatony 

& McDonald, 1998, s. 367). 

2.3.2 Egenskaper 

När man pratar om egenskaper brukar man prata om själva produktens egenskaper. Hur 

produkten känns eller vad produkten kan göra hör till dess egenskaper. Ett varumärke kan 

dock också ha egenskaper. Det kan gå hand i hand med egenskaperna som varumärkets 

produkter har eller så kommer egenskaperna från varumärkets personlighet. Ett varumärke 

som inte säljer produkter, men erbjuder tjänster har sina egenskaper inne i sin kärna som 

identitet och kärnvärden. (Daye, 2009.) 
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2.3.3 Identitet 

För att kunna definiera varumärkets identitet, måste man veta vad identitet är. Hos människor 

är en identitet någonting som reflekterar en persons personlighet. Identiteten visar vem 

personen på riktigt är och vilka identifierbara kännetecken personen har. (Kapferer, 2012, s. 

149-150.) Ett varumärke följer samma regler som när det kommer till personer, där 

identiteten är varumärkets personlighet och ger en bild på vad varumärket faktiskt är 

(Falonius, 2010, s. 31). 

Identiteten samlas och byggs upp från varumärkets olika egenskaper. Den börjar oftast från 

varumärkets bakgrund och början. Till identiteten hör varumärkets vision, värderingar och 

allting som gör varumärket unikt. Om dessa ännu inte är uttänkta gäller det att ta reda på vart 

varumärket är på väg, vad är unikt med varumärket, vad är viktigt för varumärket, och varför 

varumärket existerar. (Kapferer, 2012, s. 149-154.) Identitet är inget som marknaden skapar, 

utan något som konsumenterna uppfattar att blivit skapat. Identiteten är grunden för hur 

varumärket uppfattas på marknaden. (Upshaw, 1995, s. 13.) Varumärkets identitet 

uppenbarar sig för konsumenterna som varumärkets image. Varumärkets kännetecken bör 

kunna identifieras direkt från varumärkets produkter och olika åtgärder. Identitet behövs för 

hela varumärket, men speciellt för att stärka förhållandet med kunderna och för att visa att 

varumärket har en koppling till verkligheten. När identiteten är definierad vet man mycket 

bättre vilka evenemang varumärket kan stöda. Identiteten hjälper också med att hitta 

marknadsföringskampanjer som passar varumärket bäst. (Kapferer, 2012, s. 149-152.) 

2.3.4 Varumärkesbild 

Varumärkesbild, som också kallas för varumärkets image, utgör hur konsumenterna ser 

varumärket. Bästa resultatet får man när man lyckas kommunicera varumärkets identitet till 

konsumenterna, då skapas rätt varumärkesbild. Dock är det inte endast den egna 

kommunikationen som styr varumärkesbilden. Bilden av varumärket skapas i människornas 

tankar också som en följd av vad de har hört eller sätt, även om de inte själv har själv varit i 

kontakt med varumärket. Stereotypier kan också påverka hur man ser varumärket. 

Stereotypier kan komma till exempel från varumärkets hemland. Stereotypier är inte alltid 

negativa, exempelvis kan ett småföretag från en liten by värka autentisk. Större företag kan 

också påverka hur man ser på mindre företag i samma bransch, till exempel kan konflikter i 

ett stort företag påverka hela branschen och leda till en dålig varumärkesbild gentemot ett 

mindre företag. (von Hertzen, 2016, s. 91-93.) 
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2.3.5 Kommunikation via text 

Hur varumärket talar och skriver i kommunikationskanalerna har en stor betydelse för hur 

identiteten skapas. Hur varumärket uttrycker sig och texten som skrivs i 

kommunikationskanalerna bör fånga känslan och tonläget som varumärket står för. Vad och 

hur varumärket kommunicerar måste alltid spegla varumärkets identitet och hur varumärket 

vill bli uppfattat. (Falonius, 2010, s. 195-196.) Enda sättet att differentiera sig från 

konkurrenterna och få fram sitt varumärke är att framhäva det som är unikt med varumärket. 

Grunden till vad man vill få sagt kommer från varumärkets egenskaper och värderingar. 

Målet är att hitta ett unikt och professionellt sätt att uttrycka sig, som vidare bör gå hand i 

hand med varumärkets identitet. (von Hertzen, 2016, s. 115-116.) 

2.4 Brand Identity Prism 

Jean-Noël Kapferers Brand Identity Prism kan översättas till ”varumärkesidentitetsprisma”, 

men i denna text kommer jag att använda benämningen ”Kapferers modell” eller det 

ursprungliga namnet ”Brand Identity Prism”. Detta gör jag på grund av att den raka svenska 

översättningen inte ger den samma starka känslan som de andra benämningarna ger. 

