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FÖRORD

Tjugo veckor kan låta som en evighet, det är det inte! Något vi fått erfara
under den gångna terminen. Det har varit lärorika, bitvis frustrerande, men
framförallt roliga veckor som har resulterat i denna uppsats. Perioden
inleddes med läsning, litteratursökningar och lite mer läsning i jakt på ett
ämne och ett problem som vi skulle kunna engagera oss i under hela den
här ”evighetsperioden”. Efter ett antal turer fastställdes att
varumärkesidentitet i tjänsteföretag var det ämne som vi skulle ta oss an, ett
ämnesval som vi inte ångrar trots att det på många sätt var okänd mark för
oss. Tjugo veckor har inte avskräckt oss för varumärkesområdet utan har
snarare fördjupat vårt intresse och vi hoppas att Du som läser denna
uppsats kommer att känna samma sak.

Det finns ett antal personer som har varit till stor hjälp för oss i arbetet och
som har stor del i att denna uppsats har kommit till. Vi vill rikta ett stort
tack till vår handledare, Marie Tomicic, som har varit ett stöd och kommit
med många kloka råd och kommentarer under arbetets gång. Ett lika stort
tack till alla respondenter i studien som har ställt upp med sin tid och delat
med sig av sin syn på varumärkesidentitet i tjänsteföretag.

Linköping den 11 juni 2002

Linda Claesson            Anna Ekstrand
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1 INLEDNING

I detta inledande kapitel ska läsaren göras bekant med vad denna studie
kommer att omfatta. Detta sker genom en presentation av bakgrunden till varför
vi som författare upplever att det valda studieområdet är intressant att studera
samt den problematik vi bygger studien kring. Med utgångspunkt i bakgrund och
problematik har studiens syfte formulerats. För att underlätta läsarens överblick
avslutas inledningskapitlet med en disposition över studiens delar.

1.1 Varumärkets frammarsch

Varumärken som differentierings- och urskiljningsinstrument är långt från en ny
företeelse. Det som kan benämnas det moderna varumärket uppträdde först
under 1800-talets senare hälft och anses härstamma från USA och
Storbritannien. Massproduktion, masskommunikation  och massdistribution
ökade utbudet av varor drastiskt varmed ett massivt förändringstryck uppstod
inom varuhandeln. Införandet av självbetjäningsbutiker anses sedermera vara
den avgörande faktorn för varumärkesutvecklingen. Genom att konsumenten på
egen hand valde bland utbudet i butikshyllorna uppstod helt nya möjligheter att
konkurrera med samt att marknadsföra märkesprodukter. (Melin, 1999) På
dagens marknader är varumärket viktigare än vad det någonsin varit och dess
styrka överväldigande (Olins i Schultz, 2000). Vissa menar att det gått så långt
så att dagens kunder inte längre köper produkter, de köper varumärken (Linn,
2001), varmed frågor rörande varumärken och varumärkesstrategier har kommit
att bli centrala i många företag. Detta understryks ytterligare i andra numret av
McKinsey Quartarly 1999, där det uppskattas att halva marknadsvärdet på
Fortune 250 utgörs av immateriella värden och att en stor del av detta värde är
knutet till starka varumärken. (Court & Leiter, 1999) Detta sammantaget anser
vi implicerar att varumärket är en avgörande framgångsfaktor värd att
uppmärksamma.

Det går att finna en rad förklaringar till varför varumärket kommit att få den
betydelse det har idag. I den extremt komplexa, högljudda och nästintill galet
konkurrensfokuserade värld vi lever, där det finns en uppsjö liknande produkter
att välja mellan och där den enskilde individen endast i undantagsfall kan göra
rationella val, utgör varumärken en förenklande faktor. Det är genom
varumärken som vi särskiljer och differentierar nästintill identiska produkter.
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Vid industrialiseringens början och under lång tid därefter kretsade företags
framgång kring produktinnovationer och överlägsenhet i tillverkning. Idag är
produktinnovation visserligen fortfarande avgörande för framgång, men då
nyheter snabbt tas upp av konkurrenter, måste företagen hitta ytterligare sätt att
göra sig tåliga mot konkurrens. (Olins i Schultz, 2000) Kanske har det till och
med gått så långt så att man kan instämma i nedanstående citat:

”In the 21st century, branding will ultimately be the only unique
differentiator between companies”
(Fortune Magazine i Melin,1999)

Varumärken är dock inte värda någonting om de inte uppskattas av företagets
intressenter och framförallt av kunderna, styrkan ligger således i de
associationer som förknippas med varumärket. Produkterna måste betyda något
för kunden. Värderingar, image, identitet, visioner etcetera, blir centrala frågor
vad gäller varumärkesstrategier eftersom dagens konsumtion många gånger inte
bara handlar om produkter och tjänster, utan om en relation till ett företag och
deras varumärken. För att få en kundbas samt att vinna dennas lojalitet krävs att
företaget har en filosofi som överensstämmer med konsumentens och/eller att
dessa kan identifiera sig med varumärket. (Hart & Murphy, 1998)

1.2 Varumärkesidentitet i fokus

Det senaste och just nu mest aktuella inom varumärkesområdet, är
varumärkesidentitet. Begreppet identitet är i vardagsspråket förknippat med en
individ men Melin (1999) menar att begreppet även är applicerbart på
företagsekonomin och används då för att specificera vad ett varumärke står för,
vad som ger det mening samt vad som gör det unikt. Till skillnad från det
närbesläktade begreppet image, är det avsändaren själv som till största delen
avgör identiteten. Identitet tar således sin utgångspunkt hos avsändaren medan
image utgår från uppfattningar hos mottagaren, vanligen kunden.
Varumärkesidentitet är alltså något som många företag arbetar med idag, bland
annat vill Telia förse sitt varumärke med en personlighet och identitet
(Granström, 2001). Löfbergs Lila går ifrån sin produktfokuserade
kommunikation och söker istället lyfta fram människan (Grahn-Brikell, 2001).
På Levis Strauss vill man locka fram reaktioner i stil med ”God I can see myself
there!” (Scardino, 2001). På Nationalmuseum i Stockholm pågår ett
projektsamarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och  Nationalmuseum
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som syftar till att diskutera samtida varumärkesfrågor. I fokus står identitet,
identitet genom varumärken, tecken och symboler. (www.nationalmuseum.se,
020206)

Varför har då varumärkesidentitet fått ett sådant gehör? Länge betraktades
varumärket som ett produktattribut, under 1990-talet förändrades dock denna
syn och varumärket ses nu alltmer som ett självständigt konkurrensmedel. Bland
annat beror denna frigörelse på forskningsinriktningen ”strategic brand
management” inom vilken varumärket betraktas som en resurs med strategisk
potential. Inom detta område fokuseras de sätt på vilka ett varumärke kan bidra
till ett företags långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxtförmåga.
(Melin, 1999) Som konstaterades ovan är produkterna idag alltmer lika och
produktattribut är lätta att imitera (Olins i Schultz, 2000). Detta är anledningar
till att produktattribut, som är en konkurrensfördel idag, alltmer kan komma att
bli en konkurrensförutsättning. En följd av detta är att uppbyggnaden av starka
varumärkesidentiteter ter sig lockande för företag då dessa ger immateriella
värden som är svårare att efterlikna än fysiska.

1.3 Tjänsteföretag på efterkälken

Konstateras kan således att varumärkens betydelse och uppbyggnad tilldragit sig
mycket stor uppmärksamhet från teoretiker inom marknadsföring under senare
år. En intressant iakttagelse är dock att en överväldigande majoritet av detta
intresse varit riktat mot varor, något som ter sig märkligt i ljuset av att många
anser att vi lever i ett tjänstesamhälle (se bl.a de Chernatony & Segal-Horn,
2001). Tjänstesektorn utgör idag i genomsnitt 2/3 av ett I-lands BNP, detta till
trots utgörs endast 23% av världens 60 starkaste varumärken av
tjänstevarumärken. Det finns en rad modeller för att bygga varubaserade
varumärken (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999), men för brand managers
inom tjänstesektorn finns inte mycket stöd att hitta i litteraturen. Inte heller vilka
principer kring varumärken för varor som är applicerbara på tjänstevarumärken,
har uppmärksammats i någon större utsträckning av forskare. Med en tjänst
avser vi, i enlighet med Kotler (1999), en aktivitet eller fördel som en part kan
erbjuda en annan och som i huvudsak är immateriell och inte resulterar i ägandet
av någonting.

Tjänster har förvisso fått mycket uppmärksamhet under senare år, vad som stått i
centrum för detta intresse är dock att teoretisk söka styrka den begreppsmässiga
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skillnaden mellan varor och tjänster. Kombinationen tjänster och varumärken
har inte uppmärksammats i någon större utsträckning utan litteratur och teori
härom är fortfarande relativt outvecklad och således inte till mycket hjälp vad
gäller skapandet av varumärken och varumärkesidentitet kring tjänster. Trots att
detta påvisades av Turley & Moore redan 1995 tycks inte mycket ha hänt på
området, vilket påvisar ämnets relevans. De Chernatony och  Segal-Horn
hävdade så sent som september 2001 (sid. 665) att ”Little has been published
about services branding”.

Den knapphändiga litteratur som finns kring varumärken för tjänster påvisar att
tjänster har unika karaktäristika, varav de viktigaste torde vara att de är
immateriella, heterogena samt att produktion och konsumtion inte kan separeras.
Den innebörd dessa karaktäristika har för varumärkesbyggande kring en tjänst
undersöks dock inte. Vid utvecklande av tjänstevarumärken går det inte att
endast se till den skillnad som finns mellan en vara och en tjänst, för att
varumärkesbyggandet ska nå framgång måste man gå bortom denna skillnad,
resonemanget måste tas ett steg längre. (de Chernatony & Segal-Horn, 2001)
Frågan är vad som skiljer varumärken för varor från tjänstevarumärken, om det
ens finns någon skillnad? Föreligger det någon skillnad i hur ”branschfolk”
tänker om varumärken för varor och tjänster? Om så är fallet, vari ligger denna
skillnad och vilka konsekvenser har detta på arbetet med varumärkesidentitet?
Vilka implikationer får det faktum att det vid varumärkesbyggande av en tjänst
inte finns någonting fysiskt att bygga varumärket kring, immateriella attribut ska
byggas runt något som från början är immateriellt. De Chernatony & Dall’Olmo
Riley (1999) menar att det när det gäller materiella varumärken, är möjligt för
konsumenten att utveckla en mycket större förståelse eftersom dessa omgärdas
av en fysiska natur. Att regelbundet kunna observera varan resulterar i att en
stark relation skapas mellan konsumenten och varumärket. En tjänst kan dock
inte observeras på samma sätt vilket medför att relationen blir mer abstrakt till
sin natur. Faktorer såsom pris, varumärke och lokaler kan i vissa fall vara de
enda fingervisningarna om tjänstens kvalitet och utförande som konsumenten
har tillgång till före tjänsteleveransen. Som en följd av detta blir det svårare för
varumärket att definiera konsumentens förväntningar.

Att även tjänsteföretag arbetar med varumärken och varumärkesidentitet står
dock klart,  exempelvis nämndes ovan att Telia söker förse sitt varumärke med
en identitet och både Posten och Trygg Hansa är två tjänsteföretag som betalt
pengar för att vara med på Nationalmuseums utställning under temat
varumärkesidentitet. En idé kan inte patenteras och tjänster kan kopieras av
konkurrenter. Det är förvisso ingen hemlighet att även fysiska produkter snabbt
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kopieras på dagens marknader men Randall (1997) menar att tjänster vanligen
reproduceras både lättare och snabbare. Detta torde vara ännu ett argument för
vikten för tjänsteföretag att differentiera sig genom en stark varumärkesidentitet.

1.4 Problemdiskussion

I dagens samhälle är det av största vikt för företag att aktivt jobba med sin
varumärkesidentitet och att se på varumärket som ett självständigt
konkurrensmedel. Gör företaget det ökar chansen för företaget att framträda och
synas i det informationsöverflöd som idag råder i vårt samhälle. Detta torde
gälla även för tjänsteföretag, kanske i ännu större utsträckning då dessa inte har
någon fysisk produkt att särskilja sig med. Litteraturen kring tjänstevarumärken
är dock relativt outvecklad och i den mån sådan förekommer, används vanligen
samma teori för både varor och tjänster. Detta trots att det föreligger att antal
grundläggande skillnader mellan en vara och en tjänst. Med bakgrund av detta
kan man tänka sig att dessa skillnader får konsekvenser för arbetet med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Detta tyder på att det krävs ökad förståelse
för arbetet med varumärkesidentitet i tjänsteföretag.

1.5 Syfte

Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för varumärkesidentitet i
tjänsteföretag. Detta görs genom att främst fokusera på hur och varför detta
arbete bedrivs.

1.6 Disposition

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Detta inledande kapitel har syftat till att
sätta in läsaren i studien i fråga om dess syfte, bakgrunden till, samt
problematiseringen av studieområdet. Dessutom ges en bild av hur uppsatsen är
upplagd genom denna dipositionsbeskrivning. Närmast kommer vårt
vetenskapliga förhållningssätt att presenteras genom vilket läsaren ska bli bekant
med de utgångspunkter som studien genomförts från. Därefter följer en
beskrivning av genomförandet av studien. Kapitel fyra innehåller den teoretiska
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förankring som innefattas i analysen
och resultaten. Här ska läsaren
introduceras i den forskning som vi
som författare finner relevant för
studiens syfte och som kan stödja
uppfyllandet därav. Det femte
kapitlet är den del där den empiri
som samlats in analyseras
tillsammans med det teoretiska
stödet som byggdes upp i kapitel
fyra. Tillsist kommer de slutsatser
som kan dras utifrån analysen att
presenteras tillsammans med förslag
på vidare forskning.

Figur 1, disposition

1. Inledning

 2. Vetenskapligt förhållningssätt

 3. Genomförande av studien

4. Referensram

5. Empiri & Analys

6. Slutsatser
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I detta kapitel ska läsaren bli bekant med hur vi som författare ser på
verkligheten och vetenskap, en syn som ligger till grund för hur vi har valt att
genomföra studien (kapitel 3). Efter att ha läst detta kapitel ska läsaren veta
vilka utgångspunkter författarna har haft för att därigenom ges möjlighet att ta
ställning till studien och dess resultat.

2.1 Krav på vetenskap

Tanken med vetenskap är att den ska vara objektiv. Det är dock orimligt att en
forskare ska vara fullständigt fri från föreställningar vid genomförandet av en
studie, vilket skulle krävas för fullständig objektivitet. Enligt Alvesson och
Sköldberg (1994) är de fakta och data som presenteras i en studie konstruktioner
eller tolkningsresultat. Medvetenheten om det faktum att alla människor
påverkas av tidigare erfarenheter, värderingar etcetera, gör att det finns
anledning för forskaren att presentera sin syn på sådana frågor som påverkar
studien, det vill säga sitt vetenskapliga förhållningsätt. Vårt vetenskapliga
förhållningssätt påverkar och framträder i hela studien samt ligger till grund för
den genomförandemetod som kommer att användas. Redogörelsen för vilket
vetenskapligt förhållningssätt vi har, är inte bara viktig för läsarens möjlighet att
ta ställning till de resultat som framkommer, utan även för oss som författare,
vår medvetenhet, och därmed möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt till vår
studie. Arbnor och Bjerke (1994) menar att detta i sin tur är en förutsättning för
att den kunskap som skapas i studien ska kunna göra anspråk på att vara
vetenskaplig.

Vetenskapande och övriga försök att förstå och förklara världen skiljer sig enligt
Arbnor och Bjerke (1994) åt i tre avseenden. Det ena är att kunskap som gör
anspråk på att vara vetenskaplig måste bygga på en uttalad relation mellan
empiriska observationer och idéer, den kunskap som eftersträvas måste ha
relevans för verkligheten. Denna studie har, enligt vår uppfattning, relevans för
verkligheten då tjänsteföretag såsom bland annat Telia arbetar med
varumärkesidentitet. Dessutom finns mycket idéer om hur man bör se på
varumärkesidentitet, dessa är dock som sagt främst riktade mot varumärken för
varor. Dessa anledningar anser vi visar att en studie som syftar till att skapa
förståelse för tjänsteföretags arbete med varumärkesidentitet, är relevant. Det
andra avseendet är att en uppsättning klara regler som styrt skapandet av
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kunskapen formuleras. Ett viktigt syfte med denna formulering är
möjliggörandet av kritisk granskning av kunskapen. Av denna anledning
formulerar vi de kapitel där vårt vetenskapliga förhållningssätt och vårt
tillvägagångssätt presenteras och motiveras. Den tredje aspekten är en
inneboende respekt för individens integritet. Denna respekt tar sig främst uttryck
när vi är i kontakt med de aktörer vi intervjuar, samt i hanteringen av den
information som vi får från dessa. Detta presenteras närmare i avsnitt  3.3. Enligt
Arbnor och Bjerke (1994) finns det många sätt att genomföra en studie på och
motiven till hur forskaren valt att bygga upp studien beror på en rad faktorer,
bland annat påverkas studien av det ämne som ska studeras, något som
behandlas i nedanstående stycke.

2.1.1 Vetenskap inom företagsekonomin

Det företagsekonomiska ämnet är inte styrt av universella lagar på samma sätt
som exempelvis naturvetenskaperna, utan är ett forskningsområde som
behandlar system som är skapade av människan. Detta må vara en av
anledningarna till att gränsen mellan teori och praktik inte är skarp alla gånger.
Många gånger kan det vara svårt att avgöra om vissa kunskaper kommer från
praktiska verksamhetsområden eller från forskning, eftersom de två historiskt
sett varit tämligen sammanflätade. Ett annat karaktärsdrag hos det
företagsekonomiska ämnet är en fragmenterad och konglomeratpräglad struktur.
Denna innebär att det finns många olika ämnesområden inom vilka synen på
vetenskap och metod skiljer sig. (Andersen, 1994) Vårt syfte faller under
marknadsföringsämnet och berör i sista änden synen på konsumenten, det finns
två ytterligheter vad gäller synen på denna. I första fallet beskrivs konsumenten
som en rationell och nyttomaximerande individ icke påverkad av känslor. Å
andra sidan finns de som menar att konsumenten styrs av mer än ren ekonomisk
nyttomaximering, att konsumtionen styrs av känslor och behov som
konsumenten vill uppfylla. Vi är av åsikten att människors syn på konsumtion
skiljer sig åt. All reklam som vi dagligen överöses av, vars budskap inte handlar
om ren pris- och kvalitetsinformation, ser vi dock som en indikation på att den
senare synen råder i dagens samhälle. Påpekas bör dock att alla människor inte
har de ekonomiska förutsättningarna att vara annat än ekonomiskt
nyttomaximerande. Detta gör att det enligt vår uppfattning bör finnas utrymme
för företag att placera sin syn på konsumenten olika på skalan och rikta sig till
olika segment.
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Vilka implikationer har då den ovan beskrivna komplexiteten på forskningen
inom företagsstrategi? Lövendahl och Revang (1998) menar att en ökad
komplexitet i omvärlden leder till att universella modeller och ramverk för
företagsstrategi, som är applicerbara på alla organisationer i en population, inte
längre kommer att vara relevanta. För att vetenskapen ska fortsätta att vara
relevant måste lokala, unika och tillfälliga lösningar accepteras och studeras.
Detta medför att forskningen bör inriktas på samband och modeller som
förklarar ex post och förutspår ex ante, fokuseringen bör vara på att söka sakliga
koncept som hjälper till att fokusera handling och uppmärksamhet. Vår tolkning
av detta är att forskningen bör inriktas på sökande efter förståelse snarare än
fastställande av sanningar. Enligt vår uppfattning är både generella modeller och
mer unika koncept av vikt och fungerar kompletterande. Generella modeller
fyller en viktig funktion vad gäller att strukturera information och finna
utgångspunkter i, medan de unika fallen bland annat är intressanta som
inspirationskälla för att upptäcka nya samband. Detta eftersom man genom det
unika fallet kan uppfatta sammanhang som förekommer generellt, men som
tydliggörs i det unika fallet. I vår studie kommer detta till uttryck i studiens
referensram. I denna innefattas såväl generella modeller för varumärkesidentitet
såväl som teorier om tjänstens karaktäristika och dess påverkan på
varumärkesidentitet som tillsammans formar den teoretiska utgångspunkten för
denna studie.

2.1.2 Verklighetssyn- struktur kontra social konstruktion

Redan i förra avsnittet om det företagsekonomiska ämnet, tangerades vår syn på
verkligheten och människan. Verklighetsuppfattningar skiljer sig, bland annat
beroende på vilken kunskap som eftersträvas, samt på den enskilda forskarens
personlighet. Det finns två ytterligheter rörande synen på verkligheten (Arbnor
& Bjerke, 1994). Den ena står för uppfattningen att verkligheten kan liknas vid
en struktur vilken är konkret, lagbunden och oberoende av människligt
handlande. Den andra ytterligheten står å sin sida för uppfattningen att
verkligheten är en social konstruktion skapad, och framförallt berikad med
mening, genom mänskligt handlande. Inom ramen för dessa ytterligheter
återfinns det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Det
analytiska synsättet är det som främst sammanfaller med den strukturbundna
verklighetsuppfattningen. Även systemsynsättet lägger stor vikt vid strukturerna
men ser mer på verkligheten som en värld av symbolisk diskurs och oberoende
fält av information. Närmast den andra ytterligheten brukar aktörssynsättet falla.
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Avgörande för detta synsätt är antagandet om en social verklighet vilken skapas
genom interaktion människor emellan. Aktörerna konstruerar fortlöpande sin
sociala verklighet, dock på premisser som det sociala sammanhanget formulerar.

