
Brand Orientation Index

Brand Orientation Index är ett forskningsprojekt av Label Varumärkesutveckling AB i samarbete med 
Frans Melin, forskare och konsult i varumärkesstrategi vid Lunds Universitet. I forskningsprojektet 
kartläggs för första gången sambandet mellan varumärkesorientering och lönsamhet i Sveriges 500 
största företag. Brand Orientation Index identifi erar dessutom de nyckelfaktorer som utmärker ett 
varumärkesorienterat företag.

Med Brand Orientation Index kan vi för första gången visa att det fi nns ett tydligt samband mellan
varumärkesorientering och lönsamhet. De mest varumärkesorienterade företagen har nästan dubbelt så 
hög lönsamhet jämfört med de minst varumärkesorienterade. Detta samband gäller både varu- och 
tjänsteproducerande företag. Det gäller både business to consumer (b2c) och business to business 
(b2b). Nedan kan du läsa om de tjänster som vi erbjuder för att hjälpa företag att utveckla sin varumär-
kesorientering och lönsamhet. 

BOI  Föredrag 

Samla din ledningsgrupp eller din avdelning och ta del av de senaste rönen inom varumärkesutveck-
ling. Föredraget ger svar på frågorna:

• Vilka faktorer påverkar företagets grad av varumärkesorientering?
• Vilka olika förhållningssätt fi nns kring varumärkesutveckling bland Sveriges 500 största företag?
• Hur arbetar de företag som är mest framgångsrika?
• På vilket sätt påverkar graden av varumärkesorientering ett företags lönsamhet?



BOI  Seminarium 

Seminariet ger dig och din ledningsgrupp en ökad förståelse och samsyn kring varumärkesprocessens 
nyckelfaktorer och påverkan på det ekonomiska resultatet. Underlaget är baserat på unik data om hur 
Sveriges 500 största företag arbetar med varumärkesutveckling ur ett affärsperspektiv. 

Seminariet vänder sig till ledningsgruppen eller till den avdelning som har ansvaret för varumärkesut-
vecklingen. Undersökningsresultat varvas med diskussioner i ledningsgruppen som modereras av oss. 

Under seminariet går vi igenom BOI studiens viktigaste resultat och analyser.
• Vilka faktorer påverkar företagets grad av varumärkesorientering?
• Vilka olika förhållningssätt fi nns kring varumärkesutveckling bland Sveriges 500 största företag?
• Hur arbetar de företag som är mest framgångsrika?
• På vilket sätt påverkar graden av varumärkesorientering ett företags lönsamhet?
• Företagets eget BOI - värde i förhållande till index.



BOI  Fördjupad analys 

Den fördjupade BOI analysen ger ert företag möjligheten att kartlägga ett större antal nyckelpersoners 
syn på det egna företagets grad av varumärkesorientering. Resultatet presenteras på ett ledningssemi-
narium som ger ledningsgruppen en ökad förståelse och samsyn kring nyckelfaktorer avseende varu-
märkesorientering och påverkan på det ekonomiska resultatet. Underlaget för seminariet är baserat på 
en unik mängd data om hur Sveriges 500 största företag arbetar med varumärkesutveckling.

Seminariet vänder sig till ledningsgruppen eller till den avdelning som har ansvaret för varumärkesut-
vecklingen. Undersökningsresultat varvas med diskussioner i ledningsgruppen som modereras av oss. 

I BOI Fördjupad analys ingår:
• Distribution av webenkäter till nyckelpersoner, sammanställning och analys. 

Samt seminarium där vi går igenom BOI studiens viktigaste resultat och analyser.
• Vilka faktorer påverkar företagets grad av varumärkesorientering?
• Vilka olika förhållningssätt fi nns kring varumärkesutveckling bland Sveriges 500 största företag?
• Hur arbetar de företag som är mest framgångsrika?
• På vilket sätt påverkar graden av varumärkesorientering ett företags lönsamhet? 
• Genomgång av företagets eget BOI - värde i förhållande till index.



BOI  Fallstudie

BOI Fallstudie hjälper dig att kartlägga företagets varumärkesprocess och varumärkesorientering på ett 
djupare plan. Rapporten blir ett utmärkt underlag för fortsatt utveckling av varumärkesarbetet.
Deltagande företag får en kvalifi cerad kartläggning och analys av sitt varumärkesarbete. En fallstudie 
förutsätter också aktivt deltagande från företaget och blir således även en skräddarsydd kompetensut-
veckling för nyckelpersoner på företaget. 

BOI Fallstudie vänder sig i första hand till företag som under några år arbetat med en varumärkes-
byggande process och vill utvärdera arbetet ur ett internt perspektiv.

I BOI Fallstudie ingår
• Studier av befi ntlig sekundärdata (varumärkeshandböcker, brand tracking, NKI, NMI,
 varumärkesplattform etc.) 
• Djupintervjuer med 10-15 nyckelpersoner. 
• Distribution av webenkäter till utvalda personer i relevanta befattningar, sammanställning och analys. 

Samt seminarium där vi går igenom BOI studiens viktigaste resultat och analyser.
• Vilka faktorer påverkar företagets grad av varumärkesorientering?
• Vilka olika förhållningssätt råder kring varumärkesutveckling bland Sveriges 500 största företag?
• Hur arbetar de företag som är mest framgångsrika?
• På vilket sätt påverkar graden av varumärkesorientering ett företags lönsamhet?
• Genomgång av företagets eget BOI - värde i förhållande till index.
• Skriftlig rapport med sammanställning av resultat, slutsatser och rekommendationer. 



Om Label

Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Label utvecklar nordiska företag med 
varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiut-
veckling, implementering och uppföljning av varumärkesstrategier. Bland kunderna återfi nns bland 
andra: Stena, Capio,
Mölnlycke Health Care, Kansas Wenaas, Wilson Logistics, Luftfartsverket, Stora Enso, Business 
Region Göteborg, Sveriges Rese- och Turistråd, Storbyradioen och Vagabond.
www.label.se

Label ingår i BBDO Worldwide, ett av världens främsta konsultbolag inom marknadskommunikation 
och varumärkesutveckling. BBDO Worldwide har huvudkontor i New York och fi nns representerade i 
76 länder med 347 kontor.
www.bbdo.com

Om Frans Melin

Ekonomie doktor Frans Melin är en av Nordens ledande forskare och konsulter i varumärkesstrategi. 
Han har skrivit ett fl ertal prisbelönta böcker inom varumärkesområdet, bland annat Varumärkesstrategi 
– konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin är idag ansvarig för forskning och utbildning i 
Strategic Brand Management vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Han driver sedan 15 år 
konsultföretaget Brand Strategy och är fl itigt anlitad som rådgivare, föreläsare och utbildare av ett stort 
antal företag inom en rad olika branscher.

Kontakt

Har du frågor om Brand Orientation Index, kontakta oss gärna. 
Johan Gromark, projektledare för Brand Orientation Index
031 - 774 39 93
johan.gromark@label.se

Frans Melin, forskningsansvarig för Brand Orientation Index
046 - 12 74 87
frans.melin@brandstrategy.se