I Kapferers modell delas varumärkesidentiteten i sex delar, nämligen struktur (physique), 

personlighet (personality), förhållande (relationship), kultur (culture), reflektion (reflection) 

och självbild (self-image). Dessa sex ämnesområden placeras i en hexagon, se Figur 5. Uppe 

i modellen placeras struktur och personlighet som hjälper att definiera sändaren. Nere i 

modellen placeras reflektion och självbild som hjälper att definiera mottagaren. Förhållande 

och kultur fungerar som ett mellansteg där sändaren och mottagaren möts, dessa placeras i 

mitten av modellen. Ämnesområden delas ännu till vänster och höger, var den vänstra sidan 

(struktur, förhållande och reflektion) ger varumärkets utgående uttryck, och den högra sidan 

(personlighet, kultur och självbild) blir arbetad in i varumärket. Dessa sex sidor av Kapferers 

modell definierar identiteten av varumärket. Modellen är byggd på ett sätt där varje 

ämnesområde speglar ett annat. (Kapferer, 2012, s. 163.) 
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Kapferers modell hjälper varumärket att förstå den egna identiteten och ger ett verktyg som 

används som hjälp för att kommunicera ifrågavarande identitet. Den hjälper alla som arbetar 

med varumärket att förstå essensen och se olika sidor av identiteten. Det finns alltid en 

sändare och en mottagare, således kommunicerar varumärket alltid till en viss person eller 

grupp. Ett varumärke blir glömt om dessa inte kommunicerar, därför kan ett varumärke bara 

finnas om de uppehåller kommunikationen. En bra Brand Identity Prism är kortfattad och 

intressant. Den har bara några ord på varje ämnesområde, varje ord är starkt och har 

betydelse, och samma ord dyker inte upp flera gånger. (Kapferer, 2012, s. 163-164.) 

 

Figur 5. Brand Identity Prism (Kapferer, 2012, s. 158) 

2.4.1 Struktur 

I Kapferers modell har jag översatt engelskans ”physique” till ”struktur”. Rakt översatt blir 

”physique” till ”kondition” eller ”kroppsbyggnad”, men de passar inte in när man pratar om 

identiteten. ”Struktur” passar bra in som ett ord då man pratar om kroppsbyggnaden inne i 

ett varumärke. 
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”Strukturen” innebär hur varumärket ser ut och vad varumärket konkret är. Dit hör vad 

varumärket har för funktion, hur varumärket ser ut och vilka kännetecken varumärket har. 

”Strukturen” fungerar som varumärkets ryggrad och ger mervärde till varumärket. 

Varumärkets bästa produkt utgör ofta bästa exemplet för ”strukturen”. (Kapferer, 2012, s. 

158.) 

2.4.2 Personlighet 

Personligheten är varumärkets humana sida. Personligheten framställer sättet på vilket 

varumärket kommunicerar sina produkter och tjänster. Kommunikationen visar vilken slags 

person varumärket skulle vara. Varumärkets personlighet är grunden för sättet att 

kommunicera, dessutom blir personligheten bara starkare med kommunikationen. 

Personligheten skapar ett förhållande med konsumenten och ger dem någonting att 

identifiera sig med. (Kapferer, 2012, s. 159.) Ju mer väldefinierad personligheten är desto 

starkare blir förhållandet (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 129). Enklaste sättet att 

skapa en personlighet är att ge varumärket en talesperson (Kapferer, 2012, s. 159). 

2.4.3 Förhållande 

Förhållandet utgör hur varumärket och konsumenterna möter. Det beskriver hur utförandet 

sker och vad som är unikt i mötet. Varumärket är ofta kärnan i transaktioner och byteshandel 

mellan människor. Förhållandet är speciellt viktigt i tjänster där största delen av varumärkets 

identitet är framme. (Kapferer, 2012, s. 161-162.) 

2.4.4 Kultur 

Kulturen är den viktigaste delen i varumärkesidentiteten. Det handlar om konsumenternas 

intresse att följa varumärket. Kulturen samlar ihop människor och knyter deras värderingar 

och idéer för en långsiktig framtid. Kulturen kan ge ett svar åt ett problem som en 

människogrupp har. Starka varumärken för också framåt sin kultur och är inte endast drivna 

av den. (Kapferer, 2012, s. 159-160.) 
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2.4.5 Reflektion 

Reflektion är beskrivningen av den ideala mottagaren (Kapferer, 2012, s. 159). Varumärket 

försöker alltid få en bild av sin kund så att kommunikationen kan vara rätt. Kunden 

reflekteras så som han eller hon vill bli sedd, inte så som de är. Reflektionen är heller inte 

målgruppen, utan målgruppen utgörs av den potentiella kunden. Konsumenterna använder 

varumärken och varumärkens identitet för att bygga på sina egna identiteter, därför är det 

viktigt att få reflektionen rätt. En klar reflektion finns då utomstående kan påstå att ett visst 

varumärke är för en viss person. (Kapferer, 2012, s. 162.) 

2.4.6 Självbild 

Självbilden är konsumenternas egna syn på dem själva då de använder varumärkets 

produkter eller tjänster. Det är hur kunden känner sig när produkten eller tjänsten används 

och vem kunden känner sig vara. För varumärket att veta och se hur kunden reagerar 

gentemot produkten eller tjänsten är viktigt för att bygga varumärkesidentiteten. (Kapferer, 

2012, s. 162.) 

2.5 Brand Brief 

Där Kapferers Brand Identity Prism går djupt in i varumärkets identitet, är identiteten bara 

en del av Alina Wheelers Brand Brief (Figur 6). Brand Briefen är ett simpelt ensidigt 

diagram som innehåller allting vi gått igenom angående varumärket. Rakt översatt betyder 

Brand Brief ”sammandrag av varumärke”, som förklarar modellen bra. Med modellen 

dokumenteras varumärket effektivt, som hjälper läsaren att förstå varumärket klart och 

tydligt. När varumärket dokumenteras kort och koncist kan den användas strategiskt som ett 

effektivt verktyg i varumärkesutvecklingen. Wheelers modell innehåller visionen och 

missionen, nyckelprodukter eller -tjänster, nyckelkonkurrenter, konkurrenskraftiga fördelen, 

nyckelintressenter, värdeproposition, målmarknad/målgrupp, och egenskaper. (Wheeler, 

2013, s. 138.) 