Då vi inte är av uppfattningen att en verklighet skapad av människan kan vara
oberoende av mänskligt handlande, är det analytiska synsättet inte aktuellt för
vår studie. Vår syn på verklighetens beskaffenhet och människans förhållande
till denna faller närmast aktörssynsättet, i första hand beroende på att detta
synsätt enligt vår uppfattning är bäst lämpat för syftet med vår studie. Vad vi
intresserar oss för är att förstå hur ett antal aktörer som jobbar med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag, ser på detta  Närmare bestämt hur och
varför tjänsteföretag arbetar med dessa frågor. Detta faller inom ramen för
aktörssynsättet i och med att fokus riktas mot de enskilda aktörernas handlingar,
de innebörder som aktörerna lägger i dessa handlingar. Vid ett anammande av
systemsynsättet hade vi snarare fokuserat på helheten och utifrån denna sökt att
förklara delarnas egenskaper. (Arbnor & Bjerke, 1994)  I likhet med
aktörssynsättet är vi av uppfattningen att man först måste förstå de
verklighetsbilder med hjälp av vilka olika aktörer orienterar sig, för att kunna
förstå handlingar i den sociala världen.

I och med att vi studerar sociala system konstruerade av människor, är en
betydande uppgift att ägna oss åt dialektiska relationer. Enligt Arbnor och
Bjerke (1994) är det genom dialektiska relationer som verklighetsbilder
förändras och utvecklas, människors verklighetsbilder skiljer sig åt och genom
att ta del av varandras verklighetsbilder modifieras de ursprungliga bilderna.
Detta innebär, enligt nyss nämnda författare, att en aktörs handlingar även
bestäms av hur andra aktörer tolkar dessa handlingar. För oss innebär detta att vi
söker relevanta aktörers (se stycke 3.2.1), tolkningar av hur och varför
tjänsteföretag arbetar med varumärkesidentitet. Deras gemensamma
uppfattningar är det som formar vardagslivets just nu gällande verklighet vad
gäller varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Det är genom dessa gemensamma
föreställningar som vi anser att studiens syfte kan uppfyllas.

2.1.3 Forskningsideal- sanning kontra förståelse

Beroende på vad som ska studeras och skilda antaganden om hur verkligheten är
beskaffad finns olika uppfattningar om forskningsideal. Andersen (1994) talar
om två skolbildningar som kan sägas vara varandras motsatser, positivismen och
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hermeneutiken. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskaperna där
forskningen inriktas på att genom observationer, förklara verkligheten utifrån
naturens lagar. Detta sätt att se på vetenskap anses av vissa som överförbar på
samhällsvetenskapliga ämnen, där en slags ”social teknologi” kan konstrueras
med hjälp av kunskaper om de lagar som gäller för samhällen. Den som ansluter
sig till det positivistiska forskningsidealet konsenterar sig på att söka universella
orsakssamband och kunskap som är absolut sann, säker, objektiv och
allmängiltig. Forskarens uppgift är att empiriskt pröva teorier om
orsakssamband i syfte att finna lagbundenheter i samhället. Det som bereds liten
plats hos forskare med positivistiska ideal, är människan och det faktum att hon
inte passivt registrerar sinnesuttryck utan tenderar att reflektera och göra sina
egna tolkningar.

Enligt Andersen (1994) tar det hermeneutiska forskningsidealet däremot hänsyn
till individens egna tolkningar. Enligt denna skola har alla mänskliga fenomen;
handlingar, samhällsnormer, materiella produkter etcetera ett subjekt som
upphovsman. Detta innebär i sin tur att samhällsfenomen förstås utifrån en
tolkning av deras subjektiva meningsinnehåll. En hermeneutiker ser på
handlingar som subjektivt meningsfulla yttringar, varför forskaren fokuserar på
att finna sätt att övervinna förståelsehinder och fördomar snarare än att finna
absoluta sanningar. (Andersen, 1994) Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997)
menar nämligen att det inte finns någon sann eller slutgiltig kunskap utan
forskningen är en ständig process där det centrala är att öka sin förståelse. Som
en följd av vår anslutning till aktörssynsättet samt studiens syfte, är det
framförallt det hermeneutiska forskningsidealet som är aktuellt för oss. Hur
företagen handlar är enligt vår uppfattning beroende av subjektiva uppfattningar
kring varumärkesidentitet, snarare än utslag av allmängiltiga lagar. Därför finner
vi det mest intressant att söka förståelse kring hur relevanta aktörer resonerar
kring varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Detta eftersom det är dessa aktörer
som enligt vår uppfattning bäst kan svara på hur och varför arbetet med
varumärkesidentitet bedrivs i tjänsteföretag.

2.1.4 Utgångspunkt – empiri kontra teori

Ytterligare viktiga faktorer i en vetenskaplig undersökning är forskarens
tillvägagångssätt samt det sätt på vilket han eller hon drar slutsatser. Andersen
(1994), som liknar forskaren vid ett litet barn som söker undersöka sin
omgivning och införskaffa sig vetande, menar att detta i huvudsak kan ske på
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två grundläggande sätt, deduktivt eller induktivt. Det som i huvudsak skiljer de
olika synsätten är, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), huruvida forskningen
tar avstamp i redan befintlig teori eller i undersökt empiri. Denna skillnad i
avstamp åskådliggörs i nedanstående figur. Den streckade linjen i figuren menar
Arbnor och Bjerke (1994) avskiljer den empiriska världen som är fylld av fakta,
från den teoretiska.

Figur 2, Induktion och deduktion, Abnor & Bjerke (1994), egen bearbetning

Forskare med ett deduktivt förhållningssätt har, enligt Andersen (1994), en fast
förståelseram som utgångspunkt. Konkreta upplevelser i exempelvis
vardagslivet, tolkas eller förutsägs utifrån denna förståelseram. Formellt innebär
således en deduktiv slutledning att slutsatsen med nödvändighet följer ur de
uppställda förutsättningarna. Wigblad (1995) menar att begreppet deduktion har
en precis innebörd inom naturvetenskapen och är kopplad till bevisföring. Med
utgångspunkt i teorin sätter forskaren upp en tes som sedan testas. När det gäller
sociala system, låter sig dessa inte ”bevisas”. Trots detta används deduktion
även inom samhällsvetenskapen. Då det går att ifrågasätta vad verkligheten
egentligen är, handlar det inom denna vetenskap snarare om att ge indikationer
på teorins substans.

I motsats till den deduktiva principen, baseras den induktiva principen på tanken
att allt vetande börjar som en serie enskilda upplevelser. Utifrån gjorda
observationer är det möjligt för forskaren att dra slutsatser (generaliseringar).
Dessa följer bara med viss sannolikhet ur de fakta som man utgår ifrån.
(Andersen, 1994) Även detta begrepps användning i samhällsvetenskapen har
ifrågasatts (Wigblad, 1995). Detta då den neutrala observationen som görs i
naturvetenskapen, inte är tillämpbar då det är sociala system som studeras. Trots
att forskaren väljer att objektifiera de studerade människorna, medför det faktum

Teorier

Fakta

INDUKTION

DEDUKTION
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att de är utsatta för slumpen samt har motiv och viljor, att de snarare är
handlande subjekt. Inom samhällsvetenskapen tolkas därför inte den induktiva
metoden så strikt utan utgör sannolika slutledningar eller teorigenereringar
baserade på empiriska data.

Då vår studie grundar sig i ett empiriskt identifierat fenomen, anser vi att
angreppssättet är av övervägande induktiv karaktär. Vi är medvetna om att vi i
vår problem- och syfteprecisering tagit hjälp av befintlig teori inom området,
varmed det kan hävdas att även deduktiva inslag förekommer. Ur uppsatsens
syfte kan dock utläsas att vi inte avser testa någon teori utan istället söker öka
förståelsen för ett empiriskt fenomen, något som även det påvisar den induktiva
ansatsen. Vi är vidare medvetna om att vi under vår studietid skapat oss en viss
förförståelse för ämnet vilket kommer påverka oss i faktorer rörande vår studie.
Förutom detta inverkar även faktorer såsom vår uppväxt och tidigare
erfarenheter på våra observationer, tolkningar och slutsatser. Enligt vår mening
är dessa faktorer dock snudd på omöjliga att frånkomma. Ytterligare en
anledning till att det är svårt att vara induktiv i begreppets ortodoxa mening är,
enligt vår uppfattning, det faktum att uppsatsen faller inom ramen för det
företagsekonomiska ämnet. Inom detta ämne är, som tidigare nämnts, gränsen
mellan teori och praktik inte alltid knivskarp.

2.1.5 Sammanfattning av vårt vetenskapliga förhållningssätt

Utifrån det ämne denna studie genomförs i, samt studiens syfte har vår
vetenskapliga förhållningssätt formats. Vi antar ett aktörssynsätt under vilket vi
har för avsikt att studera aktörers handlingar och beteenden i ett socialt
sammanhang. Eftersom vi anser att en förutsättning för att kunna förstå
handlingar i den sociala världen är förståelse för de verklighetsbilder som olika
aktörer navigerar med hjälp av, riktar vi intresset mot att söka förståelse kring
hur aktörer resonerar kring varumärkesidentitet samt vilken mening de
tillskriver fenomenet. Avsikten är att ur detta kunna öka förståelsen kring varför
och hur tjänsteföretag arbetar med varumärkesidentitet. Som en konsekvens av
att vi antagit aktörssynsättet, samt av vårt syfte, är det framförallt det
hermeneutiska forskningsidealet som är aktuellt för oss. Det vill säga att den
kunskap vi har för avsikt att uppnå är förståelse snarare än en allmängiltig
sanning. Detta med anledning av att vi inte anser att det är rimligt att uppnå en
allmängiltig sanning kring ett fenomen som varumärkesidentitet.
Utgångspunkten för studien tar vi framförallt i empirin varför vi anser att
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angreppssättet övervägande är av induktiv karaktär. Vi är dock medvetna om att
det inte handlar om induktion i sin renaste form bland annat på grund av att vi
tagit hjälp av olika studier för att precisera vårt syfte.
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3 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN

Med utgångspunkt i vårt vetenskapliga förhållningssätt och studiens syfte
presenteras i detta kapitel genomförande samt metodval. Denna information
anser vi viktig för läsaren i fråga om dennes möjlighet att kritiskt bedöma och
värdera de resultat som framkommer i studien.

3.1 Söker djup framför bredd

Enligt Merriam (1994) finns en rad olika tillvägagångssätt för en forskare att
välja mellan vilka vart och ett på sitt sätt belyser något särskilt hos den
företeelse som studeras. Inom metodläran finns i huvudsak ett motsatspar,
fallstudier och tvättsnittsstudier. Fallstudier syftar till att studera enskilda fall på
djupet medan en tvärsnittsstudie istället vill undersöka bredden vid en viss
tidpunkt (Lekvall & Wahlbin, 1993). Valet av tillvägagångssätt bör grundas på
vad forskaren är ute efter, det vill säga vilka frågor det är han eller hon vill
besvara. Yin (1989) menar att en fallstudie är att föredra i de fall som studien
söker besvara ett ”hur” eller ”varför”. Vi har med studiens syfte som
utgångspunkt valt att genomföra en fallstudie.

I en fallstudie är intresset inriktat på detaljerade och ofta djupgående
beskrivningar och analyser av enskilda fall. Fallet kan utgöras av en individ, en
organisation eller en situation men likväl kan flera fall förekomma. Det är inte
på förhand känt vad som är viktigt att undersöka och vad som är oviktigt,
varmed forskaren måste ha en sådan relation till fallen att han eller hon kan
återkomma för kompletterande information. (Lekvall & Wahlbin, 1993)
Fallstudier är att föredra då forskaren står inför ett aktuellt eller nutida skeende
vars variabler inte går att manipulera. Vidare innebär fallstudier ett sätt att
studera komplexa sociala enheter vilka består av multipla variabler som kan vara
av betydelse för att förstå företeelsen i fråga. (Merriam, 1994)  Detta är något vi
anser gälla för vår studie då det vi studerar är människors uppfattningar i sociala
system, över vilka vi som forskare har liten, för att inte säga ingen, kontroll.
Detta går även igen i det aktörssynsätt vi antagit genom vilket vi tillmäter
enskilda individers tolkningar stor plats för att förklara vårt undersökta fenomen.

Fallstudier är ofta sådana att de förklarar varför ett problem uppstått, ger
bakgrunden till en viss situation samt förklarar vad som hände och varför detta
hände. Detta anser vi motivera vårt val att utföra en fallstudie ytterligare
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eftersom vi undersöker varför och hur tjänsteföretag arbetar med
varumärkesidentitet. Då resultaten i en fallstudie ofta redovisas med hjälp av
litterära tekniker för att beskriva, skapa associationer och analysera situationer,
blir viktiga faktorer i vår studie språket och de tolkningar vi gör. Vidare måste
fallstudier inte alltid vara av kvalitativ karaktär utan även kvantitativa fallstudier
förekommer. (Merriam, 1994) Vårt metodval i detta hänseende beskrivs i
nedanstående stycke.

Vi har med vårt syfte som utgångspunkt valt att samla in kvalitativ information.
Huruvida kvalitativ eller kvantitativ empiriinsamlingsmetod är det bäst lämpade
verktyget avgörs bland annat av syftet (Kvale, 1997). Denna studies syfte
studeras bäst genom en studie på djupet snarare än på bredden. En viktig
anledning till detta är att vi uppfattar varumärkesidentitet som ett komplext
socialt fenomen, vilket vi vill bidra med förståelse för, något som vi anser bäst
uppfylls med hjälp av kvalitativ empiri. Vårt vetenskapliga förhållningssätt,
aktörssynsättet med en ambition att skapa förståelse, är ytterligare en indikation
på att en kvalitativ studie är att föredra. Inom kvalitativ forskning utgår man från
att det finns många verkligheter (Merriam, 1994), det vill säga att världen inte är
objektivt beskaffad utan snarare är en funktion av varseblivning och samspel
med andra människor. Verkligheten är en subjektiv historia som behöver tolkas
snarare än mätas. Åsikter och uppfattningar istället för fakta är det som utgör
grunden för varseblivning. Som framgått tidigare är vår uppfattning att
fenomenet varumärkesidentitet är socialt konstruerat och vi instämmer i det
antagande Merriam (1994) gör om verkligheten inom kvalitativ forskning. Detta
betyder i sin tur att vi intresserar oss för åsikter, uppfattningar samt handlingar
bland aktörer som påverkar och tolkar det fenomen som vår studie behandlar,
relevanta aktörer presenteras i stycke 3.2.1.

3.2 Empiriinsamling genom intervjuer med relevanta
aktörer

De data som vi använt i denna studie är både av primär och sekundär karaktär.
Som sekundära data har informationsmaterial från företag samt tidningsartiklar
använts, dessa sekundära källor har vi framförallt använt för att skapa
förförståelse inför insamlingen av våra primära data som utgörs av intervjuer. Vi
har alltså primärt samlat in vår empiri med hjälp av intervjuer då vi menar att
intervjuer är väl lämpade för att få grepp om uppfattningar och åsikter.
Alternativet till intervjuer hade enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997)
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varit observationer eller enkäter. Observationer är enligt författarna lämpligt för
att studera ett företags processer över tiden. Detta är enligt vår uppfattning
svåruppnått inom ramen för denna studie som endast sträcker sig över en kortare
tid. Enkäter hade visserligen möjliggjort en bredare bild av hur tjänsteföretag
arbetar med sitt varumärke och dess identitet, detta till trots har vi valt intervjuer
som datainsamlingsmetod. Anledningen till vårt val är studiens syfte som går ut
på att skapa förståelse. Vi menar att förståelse är något som uppnås med hjälp av
intervjuer. Att tala med människor öga mot öga menar vi leder till en djupare
kommunikation än vid exempelvis en enkätundersökning och därmed djupare
förståelse. Denna uppfattning ledde fram till vårt val att göra intervjuer med
aktörer som vi menar kan hjälpa oss att uppnå studiens syfte.

3.2.1 Att hitta relevanta aktörer

Vid bestämmande av vilken analysenhet som ska användas i fallstudien, bör
forskaren utgå från vad det är man vill kunna säga något om när undersökningen
är klar (Merrim, 1994) varmed de fall som anses kunna bidra med så mycket
kunskap som möjligt bör väljas. Vi har valt att intervjua både konsulter som
arbetar med varumärkesidentitet samt personer som är ansvariga för
varumärkesarbetet på tjänsteföretag. Valet av respondenter grundar sig i att
dessa aktörer har erfarenhet av arbete med varumärkesidentitet i tjänsteföretag
och således har kunskap som är av betydelse för vår studies syfte. Med tanke på
den grad av kunskap och expertis som dessa personer bör besitta, anser vi det av
vikt att förstå hur dessa individer tänker och resonerar kring det fenomen vi
undersöker. Innan tid för intervju bokades, förklarade vi syftet med studien för
respondenten för att denna skulle få möjlighet att bedöma huruvida han eller hon
ansåg sig kunna bidra med något till vår studie eller inte.

Eftersom företag vanligen har ett relativt omfattande samarbete med externa
konsulter och byråer vad gäller varumärkesarbetet, ansåg vi det av stor vikt att
även intervjua denna typ av aktörer. Många författare och teoretiker (jmf.
Dall’Olmo Riley & de Chernatony, 2000) hävdar dessutom att de nya idéer som
framkommer på området, tar sin början hos just dessa aktörer. Genom sin
dagliga kontakt med varumärkesfrågor och -problematik, anser vi att konsulter
sitter inne med en betydande kunskap om det fenomen som vi söker öka
förståelsen kring, varumärkesidentitet i tjänsteföretag.
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3.2.2  ”Upphittade” relevanta aktörer

Personer som arbetar med varumärkesfrågor på Posten och Telia är respondenter
i denna studie. De valdes ut för att dessa företag aktivt arbetar med
varumärkesidentitet. Posten är ett bland flera företag som deltar på mässan ”
Identitet – om varumärken, tecken och symboler” på Nationalmuseum varmed
vi ansåg att de rimligtvis arbetar med sin varumärkesidentitet. Telia arbetar även
de aktivt med varumärkesidentitet vilket vi bland annat uppmärksammade i
artikeln ”Varumärkesarbetet på Telia ett år försenat” av Granström (2001). Att
dessa båda företag ställde sig positiva till medverkan i vår studie, är naturligtvis
ytterligare en viktig orsak till deras medverkan. Efter telefonsamtal samt e-
postkontakter med anställda inom Posten och Telia har vi hamnat hos aktuella
respondenter på de båda företagen.

Som tangerades ovan är andra viktiga aktörer i arbetet med varumärkesidentitet,
från identifiering och fastställande till framtagande av uttryck, olika sorters
konsulter. Respondenter från både reklambyråer, designbyråer och
varumärkeskonsulter är därmed relevanta aktörer och har intervjuats. Valet av
deltagare grundar sig dels på att de genom sitt arbete är relevanta för studien,
dels på grund av access. Samtliga deltagare presenteras närmare nedan.

Ariom - Anna Sjövall

Ariom är en Linköpingsbaserad reklambyrå som lägger stor vikt vid grafisk
form men arbetar även med att identifiera och fastställa företags kärnvärden och
identitet (www.ariom.se). På Ariom intervjuades projektledaren Anna Sjövall.

Brand Management - Anders Blom och Per Hellberg

Brand Managements arbete syftar till att fastställa uppdragsorganisationens
identitet och skapa en unik, enkel, entydig och samordnad bild av företaget
(www.bmn.se, 020429). Man är den parten i varumärkesprocessen som ställer
frågor för att på så sätt fastställa uppdragsorganisationens varumärkesidentitet.
På Brand Management intervjuades två personer. Dessa var projektledarna
Anders Blom och Per Hellberg som har varit på företaget i två och ett halvt år
respektive snart två år.
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Corporate Missions - Clas Müller

Coporate Missions vill som man säger ”få ett normalt, traditionellt företag att bli
ett som drivs av värderingar” (Müller, 020322). Man jobbar således med själva
identiteten i företagen och inte i så stor utsträckning med uttrycken, till detta har
man samarbetspartners. Personen som intervjuades på Corporte Missions var
Clas Müller som arbetar som projektledare och konsult/varumärkesstrateg.

Jaxvall Design - Magnus Bergmark

Jaxvall Design är en strategisk designbyrå med både designers och
identitetskonsulter anställda för att hjälpa företag att bygga långsiktiga
varumärken. Man arbetar både med profilering, repositionering,
identitetsprogram och designlösningar. (www.jaxvall.se, 020429) På Jaxvall
Design intervjuades Magnus Bergmark som arbetar som projektledare bland
annat för Telia.