Brand Briefen och dess innehåll tas upp på grund av vad som behandlats i 

problemformuleringen. Med Brand Briefen kommer idéerna och tankarna fram och svarar 

på de kritiska frågorna som ger formen till varumärket för Rundbergs Stugor. Med rätt teori 

och ett sätt att lösa problemet kan vi gå vidare och skapa ett starkt varumärke. 
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2.6 Sammanfattning av teorin 

Från teorin kommer det fram att det finns mera till ett varumärke än den visuella identiteten. 

Det finns djupa tankar och idéer som ger formen till vad och vem varumärket är. Dessa 

tankar och idéer samlas till varumärkets kärna som ger svar på vad ska göras, varför det görs 

och hur det ska göras. De strategiska elementen låter varumärket positionera sig, de visar 

varför man gör sitt arbete, vart man är på väg, och vad man strävar efter. Wheelers och 

Kapferers modeller visar hur allt detta används för att utveckla och sammanfatta ett 

varumärke. Denna teoretiska referensram användes för att hitta vilka egenskaper påverkar 

varumärket, hur varumärket byggs upp och hur den dokumenteras. Allt som behandlats är 

viktigt för att utveckla varumärket för Rundbergs Stugor. 

 

 

 

 

Figur 6. Brand Brief (Wheeler, 2009) 
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3 Varumärkesutveckling för Rundbergs Stugor 

Empirin behandlas för att tillämpa teorin till Runbergs Stugor och se hur den fungerar i 

verkligheten. Jag kommer att ta inspiration av de två första stegen av Wheelers fem steg i 

varumärkesutvecklingen (Figur 7) för metoderna som används för att utveckla varumärket 

för Rundbergs Stugor. Det första steget av Wheelers process består av forskning, var man 

får insyn till läget och skaffar information. I det andra steget begränsar man fokuset och 

skapar en Brand Brief med hjälp av den information man har samlat. (Wheeler, 2013, s. 6-

7). 

 

Figur 7. Fem steg i varumärkesutvecklingen (Wheeler, 2013, s. 6-7) 

Den empiriska processen börjar med ett möte med Rundbergs Stugor som innehåller 

diskussion, intervju och workshop med uppdragsgivarna Minna och Ulf Rundberg där 

information som behövs för att göra empirin samlas in. Det nästa steget blir att analysera 

teorin och svaren från mötet med uppdragsgivarna. Med denna information kan de verktygen 

som behandlats i teorin användas för att bygga upp och dokumentera varumärket för 

Rundbergs Stugor på rätt sätt. Sista steget blir att sammanställa resultaten från arbetet i en 

varumärkeshandbok. 

3.1 Möte med Rundbergs Stugor 

Mötet ägde rum den 1. oktober i Kungsö, Åland, var gården för Rundbergs Stugor ligger. 

Rundbergs Stugor företräddes av ägarna Minna och Ulf Rundberg. Tillfället pågick hela 

dagen och bestod av intervjufrågor, öppen diskussion och workshopövningar. 

 

 



 20 

3.1.1 Intervju 

Intervjun fokuserade på områden i Wheelers Brand Brief. Dessa frågor behövdes gå igenom 

för att skapa och fylla i Brand Briefen för Rundbergs Stugor. Intervjun blev mera som en 

diskussion med stödfrågor var vi alla deltog i istället för en intervju med strikta frågor och 

svar. Jag ställde frågorna från Wheelers Brand Brief i en viss ordning för att först behandla 

allmänna företagsfrågor som produkter och kunder, och till sist gå igenom de frågorna som 

går mera in på själva varumärket. 

Vi började med att diskutera om nyckelprodukter och tjänster. Rundbergs Stugor har inga 

produkter så diskussionen övergick till att handla om sina tjänster. De viktigaste tjänsterna 

Rundbergs Stugor erbjuder är uthyrning av stugor och fiskeresor. På våren och hösten är 

fiskeresorna mer populära och på sommaren ligger fokuset på stuguthyrning. 

Uppdragsgivarna hoppas på att Dinner in the Sea blir en nyckeltjänst för Rundbergs Stugor 

i framtiden efter att tjänsten lanserats. 

Enligt uppdragsgivarna är målgruppen för Rundbergs Stugor företagsgrupper. Alltså målet 

är att erbjuda olika erfarenheter till grupper som vill ordna en konferens eller ett möte utanför 

den vanliga arbetsmiljön. Företagsgrupper är dock ännu inte största kundgruppen för 

Rundbergs Stugor, vanligaste kunderna är par i större grupper och familjer. 

Nyckelkonkurrenter var svåra för uppdragsgivarna att hitta. Enda företaget med en likadan 

verksamhetsmodell i samma område är Djurviks Gästgård som ligger 8,8 km från Rundbergs 

Stugor via bilvägar, men bara ungefär 3 km mätt från kartan. Djurviks Gästgård erbjuder 

dessutom stuguthyrning och likadana fiskeresor som Rundbergs Stugor, vilket betyder att de 

kan lätt klassificeras som en nyckelkonkurrent. Uppdragsgivarna ser dock inte dem som 

konkurrenter, utan ser Rundbergs Stugor mer som ett företag som erbjuder upplevelser och 

därför är dess konkurrenter företag som på första hand erbjuder upplevelser. 