Posten - Lars Wirén

Lars Wirén är marknadschef på Posten och arbetar med Postens kommersiella
varumärke. Wirén har varit inom Posten i ett år och tre månader och kommer
närmast från Vattenfall, och har innan det bland annat arbetet i Viking Line och
Next Stop Sweden. En del i hans arbete är få omvärlden att se Posten på det sätt
som Posten skulle önska att omvärlden såg Posten. En annan uppgift är att
samordna kommunikationen av Postens utbud i syfte att effektivisera
marknadskommunikationen.

Telia - Bertil Olofsson och Maria Hauffman

För Telias räkning intervjuades två personer, Bertil Olofsson och Maria
Hauffman. Olofsson har jobbat inom Telia sen 1964, och är idag
marknadskommunikatör på Telia Sverige AB, en roll som innefattar profilansvar
för Telia Sverige. Profil innefattar allt det som når kund, inte bara den grafiska
profilen utan det man inom Telia kallar för CVL, ”copyright- visual- langue”.
CVL är det som företaget ska kommunicera till kund i form av språk och bilder.
Hauffman är ”manager corporate image/ visual identity” på Telia vilket innebär
att hon ansvarar för den grafiska delen av Telias varumärke såväl som för
varumärkesbyggande på en mer övergripande koncernnivå. Hauffman har
arbetat inom Telia i två år.
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Åkestam-Holst - Göran Åkestam och Nico Hasselström

Åkestam-Holst är en reklambyrå med relativt stark fokusering på idébaserad,
säljande och varumärkesbyggande reklam (www.akestamholst, 020429). På
Åkestam-Holst intervjuades Göran Åkestam och Nico Hasselström. Åkestam är
byråns VD och i grunden copywriter. Förutom att vara skribent på olika uppdrag
har Åkestam övergripande ansvar för den kreativa sidan på byrån och arbetar
med strategier. Nico Hasselström har arbetat på byrån under ett år och är
projektledare för Posten.

3.2.3  Förberedelser inför intervjuerna

Kvale (1997) menar att det är av stor vikt att intervjuaren har utvecklat en
teoretisk förståelse för de fenomen som är centrala i studien innan intervjun
genomförs. Detta sker i vårt fall genom en genomgång av befintlig forskning i
ämnen som relaterar till vårt syfte, således främst aktuell varumärkesforskning.
Denna genomgång resulterar i den teoretiska referensram som vi tillsammans
med våra intervjuer bygger denna studie på. Genom referensramen har vi för
avsikt att lägga en grundläggande förståelse för varumärkesidentitet i
tjänsteföretag, en kunskap som vi genom intervjuer vill fördjupa och bygga på
för att kunna bidra med förståelse kring tjänsteföretags arbete med
varumärkesidentitet. I förberedelsearbetet inför intervjuerna har vi även tagit del
av visst sekundärt material såsom informationsmaterial från de olika företagen
samt tidningsartiklar.

Den form av intervju vi utfört är det som Kvale (1997) benämner
forskningsintervju i form av ”en halvstrukturerad livsvärldsintervju”. En sådan
definierar samme författare som ”en intervju vars syfte är att erhålla
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna
fenomenens mening” (Kvale 1997, sid. 13). För att forskaren ska kunna få ut
något av sin intervju krävs att det finns ett syfte med samtalet, ett syfte som
forskaren har klart för sig. Eftersom målet är att förstå ämnen från den
intervjuades livsvärld är det viktigt att ha klart för sig vilket ämne och fenomen
som intresset ska riktas mot. En klarhet som skapats i syfteformulering och
förberedelserna inför intervjun vilka beskrevs ovan.

Rent tekniskt bör intervjun vara halvstrukturerad, vilket innebär att den inte är
bunden av ett frågeformulär, men inte heller ett öppet samtal. Intervjun styrs
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snarare efter en intervjuguide vilken koncentrerar sig till vissa teman och kan
omfatta förslag till frågor. Vi har valt att urforma en intervjuguide innehållandes
ett antal områden som vi finner viktiga att få våra respondenters syn på för
kunna uppfylla vårt syfte. De områden vi kommer att utgå ifrån är vilka
funktioner som respondenten anser att varumärkesidentitet har i tjänsteföretag,
en beskrivning av arbetet med varumärkesidentitet samt vilken roll externa
konsulter har i detta arbete. Utifrån dessa huvudområden har vi formulerat ett
antal frågor som anser vara viktiga att få svar på. Denna intervjuguide har de
personer vi intervjuat fått ta del av innan intervjuns genomförande för att få en
möjlighet att förbereda sig och se vilken information vi söker. Vi har använt
olika intervjuguider för intervjuer av varumärkeskonsulter och för intervjuer
med varumärkesansvariga på företagen. Anledningen till detta är att deras roller
i arbetet delvis är olika. Intervjuguiderna finns som bilaga 1 och 2.

3.2.4  Genomförande av intervjuerna

Intervjuerna, som var åtta till antalet, utfördes på plats hos respektive
respondent. Längden på intervjuerna varierade mellan en och en halv upp till två
timmar. I samtliga fall utom på Telia Sverige AB deltog vi båda författare.
Brand Management och Åkestam-Holst valde självmant att ha två respondenter
representerade under intervjun, i resterande fall intervjuades personerna en och
en. För att ha möjlighet att vid ett senare skede dokumentera intervjuerna,
användes vid samtliga tillfällen bandspelare.

3.3 Hantering och redovisning av det insamlade
materialet

När intervjuerna genomförts, skrevs de ut i sin helhet på papper för att därefter
skickas tillbaka till respondenten i syfte att ge denne möjlighet att läsa igenom
samt eventuellt komplettera det sagda. Respondenterna på Telia samt Brand
Management bad att få ta del av den sammanställda empirin (se nedan) för att
godkänna användningen av citat, varmed dessa utkast skickades till dessa
respondenter för godkännande. Respondenterna från Ariom, Corporate
Missions, Åkestam-Holst och en av respondenterna på Telia hörde inte av sig
angående intervjuutskrifterna, en tystnad som vi tolkat som ett godkännande.
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Ingen av respondenterna har bett om anonymitet varmed vi använder oss av
företagens namn vid citat och övriga utsagor.

För att göra materialet hanterbart sammanställdes intervjuutskrifterna och en
första sovring efter vad som var mest intressant i förhållande till studiens syfte
gjordes. Denna första sovring gjordes företagsvis och resulterade således i sju
delar. Istället för att presentera dessa som en enskild empiridel valde vi att med
det sammanställda materialet som grund söka mönster i det som framkommit
under intervjuerna med de olika aktörerna i en sammanslagen empiri/analysdel.
Även aspekter som inte följde ett mönster men ändå var intressanta för syftet
uppmärksammades. På detta sätt har empiri/analysdelen i studien vuxit fram. Vi
anser att tolkningar görs redan vid den första sovringen i materialet varför egna
värderingar i viss mån även styr ett enskilt empiriavsnitt. Dessutom medför ett
sådant avsnitt att mycket upprepningar förekommer och det intressanta riskerar
att försvinna i mängden information. Detta är anledningar till varför vi har valt
att inte skilja empiri och analysdelarna åt.

3.4 Slutsatser genom poängfulla tolkningar

Med empirin som grund har vi som författare gjort tolkningar och dragit
slutsatser. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en studie utöver att vara
pålitlig ska tillföra någonting nytt, det vill säga att det finns ett nyhetsvärde. För
att uppfylla detta, krävs att vi som författare tillåts göra poängfulla tolkningar.
En poängfull tolkning har viss förankring i empiriska förhållanden samtidigt
som den överskrider vad det empiriska materialet förmår säga. Tolkningen ska
således i viss mening bygga på och bekräfta människors föreställningar men
också utmana och problematisera dessa, vilket får som följd att empiri och
tolkning endast måste stå i rimlig relation till varandra. Krav på att empirin
innehåller ett starkt stöd i meningen starka bevis för tolkningen, finns således
inte. Empirin ska möjliggöra och utgöra inspirationskälla för tolkningen men
knappast entydigt leda fram till densamma.

Det nyhetsvärde som vår studie kan bidra med, har enligt vår mening sitt
ursprung i friheten att gå utanför de gängse uppfattningar som finns hos
framförallt de intervjuade respondenterna. Att endast återge
konsensusuppfattningar, tillför enligt vår uppfattning föga och risken är istället
att vi endast upprepar det som ”alla vet”. Dock bör läsaren även ha i åtanke att
det fenomen som studeras, tidigare undersökts i relativt liten utsträckning,
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varmed ett betydande bidrag med vår uppsats är att samla de tankar och
resonemang som finns hos personer som praktiskt jobbar med och studerar
varumärken och varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Vår avsikt är att i så liten
utsträckning som möjligt endast konstatera hur det är utan istället söka
understryka hur vi ser på fenomenet vilket medger att uppsatsen resulterar i en
ny eller ökad förståelse för det undersökta problemområdet.

3.5 Studiens sanningsvärde och generaliserbarhet

I kvalitativ- liksom i all annan forskning är den grundläggande frågan
densamma; i vilken utsträckning kan forskaren lita till de resultat som studien
ger? För att besvara denna fråga används vanligen begreppen validitet och
reliabilitet. Många menar dock att den kvalitativa forskningen bör lägga en
annan innebörd i dessa begrepp (Merriam, 1994) då denna typ av forskning
utgår från andra antaganden om verkligheten. Istället för inre validitet bör
termen sanningsvärde användas och extern validitet bör benämnas
överförbarhet. Konsistens eller överensstämmelse anses vara ett bättre lämpat
begrepp än reliabilitet inom den kvalitativa forskningen.

3.5.1 Inre validitet – sanningsvärde

Inre eller intern validitet behandlar frågan om i vilken mån studiens resultat
stämmer överens med verkligheten, det vill säga om resultaten verkligen fångar
det som finns samt om forskaren lyckas mäta det som han eller hon avser att
mäta (Merriam, 1994). Då vår uppsats studerar människors konstruktioner av
verkligenheten och hur de upplever världen, blir det för studiens inre validitet
viktigt att vi återger dessa konstruktioner på ett trovärdigt sätt. Det är enligt
Merriam (1994) forskarens skyldighet att presentera en ärlig återgivning av det
sätt på vilket informanter upplever sig själva och sin verklighet. Genom att
transkribera intervjuerna i sin helhet och därefter låta respondenten i fråga
kontrollera och godkänna densamma, söker vi säkerställa att inga faktafel
förekommer. Den kvalitative forskaren är ute efter perspektiv snarare än av
sanningen i sig (Merriam, 1994). Därmed blir det viktiga i vår studie att förstå
vilket perspektiv och vilka synsätt de intervjuade personerna har om den
företeelse som vi är intresserade av, det vill säga varumärkesidentitet i
tjänsteföretag.
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Ytterligare sätt att stärka studiens sanningsvärde är genom horisontell
granskning och kritik, det vill säga att låta kollegor ge kommentarer och
synpunkter efter hand som de framkommer (Merriam, 1994). Detta har dels
skett genom gemensamma seminarier under studiens gång, där våra
studentkollegor ombetts kommentera vårt skrivna material, och dels genom att
vår handledare löpande har kommenterat vårt material. Vi har även haft som
avsikt att i så stor utsträckning som möjligt återge den syn på centrala begrepp
som vi som författare har haft som utgångspunkt för studien och som därmed
ligger tillgrund för våra resonemang. Utan detta klargörande anser vi att studiens
sanningsvärde minskat då läsaren inte på samma sätt varit medveten om våra
underliggande antaganden vad gäller det fenomen som undersökts.

3.5.2  Extern validitet – överförbarhet

Den externa eller yttre validiteten söker säkerställa i vilken mån studien i fråga
är tillämplig även i andra situationer, med andra ord hur generaliserbara
resultaten är. Vad gäller generaliserbarhet i fallstudier uppkommer frågan om
det överhuvudtaget är möjligt att generalisera från ett enstaka fall eller från
kvalitativa undersökningar. Kan vi utifrån de intervjuer vi gjort generalisera våra
resultat till att gälla all tjänsteverksamhet? Merriam (1994) menar att
fallstudieansatsen faktiskt valts eftersom forskaren vill gå på djupet med en
bestämd situation eller person, och inte för att ta reda på vad som gäller generellt
för många eller alla undersökningsenheter (Merriam, 1994). Vad gäller vår
studie är vi dock av uppfattningen att resultaten bör vara applicerbara på i
princip samtliga tjänsteproducerande företag. Men som Walker (i Merriam,
1994) påpekar, kan det vara poäng att i fallstudier betrakta generaliserbarheten
utifrån läsaren eller den som ska använda sig av studien. Vad han menar är att
frågan om i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning är
tillämpliga på andra situationer, lämnas åt de personer som befinner sig i dem.
Det är med andra ord läsaren som måste fråga sig vad det är i denna
undersökning som är tillämplig på hans eller hennes situation och vad som
definitivt inte passar in.

Eftersom varumärkesidentitet till stora delar handlar om unikhet är vår
uppfattning att det inte möjligt att skapa en universell och konstant modell inom
ramen för ämnet. Det handlar snarare om att forma tankemodeller där
förutsättningar och tänkbara tillvägagångssätt diskuteras. Vi anser att resultaten
av denna studie kan fungera som tankemodell och inspiration för tjänstföretag
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generellt, men resultaten är inte en exakt spegling av hur alla tjänsteföretag ska
arbeta och tänka. En studie med ett så universellt resultat skulle bli allför
generell för att ha något värde och skulle inte bidra med förståelse som vi vill
uppnå.

3.5.3 Reliabilitet – överensstämmelse

Det faktum att människors beteende är föränderligt snarare än statiskt, får till
följd att begreppet reliabilitet är ett problematiskt begrepp inom
samhällsforskningen. Begreppet handlar nämligen om i vilken utsträckning
studiens resultat kan upprepas. (Merriam, 1994) Eftersom vi i vår studie söker
förstå hur människor som på olika sätt jobbar med varumärkesidentitet i
tjänsteföretag, uppfattar sin verklighet, finns det inte några fasta referenspunkter
att utgå från för att upprepade gånger mäta denna företeelse. De intervjuades
åsikter och uppfattningar om det vi undersöker, kan komma att ändras med
tidens gång, varmed det inte går att säkerställa att studien vid en upprepning
skulle ge samma resultat. Reliabilitet i samband med kvalitativ forskning, anses
av Lincoln och Guba (i Merriam, 1994) inte kunna stämma i sin traditionella
mening. Istället för att kräva att utomstående, vid användande av liknande
metod, ska få samma resultat, ska vi sträva efter att resultaten har någon mening
och att de är konsistenta och beroende. För att uppnå detta är det viktigt att vi
som forskare återger en detaljerad beskrivning av hur informanter valts ut, hur
informationen insamlats in och så vidare. Delen tillvägagångssätt i denna studie
syftar till att ge denna beskrivning. Utifrån dessa uppgifter ska andra forskare
kunna upprepa och replikera studien (Merriam, 1994).

3.6 Metodkritik

Oavsett vilken forskningsmetod vi hade valt att använda oss av, hade fördelar
och nackdelar uppstått med densamma. Det gäller således att väga metodens
fördelar mot dess begränsningar och därefter göra ett val. Då vi valt att utföra en
fallstudie har vi följaktligen funnit att dess fördelar överväger dess nackdelar i,
för studien, viktiga hänseenden (se 3.1). Detta till trots finns ett antal nackdelar
(Merriam, 1994) med fallstudien. En sådan utgörs av det faktum att det vid
fallstudier är forskaren själv som utgör det främsta instrumentet vad gäller både
insamling samt analys av materialet. Forskaren är utelämnad åt sin egen förmåga
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och fingertoppskänsla. Fallstudien kritiseras vidare för att den anses ha en
tendens att förenkla och överdriva faktorer som observerats i en viss situation
vilket kan leda till att läsaren drar felaktiga slutsatser om verkligheten. Genom
att vara noga med att uppge den empiriska grund på vilken vi drar våra
slutsatser, söker vi undvika detta problem i största möjliga mån. Att däremot
frånkomma det faktum att det är vi som författare som är det huvudsakliga
verktyget i studien, är dock i det närmaste omöjligt. Det är istället av vikt att
läsaren är medveten om detta samt att vi uppger hur vi gått tillväga i studien, hur
vi hanterat insamlat material, samt att vi är så tydliga som möjligt i fråga om när
vi gör egna tolkningar och när det är empiriutsagor.
Även valet att samla in vår data genom intervjuer är förknippat med både starka
och svaga sidor (Merriam, 1994). Två faktorer som är i det närmaste omöjliga
att frånkomma i intervjuer är subjektivitet och den mänskliga faktorn. Merriam
(1994) menar att det är möjligt att minimera dessa faktorer genom att vi som
intervjuare söker ha ett så neutralt och icke-bedömande förhållningssätt som
möjligt. Att under intervjuerna ha detta förhållningssätt har varit vår ambition så
långt som möjligt men vi menar ändå att det är viktigt för både läsaren och för
oss som författare att vara medveten om att vår förförståelse, vår uppväxt,
tidigare erfarenheter etcetera, påverkar det sätt på vilket vi tolkar det som
framkommer under intervjuerna.

Vi anser det vidare av vikt att läsaren är medveten om den intervjuareffekt
(Abnor & Bjerke, 1994) som kan förekomma. Denna gör att respondenten svarar
som han eller hon tror att intervjuaren vill att densamme ska svara. Att helt
frånkomma detta anser vi vara svårt. Genom att använda oss av en intervjuguide
istället för ett frågeformulär har vi uppmanat till samtal och därigenom sökt
undvika att söka ett specifikt svar. Som vi tidigare redogjort för, har
respondenterna även givits möjligheten att i efterhand läsa igenom den
nedskrivna intervjun och om han eller hon så önskat korrigera eventuella
missförstånd och komplettera med annan viktig information. Genom dessa
åtgärder är det vår förhoppning att intervjuareffekten är så liten som möjligt.
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4 REFERENSRAM

I detta kapitel introduceras olika författares tankar dels kring
varumärkesidentitet i allmänhet dels kring de förutsättningar tjänsteföretag
arbetar efter på grund av tjänstens karaktäristika. Referensramen är en tolkning
och diskussion av olika teoretikers tankar som vi som författare anser möjliggör
uppfyllandet av studiens syfte. Tanken är att läsaren genom referensramen ska
få vetskap om studiens teoretiska förankring.

4.1 Disposition

Figur 3, Disposition av referensram

Området för denna studie, varumärkesidentitet i tjänsteföretag, är inte utvecklat
teorimässigt (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999), varför vi väljer att
inledningsvis presentera gängse teorier rörande varumärkesidentitet. Dessa
teorier är främst utvecklade med avseende på varuproducerande företag
(Chernatony & Segal-Horn, 2001) men många tankegångar och principer torde
vara gångbara även i tjänsteföretag.

Inledningsvis presenteras därför två dominerande modeller på området med
olika sätt att se på varumärkesidentitet. Den presentationen syftar till att beskriva
och göra läsaren bekant med modellerna och begreppen i desamma för att lättare
kunna följa med i påföljande resonemang. Denna del är alltså en beskrivning av
varumärkesidentitet. I samband med denna beskrivning förs sedan en diskussion
om hur varumärkesidentiteten upptäcks.

Som vi ser det finns ett antal verktyg för att arbeta med och förstå
varumärkesidentitet vilka behandlas såsom varumärkesidentitetens byggstenar.
Byggstenarna är hämtade från de två modellerna som beskrivs inledningsvis.
Avsikten med att presentera byggstenarna är att visa för läsaren med vilka
verktyg ett varumärkes identitet kan byggas och uttryckas.
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Efter att ha tagit del av dessa inledande avsnitt av referensramen, är tanken att
läsaren ska ha en grundläggande förståelse för varumärkesidentitet och dess
byggstenar. Med denna förståelse i ryggen, väljer vi att presentera ett antal fällor
som företag riskerar att hamna i om hänsyn inte tas till den komplexitet som
varumärkesidentiteten utgörs av.

När läsaren har fått en bild av varumärkesidentitet genom grundläggande
modeller, byggstenar och fällor i arbetet väljer vi att presentera argumenten till
varför företag ska arbeta med varumärkesidentitet. Vår förhoppning är att det är
lättare att ta till sig och förstå resonemangen som förs med hjälp av det som
tidigare presenterats i referensramen.

Vår teoretiska referensram avslutas med vilka karaktäristika som finns hos en
tjänst och hur de specifika förutsättningar som kommer av dem påverkar arbetet
med varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Anledningen till att detta inte
presenteras tidigare är att vi anser det av vikt att läsaren har en tydlig bild av
varumärkesidentitet innan tjänsten och de förutsättningar den medför diskuteras.