Nyckelintressenter innebär de viktigaste personerna och företagen som hjälper 

organisationen att lyckas med sitt arbete. Viktiga företag för Rundbergs Stugor är, enligt 

uppdragsgivarna, Ålands Turist & Konferens som ordnar en stor del av fiskeresorna för 

Rundbergs Stugor; Båttaxin som är en stor del av Dinner in the Sea och olika bokningssidor 

som hjälper med stuguthyrningar. En stor del av bokningarna kommer via Booking.com. 
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Enligt uppdragsgivarna är konkurrenskraftiga fördelen för Rundbergs Stugor att de är 

personliga och erbjuder upplevelser, speciellt är Dinner in the Sea en upplevelse som ingen 

annan erbjuder. En fördel är också stugorna för Rundbergs Stugor, vilka har unika 

inredningar med Minnas egna personliga design. Som sist säger uppdragsgivarna att ”vi är 

vår produkt”. 

Det som skapar värde i Rundbergs Stugor enligt uppdragsgivarna är upplevelserna och deras 

personliga service. Enligt dem utgör de sin produkt och därmed får kunderna komma in i 

deras liv. 

När jag frågade uppdragsgivarna om visionen, hade de inte tidigare tänkt på saken, men 

svaret kom ändå snabbt. Uppdragsgivarna ser Rundbergs Stugor som den bästa som ger 

upplevelser i framtiden. Visionen är att Rundbergs Stugor kommer att vara ambassadör för 

Åland och ett besök i Åland utan Rundbergs Stugor vore inte lyckat. Rundbergs Stugor 

kommer att paketera de bästa upplevelserna i Åland. Som sist säger uppdragsgivarna att en 

vision därutöver är att publicera en bok om upplevelser i Åland. 

Som mission har Rundbergs Stugor enligt uppdragsgivarna att visa Åland när den är som 

bäst. Det bästa med Åland är naturen och havet och de vill visa dem till andra. 

Uppdragsgivarna vill ge den passionen och upplevelsen som de har och upplever varje dag. 

När jag frågade om egenskaperna för Rundbergs Stugor hade uppdragsgivarna lite svårt att 

svara, då var det dags att ordna en workshop var egenskaperna kunde hittas. 

3.1.2 Workshop 

Jag gick igenom tre övningar tillsammans med uppdragsgivarna. En övning genomfördes 

för att hitta egenskaperna för Rundbergs Stugor. Övningen gjordes på grund av att 

egenskaperna inte kom fram i intervjun. De två andra övningarna genomfördes för att fä 

känslan av identiteten för Rundbergs Stugor. Alla övningarna hjälpte uppdragsgivarna att 

bättre förstå Rundbergs Stugor som ett varumärke och mig att förstå och få känslan av 

identiteten för Rundbergs Stugor. 
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För att hitta egenskaperna gjorde vi en övning med Post-it lappar. Jag och uppdragsgivarna 

Minna och Ulf deltog alla i övningen. Uppgiften var att skriva ner olika ord, adjektiv och 

uttryck som kunde beskriva ett varumärke på lapparna. Alla ord och uttryck skrevs på skilda 

lappar. Nästa steg var att gruppera orden till antingen ”Ja, detta ord vill vi använda när vi 

beskriver Rundbergs Stugor” eller Nej, detta ord vill vi inte använda när vi beskriver 

Rundbergs Stugor”. Detta gjordes för att klart specificera vilka ord hör vart, ett ”nej” betyder 

nödvändigtvis inte att det inte passar in i Rundbergs Stugor, men ordet är inte kanske det 

bästa att beskriva varumärket. Min uppgift var att skriva både positiva och negativa ord för 

att skapa diskussioner. Varje lapp diskuterades bland gruppen var uppdragsgivarna fick sista 

ordet till vart lappen placerades. Resultaten från övningen hittas i Tabell 1. 

Tabell 1. Egenskapsövning 

Ja  Nej  

glad 

rolig 

bra 

snabb 

unik 

innovativ 

kreativ 

modig 

lyhörd 

självsäker 

exklusiv 

trygg 

trevlig 

kunnig 

lyxig 

miljömedveten 

hjälpsam 

personlig 

flexibel 

professionell 

mångsidig 

kvalitetsmedveten 

billig 

dyr 

svår 

snäll 

tråkig 

tuff 

praktisk 

arbetsvillig 

nyfiken 

skämtsam 

lättsam 

bra självkänsla 

(empatisk) bra på att 

hämna in stämning 

 

De två sista övningarna gjordes för att hitta känslan av identiteten för Rundbergs Stugor. I 

dessa övningar svarade bara uppdragsgivarna på frågorna. Den första övningen gick ut på 

att svara på olika frågor med temat ”vilken eller vilket är Rundbergs Stugor av följande 

kategorier?”. För att ge ett exempel, var första frågan ”Om Rundbergs Stugor skulle vara en 

färg, vilken färg skulle den vara?”. Kategorierna och svaren hittas i Tabell 2. 
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  Tabell 2. Identitetsövning 1 

Kategori Svar 

Färg Blå 

Dryck Vin 

Musikstil Queen 

Instrument Elgitarr 

Sport Golf 

Djur Havsörn 

Fisk Lax 

Känsla Lycklig 

 

I sista övningen hade uppdragsgivarna som uppgift att placera Rundbergs Stugor på en skala 

mellan två (mer eller mindre) motsatta ord. Övningen gick ut på att hitta det ord som bättre 

stämde överens med Rundbergs Stugor och i vilken grad. Beroende på vilket ord som 

passade bättre ihop med varumärket och i vilken grad, eller om båda orden var lika viktiga, 

fanns det sju platser på skalan där Rundbergs Stugor kunde placeras. Orden och svaren hittas 

i Tabell 3. 

Tabell 3. Identitetsövning 2 

Stillhet          Äventyr 

Privat          Allmän 

Mörkt          Ljust 

Vardaglig          Festlig 

Hemma          Resa 

Lugn          Energisk 

Stuga          Evenemang 
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3.2 Varumärkeshandbok och resultat 

Varumärkeshandboken innehåller svaren på de viktigaste frågorna i 

varumärkesutvecklingen. Den håller dokumentationen snygg och ger ett hjälpverktyg till 

Rundbergs Stugor för framtiden. Detta kapitel behandlar varumärkeshandbokens innehåll 

och resultaten för det färdiga innehållet. 

 

Figur 8. Varumärkeshandbokens innehållsförteckning 

Varumärkeshandboken innehåller en kort introduktion om Rundbergs Stugor, vision och 

mission, Brand Identity Prism, Brand Brief, och hur Rundbergs Stugor kommunicerar. I 

Figur 8 ser vi hur innehållsförteckningen är uppbyggd med stödmeningar för varje rubrik. 

En kort introduktion av Rundbergs Stugor fungerar som en passlig början till 

varumärkeshandboken. Den hjälper med att ge handboken en form som kan lätt visas till 

utomstående. En bra början för att presentera varumärket för Rundbergs Stugor är vision och 

mission. Vision och mission är en del av Wheelers Brand Brief, men i denna 

varumärkeshandbok kommer visionen och missionen också finnas skilt. Visionen och 

missionen är starka påstående som redan säger mycket om varumärket. De hör till 

varumärkets strategiska element som hjälper med att få varumärkesarbetet framåt och kan 

användas som hjälpmedel i marknadsföringen. Från visionen och missionen är det lätt att 

fortsätta till varumärkets djupare element. 
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För att presentera och få fram varumärket för Rundbergs Stugor kommer 

varumärkeshandboken innehålla både Kapferers Brand Identity Prism och Wheelers Brand 

Brief. Båda modellerna används för att se på varumärket på olika sätt och att testa två olika 

teorier. Kapferers modell går in på varumärkets identitet, där som Wheelers modell ser på 

varumärket på en större skala. 

Det sista som ingår i varumärkeshandboken är hur Rundbergs Stugor kommunicerar, alltså 

hur identiteten synliggörs på plats och från texter på till exempel sociala medier. Texten som 

skrivs är ett verktyg som konkret visar hurdant varumärket är. Varumärkeshandboken 

avslutas med att visa hur Rundbergs Stugor utåt kommunicerar kärnan i varumärket och 

vilka de viktigaste reglerna för kommunikationen är. Innehållet i varumärkeshandboken 

kommer från den teoretiska referensramen och mötet med Rundbergs Stugor. 

I varumärkeshandboken står Brand Briefen och Brand Identity Prismen i fokus. Detta är på 

grund av att modellerna utgör utmärkta verktyg för att bygga ett starkt varumärke och 

komponenterna till detta starka varumärke kan vidare hittas inne i modellerna. Lojaliteten 

kommer fram i Brand Identity Prismens ”förhållande” och ”kultur”. Kännedomen kommer 

fram i Brand Briefens ”nyckeltjänster” och ”konkurrenskraftiga fördel”. Kvaliteten kommer 

fram både i Brand Identity Prismens ”förhållande” och Brand Briefes ”nyckeltjänster” och 

”konkurrenskraftiga fördel”. Till sist kommer associationerna fram både i Brand Identity 

Prismens ”personlighet” och Brand Briefens ”egenskaper”. Alla komponenter finns med i 

visionen och missionen. 

3.2.1 Introduktion till Rundbergs Stugor 

 

 

 

 

 

Rundbergs stugor introduceras med två textlådor (Figur 9 & Figur 10). Texterna 

kombinerar varumärkesidentiteten med vad företaget erbjuder och kommunicerar 

informationen på ett säljande sätt. Figur 3 hjälper ännu introduktionen med att visa 

tjänsterna som Rundbergs Stugor erbjuder. 

Rundbergs Stugor drivs av 

Minna och Ulf Rundberg 
 

Med expertis i fiske och design 

blandat med passion för mat 

och naturen gör de Rundbergs 

Stugor till ett av de mest unika 

ställen på Åland 

Rundbergs Stugor erbjuder 

olika upplevelser i Ålands 

natur och baserar sin 

verksamhet på stugor, fiske 

och mat 

Figur 9. Introduktionstext 1 Figur 10. Introduktionstext 2 
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3.2.2 Vision och mission 

 

Figur 11. Vision och mission med slogan 

I Figur 11 ser vi hur visionen och missionen stöder varandra och skapar grunden till 

nuvarande sloganen för Rundbergs Stugor ”Upplev Åland när det är som bäst”. 