4.2  Varumärkesidentitet

För att förstå vad varumärkesidentitet innebär bör de grundtankar som finns i
teorin stå klara. De två författare som är mest dominerande på området och som
det ofta refereras till när det kommer till varumärkesidentitet, är amerikanen
David A. Aaker och fransmannen Jean-Noël Kapferer. En stor del av det som vi
har läst om varumärkesidentitet bygger på dessa två författare eller är referat till
deras modeller och sätt att se på varumärkesidentitet. Enligt de Chernatony &
Dall’Olmo Riley (1999) är de grundläggande principerna för
varumärkesidentitet desamma för alla företag vare sig de är tjänste- eller
varuproducerande. Därför anser vi att de två auktoriteterna Aaker och Kapferers
modeller för, och syn på, varumärkesidentitet är intressanta trots att de inte är
specifika för tjänsteföretag. De Chernatony & Dall’Olmo Riley (1999) påpekar
även att de skillnader som föreligger mellan varor och tjänster påverkar hur
modellerna tar sig uttryck och vad som är viktigt i dem när det kommer till
varumärkesidentitet i tjänsteföretag.
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4.2.1 Varumärkesidentitet ur ett avsändar- och
mottagarperspektiv

Kapferer (1997) gör ett grundläggande antagande som innebär att ett varumärke
kan tala. Ett varumärke måste kommunicera för att finnas. Han har format
identitetsprismat, se figur 4, som ett verktyg för att förstå varumärkesidentitet
och den komplexitet som innefattas i ett varumärkes identitet. Alla delar i
prismat är relaterade och kopplade till varandra, det vill säga att en dels utseende
beror på de andra. Modellen bygger på att det finns en avsändare och en
mottagare.

4.2.1.1 Avsändarens bild

I avsändarens perspektiv finns
fysik och personlighet. Fysik är
grundläggande och relaterar till
aspekter såsom form, utseende
och funktion, det vill säga
varumärkets synliga och
objektiva bas. På andra sidan
finns varumärkets personlighet.
Genom kommunikation byggs en
karaktär successivt upp. Det sätt
på vilket produkterna och
tjänsterna framställs i
kommunikationen visar vilken
sorts personlighet dessa skulle ha
haft om de vore människor.

Figur 4 Identitetsprismat, Kapferer (1997), egen bearbetning

4.2.1.2  Mottagarens bild

Mottagarens bild representeras av reflektion och självbild. Reflektion är den
ytliga generaliseringen av användaren av varumärket. Med detta menas den
uppfattning av den typiske användaren av varumärket som finns hos mottagaren.
En uppfattning som inte alltid överensstämmer med det segment som företaget
vill vända sig till. Den andra dimensionen i mottagarens perspektiv, självbild,
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innebär att varumärket talar till mottagarens självbild. Mottagaren skapar en inre
bild av varumärket och sig själv i förhållande till detta.

4.2.1.3 Bryggan mellan avsändaren och mottagaren

Kultur och relation är kopplingen mellan avsändaren och mottagaren. Med
kultur förstår Kapferer (1997) de grundläggande värderingarna som förser
varumärket med inspiration och talar om vad det står för, alltså den mentala
kopplingen mellan avsändaren och mottagaren. För att förtydliga kulturens
innebörd i ett varumärkessammanhang vill vi även använda oss av Hatch och
Schultz (2001) definition av företagskultur som innefattar organisationens
värderingar, beteenden och attityder. Med andra ord hur medarbetarna i
organisationen känner för företaget. Kapferer menar att kulturen är den allra
viktigaste dimensionen och kärnan i ett varumärke och dess identitet. Kulturen
är det som skiljer olika varumärken åt, det som skiljer företag såsom Manpower
och Poolia åt, går enligt Kapferers resonemang således att finna i framförallt
kulturaspekten.

I varumärkesidentiteten innefattas även en relation, relationen är det som binder
samman varumärket med kunderna. Exempelvis kan ett varumärkes relation
bygga på charm, på diskrethet, på lekfullhet. Varumärkesidentiteten avgör vad
relationen mellan varumärket och kunderna bygger på och grundar sig i, och vår
uppfattning är att denna dimension har stor påvekan på ett varumärkes
kommunikation.

4.2.2  Varumärkesidentitet som kärn- och utvidgad identitet

Den andra auktoriteten, Aaker (1996), beskriver varumärkesidentitet genom en
modell där identiteten är en del i ett varumärkessystem, se figur 5. I denna
modell ligger fyra perspektiv till grund för varumärkesidentiteten, varumärket
som produkt, som organisation, som person och som symbol. Det är utifrån
dessa som varumärkesidentiteten formas. Författaren delar in varumärkets
identitet i två delar, kärnidentiteten och den utvidgade identiteten.
Kärnidentiteten representerar det allra innersta, och över tiden oföränderliga, i
ett varumärkes identitet. I kärnidentiteten ingår de elment som gör varumärket
unikt och värdefullt. Det handlar om vilken varumärkets själ är, vilka
grundläggande tankar, värderingar och idéer som driver varumärket, vad
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organisationen bakom varumärket står för och vilka kompetenser som finns
inom densamma.

Figur 5 Varumärkesidentitet, Aaker (1996), egen bearbetning

Den utökade identiteten omhuldar kärnidentiteten och bidrar med
identitetselement som fullbordar och ger struktur till varumärkets identitet. I den
utvidgade identiteten kan olika faktorer ur de fyra perspektiven ingå, i vissa fall
är produkten en del i den utvidgade identiteten och har som uppgift att
förkroppsliga varumärket, i andra fall ingår den i kärnidentiteten. Det varierar
varumärken emellan vilka och vilken typ av element som ingår i den utvidgade
identiteten och vilka som ingår i kärnidentiteten. Antalet
varumärkesidentitetselement som ingår varierar också. Detta menar Aaker
(1996) bland annat har att göra med vilken produktkategori som varumärket
ingår i, något han exemplifierar med att säga att ett starkt varumärke för godis
eller starksprit är mindre komplext än ett starkt tjänstevarumärke såsom för en
bank. Anledningen till detta, menar han, är att starkspriten eller godiset har mer
lättgreppade produktattribut än tjänsten har, dessutom innefattas troligtvis inte
organisationsattribut i identiteten på samma sätt som i tjänsteföretaget vars
identitet således är mer komplex.

4.2.3  Att upptäcka varumärkets identitet

En stor del av arbetet med varumärkesidentitet torde vara att spåra och upptäcka
densamma, varmed insikt om detta blir viktig för förståelsen av
varumärkesidentitet. Grundläggande för arbetet med att hitta ett varumärkes
identitet är att ha en uppfattning om huruvida identiteten styr imagen eller
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viceversa. Som tidigare nämnts förstås med image vilken bild mottagaren har av
företaget medan vi med identitet avser det motsatta, hur företaget uppfattar sig
själv eller hur man vill vara. Tony Apéria (2001) har skrivit en avhandling om
den varumärkesbyggande processen där Kapferers syn på varumärkesidentitet är
en del som behandlas. I sin avhandling framhåller Apéria att det är centralt för
företaget att först förstå varumärkets image för att därefter kunna förstå dess
identitet. Med andra ord är både identitet och image viktiga komponenter då
företaget laddar sitt varumärke. Kapferer (1997) menar dock att varumärkets
identitet måste föregå dess image, hans uppfattning skiljer sig således från
Apérias.

Enligt Kapferer (1997) har brand managers idag en felaktig inställning som
innebär att mottagarens kontroll över varumärkesidentiteten är för stor. Vår
tolkning av detta är att Kapferer menar att företag bör anta ett inifrånperspektiv i
sitt arbete med varumärkesidentitet i större utsträckning än man gör idag. Detta
styrks även av det faktum att Kapferer anser att företaget bör lägga större fokus
på att låta avsändarperspektivet styra mottagarperspektivet istället för det
omvända. Anledningen är att kunderna inte är lämpade att styra
varumärkesidentiteten och därmed varumärkets framtida utveckling. Aaker
(1996) är av uppfattningen att image är något som företaget inte kan arbeta
aktivt med, utan snarare är något passivt som bygger på historien. Identitet är
däremot något aktivt som bör fokusera på framtiden. Varumärkesidentitet är
strategisk på så sätt att företagets strategi speglas i dess identitet, genom
identiteten skapas varaktiga konkurrensfördelar för företaget, menar författaren.

Sökandet efter en identitet bör enligt Kapferer (1997) baseras på ett
grundläggande axiom angående brand management, att ett varumärkes sanning
ligger i varumärket självt. Det är således inte genom att intervjua kunder eller
trendkonsulter som varumärket kommer att finna sin identitet. Detta eftersom
rötterna i varumärket är beständiga medan trender är just trender. Ett starkt
varumärke är nämligen alltid ett resultat av en speciell företagskultur.
Varumärkesidentiteten menar han står för en viss sammansättning av
värderingar som tar sig uttryck på olika sätt. Det som driver varumärket, och
som är anledningen till att det grundats, är att någon har en idé om hur en
bransch borde se ut. En slags långsiktig vision med en strävan mot ett ideal.
Vägen mot detta ideal tar sig alltså uttryck på olika sätt och runt det formas en
viss sammansättning av värderingar.

Även Aaker (1996) påtalar värderingarnas vikt genom att påstå att det bör finnas
en nära koppling mellan värderingarna inom en organisation och kärnidentiteten.
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I kärnidentiteten bör elment som gör varumärket unikt och värdefullt ingå.
Ibland, menar Aaker (1996), kan en kärnidentitet uttryckas med hjälp av en
slogan. Aktuella exempel på detta går att finna bland företag som Poolia som har
en känd slogan; ”behöver du hjälp? ring Poolia!” och Telias; ”nothing changes,
everything is new”. Aaker (1996) uttalar dock att kärnidentiteten är något
mycket komplext och alltför mångfacetterat för att kunna inrymmas i en slogan,
en slogan fångar snarare en del av kärnidentiteten.

4.2.3.1 Att söka i historiska avtryck

Aaker (1996) menar att det finns mönster i meningen med varumärket och
elementen i dess identitet, utifrån dessa mönster kan varumärkets kärn- och
utvidgade identitet utläsas. Varumärkets identitet fångas i frågorna: Vilken är
varumärkets själ? Vilka grundläggande tankar, värderingar och idéer driver
varumärket? Vilka kompetenser har organisationen bakom varumärket? Vad står
organisationen bakom varumärket för? Även Kapferer (1997) ställer upp ett
antal frågor som han menar lyfter fram varumärkesidentiteten. Vilken vision och
vilka mål representerar varumärket? Vad gör det annorlunda? Vilket behov
tillfredsställer varumärket? Vilken är varumärkets bestående natur? Vilka värden
och värderingar representerar det? Vilka igenkänningstecken har varumärket?
De frågor som författarna ställer upp söker enligt vår tolkning framhäva den
långsikta vision som Kapferer (1997) talar om samt vilka kompetenser som har
formats i organisationen på vägen mot visionen.

Vid sin begynnelse har ett varumärke all potential i världen och kan utvecklas i
vilken riktning som helst (Kapferer, 1997), men efterhand får det alltmer en
egen mening och blir därmed svårare att styra. Varumärkets frihet reduceras
alltså allteftersom tiden går, och de ramar som varumärket kan röra sig inom blir
allt tydligare definierade genom att identiteten sätter sig. För att kunna finna
varumärkets identitet menar författaren att det är nödvändigt att ha i minnet att
ett varumärke alltid har en ursprunglig bakomliggande idé i botten, denna kan
enligt vår tolkning likställas vid visionen som beskrevs ovan. Den
grundläggande idéen finns sällan nedskriven och att hitta den innebär ett
sökande i de spår som varumärket lämnat. Kapferer (1997) menar att det bästa
sättet att finna varumärkesidentiteten är att se till de attribut som är specifika och
unika för varumärket. Genom att undersöka produkter, varumärkets namn,
karaktärer, logotyper, hur reklamen sett ut och så vidare kan identiteten avslöjas.
Målet är att genom att utforska dessa olika avtryck avtäcka varumärkets
ursprungliga idé. Vi har valt att tala om de avtryck eller uttryck som varumärket
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kan lämna i form av varumärkesidentitetens byggstenar, vilka redovisas i
nedanstående avsnitt.

4.3  Varumärkesidentitetens byggstenar

Byggstenarna är intressanta eftersom vi i dessa innefattar de verktyg som
företaget kan använda i sitt arbete med varumärkesidentitet. Att de är verktyg i
arbetet innebär även att de är besjälade av varumärkesidentiteten. Av dessa
anledningar ser vi dem som viktiga för att förstå varumärkesidentitet.

Kapferer (1997) anser att det finns sju källor som uttrycker ett företags identitet:
produkt, varumärkets namn, karaktärer, visuella symboler och logotyper,
geografiska och historiska rötter, grundare, reklamens innehåll och form. Dessa
källor menar Kapferer är uttryck för varumärkets identitet och de olika källorna
har olika vikt för olika varumärken. Aaker (1996) delar istället in källorna till
varumärkesidentiteten i fyra tidigare nämnda perspektiv, produkt, organisation,
personlighet samt symboler, med ett antal underliggande aspekter. Vi har valt att
se på Aakers perspektiv och Kapferers källor som byggstenar som företaget kan
använda i sitt arbete med varumärkesidentitet. Tanken är att det med hjälp av
byggstenarna ges möjlighet att forma och kommunicera en varumärkesidentitet.
Uppdelningen som vi utgått ifrån är Aakers fyra perspektiv under vilka även
Kaferers sju källor placeras. Eftersom Kapferers källor endast är uttryck för den
identitet som inryms i identitetsprismat kommer även facetter ur prismat att
behandlas.

 Figur 6 Varumärkesidentitetens byggstenar
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4.3.1 Produkt

Aaker (1996) menar att produktrelaterade associationer ofta spelar en viktig roll
i varumärkesidentiteten, eftersom de är direkt relaterade till konsumentens
valsituation och erfarenhet av varumärket. Han bryter ner produktaspekten i sex
delar medan Kapferer (1997) nöjer sig med två uttalade aspekter på produktens
betydelse. Han menar att det nästan alltid finns en produkt som ett varumärke
och dess identitet förknippas med. Det behöver inte nödvändigtvis vara den
nuvarande största källan till inkomst, men förkroppsligar ändå ursprungsidén
med varumärket. Till ursprungsprodukten tillägger han att varumärkets
geografiska och historiska rötter kan påverka varumärkesidentiteten, något som
även Aaker (1996) påpekar. Aaker menar vidare att länken mellan varumärket
och en speciell produktkategori kan påverka varumärkesidentiteten, på samma
sätt som Kapferers ursprungsprodukt. Handelsbanken är exempelvis starkt
förknippat med bankverksamhet vilket även påverkar varumärkets identitet.

Aaker (1996) talar vidare om att attribut som är direkt kopplade till köpet eller
användandet av produkten, såsom limousintaxi vid en flygresa eller långa
öppettider i en butik kan vara centrala bitar i en varumärkesidentitet. Även
kvalitet och värde är enligt Aaker (1996) vanligt förekommande element i
varumärkesidentiteten och kopplas ofta till prissättning. Ett varumärke kan vara
mycket kvalitet för pengarna såsom IKEA, eller hög kvalitet till ett högt pris
såsom NK. Även en aspekt såsom kontexten för användning av produkten
påverkar varumärkets identitet enligt författaren. Exempelvis skiljer sig ett
bussföretag och ett limousinuthyrningsföretag, som båda tillhandahåller
transporttjänster, åt i kontexten för användning. Bussen åker man till vardags,
medan limousin mer är en kontext som förknippas med speciella tillfällen,
kanske vid transport vid ett bröllop. De aspekter som Aaker behandlar explicit
ovan fångas implicit i Kapferers avsändarperspektiv där företaget som avsändare
kan påverka genom fysik och personlighet. Associationer till användaren av
varumärket behandlar Aaker (1996) under produktperspektivet medan det i
Kapferers modell motsvaras av självbilden i identitetsprismat.

4.3.2 Organisation

Organisationen bakom varumärket kan vara en stor del i varumärkesidentiteten.
Kapferer (1997) anser som sagts tidigare att kulturen representerar den
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viktigaste delen i ett varumärkes identitet och finner således att organisationen
och dess värderingar är utgångspunkten i varumärkesidentiteten. Aaker (1996)
menar att varumärket som organisation ibland ingår i kärnidentiteten i ett
varumärke och då ligger fokus snarare på organisationen bakom erbjudandet än
på produkten som sådan. Organisationsattribut såsom innovation,
kvalitetstänkande och miljömedvetenhet skapas bland annat av människorna på
företaget samt av den kultur och de värderingar som råder inom organisationen.
Aaker (1996) menar att organisationsattribut är mer varaktiga och svårare att
imitera än produktattribut. Då exempelvis en skrivares hastighet är lättare att
påvisa än vad det är att påvisa att en organisation är innovativ, är det även
svårare att kommunicera ut organisationsattribut till omvärlden då de är
immateriella.

4.3.3 Person

Ett varumärke kan berikas av, och kan bli mer intressant om det förses med en
personlighet (Aaker, 1996). På samma sätt som en person kan tillskrivas olika
egenskaper kan ett varumärke uppfattas som roligt, aktivt, ungdomligt och så
vidare. Genom att bygga en stark personlighet kring varumärket kan företaget
skapa en samhörighet mellan varumärket och konsumenten eftersom de har
liknande personligheter. En person kan även använda varumärket i syfte att
kompensera sin egen personlighet. Vidare menar Aaker (1996) att
personligheten på ett mer indirekt sätt fungerar som ett verktyg för att
kommunicera funktionella fördelar. Ett exempel på detta är den personlighet
som varumärket Manpower har som innefattar egenskaperna effektivitet och
kompetens. Varumärkets grundare och dennes identitet är enligt Kapferer (1997)
ytterligare en viktig källa till varumärkesidentiteten som vi anser bör likna
varumärkesidentitetens personlighet. Detta eftersom det är dennes tankar och
idéer som ligger till grund för idéen bakom varumärket.

Genom att skapa en personlighet kring varumärket, underlättas
relationsskapandet mellan konsumenten och varumärket (Dall’Olmo Riley & de
Chernatony, 2000). I likhet med mänskliga relationer, kan den uppfattade
attityden hos ett varumärke påverka konsumentens uppfattning av varumärket i
fråga och därmed viljan att använda detsamma. Ur detta perspektiv ses
varumärket som en person med vilken konsumenten väljer att ha en relation
under förutsättning att konsumenten tror på att denna ”person” kan infria sina
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löften. Personligheten minskar därmed konsumentens osäkerhet i anslutning till
köpet.

4.3.4  Symbol

Symboler kan fungera sammanhållande för en varumärkesidentitet och bidra
med struktur till densamma. Aaker (1996) menar att allt som representerar
varumärket är symboler, även policys och program som bedrivs. Författaren
väljer dock att betona tre sorters symboler: visuell bildframställning, metaforer
och varumärkets arv.

I den visuella bildframställningen innefattas logotyper, design, kontors- och
butikslokaler, framträdande personer och andra visuella symboler. Kapferer
(1997) ser visuella symboler som uttryck för varumärkesidentiteten och menar
att de kan hjälpa till att förstå ett företags kultur och personlighet. Vad som
skiljer de två författarna åt är att Aaker ser att symboler kan vara kärnidentiteten
i ett varumärke, medan Kapferer (1997) är noga med att påpeka att det är
varumärkesidentiteten som ska styra symbolerna. Förändringar i symbolerna
används ofta för att signalera förändringar i identiteten. I detta avseende delar vi
Kapferers syn då vi menar att symboler bör utformas så att de stödjer identiteten,
symboler är ett sätt att gestalta företagets identitet. En stark visuell symbol
fångar mycket av varumärkesidentiteten (Aaker, 1996), det räcker med att se
symbolen för att bli påmind om varumärket. Metaforer kan vidare användas för
att berika symboler med mening. På samma sätt fungerar Kapferers (1997)
karaktärer, det vill säga kända människor eller påhittade karaktärer såsom
exempelvis Manpower-Nisse och Michelin-gubben. Karaktärerna kan ha lite
varierande funktioner för varumärket, men den gemensamma nämnaren är att de
förkroppsligar varumärkesidentiteten. Genom Manpower-Nisse, som framställs
som effektiv och kompetent, förkroppsligas alltså Manpowers personlighet som
diskuterades i föregående avsnitt.

En intressant och meningsfull historia kan vara ett annat sätt att symbolisera
essensen i varumärket (Aaker, 1996). Kapferer (1997) pratar även han om ett
varumärkes historia och menar att varumärket har förmågan att tala. Genom
varumärkets kommunikation med omvärlden bestående av bland annat
reklaminnehåll och -form, skapas oundvikligen en historia, en kultur, en
personlighet samt en bild av den typiska användaren. Det är därför viktigt att ha



VARUMÄRKESIDENTITET I TJÄNSTEFÖRETAG – strävan efter ett gemensamt ledmotiv

38

kontroll över historien och styra den mot ett önskvärt mål. Varumärket hittar
ofta sitt unika sätt att kommunicera på, det kan vara med humor, med allvar eller
med vissa återkommande element. Det centrala är att det sätt på vilket man
kommunicerar överensstämmer och stödjer varumärkets identitet. Således blir
det centralt för reklambyrån att förstå uppdragsföretagets varumärkesidentitet
och att därefter se hur kommunikationen bör se ut för att stötta denna identitet.

Byggstenarna är alltså på olika sätt bärare av varumärkesidentiteten och de är
verktyg som företaget kan använda sig av i arbetet med varumärkesidentiteten.
Ytterligare ett led i att bygga upp förståelsen för varumärkesidentitet menar vi är
att framhålla vilka fallgropar i identitetsarbetet som teorin uppmärksammar.