Som vision valdes ”Ett Åland med flera unika upplevelser”. Visionens betydelse öppnas upp 

med texten ”Vi på Rundbergs Stugor strävar efter att representera Ålands natur på det bästa 

sättet och fortsätter att erbjuda mer minnesvärda och unika upplevelser kring naturen”. 

Processen för att skriva visionen började med att använda material från intervjun och 

workshoppen för att svara på väsentliga frågor från teorin (Tabell 4). 
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Tabell 4. Frågor och svar för visionen 

Frågor (Teori) Svar (Intervju och workshop) 

Vad är syftet med verksamheten 

och vad är det organisationen 

strävar efter? 

Att erbjuda unika upplevelser och 

visa Ålands natur 

Vilken är varumärkets önskade 

position i framtiden? 

Att vara ambassadör för Åland 

(representera Åland) och den 

bästa som erbjuder upplevelser 

Vad är nyttan för att varumärket är 

här och vad ger varumärket sina 

kunder för nytta? 

Visar Åland och dess natur på ett 

nytt och unikt sätt 

Vad vill varumärket göra och vad 

brinner varumärket för? 

Dela med sig och visa Ålands natur 

till alla 

Vad är varumärket bäst på? Hitta på och erbjuda unika event 

 

Visionen fick sin slutliga form med att följa riktlinjerna för en bra vision. Till dessa hör till 

exempel ”En vision är hur man ser framtiden på ett nytt sätt som andra ännu inte kan se”, 

”Visionen borde inte vara längre än en mening eller några paragrafer” och ”Visionen borde 

vara ärlig och realistisk”. 

Som mission valdes ”Visa Ålands vackra natur på ett unikt sätt”. Missionens betydelse 

öppnas upp med texten ”Det bästa med Åland är naturen och havet, vi vill visa dem till alla 

och dela passionen som vi upplever varje dag”. 

Processen för att skriva missionen började med att hitta de tre egenskaperna som gör 

missionen till en bra mission: skapa, sprida och inse (Tabell 5). 
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Tabell 5. Tre egenskaper i missionen 

Skapa 

(skapa någonting nytt) 

Vi skapar nya unika upplevelser 

och erbjuder möjligheten att 

uppleva Ålands natur på ett nytt 

sätt 

Sprida 

(sprida en story) 

Vårt liv vid havet är storyn som vi 

sprider 

Inse 

(deltagande av konsumenterna) 

Konsumenterna deltar med att vilja 

uppleva naturen 

 

Missionen fick sin slutliga form med att följa riktlinjerna för en bra mission. Till dessa hör 

till exempel ”En mission är ett kort och simpelt påstående som förklarar varför varumärket 

finns” och ”Missionen skrivs på basen av hur man vill att sitt eget företag påverkar världen”. 
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3.2.3 Brand Identity Prism 

Innehållet till Brand Identity Prismen bygger på teorin. Materialet från intervjun och 

workshoppen har sedan tillämpats för att hitta svar på modellens olika delar. Den 

fullständiga Brand Identity Prismen med hexagonen hittas från Bilaga 1, s. 3. 

 

Strukturen för Rundbergs Stugor kommer från det åländska havet, upplevelsepaket och blåa 

färger. Det åländska havet utgör en stor del av hur Rundbergs Stugor ser ut på grund av den 

vackra horisonten man ser från Rundbergs Stugors gård. Upplevelsepaketen byggs upp från 

de tjänster som Rundbergs Stugor erbjuder och kan sägas vara företagets huvudsakliga 

produkt. Blåa färgen som hittas i logotypen och på webbsidan är ett av de viktigaste visuella 

kännetecken som Rundbergs Stugor har. 

 

De nyckelord som beskriver personligheten hos Rundbergs Stugor blev ”hjälpsam”, 

”trevlig” och ”miljömedveten”. Rundbergs Stugor hjälper alltid med att hitta de bästa 

alternativen för resan och hjälper också gärna till med att planera aktiviteter utanför sin egna 

verksamhet. Att alltid vara glad och trevlig är de starkaste och viktigaste egenskaperna 

Rundbergs Stugor har. En stor del av verksamheten för Rundbergs Stugor baserar sig på 

naturen, därför reflekteras miljömedvetenhet som en del av personligheten. 

 

När kunderna är i kontakt med Rundbergs Stugor, är förhållandet personligt, lyxigt och full 

med kvalitet. Kommunikationen och kundbetjäningen är alltid personligt för varje kund. 

Unikt med mötet mellan kunden och Rundbergs Stugor är hög kvalitet och en lyxigare 

erfarenhet. 

Struktur 

Åländska havet 

Upplevelsepaket 

Blå färg 

Personlighet 

Hjälpsam 

Trevlig 

Miljömedveten 

Förhållande 

Personlig 

Lyxig 

Kvalitet 
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Kulturen för Rundbergs Stugor består av upplevelser, natur och fiske. Hela idén med 

Rundbergs Stugor är att få uppleva den åländska naturen. Dit hör också guidade fisketurer 

som är en av nyckeltjänsterna för Rundbergs Stugor. 

 

Rundbergs Stugor ser sina kunder som personer som vill ha en lyxig resa med nya 

upplevelser. Detta är ideala mottagaren för då möts kundens förväntningar med vad 

Rundbergs Stugor erbjuder. 

 

Kunderna för Rundbergs Stugor bryr sig om naturen, förtjänar kvalitet och är äventyrliga. 

Kunderna besöker Rundbergs Stugor för att uppleva naturen på Åland och få en hög standard 

på kvaliteten i stugorna, fisketurerna och service. Kunderna för Rundbergs Stugor är också 

äventyrliga och är färdiga för nya upplevelser. 

3.2.4 Brand Brief 

Innehållet till Brand Briefen får sin grund från teorin. Materialet från intervjun och 

workshoppen har sedan tillämpats för att hitta svaren till modellens olika delar. Den 

fullständiga Brand Briefen hittas från Bilaga 1, s. 3. 

Kultur 

Upplevelse 

Natur 

Fiske 

Reflektion 

Våra kunder strävar efter 

nya upplevelser och en 

lyxigare resa 

Kundens självbild 

Jag bryr mig om naturen 

Jag förtjänar kvalitet 

Jag är äventyrlig 
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I Brand Briefen kommer bara visionens och missionens kortare versioner fram för att hålla 

helheten snygg och flytande. 

 

Flera egenskaper kom fram under workshoppen. För att begränsa antalen egenskaper valdes 

de egenskaperna till Brand Briefen som bäst passar identiteten för Rundbergs Stugor. 

 

Värdepropositionen får sitt ursprung från intervjun var det konstaterades att kunderna får 

komma in i Minnas och Ulfs liv. Detta blandades med Ålands natur för att formulera 

värdepropositionen till ”Vi erbjuder livet vid Ålands hav”. 

 

Konkurrenskraftiga fördelen för Rundbergs Stugor är sina lyxiga stugor och unika 

upplevelser. Inredningen i stugorna är unik och upplevelser som Dinner in the Sea hittas inte 

annanstans. Det ovannämnda kom också fram i intervjun. 

 

Vision 

Ett Åland med flera 

unika upplevelser 

 

Mission 

Visa Ålands vackra 

natur på ett unikt sätt 

Egenskaper 

Innovativ 

Unik 

Kreativ 

Professionell 

Värdeproposition 

Vi erbjuder livet vid 

Ålands hav 

Konkurrenskraftig fördel 

Lyxiga stugor 

Unika upplevelser 
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Från intervjun kom det fram att stuguthyrning och guidade fisketurerna är de viktigaste 

tjänsterna för Rundbergs Stugor. Det första Dinner in the Sea-eventet sker först på 

sommaren, men målet är att Dinner in the Sea blir en av nyckeltjänsterna. 

 

Från intervjun kom det fram att de nuvarande kunderna utgörs av familjer och större grupper, 

men målet är att få företagsgrupper till Rundbergs Stugor. Därför hör alla tre till 

målgrupperna. 

 

Från intervjun kom det fram att Båttaxi, Ålands Turist & Konferens och Booking.com är 

väsentliga för Rundbergs Stugor att lyckas med sin verksamhet. 

 

Under intervjun diskuterades att Djurviks Gästgård erbjuder likadana tjänster som 

Rundbergs Stugor och ligger en kort väg från Rundbergs Stugors gård. Käringsund Resort 

& Conference erbjuder därtill likadana tjänster som Rundbergs Stugor. 

Nyckeltjänster 

Stuguthyrning 

Guidade fisketurer 

Dinner in the Sea 

Målgrupper 

Företagsgrupper 

Familjer 

Andra grupper 

Nyckelintressenter 

Båttaxi 

Ålands Turist & Konferens 

Booking.com 

Liknande organisationer 

Djurviks Gästgård 

Käringsund Resort & Conference 
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3.2.5 Kommunikationen för Rundbergs Stugor 

 

Figur 12. Fyra påståenden i kommunikationen 

Hur Rundbergs Stugor kommunicerar presenteras med fyra starka påståenden: ”Vårt sätt att 

kommunicera är personligt och professionellt”, ”Vi är flexibla och hjälper dig att hitta den 

bästa lösningen”, ”Du kan alltid förvänta dig glad och trevlig service” och ”Vi vill att du 

känner dig välkommen”. Påståenden presenteras i varumärkeshandboken med mycket tomt 

utrymme runt dem för att betona deras signifikans (Figur 12). 

Tabell 6. Hjälpord för kommunikationen 

Unikt Modig, Flexibel 

Egenskaper 
Innovativ, Kreativ 

Professionell, Unik 

Värderingar 
Miljömedveten, Hjälpsam 

Trevlig, Personlig med varje kund 
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För att skriva riktlinjerna till kommunikationen användes Tabell 6 som visar vad som är 

unikt med varumärket och vilka egenskaper och värderingar man vill ta fram i 

kommunikationen. 

4 Diskussion 

Målet var att hitta och få fram uppdragsgivarnas tankar och synliggöra dem i verksamheten 

för Rundbergs Stugor och skapa en varumärkesidentitet. Målet var också att sammanfatta 

varumärket och identiteten på ett sätt som också kan presenteras för utomstående. Detta var 

möjligt med Wheelers och Kapferers modeller som packar in varumärkets viktigaste delar 

på ett sätt som kan presenteras effektivt. Modellerna blandat med en företagsintroduktion 

och regler för kommunikationen bildade en varumärkeshandbok som gav svar till 

problemen. Varumärkeshandboken tar fram tankarna bakom varumärket för Rundbergs 

Stugor och presenterar dem på ett sätt som är snyggt, kort och lättläst. 