4.4 Fällor i arbetet med varumärkesidentitet

Det är viktigt att inse varumärkesidentitetens komplexitet samt att ta hänsyn till
dess många sidor. Aaker (1996) ställer upp fyra fällor som han menar att det
finns risk att hamna i om varumärkesstrategen inte tar hänsyn till komplexiteten.
Att hamna i någon av fällorna innebär att den potential som finns i
varumärkesidentiteten inte kommer till sin rätt. Även Kapferer (1997) betonar
vikten av att se till en helhet i fråga om varumärkets identitet, hela hans
identitetsprisma är ett bevis på detta. Det är enligt författaren viktigt att alla
delar i identitetsprismat stöttar varandra, något som i sin tur kräver att de olika
delarna av identiteten är nära sammankopplade och uttrycker samma sak. I annat
fall blir bilden förvirrad både internt och externt. De fällor som finns illustreras i
figur 7 och beskriv i nedanstående text.

Imagefällan

Externorient.fällan

Positioneringsfällan

Produktfixeringsfällan

Identitetsfällor

Figur 7 Identitetsfällor, Aaker (1996)
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4.4.1 Imagefällan

Kunskapen om hur varumärket uppfattas på marknaden är viktig information vid
utvecklandet av ett varumärkes identitet. Det finns dock en risk att imagen blir
varumärkets identitet snarare än en inspirationskälla att ta hänsyn till vid
utvecklandet av identiteten. Problemet med, och anledningen till att imagefällan
är en risk, är att marknaden och kunden får bestämma vad varumärket är om
imagen styr identiteten. (Aaker, 1996) Det kan jämföras med en person som
dansar balett ett tag och ständigt får höra av omgivningen att hon uppfattas som
en hängiven balettdansös som kommer att satsa på en karriär som
balettprimadonna. Trots att hennes sanna identitet snarare är länkad till en
framtid som revisor så får omgivningen avgöra och hon blir balettprimadonna,
hon trivs inte och har hamnat i imagefällan. Varumärkesidentitet handlar inte om
vad kunderna säger att de vill ha, identiteten måste reflektera varumärkets själ
och vision. Varumärkesidentitet är ett strategiskt och långsiktigt verktyg medan
image är något mer kortsiktigt och taktiskt vilket det enligt Aaker (1996) är
viktigt att hålla i minnet. Kapferers (1997) uppfattning i frågan ligger i linje med
Aakers då han påpekar att varumärkets sanna identitet står att finna i varumärket
själv och inte i trender som råder i omgivningen. Därtill påpekar Kapferer att
många företag idag gör felet att låta mottagarsidan styra identiteten i för hög
utsträckning. Problemet som han ser med det är detsamma som Aaker, att
kunderna helt enkelt inte är lämpade att styra varumärkets framtida utveckling.

4.4.2 Positioneringsfällan

Positioneringsfällan uppkommer då sökandet efter varumärkets identitet blir
detsamma som positioneringen av varumärket. Risken att hamna i
positioneringsfällan ökar vid ett praktiskt behov av att ge mål till dem som ska
utveckla varumärkets kommunikation. Risken finns att en reklamkliché, snarare
än varumärkets egentliga identitet, kommuniceras. (Aaker, 1996) Kapferer
(1997) berör ett problem som vi anser har samband med Aakers
postioneringsfälla, nämligen det att det i mångt och mycket är reklamen och
dess innehåll och form som skriver varumärkets historia. Det är alltså viktigt att
företaget har kontroll över denna historia trots att skötseln av
marknadskommunikationen ofta läggs ut på externa byråer.
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Det varumärke som fastnar i positioneringsfällan är förhindrat att utveckla en
fulländad varumärkesidentitet (Aaker, 1996) eftersom strategerna efterhand
ignorerar de delar av varumärkesidentiteten som de inte anser som värda att
kommunicera. Tendensen hos varumärken som hamnar här är att de fokuserar på
produktattribut och missar de viktiga aspekterna personlighet, organisation och
symbol. Positioneringen är inte en tillräcklig grund att bygga
varumärkesidentiteten på och det finns ingen ledstjärna att besluta om vilka
aktiviteter etcetera som stödjer varumärkets identitet. Det krävs en rikare,
djupare och mer komplett förståelse för varumärkesidentitet och vad varumärket
står för, för långsiktig framgång. Ledstjärnan, som vi uppfattar det, liknar den
grundläggande idéen med varumärket som Kapferer (1997) benämner vision.

4.4.3 Externorienteringsfällan

När företag underskattar varumärkesidentitetens roll och inte inser att denna kan
spela en stor roll för organisationen i att inse sina grundläggande värderingar
och sitt syfte, har de hamnat i externorienteringsfällan. Varumärkesidentiteten
måste även kommuniceras internt så att organisationens medlemmar är
medvetna om vad varumärket står för, vision, värderingar och så vidare.
Förutsättningarna för att visionen uppnås förbättras om de anställda inom
organisationen är medvetna om, och förstår densamma. (Aaker, 1996)
Relationsaspekten i Kaferers identitetsprisma är det som binder samman
kunderna och organisationen och för att den upplevelse som kunden får i mötet
med organisationen ska motsvara dennes förväntningar, krävs att båda parter har
samma syn på relationen. Om företaget hamnat i externorienteringsfällan och
därmed inte förankrat identiteten och erbjudandet internt torde det uppkomma
problem i mötet mellan kunden och varumärket.

4.4.4  Produktfixeringsfällan

Den vanligaste fällan som varumärken hamnar i är produktfixeringsfällan som
består i att varumärkesstrategerna i sitt arbete med varumärkesidentitet endast
fokuserar på produktattribut. Det har sin grund i föreställningen att det enda
betydande för konsumentens val är kopplade till produktattribut, en föreställning
som leder till mindre optimala strategier och risk för blunders. För att röna
framgång bör varumärkesstrategen enligt Aaker (1996) inse att ett varumärke är
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mer än en produkt. Genom att endast fokusera på produktattribut försvåras
differentiering av varumärket, erbjudandet blir lätt för konkurrenter att kopiera,
varumärkesstrategierna bygger på antagandet att konsumenten gör sina val efter
en rationell ”valmodell”, möjligheterna för varumärkesutvidgning minskar och
den strategiska flexibiliteten minskar. Kapferer (1997) talar inte om produkten
på samma sätt som Aaker, för Kapferer är produkten ett uttryck för
varumärkesidentiteten och han menar att det ofta går att finna den
grundläggande idén med ett varumärke i de produkter som förts under
varumärket. Produkten kan enligt honom inte vara varumärkesidentiteten utan
den är endast en facett av densamma och har betydelse tillsammans med övriga
facetter. Risken skulle med hans tankesätt möjligtvis vara att
varumärkesidentiteten glöms bort och att produkter som inte passar in i
identiteten lanseras under varumärket.

4.5 Varumärkesidentitetens fördelar

För att förstå varumärkesidentitet är det viktigt att förstå de fördelar som kan
vinnas genom arbete med denna. Vid en genomgång av de argument som ges i
varumärkeslitteraturen till att arbeta med varumärkesidentitet är
huvudargumenten den särskiljningsförmåga som finns i varumärkesidentitet i
kombination med dess immateriella karaktär. Melin (1999) menar att den ökade
fokuseringen på varumärkesidentitet bland annat beror på att många företag idag
inte kan konkurrera när det gäller ett unikt erbjudande och inte vill konkurrera
med priset. Varumärkesidentitet är ett lockande alternativ då den verkar
särskiljande och dessutom är immateriell, vilket gör den svår att imitera. Enligt
Uggla (2001) har varumärket en rad funktioner vilka kan delas in i två
perspektiv, köparens och säljarens. För vårt syfte är framförallt de ur säljarens
perspektiv intressanta, givetvis påverkar de två perspektiven varandra men vi
fokuserar på säljarens. För säljaren har varumärket framförallt tre viktiga
funktioner: differentiering, identifikation och koherens. Enligt vår uppfattning
kan medvetenhet om varumärkesidentiteten vara behjälpligt i fråga om att bli
framgångsrik vad gäller de tre ovanstående funktionerna.
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4.5.1 Differentiering – skapa ett unikt erbjudande

Vad gäller differentiering säger Uggla (2001) i likhet med Melin (1999) att
teknologi och produktfördelar i sig inte längre skapar grund för differentiering
utan att den framtida konkurrenskraften, och därmed källa till differentiering,
kommer att finnas i varumärkesidentitet. Detta
innebär att företag inte enbart kan koncentrera
sig på att utveckla teknologiska kompetenser
och produktidéer. Företagen måste
komplettera med att ställa sig frågan om vilka
värden och vilken mening som företagets
varumärke ska symbolisera. Oavsett om
varumärket representerar en vara eller en
tjänst, tillgodoser det både funktionella samt
emotionella behov, enligt de Chernatony och
Dall’Olmo Riley (1999).
Varumärkesidentiteten innefattar en rad olika
fördelar och värden för kunden (Aaker, 1996).
Olika delar av det sammanlagda värdet kan
framhållas och därigenom kan olika lockande erbjudanden formas. Värdena som
Aaker (1996) talar om är funktionella, emotionella samt självuttryckande. Vår
tolkning är att dessa bygger på varandra eftersom de är delar av varumärkets
identitet och att deras sammansättning tillsammans formar ett erbjudande, vilket
vi illustrerar i figur 8. Genom att forma sammansättningen av värdena kan
erbjudandet till kunden differentieras och varumärkesidentiteten, som
representeras av den grå triangeln, ligger till grund för alla värden i erbjudandet.

4.5.1.1 Funktionella värden

Ett erbjudande måste enligt vår uppfattning innefatta vissa funktionella värden,
utan ett funktionellt värde finns inget erbjudande och det är de funktionella
värdena som är grunden i erbjudandet. De funktionella fördelarna bidrar med
värde till erbjudandet genom attribut som bidrar med funktionell nytta för
kunden (Aaker, 1996). Som Olins (i Schultz, 2000) uttrycker det, talar den
funktionella delen om vad kunden får. Vetskapen om att en Seven-elevenbutik
betyder bekväma öppettider är exempel på ett värde genom funktionella
fördelar. Det gäller att välja den sorts funktionella fördelar som ”trycker på rätt
knappar” hos kunderna samt stöttar en gynnsam position i förhållande till

Funktionella värden

Emotionella värden

Självuttryckande

Erbjudandet

Figur 8 Erbjudandets delar
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konkurrenterna. Det är dock svårt att differentiera ett erbjudande enbart med
funktionella värden (Aaker, 1996), det förutsätter att konsumenten grundar sitt
val endast på dessa värden. Eftersom funktionella värden är lätta att imitera
måste erbjudandet utökas med emotionella och självuttryckande värden, eller så
måste identiteten bygga på något mer än produktattribut.

4.5.1.2 Emotionella värden

Där de funktionella värdena talar om vad kunden får, talar de emotionella
värdena om hur kunden får detta (Olins i Schultz, 2000). Det varumärke som ger
kunden en positiv känsla vid köp och konsumtion har emotionella fördelar
inkluderade i sitt erbjudande. Emotionella fördelar berikar varumärket (Aaker,
1996) och skapar ett djup i upplevelsen att äga och använda varumärket. I fokus
när det gäller det emotionella värdeerbjudandet står känslor. Vid differentiering
med hjälp av emotionella värden är den stora frågan, vilka känslor framkallas
genom användandet av varumärket? De funktionella fördelarna har nämligen
vanligtvis korresponderande emotionella fördelar eller värden. Att kunden som
klipper sig hos Björn Axén känner sig lyxig, medan kunden som klipper sig hos
Tony & Guy känner sig trendig, är exempel på hur ett erbjudande innehåller
emotionella värden. För att kunna precisera vilka emotionella värden som
innefattas i ett erbjudande måste det enligt vår tolkning finnas en medvetenhet
om varumärkesidentiteten hos företaget.

4.5.1.3 Självuttryckande värden

Produkter och varumärken kan fungera som symboler eller uttryck för en
persons självuppfattning (Aaker, 1996). Genom att erbjuda kunden ett sätt att
kommunicera och uttrycka sin självbild kan ett erbjudande differentieras.
Exemplen med Björn Axén och Tony & Guy är gångbara även för
självuttryckande värden. Kunden uttrycker för sin omgivning att hon eller han är
trendig genom att vara kund hos Tony & Guy. Aaker (1996) menar att
självuttryckande fördelar förstärker banden mellan ett varumärket och kunden.
Trots att skillnaden mellan emotionella och självuttryckande fördelar må
förefalla små är det viktigt att se till skillnaderna dem emellan. De
självuttryckande fördelarna är mer synliga och signifikanta uttryck för
varumärkesidentiteten än de emotionella. Detta betyder i sin tur att varumärken
som andra människor ser kunden konsumera har större nytta av självuttryckande
värden än de som konsumeras i ensamhet. Exempel ur den första kategorin är
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frisörer och reseföretag, medan TV-program och fondförvaltare representerar
den andra.

4.5.2 Koherens- skapa tydlighet

Att vara medveten om sin identitet ger företaget större frihet att uttrycka sig
(Kapferer, 1997) eftersom varumärkesidentitet definierar vad som måste hållas
konstant och vad som kan förändras. En människa kan förändras över tiden både
vad gäller civiltillstånd och utseende, förändringar som gör att
identitetshandlingar måste uppdateras. Vissa saker såsom personens
fingeravtryck kommer dock aldrig att förändras och på samma sätt fungerar
varumärkesidentitet enligt Kapferer (1997). Aaker (1996) är inne på samma linje
som Kapferer (1997) med avseende på att vissa delar i en identitet är bestående
medan andra förändras över tiden. Han väljer att benämna dessa som
kärnidentitet och utvidgad identitet, där kärnidentitet representerar det bestående
i identiteten. Vår tolkning är att medvetenhet om varumärkesidentiteten, vilka
delar som måste hållas konstanta och vilka delar som kan förändras, rimligtvis
underlättar för strategen i arbetet med att bestämma riktningen för varumärket
och vidta de åtgärder som kan komma att krävas på kort sikt för att vara lönsam
och samtidigt behålla sin identitet. Att definiera ett varumärkes identitet
underlättar inte bara för strategen utan även det dagliga arbetet i en organisation
(Kapferer, 1997), genom ge svar på frågor som: kan vi sponsra detta evenemang
eller denna idrottsklubb? Passar denna reklamkampanj varumärket? Kan vi
lansera denna produkt under detta varumärke? Hur ska kommunikationen kunna
förändras men samtidigt vara sann mot varumärket? Genom att vara konsekvent
och veta vilken identitet som ska uttryckas är det möjligt att uppnå tydlighet.

4.5.3 Identifikation - skapa lojalitet

Identifikation syftar till att förenkla återköp och skapa lojalitet hos företagets
kunder. Målet är att kunna bedriva mer kostnadseffektiv marknadsföring där
påverkansmomentet underlättas och säljaren inte behöver påminna kunden om
sin existens varje gång. (Uggla, 2001) Detta uppnås rimligen genom att skapa
starka relationer till sina kunder. Som tangerades tidigare i samband med
emotionella och självuttryckande värden under differentieringsperspektivet,
bidrar den sortens värden till att upprätthålla en relation till kunderna och skapa
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starka band till desamma. Genom att använda varumärkesidentiteten till att
skapa en personlighet runt varumärket förtydligas de emotionella och
självuttryckande värdena.

Melin (1999) menar att personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid
uppbyggnaden av en stark varumärkesidentitet. Målsättningen är att
förmänskliga varumärket och dess identitet och på så sätt ge det en själ. Den
bakomliggande idén till detta är att konsumenter väljer produkter såsom de
väljer vänner  (de Chernatony & McDonald, 1992). Tanken i Kapferers
identitetsprisma är liknade, där aspekterna självbild och reflektion enligt vår
uppfattning bygger på samma idé. Genom att skapa ett varumärke med en
personlighet som kunder och konsumenter identifierar, eller vill identifiera sig
med, stärker företaget sitt varumärke. På samma sätt menar Aaker (1996) att
personlighet fungerar. En attraktiv och karismatisk personlighet byggd utifrån
varumärkets identitet kan således verka för en djup och långvarig relation
mellan varumärket och konsumenten. Enligt Jennifer Aaker (1997) verkar
personlighet på så sätt att det ökar konsumentens förkärlek till, och användning
av varumärket. Det väcker helt enkelt  känslor hos  konsumenten och ökar
dennes förtroende för och lojalitet till varumärket.

4.6 En tjänsts karaktäristika

Efter denna genomgång av grundtankarna angående varumärkesidentitet,
introduceras de specifika förutsättningarna som tjänstens karaktäristika medför.
För att kunna utreda vilka inverkan dessa karaktäristika har på arbetet med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag, är det centralt både för oss som författare
och för läsaren att ha dessa skillnader klart för sig.

De Chernatony & Segal-Horn (2001) har fastslagit att det framförallt är två av
en tjänsts karaktäristika som är avgörande för varumärken i ett tjänsteperspektiv.
Dessa är immaterialitet och heterogenitet. Att en tjänst är immateriell innebär att
den varken går att se, känna eller röra. Medan en Ford-bil, en Bang & Olufsen-
stereo eller en Mars chokladbit verkligen existerar och påminner oss om vad de
är, gör en tjänst inte det (Randall, 1997). Vidare börjar en tjänst inte att existera
förrän i det ögonblick den levereras och konsumeras, dessa två faktorer är
dessutom omöjliga att separera. Eftersom en tjänst med nödvändighet till största
del levereras av människor, kan tjänster inte bli exakt kontrollerade utan en
större eller mindre grad av heterogenitet förekommer. Tillverkningsprocesser
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kan med dagens teknik konstrueras så att i stort sett samtliga varor är likadana.
En tjänst som levereras av en individ, på en speciell plats och vid ett speciellt
tillfälle kommer att skilja sig från en tjänst som levereras av en annan individ
vid ett annat tillfälle. Dessutom menar de Chernatony och McDonald (1998) att
även tjänster levererade från en och samma individ skiljer sig åt beroende av
vilket humör individen i fråga är på vid tiden för tjänsteproduktionen. Kunden är
ofta medproducent genom att bidra med information och själv utföra delar av
tjänsteprocessen, vilket är ytterligare en bidragande faktor till tjänsters
heterogenitet (de Chernatony och Dall´Olmo Riley, 1999).

4.6.1 Immaterialitet

En vara kan beskrivas som ett objekt medan en tjänst snarare är en prestation (de
Chernatony & McDonald, 1998). Till följd av denna immateriella karaktär (de
Chernatony & Segal-Horn, 2001), är det alltså svårt för konsumenten att
utvärdera och avgöra tjänstens kvalitet samt att differentiera olika konkurrerande
varumärken. Det saknas helt enkelt en fysisk verklighet kring tjänsten. Detta gör
det än viktigare för tjänsteföretag att arbeta med varumärkesidentitet, samtidigt
som kommunikationen av densamma försvåras (de Chernatony & McDonald,
1998). Att endast konstatera detta är dock inte mycket till hjälp för
varumärkeskonsulter. Utmaningen ligger i att definiera de värderingar som
tjänstevarumärket ska stå för och därefter hitta sätt att åskådliggöra desamma.

Ett sätt att överkomma ”problemet” med tjänstens immaterialitet och
åskådliggöra tjänsten för konsumenten, är att använda symboler i form av
exempelvis tydliga logotyper eller fysiska faciliteter vilka hjälper konsumenten
att lättare associera till specifika tjänsteleverantörer (de Chernatony & Segal-
Horn, 2001). I samma anda menar de Chernatony och McDonald (1998) att det
gäller att använda sig av så många fysiska element som möjligt och nämner
personaluniformer, kontorsinredning samt vilken typ av pausmusik som spelas
för kunder som väntar i telefonen som exempel på detta. Att omgärda tjänsten
med så många materiella ting som möjligt, hjälper även konsumenten att
försäkra sig om tjänstens kvalitet (de Chernatony & McDonald, 1998). En
advokatfirma kan exempelvis ge prov på sin goda kvalitet genom att påvisa sin
storlek, tidigare meriter och lokalisering. Undersökningar från den finansiella
sektorn visar att kunden endast har liten kunskap om specifika produkter och
ofta vill kunden inte heller veta mer, utan nöjer sig med att anta att det är de
mest välkända företagen som också har de bästa produkterna.
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Ett varumärkes värderingar härrör i tjänsteföretag inte från en vara eller från en
uppfattning av en vara, utan från en analys av den sammantagna interaktionen
mellan konsumenten och tjänsteorganisationen. Ett sätt som anses effektivt för
att komma runt detta ”problem” är genom ”det sätt på vilket företaget gör saker”
(de Chernatony & McDonald, 1998), varmed företagets kultur blir extra viktig i
tjänsteföretag. För att ett tjänstevarumärke ska bli starkt kärvs att det
kommunicerar en tydlig uppsättning värderingar som resulterar i positiva
perceptioner hos kunden.

4.6.2  Heterogenitet

”Your brand deliverer, or indeed the brand, walks around on two
legs and is, as we all know, of inherently variable quality and

mood”.
 (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999 sid. 188).

Den mänskliga faktorn vad gäller tjänsteproduktion gör som tidigare nämnts att
kvalitetskontroller är svåra. Det är snarare så att varje tjänsteupplevelse är unik
(de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999) och att det kan vara svårt att uppnå
konsistens i tjänsteupplevelsen. Upplevelsen är således mycket beroende av och
influerad av de anställda som levererar tjänsten vilket resulterar i en större
variation vad gäller tjänstens kvalitet. Även kundens medverkande roll vid
producerandet av tjänsten gör att processens resultat kan variera. Trots detta,
eller kanske just beroende av detta, är det centralt att det budskap som
tjänsteföretaget söker förmedla genom reklam, förverkligas av den personal som
kunden kommer i kontakt med.

 ”the brand-positioning claims made through advertizing must be
met by frontline staff as if “impersonating” the brand”

(de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999 sid. 182).

I kundens ögon är tjänsteföretagets personal lika mycket en del av produkten
som övriga attribut tillhörande tjänsten. Detta implicerar en mycket viktig aspekt
av varumärkesarbetet i tjänsteföretag, nämligen den att varumärkesarbetet lika
mycket är en intern som en extern aktivitet (de Chernatony och Segal-Horn,
2001). Genom att få den egna personalen att förstå det budskap, det vill säga den
identitet, som företagets varumärke står för, blir varumärket ett internt verktyg
och stöd för aktiviteter både inom och utanför organisationen. Genom att vara
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noggrann vid rekryteringen av individer så att deras värderingar går i linje med
varumärkets, kan risken för alltför stor heterogenitet minskas. Det gäller att gå
bortom vad som kallas ”ha en trevlig dag syndromet” (Randall, 1997) och få
personalen att verkligen förstå vad varumärket står för och hur personalen de
facto påverkar tjänstens kvalitet. Om denna djupare förståelse finns hos
personalen, vet de även hur de ska bete sig i nya situationer och kan därmed
verka som ”deltidsmarknadsförare” (Dall’Olmo Riley & de Chernatony, 2000).
Detta är en av de viktigaste bitarna som en modell över tjänstevarumärken måste
fånga (de Chernatony och Segal-Horn, 2001). Fokus måste således förflyttas till
att handla mer om internt varumärkesbyggande.

Ett varumärke ska tillfredsställa både funktionella och emotionella behov och
för att kunna inta en attraktiv position, krävs att dessa båda behov blandas på ett
unikt sätt. Som en konsekvens av att det idag är lättare att kopiera funktionella
faktorer såsom design och pris, menar de Chernatony (1999) att mycket av
dagens varumärkesarbete är koncentrerat till att bygga varumärkets emotionella
värden. Poängen med detta interna perspektiv, är att de emotionella värdena inte
bara skapas genom reklam utan genom att företagets medarbetare interagerar
med olika intressentgrupper. Företag söker, som nämndes i föregående avsnitt,
koppla sitt varumärke med företagets värderingar. Om dessa värderingar inte
kommunicerats till medarbetarna i tillräcklig omfattning, ökar risken för att
motsägelser uppstår mellan de värderingar som framkommer i exempelvis
media och de värderingar som uppfattas i mötet med personalen. De Chernatony
och Segal-Horn (2001) menar att det är alltför vanligt att marknadsförare
fokuserar för mycket på att konsumenten skapar sig förväntningar genom
reklamen. För lite vikt läggs på den interna kommunikationen och att de
anställda verkligen förstår varumärkets löfte och dessutom kan leverera detta på
ett konsekvent sätt.

4.6.3  Att övervinna heterogeniteten

De Chernatony och McDonald (1998) uppger fyra områden som företag kan
arbeta med för att få sina medarbetare att bättre förstå varumärkets löften. Ett av
dessa är ingående utbildning av personalen. Disneys framgång förklaras bland
annat av att man lyckats få medarbetarna att inse att de är ”på scen” när de är
bland allmänheten och de uppmuntras att se på sig själva som skådespelare vars
uppgift är att bidra till besökarens upplevelse och glädje. Som tangerades ovan
är det även centralt att från början rekrytera rätt sorts människor, det vill säga att
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undersöka att de värderingar som finns hos en potentiell medarbetare
överrensstämmer med de som finns inom företaget. Rekryteringen är helt enkelt
en viktig del av varumärkesbyggandet och personalchefen bör därmed ha en
nyckelposition i den grupp som arbetar med varumärket (de Chernatony, 1999).
I anslutning till detta menar de Chernatony och McDonald (1998) att företag
stundom inte lägger tillräcklig kraft på att kvarhålla de bästa människorna inom
organisationen. Medarbetarna bör involveras i företagets beslutsprocesser och
man bör ägna dem samma uppmärksamhet som man gör sina kunder. Därtill bör
medarbetarna på olika sätt belönas för goda tjänsteleveranser. Arbetsgivaren bör
sträva efter att var medarbetare har varumärkets vision i åtanke och överväger
huruvida en viss handling stödjer densamma eller inte (Michell, 2002). Det
fjärde och sista området som tas upp av de Chernatony och McDonald (1998) är
att tillhandahålla system som hjälper medarbetarna att leverera en god
tjänstekvalitet.

I sammanhanget anser vi det även vara intressant att nämna en poäng som
Michell (2002) gör i vilken han menar att de personer som är ansvariga för ett
företags interna kommunikation, vanligen HR- eller personalavdelningen, inte
har den kunskap i marknadsföring som behövs för att sälja varumärket internt.
Informationen delas ut till de anställda i form av PM, nyhetsbrev och så vidare,
men materialet utformas inte på ett sådant sätt att det övertygar medarbetarna
om det unika i företagets varumärke. Marknadsavdelningen involveras förvisso
då och då men deras uppgift är då endast att informera medarbetarna om en ny
annonskampanj eller en varumärkessatsning. Syftet är således att berätta vad
som är pågår i företaget, inte att sälja in varumärkesidentiteten. Michell menar
vidare att informationen som är riktad till medarbetarna, i många fall är så
tråkigt utformad att den riskerar att endast väcka hån och förlöjligande. Det kan
verka lockande att sända ut ett PM, en video eller en bunt färgglatt material och
sen tro att arbetet är gjort. Men företaget bör aldrig glömma att det inte finns
något substitut för personlig kontakt från organisationens högre nivåer. Genom
att ta med medarbetarna i beräkningen, undviker företaget att skapa ett budskap
som inte genljuder bland personalen eller än värre väcker förbittring bland
densamma.

Den utmaning som föreligger i tjänsteföretag, att föra ut erbjudandet på ett
tydligt sätt, kräver att kraft läggs på att de erbjudna tjänsterna är homogena och i
linje med varumärkets identitet (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999).
Fokus på integration och samstämmighet är viktigt och handlar om att kunderna
ska känna igen sig och kunna etablera en förtroendefull relation till varumärket.
Det gäller att ge ett överensstämmande intryck för att vara tydlig mot
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marknaden. (Uggla, 2001) Ett effektivt sätt att få tjänsteerbjudandet att framstå
mindre abstrakt är att få kunder och personal att ha förtroende för organisationen
(de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999). För att detta förtroende ska kunna
uppstå krävs enligt vår uppfattning att organisationen som kunden kommer i
kontakt lever upp till kundens förväntningar. På den funktionella utförandenivån
är det, enligt de Chernatony och Segal-Horn (2001) nödvändigt för företagen att
investera i att rekrytera rätt personal samt arbeta med företagsomfattande
utbildning. Personalen måste vara medveten (de Chernatony & Dall’Olmo
Riley, 1999) om företagets vision samt deras specifika roll vad gäller att nå
denna. Kommunikationen bör först och främst vara riktad mot de anställda och
först därefter åt konsumenterna. Att klargöra företagets varumärkesidentitet
samt göra denna relevant för de anställda kan motivera personalen att överträffa
kundens förväntningar.



VARUMÄRKESIDENTITET I TJÄNSTEFÖRETAG – strävan efter ett gemensamt ledmotiv

51

5  EMPIRI OCH ANALYS

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin som vi anser relevant för studiens
syfte att presenteras och analyseras. Med anledning av vår induktiva ansats tas
utgångspunkten i empirin. Att vi har valt att frångå den mer ”traditionella”
uppdelningen i separat empiri- och analysavsnitt, grundar sig till del i att vi i
största möjliga mån vill undvika upprepningar och därmed öka rapportens
läsvänlighet.

5.1 Att hitta kärnvärden är viktigt i alla företag

I likhet med de Chernatony och Dall’Olmo Riley (1999) är den rådande
uppfattningen bland dem som vi har intervjuat att varumärkesidentitet i
tjänsteföretag på en rent principiell nivå  fungerar på samma sätt som i
varuproducerande företag. Brand Management ger uttryck för detta genom att
påtala att tyngdpunkterna ligger olika beroende på om det är en vara eller en
tjänst som avses, men att det är samma tankesätt som används i båda fallen.

”Vi kan säga så här, man använder samma byggstenar eller
samma mall när man bygger ett varumärke, oavsett om det är en

vara eller en tjänst men tyngdpunkterna måste ju alltid läggas
olika beroende dels på om det är en tjänst eller en produkt och

dels beroende på företaget.”
(Brand Management)

Även Åkestam-Holst talar om hur varumärkesidentiteten i princip är samma sak
men att tjänstens immateriella natur påverkar.

”Jag tycker att det [varumärkesidentitet i tjänsteföretag och
varuproducerande företag] i princip är samma sak. Dock så blir

varumärkesidentiteten ännu mer immateriell, eller ännu mer
subjektiv, i ett tjänsteföretag för att där finns inte de fysiska

produkterna som kan bedömas och vägas och mätas…”
(Åkestam-Holst)

I alla intervjuer påtalas vikten av att precisera varumärkesidentiteten genom ett
antal kärnvärden eller definitioner. De värden som eftersöks är, enligt aktörerna,
sådana som är unika och har bäring i verkligheten. Detta liknar Aakers (1996)
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idé om kärnidentitet, i och med att kärnidentiteten ska bestå i det som är unikt
för varumärket. Att fastställa kärnvärden samt hur man tänker vid fastställandet
ses alltså inte som unikt för ett tjänsteföretag utan befinner sig på den
principiella nivå där varumärkesidentiteten fungerar på samma sätt i såväl varu-
som tjänsteproducerande företag. Aktörerna menar dock att det skiljer sig åt på
vilket sätt som identiteten och kärnvärdena tar sig uttryck och vad som är viktigt
när det gäller densamma.

”Det är klart att man beskriver det på olika sätt, ska jag sälja en
lyft för BT handlar det rätt mycket om tekniska instruktioner och
specifikationer det gör det ju inte i tjänsteföretag men däremot

måste man ju beskriva vad det är man gör. Så det är på olika sätt
men man arbetar på samma sätt för att komma fram till hur man

ska säga och hur man ska kommunicera.”
(Ariom)

Ariom påpekar att beskrivningarna av identiteten för en vara och en tjänst ser
olika ut, trots att sättet att komma fram till vilken identiteten är, är densamma i
ett tjänsteföretag som i ett varuproducerande sådant.

5.1.1 Det unika och värdefulla ger konkurrenskraft och en tydlig
position

De kärnvärden som fastställs bör enligt empirin vara unika och värdefulla för att
ge företaget konkurrensfördelar. Ariom menar att kärnvärdena är en beskrivning
i konkreta termer av varför den tjänst som företaget erbjuder är den tjänst som
kunden ska välja. Enligt dem måste det vara någonting som går utanför det som
andra företag erbjuder, varför ett uttryck som ”vi erbjuder helhetslösningar” inte
är fullgott som ett kärnvärde. Helhetslösningar är inte något unikt och därmed
inte heller något som ger konkurrensfördelar. Istället för kärnvärden talar Brand
Management om ett antal definitioner vilka fångar det viktigaste i
varumärkesidentiteten som målet med preciseringen av identiteten. Det är viktigt
att finna och lyfta fram det i varumärkets identitet som ger konkurrensfördelar,
att hitta en egen position och framhålla det som gör varumärket unikt.

”…för att man ska få en konkurrensfördel och tjäna mer pengar,
det är ju inte svårare än så. Du måste lyfta dig och hitta en egen
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position där du skiljer dig från den gråa massan, hitta något som
gör dig unik”.

(Brand Management)

Enligt Jaxvall Design handlar det om att uppmärksamma vilka av värdena och
kvalitéerna i företagets varumärkesidentitet som är extra viktiga och tilltalande,
både ur positionerings- och konkurrenshänseende.

”Det handlar om att få syn på vilka värden i den här korgen av
värden och kvalitéer som man har, vilka av dem är det som är
extra viktiga och tilltalande. Dels ur positioneringshänseende,
dels ur konkurrenshänseende. Ni kanske har en kvalitet som

faktiskt ingen annan av era konkurrenter har. Det kan vara att ni
faktiskt är mer ungdomliga än någon annan, det måste vi faktiskt

använda oss av.”
(Jaxvall Design)

Posten framhåller att de fokuserat på att ta fram kärnvärden som de anser
kommer att göra dem konkurrenskraftiga i framtiden. De kärnvärden som finns
preciserade i Posten är sådana som man inom organisationen önskar att Posten
som varumärke ska förknippas med. Målet, såsom i det mesta
varumärkesarbetet, är att hitta sånt som gör företaget unikt.

” Den [varumärkesstrategin] bygger på att man vill skapa
någonting unikt, det är ofta utgångspunkten för de flesta som

jobbar med varumärken, unikiteteten är alltid eftersträvansvärd.
”

(Posten)

5.1.2 Trovärdiga kärnvärden stöttas av företagskulturen

Enligt de intervjuade aktörerna finns det en trovärdighetsaspekt i
varumärkesidentiteten som handlar om att vara trogen företagets själ. Den
varumärkesidentitet som preciseras måste vara en spegling av företagets själ,
enligt Åkestam-Holst. De menar att samtliga företag, oavsett om det har två eller
2000 anställda, har en själ som det gäller att vara trogen för att uppnå långsiktig
framgång. Även Brand Management och Corporate Missions talar om företagets
själ som identiteten i detsamma då de menar att identitet handlar om vem man
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är, inte om att uppfinna något nytt som man inte är. Enligt Jaxvall Design
handlar identitet om de inneboende, dolda värdena i ett företag och om att
tydliggöra vem man är.

”…att försöka måla på sig lite värden sådär för att passa någon,
det är ingen som tror på det. Så lättlurad är ingen av oss.
Identitet ska ju självklart spegla de inre värdena och bara

gestalta och manifestera de värderingarna.”
(Jaxvall Design)

Trovärdigheten handlar om att identiteten ska vara något som är sant, som
företaget och organisationen bakom varumärket lever upp till. Det är alltså
viktigt att organisationen och identiteten samspelar. Det tyder på att företagets
själ återspeglas i den företagskultur som växt fram med tidens gång. Enligt
Corporate Missions är kulturen den viktigaste källan till varumärkets identitet.
Enligt dem rör sig arbetet med varumärkesidentitet i tjänsteföretag till stora
delar om kulturarbete, eftersom varumärket inkluderar hela företaget. Det
handlar inte bara om reklam eller PR, utan även om hur människorna i företaget
beter sig och vad man tillverkar eller gör, vad företaget säger. En uppfattning
som går igen hos Åkestam-Holst som menar att det löfte som avges måste kunna
infrias av organisationen.

”…allt som man sen ska lova marknaden, det måste på ett eller
annat sätt ändå motsvaras av det som är sant i företaget. Annars
blir det lånta fjädrar och utanverk som skickliga reklambyråer

kan pensla på. Men det håller inte så länge för det stämmer inte
med verkligheten”
(Åkestam-Holst)

Brand Management ger uttryck för att de kulturella värderingarna är viktiga i
varumärkesidentiteten därför att tjänsteföretagets erbjudande har starka
kopplingar till företagskulturen.

”I tjänsteföretag är det ofta så att företagskulturen är så starkt
knuten till det man säljer, tjänsten, så för dem blir det ofta så att

man associerar tillbaka till företaget i stort. ”
(Brand Management)

Att kulturen inom ett tjänsteföretag är grundläggande för varumärkesidentiteten
anser man även på Telia som talar om att det är mycket viktigt för ett
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tjänsteföretag som har stora kontaktytor med kund att ha en företagskultur som
är identiteten. Om kundtjänstpersonalen eller teknikern inte möter kunden på rätt
sätt går identiteten förlorad. Respondenternas uppfattningar tyder på att det är i
mötet med organisationen som sanningen i löftet avgörs, organisationen är alltså
verkligheten som måste korrespondera med löftet i de fastställda kärnvärdena.

Enligt våra respondenter är utgångspunkten i varumärkesarbetet detsamma i
tjänste- såväl som i varuproducerande företag. Det handlar enligt dem om att
fastställa identiteten genom kärnvärden som bör vara unika och trovärdiga.
Detta är i linje med de Chernatony och Dall’Olmo Rileys (1999) uppfattning om
att principerna för varumärkesidentitet är desamma i såväl tjänste- som
varuproducerande företag. Kopplingen mellan företagskulturen och
varumärkesidentiteten förefaller vara stark i tjänsteföretag, på grund av den stora
kontaktyta som organisationen har med kunden, något som enligt empirin gör
företagskulturen till en viktig del i identiteten. Detta liknar Kapferers (1997)
uppfattning om kulturens betydelse för varumärkesidentitet och även till viss del
Aakers (1996). Aakers modell ger utrymme för organisationen som den
viktigaste delen i identiteten, det vill säga kärnidentiteten. Detta är möjligt tack
vare den flexibilitet som finns i modellen, en flexibilitet som kommer av att
vilket som helst av de fyra perspektiven, produkt, organisation, symbol och
person, kan vara det mest grundläggande i identiteten. Dessa teoretiker talar
dock inte om ett tjänsteföretags stora kontaktytor med kunden och hur de
påverkar kulturens betydelse som enligt vår empiri ökar som följd av
kontaktytans storlek.

5.2 Varumärkesidentiteten återfinns i det historiska
arvet

För att hitta den inneboende identitet som finns hos varje företag, gäller det att
ge sig in i företaget och ”vända på stenar”. Man måste enligt Åkestam-Holst in i
företaget och ”borra”, läsa in sig om verksamheten, träffa personer i
organisationen och så vidare. Sökandet efter företags själ eller identitet, är en
process som måste få ta tid. Det är någonting som växer fram och det är viktigt
att det ges tid att prata med människor. Människor som känner företagets själ
vilka kan vara grundaren som känner företaget väl, eller personer som funnits
inom organisationen länge och därmed är bärare av kulturen. Alla respondenter
utom en är av uppfattningen att arbetet med att hitta varumärkesidentiteten
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handlar om att locka fram sånt som redan finns inom företaget, det vill säga att
hitta vem man är. Enligt Brand Management är det ingenting nytt som ska
uppfinnas utan det kan handla om att säga gamla saker på ett nytt sätt. Corporate
Missions talar om hur ett varumärkes historia är viktig att ta hänsyn till i fråga
om varumärkesidentiteten.

”De flesta företag har ju ett arv, det finns en historia och där
börjar allting. Det går inte att bortse från det. Även om det

kommer in en ny företagsledning så finns det ett arv i
företaget…”

(Corporate Missions)

Samtliga aktörer i studien som arbetar med fastställandet av företags
varumärkesidentitet gör det genom att på olika sätt ställa frågor till människor i
och utanför organisationen som leder till att varumärkets identitet efterhand
ringas in. Respondenterna är alltså av uppfattningen att det historiska arvet
påverkar varumärkesidentiteten.

Posten menar att historien gör att det inte står företaget helt fritt att
kommunicera vilken identitet som helst och uppfattas som trovärdig. Postens
långa historia och de förutsättningar som företaget verkat under påverkar dess
varumärkesidentitet samt vilket budskap företaget kan avge som uppfattas som
trovärdigt. Pålitlighet är ett budskap vilket Posten kan avge. Detta anses som
trovärdigt eftersom Postens tidigare verksamhet kopplat till public-servicerollen
har medfört att Posten alltid ansetts vara just pålitligt. Medan Posten som
innovativt, som är ett av företagets kärnvärden, är svårare att få uppfattat som
trovärdigt vare sig det stämmer eller ej på grund av historien. Friheten för
användarperspektivet minskar med andra ord med tiden.

” … därför har det som redan är inarbetat sånt värde. Det är
egentligen kommunikativ effektivitet som man kan uppnå. Det

kan man inte göra om man alltför mycket svär mot det som
tidigare var känt om det här märket. ”

(Posten)
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5.2.1 Omvärldens uppfattning har betydelse

Samtliga respondenter talar om att det måste finnas en kunskap om hur företaget
och varumärket uppfattas externt, vilket är en del i företagets historia och styr
vilket budskap som kan avges för att uppfattas som trovärdigt. Man går dock
inte så långt som Apéria (2001) som menar att imagen föregår identiteten. De
intervjuade aktörerna har gett uttryck för att det är inom organisationen som
kompetenser och den kultur som skapar identiteten finns, men betonar att det är
viktigt att ta reda på hur varumärkesidentiteten uppfattas av omvärlden för att
komma till insikt med sin identitet.

”Det [att veta vem man är] är viktigt på samma sätt som det för
människor är bra med självinsikt. Då måste man ju också våga
lyssna, man kan inte sitta hemma på kammaren och skaffa sig
självinsikt, det kan inte företag heller göra. Man kan inte göra

det som en skrivbordsprodukt och gå runt och prata med
varandra och säga att ”så här är vi”. Man måste också lyssna på

vad omvärlden tycker”.
  (Åkestam-Holst)

Enligt Corporate Missons är det viktigt för företaget att utgå från sig självt.
Samtidigt är det viktigt att ständigt uppdatera sig huruvida det finns intresse i
omvärlden eller ej för det man erbjuder.