Varumärkeshandboken kan användas i både interna och externa kommunikationen. Till 

exempel kan varumärkeshandboken introducera företaget till möjliga arbetstagare, användas 

som en presentation på mässor, eller printas ut för att ha en kopia i varje stuga för kunderna 

att läsa. 

En viktig sak att poängtera är logotypen för Rundbergs Stugor (Figur 1) som inte hittas i 

varumärkeshandboken. Detta är på grund av att enligt mig passar inte den nuvarande 

logotypen ihop med identiteten för Rundbergs Stugor. Logotypen passar inte heller in i de 

färger som Rundbergs Stugor använder på sin webbsida. Varumärkeshandboken är designad 

med de bilder, färger och typsnitt som Rundbergs Stugor använder på webbsidan (Rundbergs 

Stugor, 2019). 

5 Kritisk granskning 

I detta kapitel behandlas utmaningar i arbetet och hur arbetet skulle ha kunnat göras bättre 

eller på ett annorlunda sätt. En utmaning har varit att hitta den rätta strukturen. Arbetet kan 

struktureras på många olika sätt beroende på hur man vill att informationen presenteras. 

Detta ledde också till svårigheten i att till en början hitta en slutprodukt för arbetet eftersom 

man pratar om tankar och egenskaper. Tanken om att göra en varumärkeshandbok utan 

visuella delar gjorde att arbetet fick en struktur som jag är nöjd med. 
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En svaghet i arbetet kunde ha varit mötet med Rundbergs Stugor. Efteråt märkte jag att det 

som vi gjorde och gick igenom på mötet kanske inte skulle ha fungerat med ett företag som 

inte redan haft färdiga tankar. Där måste jag tacka mina respondenter Minna och Ulf 

Rundberg som kommunicerade bra och hade många tankar som inte kommit fram tidigare. 

Själva arbetet kunde också ha gått in på hur en workshop byggs upp för att ge svar på 

frågorna. 

Detta arbete saknar de visuella delarna i varumärkesutvecklingen. Rundbergs Stugor 

använder sig redan av väl uttänkta färger och typsnitt på sin webbsida. En möjlighet skulle 

ha varit att till exempel analysera dessa visuella aspekter före de införs i 

varumärkeshandboken. Således skulle de visuella aspekterna kunnat införlivas i 

varumärkesutvecklingen utan att arbetet skulle ha gått fullt in på skapandet av ett visuellt 

utseende. Med en sådan avgränsning skulle jag också ha kunnat bättre presentera de visuella 

lösningarna som jag använde för att designa varumärkeshandboken. 
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6 Avslutning 

Detta arbete presenterar de faktorer som behöver tas fram för att utveckla varumärket för 

Rundbergs Stugor för företagets framgång. Grunderna till faktorerna har skapats utifrån 

tankar och idéer som bygger på teorin. Slutligen har faktorerna skapat varumärkesidentiteten 

för Rundbergs Stugor som sammanfattas i en varumärkeshandbok. Med en uttänkt identitet 

är Rundbergs Stugor ett starkare företag som känner igen sig själv och kan presentera sin 

identitet för andra. 

Det finns vissa förbättringsförslag för framtiden som Rundbergs Stugor kunde överväga. 

Rundbergs Stugor erbjuder mycket mera än bara stuguthyrning, vilket namnet dock inte 

framför. Därför skulle ett namnbyte vara passligt för företaget. Rundbergs Stugor kunde 

därutöver noggrannare undersöka vilka som utgör dess kunder. I arbetet är målgrupperna 

bestämda, men det betyder nödvändigtvis inte att de är de lönsammaste kunderna. 

Exempelvis kunde en undersökning i form av segmentering vara gynnsamt för Rundbergs 

Stugor. Uppdragsgivarna Minna och Ulf Rundberg ser företag som erbjuder upplevelser som 

deras primära konkurrenter, men företag i den så kallade ”stugbranschen” kan argumenteras 

vara de riktiga konkurrenterna. Detta kunde undersökas i framtiden med hjälp av en 

konkurrensanalys. Till sist kunde Rundbergs Stugor överväga att byta logotypen. Jag lyfte 

tidigare fram tankar om att logotypen inte passar in i identiteten eller färgerna för Rundbergs 

Stugor. En ny logotyp med ett nytt namn skulle bättre fånga företagets identitet och centrala 

idé. 

Alla dessa faktorer kan undersökas och vidareutvecklas med hjälp av varumärkeshandboken. 

Rundbergs Stugor kan göra arbetet själva eller ha en utomstående att göra arbetet. Om en 

utomstående gör arbetet är varumärkeshandboken ytterst viktig för att förstå varumärket för 

Rundbergs Stugor och nå bästa resultat. 

Jag är själv nöjd med hela arbetet och speciellt med slutprodukten som jag hoppas kommer 

vara till hjälp för Rundbergs Stugor. Jag är också tacksam för att praktiskt få arbeta med ett 

företag och få den erfarenheten i mitt examensarbete, tack vare mina uppdragsgivare Minna 

och Ulf Rundberg. 
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