”Ur värderingarna hittar vi identiteten och ur mission hittar vi
idén och då har vi egentligen gjort grunden för vårt varumärke.

Så måste man naturligtvis åka slalom mellan omvärld och
innanvärld. Man måste hela  tiden gå ut och se ”finns det någon

täckning för det här, finns det ett intresse för det vi pratar
om?”.”

(Corporate Missions)

Trots att omvärlden har betydelse tyder både Åkestam-Holsts och Corporate
Missions uppfattningar på att det är viktigt att utgå från vad som finns i
företaget. Att Telia har fokuserat på hur de vill bli uppfattade externt utan att
först ha intern täckning för den önskade positionen, har medfört problem. Enligt
Telia och Corporate Missions uppstår problem om varumärkesidentiteten inte är
internt förankrad. Telia påpekar att det ibland kan vara väldigt snabba ryck som
gäller i företaget. Arbetet med den nya varumärkesidentiteten skulle tas fram i
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samband med privatisering och börsintroduktion och fick ta tre månader.
Ansträngningen lades då framförallt på de synliga delarna och man hade inte
med sig några varumärkesvärderingar som var förankrade internt att grunda den
nya identiteten på vilket man ser som ett problem.

”Det går inte att skapa en logga och ett varumärke och sen
försöka fylla det. Det är fel ordning. Se till att man är väldigt,

väldigt klar över vad man vill förmedla med sitt varumärke. Det
viktigaste är att man internt vet var man vill gå hem”

(Telia)

Enligt Telia innebär det problem att börja med de synliga delarna utan att först
ha förankrat den identitet de står för internt. Det är alltså viktigt att utgå från vad
som finns i företaget men att även ta hänsyn till att omvärldens uppfattning har
betydelse.

5.2.2 Varumärkesidentiteten ”måste” bottna i affärsstrategierna

Både Posten och Telia påpekar att arbetet med varumärkesidentiteten måste
bottna i affärsstrategierna. I Postens fall handlar det om att förena den
traditionella public-servicerollen med en tydlig kommersiell roll. Något som har
styrt arbetet med varumärket. Utifrån de stora drivkrafterna internationalisering,
avregleringen, kundmakten, det stora informationsflödet och teknologins
förändring, har olika framtidsscenarion ställts upp utifrån vilka man bestämt sig
för vart man vill komma. Efter det arbetet har konsekvenser dragits i en
varumärkesstrategi i vilken sex kärnvärden är en del. Posten är noga med att
påpeka att affärsstrategin måste definieras före varumärkesstrategin.

”Det är faktiskt så att en varumärkesstrategi, den står inte för sig
själv, den står inte på egna ben utan den måste alltid stötta en

affärsstrategi. Starka varumärken byggs inte via kommunikation
eller reklam, de byggs av en duktig, affärsmässig ledning. Sen

kan kommunikationen hjälpa till.”
(Posten)

Även hos Telia påpekar man att allt varumärkesarbete bygger på affärsstrategier
och mål som måste bottna i det affärsmässiga. När det affärsmässiga ändras så
måste varumärkesplattformen hänga med. Enligt Corporate Missions kan
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företaget inte helt ändra på sina strategier så att de strider mot varumärkets
identitet, utan att i så fall förändra identiteten. Identiteten måste tolkas och
moderniseras i strategierna för långsiktig framgång, strategierna är således en
del i varumärkesidentiteten och påverkar utvecklingen av identiteten, men
historien och de föregående strategierna påverkar dagens och framtidens
strategier.

”Om det är en viss kultur i ett företag så att man arbetar på ett
visst sätt och alltid har gjort det, så måste man ha respekt för det

och inte bara införa någonting helt nytt. Det kommer inte att
fungera. På en gång i alla fall, det kan ta väldigt lång tid och

vara väldigt smärtsamt.”
(Corporate Missions)

Enligt empirin framhålls att det framförallt är i det historiska arvet inom
organisationen som sökandet efter varumärkesidentiteten bör ske. En historia
skrivs inte bara inom organisationen utan även i dennas omvärld varför det blir
viktigt att även se till omvärlden vid fastställandet av identiteten. Därutöver är
affärsstrategierna en viktig faktor som framhålls som styrande för
varumärkesidentiteten. Det är således framförallt tre perspektiv på sökandet efter
identiteten som framkommit i empirin. Samtliga perspektiv tas upp även i teorin
dock inte till fullkomlig överensstämmelse. Enligt Aaker (1996) är
varumärkesidentiteten en spegling av företagets strategier men affärsstrategierna
framhålls inte som styrande för identiteten.

När det kommer till omvärldens påverkan på varumärkesidentiteten råder det i
teorin skiljda meningar kring omvärldens inflytande på varumärkesidentiteten.
De intervjuade aktörerna håller varken till fullo med Kapferer (1997) som
betonar att varumärkets sanning finns i varumärket självt eller Apéria (2001)
som menar att det är imagen som gör identiteten. Uppfattningen är snarare den
att varumärkets historia skapas både i och utanför organisationen varför båda
perspektiven är viktiga för att finna identiteten. Den inställning som finns i
empirin att sökandet efter identiteten görs i det historiska arvet liknar Kapferers
(1997) uppfattning om att det bästa sättet att finna varumärkesidentiteten är att
se till attribut i de historiska avtrycken, det vill säga det som organisationen gör
och har gjort över tiden. Samme författares uppfattning om att
varumärkesidentiteten sätter sig med tiden och därmed blir svårare att styra,
påminner om Postens resonemang om relationen mellan det historiska arvet och
trovärdigheten.
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5.3 Gestaltning av varumärkesidentitet – en fråga om
samstämmighet och kontroll

När varumärkesidentiteten har preciserats i ett antal kärnvärden eller
definitioner, ska den gestaltas och uttryckas. Jaxvall Design menar att det är
centralt att gestaltningen leder till att identiteten syns och känns hela vägen,
vikten av samstämmighet rörande varumärkesidentiteten är således betydande.
För att detta ska vara möjligt är det av vikt att man är på det klara med hur
upplevelsen ska vara, att rätt bilder kopplas till identiteten. Ett begrepp eller
värde kan ta sig uttryck på många olika sätt och det är viktigt att fastställa vad
det betyder i samband med den specifika varumärkesidentiteten.

”När vi säger moderna så ska det vara på det här sättet, det kan
handla om moderna bilar eller ett modernt sätt för människor att
ha relationer. Det kan ju faktiskt handla om väldigt mycket olika

saker. Men då hjälper vi till att tolka det och sätta det i någon
form av gestaltning. ”

(Jaxvall Design)
Jaxvall Design resonerar vidare om att varumärkesidentitet är något mycket
komplext och att det är först när den är tydlig och bygger på ett konsekvent
system som den är relevant att tala om. På Brand Management betonas vikten av
att alla inom organisationen lägger samma innebörd i de definitioner som
fastställts som varumärkets identitet.

”Det handlar om att vad innebär det att vara” överraskade”?
Jo, för det här företaget innebär det att…och så kommer

någonting. Då blir ju alla övertygade om och på det klara med
vad företaget håller på med. När du får frågan av en journalist
eller vad det nu må vara, det har stått ”överraskande” här, vad
innebär det? Istället för att sitta där som ett mähä och ”du jag

vet inte riktigt, det var någon sån här brandingkille som sa det”
så har vi faktiskt på fötterna.”

(Brand Management)

Även Åkestam-Holst talar om hur viktigt det är att företaget har kontroll över
alla de delarna  som varumärkets identitet utgörs av. Man menar att det företag
som har kontroll över alla egenskaper som tillsammans skapar identiteten och
inte låter dem bli tillfälligheter, har förutsättningar att skapa en tydlig, medveten



VARUMÄRKESIDENTITET I TJÄNSTEFÖRETAG – strävan efter ett gemensamt ledmotiv

61

och på förhand bestämd bild av varumärket. Det framgångsrika företaget förstår
att det inte går att slarva med någon av delarna utan att samtliga är viktiga.

”Rätt modellerad så fyller varumärkesidentiteten funktionen av
att ge en samlad och tydlig bild av tjänsteföretaget. Har du

kontroll över alla de här egenskaperna som tillsammans skapar
identiteten och inte låter dem bli tillfälligheter, utan du förstår
att alla de här är viktiga, då gör de just det där jobbet som man
vill, till exempel att skapa en tydlig bild - den bild du själv har

bestämt att du vill ha.”
(Åkestam-Holst)

Denna tanke går igen i Telia där man är noga med att kärnvärdena och
identiteten går igen i allt som företaget gör.

”då har vi enkelhet till exempel och då måste ju även
produkterna vara enkla, och så måste vi kommunicera dem på ett

enkelt sätt i produktblad och annonser. Personalen måste
förklara produkten enkelt så att man förstår. Det ska komma till

uttryck i allting.”
(Telia)

Att gestalta en varumärkesidentitet handlar således mycket om att förstå
samtliga delar som identiteten utgörs av för att därefter kunna ta kontroll över
den upplevelse som konsumenten får av varumärket. På Jaxvall Design talar
man om visuella identitetsbärare som gestaltare av identiteten. Visuella
identitetsbärare innefattar enligt respondenten allting från logotyper och
symboler till det hela designsystem som skapar igenkänning för ett varumärke.
Även färger och former samt det sätt på vilket människor avbildas är enligt
Jaxvall Design delar av den visuella identiteten. Vad som är viktigt är att de
visuella uttrycken utformas så att de förmedlar varumärkets identitet. I linje med
Aaker (1996) menar Ariom att det är genom starka visuella symboler som
mycket av varumärkesidentiteten fångas.

”…om man ska sälja något som är exklusivt och dyrt så ska man
se ut därefter. Ska man sälja något som är lågpris och billigt så

ska man se ut därefter. Det är jätteviktigt. Det handlar om att när
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man vänt sig till ett företag, att det motsvarar ens förväntningar
– att det varken blir högre eller lägre.”

(Ariom)

Vikten av kontroll och samstämmighet är alltså något som påtalas av
respondenterna, det gäller att vara medveten om samtliga de delar som
varumärkesidentiteten utgörs av och att ha kontroll över att dessa tillsammans
ger en enhetlig bild av företagets varumärkesidentitet. I teorin är detta något som
betonas i Kapferers (1997) identitetsprisma med en avsändare och en mottagare.
Prismat påvisar hur identitetens delar är beroende av och kopplade till varandra.
Som en följd av att utseendet på en del i prismat är beroende av de andra
delarna, blir det centralt att i gestaltningen av identiteten säkerställa att alla delar
i prismat stöttar varandra för en väl sammanhållen identitet. Att kontrollen över
varumärket bör finnas på avsändarsidan är något som både Kapferer (1997) och
Aaker (1996) betonar.

5.4 Utmaningen i tjänstens immateriella natur

En stor del av respondenterna nämner det faktum att en tjänst till sin natur är
diffus. Det råder dock delade meningar om huruvida detta leder till att det blir
svårare att uttrycka ett tjänstevarumärkes identitet eller inte. Jaxvall Design ser
tjänstens immaterialitet som en utmaning på grund av att det inte finns något
fysiskt att placera varumärket på, tjänster består enligt samma respondent många
gånger av komplext sammansatta delar. Det blir därmed en utmaning att få
människor att uppfatta tjänsteföretagets produkter utan att kunna ta i dem.

”Svårigheten med det här och den stora kostnaden i samband
med det här är att försöka få folk att förstå produkters existens

utan att kunna ta i dem…”
(Jaxvall Design)

”…det finns ju alltid en utmaning i tjänsteföretag när det gäller
varumärken och det är att man har ju inga fysiska produkter att
sätta sitt brand på. Varje gång jag säljer ett par gympadojor så

går kunden ut med mitt märke på fötterna. Det hamnar på
frukostflingorna hemma på bordet eller det sitter på TV:n. Det
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finns i din fysiska miljö, det skapar närvaro. Det är mycket
svårare när man är tjänsteföretag.”

(Jaxvall Design)

Detta tyder på att det är själva gestaltningen som blir problematisk när det gäller
varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Precis som Brand Management påpekar är
identiteten lika svår att ”ta på” oavsett det är en vara eller en tjänst - identitet är i
sig någonting immateriellt. Att konsumenten inte kan se den rena tjänsten, leder
dock enligt samma respondenter till att det kan vara viktigare att ta fram både en
varumärkesidentitet och en varumärkespersonlighet i tjänsteföretag.

5.4.1 Att göra tjänsten påtaglig

Merparten av respondenterna påpekar att det på grund av tjänstens
immaterialitet gäller att produktifiera densamma. Genom att paketera och
uttrycka tjänsten som om den vore en vara, blir det lättare för konsumenten att
förhålla sig till tjänsten. Som Åkestam-Holst ser på det, är det primära syftet
med objektifierandet att skapa så många ytor som möjligt att arbeta med för att
därigenom lättare kunna prata med människor om erbjudandet. Corporate
Missions anser att tjänsteföretag bör tänka mer konsumentvaruorienterat på så
sätt att man funderar över erbjudandets nytta och paketerar tjänsten därefter. En
förklaring till varför branschen inte kommit längre än att man fortfarande måste
försöka materialisera tjänster, tror respondenterna på Åkestam-Holst är att de
som jobbar med varumärkesfrågor har mer erfarenhet av att jobba med fysiska
produkter och följaktligen överför detta arbetssätt även till tjänsteföretag.

Respondenterna har varierande lösningar på hur tjänsten kan produktifieras eller
göras mer påtaglig. På Corporate Missions menar man att ICA-banken utgör ett
bra exempel där en tjänst paketeras på ett förtjänstfullt sätt. Genom att skapa
tydliga produkter och basera dessa på ICA:s varumärkesidentitet och position,
görs tjänsten mer ”påtaglig” för konsumenten. Kunden associerar ICA-banken
till det redan välkända ICA vilket indikerar att ett förtroende skapas för tjänsten
och det blir lättare för konsumenten att i förväg utvärdera vad han eller hon
kommer att få. Ariom ser att ett sätt att produktifiera tjänsteföretagets
erbjudande är att påvisa tidigare arbeten och uppdragsgivare och därmed även
påverka hur företaget uppfattas.
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”Det höjer statusen på företaget, vi jobbar med SAAB, vi jobbar
med Ericsson world wide…ja, då får man också en tyngre

position…i och med att man inte kan visa någonting, en vara
eller någonting, är det man gjort tidigare viktigt.”

 (Ariom)

På Brand Management ser man skapandet av karaktärer som ett sätt att ge
konsumenten något mer påtagligt att förhålla sig till. Karaktärer är med andra
ord ett sätt som används för att produktifiera tjänsten. Som exempel tar
respondenterna Manpowers karaktär Nisse, en karaktär som de anser vara
skapad i syfte att personifiera och synliggöra en annars osynlig tjänst.

”Konsumenten har mycket lättare att förhålla sig till Nisse än till
”tom luft” så att säga”.

(Brand Management)

Genom att skapa en karaktär kring tjänsten, fastslås vad tjänsten ska utstråla.
Tanken är att den fiktiva person som skapas ska stå för och utstråla just de
egenskaper som varumärket står för. Det ska med andra ord gå att sätta
likhetstecken mellan Nisses egenskaper och Manpowers tjänster.

Ur vissa aspekter uppstår enligt respondenterna problem, eller utmaningar, vad
gäller gestaltningen av varumärkesidentitet för tjänsteföretag. Dessa problem går
främst att härröra till tjänstens immateriella natur, att tjänsten är någonting
diffust som inte går att ta på. Att detta skulle leda till att kommunikationen av
varumärkesidentiteten försvåras, vilket de Chernatony & Segal-Horn (2001)
menar, framgår dock inte ur intervjuerna. Just immaterialiteten är annars en av
tjänstens karaktäristika som de Chernatony och Segal-Horn (2001) menar har
avgörande betydelse för arbetet med varumärkesidentitet i tjänsteföretag.
Respondenterna har funnit sätt att komma runt detta problem i form av
produktifiering vilket innebär att man på olika sätt söker skapa någonting för
konsumenten att förhålla sig till. Ett antal respondenter uppger att tjänsteföretag
i syfte att påtagliggöra tjänsten, bör tänka mer varuorienterat. Intressant att
nämna är att detta, att överföra varubaserade teorier på tjänsteföretag, anses vara
en brist som uppmärksammats av bland annat de Chernatony och Dall’Olmo
Riley (1999).
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5.5 Medarbetarna gör tjänsten

Respondenterna på Åkestam-Holst menar att mycket handlar om dagsform i
tjänsteföretag. Eftersom byrån själva är ett tjänsteföretag, upplever även de detta
”problem” och menar att verksamheten i princip börjar från noll varje morgon.
Vidare menar samma respondenter att tjänsteföretaget kan göra allting rätt,
paketera allting, se till att alla har samma uniformer och så vidare, är det sen
någon medarbetare som beter sig illa i det ögonblick då tjänsten levereras,
förstörs allt detta arbete.

Något som samtliga respondenter påpekat i större eller mindre omfattning är
vikten av att få med sig medarbetarna i arbetet med varumärkesidentiteten. Det
finns en medvetenhet hos respondenterna om att arbetet med
varumärkesidentitet inte bara är viktigt gentemot kunden utan även har
konsekvenser för det interna arbetet. Jaxvall Design menar att det är i den
interna förankringen som den största utmaningen vad gäller varumärkesidentitet
i tjänsteföretag återfinns. Personalen är i många fall tjänsten, vilket gör det
interna perspektivet på arbetet med varumärkesidentitet viktigt. Medarbetarna
har enligt Ariom en stor roll i alla företag och deras uppfattning om
varumärkesidentiteten är viktig. Även Brand Mangement påpekar vikten av att
ha medarbetarna bakom sig i varumärkesarbetet och menar att detta inte är
begränsat till att gälla endast tjänsteföretag, utan är av vikt i alla typer av
företag. Men trots att det är viktigt i samtliga företag, anses det av båda dessa
respondenter som ännu viktigare i tjänsteföretag.

”Jag får nog korrigera mig lite vad jag sa tidigare för det kanske
är lite viktigare att alla är betydligt mycket mer införstådda och
agerar betydligt mycket mer därefter i ett tjänsteföretag än i ett

varuproducerande företag”.
(Brand Management)

”Det är lika viktigt att en svetsare pratar positivt om företaget
annars försämrar man varumärket. Däremot om man jobbar med

konsulter eller liknande så är det ju fler som frontar kund och
naturligtvis så är det ju jätteviktigt vad de säger. ”

(Ariom)

En förklaring till varför det interna perspektivet på varumärkesarbetet blir än
viktigare i tjänsteföretag, ges av bland annat Telia där man menar att
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tjänsteföretags personal har större kontaktyta med kunden än vad som är fallet i
varuproducerande företag. En Telia-kund träffar relativt ofta en representant från
företaget varmed den kontakten blir mycket viktigare för ett tjänsteföretag. Den
stora direktkontakt som de anställda på ett tjänsteföretag har med kunden, gör att
deras uppfattning om varumärket blir viktig. De signalerar helt enkelt mycket
om företaget. Även Posten understryker personalens roll i att uttrycka
varumärket Postens identitet och menar att det som den egna personalen säger är
oerhört mycket viktigare än det som sägs i reklamen.

”Man kan också vara klar över att det som egen personal säger
är oerhört mycket trovärdigare än det som sägs i reklamen. Det

har en väldigt stark inverkan.”
(Posten)

5.5.1 Medarbetarnas insikt i varumärkesidentiteten

För att nå intern förankring samt minska risken för att varumärkesarbetet endast
blir ett jättedokument som hamnar i bokhyllan, är det av hösta vikt att gå ut i
organisationen och informera och förklara vad man gör samt anledningarna
därtill. Brand Management går i ett tidigt stadium ut i uppdragsorganisationen
och förklarar för medarbetarna vad som händer, så att det som de uttrycker det
”inte blir så att man en vacker dag ska byta keps från grön till gul och
medarbetarna inte förstår vad som hände och varför”. Det är av central betydelse
att få medarbetarna att förstå varför detta ”kepsbyte” var nödvändigt och vilken
djupare inverkan det har på verksamheten. Förståelsen menar respondenterna
bäst uppnås genom att involvera medarbetarna i arbetet och se till att de känner
att det är de som äger frågan om varumärkesidentiteten.

”…att få dem själva att äga frågan så att säga, så att det inte blir
någonting som man har en rolig fest eller kick-off kring men inte
kommer ihåg dagen efter varför man egentligen var där och går

tillbaka till sina gamla rutiner”.
(Brand Management)

Vikten av att i inledningsskedet av ett varumärkesarbete förankra tankarna
internt exemplifieras av Telia. I Telia vill man att samtliga anställda ska agera
ambassadörer för företaget och försöker jobba efter ett projekt som kallas
”Living the brand”. Det går enligt respondenten inte att ”sätta” ett varumärke
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utan att ha ett sådant projekt där personalen görs införstådd i företagets
värderingar. Syftet med projektet är att förändra beteendet hos de anställda för
att på så sätt komma närmare den identitet Telia vill ha. Att den interna
förankringen uteblev i initialskedet av arbetet med den utvecklade identiteten
skapade svårigheter att få medarbetarna att leva efter den ”nya” identiteten och
de värderingar som den innefattar.

”Det gick inte att kommunicera det internt. Vi kunde ju
kommunicera att såhär ska vi se ut, men vad står vi för? Det går
inte att sätta ett varumärke utan att man har ett ”living brand”

så att säga.”
 (Telia)

En intressant aspekt som tas upp av Åkestam-Holst är att arbetet med
varumärkesidentitet ibland faktiskt kan dras för långt och att företaget blir
väldigt stereotypt. Någon i företagsledningen har enligt respondenterna tänkt till,
”tänk om alla kunde följa det här”. Genom att göra upp listor i stil med ”våra tio
lagar”, preciseras vad de anställda får och inte får säga, hur de anställda är, vad
man ska uppfylla och så vidare. Risken som Åkestam-Holst ser i detta är att
vissa av dessa punkter är omöjliga, orimliga eller att ingen vill ställa upp på
dem. Detta indikerar att de fördelar som finns med att arbeta med
varumärkesidentitet, även kan få negativa konsekvenser på företaget. Åkestam-
Holst resonemang tyder på att den viktiga interna förankringen inte får dras så
långt att den resulterar i att medarbetarna visserligen är medvetna, men blir
avogt inställda genom en minimal individuell frihet i arbetet.

5.5.1.1 Att involvera medarbetarna i arbetet

Corporate Missions menar att alla personer i ett tjänsteföretag har sina åsikter,
tankar och idéer och att man på det uppdragsgivande företaget ofta vill att alla
ska vara med i arbetet med att utveckla företagets identitet.

”…och därför är det väldigt bra att jobba…låta människor få
hjälpa till istället för att tala om. På samma sätt, för att fortsätta

konkretisera, när vi arbetar med vision, mission och values så
försöker vi göra det med en så bred grupp som möjligt i

företaget. Så att det inte blir så att det bara är
marknadsavdelningen som gör det här, och så skickar de ett

memo till personalavdelningen ”det här är våra värderingar”.
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Jaha, säger personalavdelningen, är det det! Det var ju
intressant att höra. Pang, säger det så åker den där stora muren
upp emellan, som redan finns där för övrigt, men ännu större blir

den då. De ska vara med också.”
(Corporate Missions)

En anledning till att involvera medarbetarna återfinns hos respondenterna på
Brand Management som är övertygade om att medarbetare som är med och
påverkar i processen, även bidrar med ett större engagemang i
varumärkesarbetet. Både Brand Management och Corporate Missions menar
dock att arbetet med varumärkesidentiteten riskerar att bli tungrott och i
slutändan svårt att få ihop om för många involveras i arbetet. Av denna
anledning ser man på Corporate Missions att det behövs en stark ledning som
kan lyssna och ta till sig, göra sin egen analys, stå för den och säga att ”så här är
det”, annars riskerar arbetet att stanna upp.

”Det är väldigt svårt för det blir lätt så att VD säger att nu får
alla vara med och tycka och tänka och så blir det liksom inget

reslutat för de kan inte ta tag i det här, samla det till ett uttryck.”
 (Corporate Missions)

Ariom och Jaxvall Design uppger att det är personer högt upp i företaget som
har kunskapen om, samt fingertoppskänsla för, vad som händer i organisationen,
information som behövs för att varumärkesarbetet ska bli bra. Brand
Management menar att företagsledningen är de yttersta bärarna av varumärket,
om dessa personer inte är engagerade och brinner för arbetet, är det inte heller
troligt att det får någon större genomslagskraft. Dessa högre nivåer måste inte
bara finnas med i arbetet, deras engagemang måste även spridas till lägre nivåer
i organisationen.

5.5.1.2 Att kommunicera varumärkesidentiteten internt

Samtliga konsulter menar att deras arbete på ett eller annat sätt kommuniceras
internt i uppdragsorganisationen. På framförallt reklambyråerna samt Jaxvall
Design förefaller det vara så att någon form av ”varumärkesmanual” tas fram
som medarbetarna i uppdragsorganisationen ska ha till hjälp i det fortsatta
varumärkesarbetet. Jaxvall Design menar att medarbetarna med hjälp av en
sådan manual själva ska kunna ta fram material inför exempelvis evenemang
utan att behöva anlita Jaxvall Design. För att detta ska fungera krävs att
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medarbetarna får se helheten och känna och förstå hur varumärket ska upplevas.
Genom att visa de anställda exempel på lyckade, snygga kampanjer som
verkligen framhåller hur varumärket uppfattas visuellt samt förklara varför,
skapas enligt Jaxvall Design en starkare identitet. Detta gäller dock endast de
visuella uttrycken av identiteten. Man menar att djupet i förståelsen för
varumärkesidentiteten kan vara olika på olika nivåer i företaget.

”Ju mer du gå ner i nivå så kanske du är vanlig anställd och då
kan det kanske handla om att du får en brand book eller en

event-manifestation där det här launchas, jag är med på något
där det presenteras internt…[…] så kanske jag får med mig

någon liten grej som beskriver det här varumärket i
upplevelseperspektiv”.

(Jaxvall Design)

Tvärtemot detta är både Brand Management och Corporate Missions noga med
att understryka att man inte vill att arbetet ”endast” resulterar i en denna typ av
”brand book”. På dessa båda företag uppger man att en djupare förståelse för
varumärkesidentiteten eftersträvas. Uppdragsorganisationens medarbetare ska
göras till ambassadörer för varumärkesarbetet, detta kan enligt Corporate
Missions inte uppnås endast med en ”brand book”.

”Vad många gör är att de gör en ”brand book”, på
marknadsavdelningen. Så gör man den väldigt pedagogisk och

talar om vad varumärket är för någonting, vilka värderingar, vad
är vi och vad är vi inte och så där. Sen skickar man ut den till
övriga, varsågod! Men det gör ju ingen nytta, det händer ju

ingenting. Händer inte ett smack. Det här måste ju förankras”.
(Corporate Missions)

På Posten menar man att man har insett vikten av att ha en internt sammanhållen
identitet. Ett led i att uppnå denna är att förmedla Postens vision och värderingar
via en interntidning. Det beteende som önskas från de anställda konkretiseras
genom berättelser om lyckade och mindre lyckade försök att förverkliga Postens
vision. På Telia uppges den externa kommunikationen motsvaras av ett liknande
internt budskap. Kundfront och kundtjänst informeras om företagets
annonseringar och vad budskapet är innan annonsen går ut. Därtill finns inom
Telia ett intranät där samtliga anställda kan ta reda på vad som händer i
företaget.
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5.5.2 Viktigt men svårt att gå utanför marknadsavdelningen

Ett problem som påpekas av både Telia och Corporate Missions är den skillnad i
tankesätt och terminologi som finns mellan framförallt personal- och
marknadsavdelningen. Corporate Missions menar att det är centralt för
tjänsteföretag att inse att det inte bara är marknadsavdelningen som jobbar med
varumärket utan att detta jobb är tillägnat samtliga företagets avdelningar. Just
personalavdelningen är enligt samma respondent ett exempel på en avdelning
som inte alla gånger insett detta, man tror att man endast jobbar med
organisationen. Här gör dock Corporate Missions ett intressant påpekande i det
att organisation och varumärke i många avseenden är samma sak, men sett ur
olika perspektiv. Detta är det dock svårt att få samtliga avdelningar att förstå.

”…personalavdelningen jobbar också med varumärket och det
har de jätte, jättesvårt att förstå för de jobbar med

organisationen. Informationsavdelning jobbar med varumärket,
ja det är lite lättare att förstå. Men de som kanske står på golvet
och producerar eller designar produkter, nja de har svårt att se
det. Organisation och varumärke är samma sak fast sett ur olika

perspektiv, tycker jag i alla fall. I tjänsteföretag alltså.”
(Corporate Missions)

Skillnaden i tankesätt medför således en utmaning i att riva murarna och få alla
inom organisationen att förstå att de jobbar med varumärket. Inom Telia har
man upplevt just detta problem i samband med sitt ”Living the brand” projekt.

”Vi har länge velat köra ett sånt här ”Living the Brand projekt”.
Det handlar om att försöka förändra beteendet hos våra

medarbetare, leva varumärket. Förra gången vi försökte dra
igång det, gick det inte för att vi fick inte HR och interninfo att

hänga på. Det måste ju liksom vara ett samarbete mellan Human
Resource, internkommunikation och oss, för det berör alla

delar.”
(Telia)

Projektet har haft svårigheter att vinna gehör internt, vilket förklaras med de
olika avdelningarnas skiljda terminologi. Marknadsavdelningen har sin
terminologi som bygger på varumärkestänkande och HR- eller
personalavdelningen har sin som huvudsakligen bygger på företagskultur. Ibland
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kan det därför vara lite svårt att mötas. Trots att man oftast menar samma sak,
menar Telia att olika discipliner är sprungna ur olika läror eller teorier och
därmed kan ha svårt att förstå varandra.

Bland respondenterna finns en tydlig uppfattning om att det har stor betydelse
att få med sig medarbetarna i arbetet med varumärkesidentitet. Detta anses vara
av stor vikt i samtliga företag, oavsett om de är varu- eller tjänsteproducerande,
men åsikter om att vikten är än större i tjänsteföretag framförs också. Den
uppfattning om vikten av varumärkesidentitetens interna förankring som
respondenterna givit uttryck för, känns igen hos de Chernatony och Segal-Horn
(2001) vilka menar att varumärkesarbetet blir ett internt verktyg som utgör stöd
för interna såväl som externa aktiviteter. Även de Chernatony och Dall’Olmo
Riley (1999) påvisar medarbetarnas vikt då de menar att tjänsteupplevelsen är
mycket influerad av de anställda som levererar tjänsten. Aaker (1996) påpekar
att varumärkesidentiteten även måste kommuniceras internt så att
organisationens medlemmar är medvetna om vad varumärket står för.

Att få med sig medarbetarna innebär enligt respondenterna att en djupare
förståelse skapas för varumärkesidentiteten och vad denna står för.
Medarbetarna måste förstå vad som händer och varför. Denna tanke får i teorin
stöd av Randall (1997) som menar att det gäller att gå bortom ”ha en trevlig dag
syndromet”. Lyckas man inte med detta, det vill säga uppnå en djup intern
förståelse för varumärkesidentiteten, kan företaget sägas ha hamnat i den
externorienteringsfälla som Aaker (1996) pratar om. Med denna åsyftas en
situation där identiteten inte är tillräckligt förankrad internt varmed problem i
interaktionen mellan kunden och företaget kan uppstå. Detta tyder på att det
även hos Aaker finns viss insikt i vikten av det interna perspektivet.

Negativa aspekter som arbetet med varumärkesidentitet kan leda till, nämns inte
i empirin i någon större utsträckning. En aspekt som dock tas upp är faran i att
bli för styrd och förlora flexibilitet på grund av att personalen blir alltför lika.
Aaker (1996) pratar om är ett antal fällor som företag som arbetar med
varumärkesidentitet kan hamna i, denna aspekt som behandlar medarbetarna
nämns dock inte.

Åsikter om på vilket sätt varumärkesidentiteten bör kommuniceras internt i
organisationen skiljer sig delvis respondenterna emellan. Den interna
kommunikationen är något som inte tas upp varken hos Aaker (1996) eller
Kapferer (1997). Den teoretiker som tar upp ämnet är Mitchell (2002) som riktar
kritik mot många tjänsteföretag som arbetar med varumärkesidentitet. Han
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menar att den information som delges de anställda inte är utformad på ett
tillräckligt intressant sätt och menar vidare att företag alltför ofta nöjer sig med
att skicka ut PM eller annat färgglatt material och tror att arbetet därmed är
gjort.

5.6 Relationen är central i tjänsteföretag

Vikten för ett tjänsteföretag att arbeta med relationsbyggande påpekas av bland
annat Ariom och Brand Management. Ariom menar att tjänsteföretag ofta vill
vara personliga, komma närmare kunden och vara mer kompis än vad som är
fallet i varuproducerande företag. Hur man bemöter kunden och vilken service
denne upplever sig få, är andra centrala bitar för ett tjänsteföretag att tänka över
så att de uttrycker varumärkesidentiteten. På Brand Management menar
respondenterna att relationen till kunden är ytterligare en kanal som
tjänsteföretag kan använda sig av för att kommunicera sin identitet.

”Just tjänsteföretag kanske har ytterligare en kanal att prata om
i och med att de bygger relationer, i alla fall mer relationer än
när du köper en liter mjölk. Det är större förtroende att köpa en
tjänst än att köpa en liter mjölk, de arbetar säkert mer med de

kanalerna”.
(Brand Management)

Ariom menar dock att det finns en fara i att tjänsteföretaget blir för personligt.
Detta anser respondenten vara en konsekvens av att företaget i fråga är för
otydligt med sitt varumärke. Det gäller att tydliggöra avsändaren bakom
erbjudandet annars riskerar företaget att kunden får en starkare relation till en
viss medarbetare än till själva företaget och varumärket.

”Till exempel om du kommer till mig och jag jobbar någonstans
och köper vissa tjänster av mig så köper du mig som person och

inte själva företaget. Företaget jobbar inte så mycket med att
säga att det är vi och det kan vara problem. En tydlig

avsändare…sen finns det de som valt en viss typ av strategi,
kunden ska köpa av personer och inte företaget och då har man
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ju valt det. Men då när det byts ut folk så byts ju oftast kunderna
ut och det är ju en miss. Det blir för personfokuserat…”.

(Ariom)

Tjänsteföretaget måste således verka för att det är mellan varumärket och
konsumenten som relationen uppstår och inte mellan en viss medarbetare och
konsumenten. Det är lätt att en kund har en relation till exempelvis en viss
revisor och inte till den revisionsbyrå som han eller hon företräder. I en situation
där revisorn väljer att lämna organisationen är det därmed lätt att kunden följer
efter.

Relationsaspekten av varumärkesidentiteten påtalas av Kapferer (1997) i
identitetsprismat. I linje med respondenterna menar han att ett varumärke är en
relation. Det är genom relationen som kunderna binds samman med varumärket.
Till skillnad från Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) nämner dock inte
empirin att relationen bidrar till att produktifiera tjänsten genom att
konsumentens osäkerhet i anslutning till köpet minskar.

5.7 Varumärkesidentiteten ger fördelar gentemot
omvärlden

Möjligheten att genom varumärkesidentitet differentiera eller särskilja företaget,
är något som i stort sett samtliga respondenter uppger som en anledning till
varför tjänsteföretag ska arbeta med varumärkesidentitet. I dagens samhälle där
en konsument dagligen nås av en ofantlig mängd budskap, gäller det för företag
att utmärka sig på något sätt. Eller som Brand Management uttrycker det, ”finns
det 20 Poolia, vill man kanske inte vara det 21:a”. På senare tid uppges tjänster
ha kommit mer och mer vilket gör att man inom tjänstesektorn måste tydliggöra
sin identitet och sig själv som avsändare. Tuffare konkurrens och en stor mängd
budskap leder helt enkelt till att företaget måste sträva efter att göra sig unikt.

”Varje dag möts vi av mellan 7-8000 budskap. För att då synas
med något som är immateriellt, krävs att du blir någon. Blir du

inte någon så lägger man inte märke till dig. Vikten av att
verkligen vara tydlig i det där, är än mer viktigt för var dag som
går. Tjänster har kommit mycket mer vilket gör att man även där
måste se över de här frågorna, arbeta med dem och driva dem.”

(Brand Management)
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”Ju tuffare det blir att hålla sig kvar, ju viktigare är det att du är
bra på alla delarna och ju mer samsyn kommer man ju att ha på

att alla ingredienserna är viktiga.”
(Åkestam-Holst)

Den hårda konkurrensen och den stora mängd information som präglar
marknaden idag gör alltså att det finns ett behov av att tydliggöra sitt erbjudande
och göra sig unik. Varumärkesidentitet uppfattas som en möjlighet till att göra
tjänsteföretaget tydligt och unikt.

5.7.1 Varumärkesidentitet för att skapa andra värden än
funktionella

Brand Management menar att det tidigare har varit tillräckligt för företag att
konkurrera med funktionella värden, det vill säga vad kunden får i form av den
funktionella sammansättningen av erbjudandet. På dagens marknader har sådana
fördelar blivit alltför lätta att kopiera och företag måste därför komplettera
genom att ställa sig frågan vilka värden eller vilken mening som företagets
varumärke ska symbolisera, det vill säga tydliggöra sin varumärkesidentitet.

 ”det [funktionella fördelar] är lätt att kopiera, då måste man ta
upp den här personen som folk kan likställa sig med och förstå

och dela samma åsikter som. Det blir varumärket, det är det som
också är väldigt svårt att kopiera. Man kan försöka efterlikna

någon annan men det blir bara en kopia”.
 (Brand Management)

I linje med detta uppger Åkestam-Holst att det idag till stor del handlar om
differentiering och om faktorer såsom personalpolitik och samhällsengagemang,
att visa att man bryr sig lite mer och att man gör någonting mer än vad
konkurrenterna gör. En samling mjuka värden måste komplettera de funktionella
fördelarna och bidraga med något litet extra som är unikt och svårt att kopiera.

”Det handlar mycket om att produktfördelar eller tjänstefördelar
har otroligt kort livslängd. Du kan inte leva på dem allena, du
måste bygga in en massa andra mjuka värden  som är svåra att
kopiera, som i slutändan handlar mycket om personlig touch”.

(Åkestam-Holst)
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Telia menar i linje med ovanstående citat att det måste finnas andra värden som
tilltalar människor än enbart de funktionella. Brand Management talar om att det
handlar om att förse sitt varumärke med en ”laddning”, det vill säga en
association, attityd, känsla etcetera. Denna ”laddning” syftar till att stärka
kundens band till varumärket.

” Du kan gå och köpa din Skoda och tycka att ”det är väl en bra
bil”. Sen sitter du på en middag och så är det någon som

kritiserar dig för att du har köpt en Skoda och du tycker att ”ja,
jäkla skitbil, men den var billig”. Så du har egentligen ingenting
mer för det där varumärket än att den var väldigt billig, du har
liksom ingen känsla för det eller försvarsbilder för det. Det är

per definition ett ganska svagt varumärke. Hade du däremot gått
och köpt en BMW och någon hade sagt att ”det är en jäkla

skitbil” så garanterar jag att du hade svarat att ”nej, det är en
jäkligt bra bil. Det är bra kvalitet, den är rolig och köra och så

vidare”. Du svarar med en massa argument vilket gör att det blir
ett mycket starkare varumärke.

(Brand Management)

Att det inte enbart går att tilltala konsumenten med funktionella värden, leder
enligt Telia till att det blir centralt att ha en relation till kunden. För ett företag i
Telias storlek är det dock inte möjligt att ha en personlig relation till samtliga
kunder, utan relationen måste skapas genom varumärket. Corporate Missions
menar att en medveten identitet som uppfylls av företaget är en förutsättning för
att en varaktig relation ska kunna uppstå mellan kund och varumärke.

”Man kan inte ha en relation med någon om man inte vet vem
man själv är för då hittar man på, och då får man ingen relation.
Man kan ha en kort relation. Om jag låtsas vara någon annan så

kan det uppstå en kort relation mellan oss och den kan vara
spännande i sig, men den lär inte fortsätta för du kommer att

genomskåda att jag faktiskt inte var verklig.”
(Corporate Missions)
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5.7.2 Varumärkesidentitet skapar tydlighet

Flertalet av respondenterna påpekar tydlighet som ett huvudskäl för
tjänsteföretag att arbeta med varumärkesidentitet. Att veta vad företaget
erbjuder, vilka värderingar de har och vad de står för ger enligt Ariom en
trygghet för kunden. Det är endast genom att vara medveten om och konsekvent
med vilken identitet det är som ska uttryckas som tydlighet kan uppnås. Det
gäller att förmedla vad företaget egentligen erbjuder och vad som gör dem
unika. Merparten av respondenterna, däribland Åkestam-Holst, påtalar att det
många gånger är när tydligheten saknas som företag uppmärksammar och börjar
arbeta med sin varumärkesidentitet.

”Det är just det som allt det här handlar om, det är ett tydligt
alternativ till något som är otydligt ofta. Det är väl därför man
oftast vill börja jobba med det som tjänsteföretag, man vill vara

tydlig”.
(Åkestam-Holst)

Behovet av att tydliggöra sig och sitt erbjudande är alltså det som många gånger
får tjänsteföretag att börja arbeta med varumärkesidentiteten. För att det ska
finnas en tydlighet i vad företaget gör, och varför det är unikt, är det enligt
Ariom viktigt att vara medveten om varumärkets identitet och att kunna beskriva
det i konkreta termer. Kunden måste helt enkelt veta varför han eller hon ska gå
till just detta företag och köpa tjänsten. För en stor organisation menar Posten att
det finns ett behov av att vara distinkt och ge ett så tydligt intryck som möjligt
för att underlätta för kunderna.

”…man måste försöka separera sitt eget företag från andras. Om
inte annat för att man inte ska åsamka kunderna bekymret av att

de väljer fel.”
(Posten)

Posten vill alltså genom varumärkesidentiteten göra sitt erbjudande tydligt för
kunden. Även Telia vill att kunden genom varumärkesidentiteten ska känna igen
och veta vad Telia står för att möjliggöra en relation till kunden.

”Du måste ha en preferens hos kunden. Annars är det någon
annan som blir bästa vän med kunden och då väljer kunden den
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istället. Det är det allting handlar om, att skapa relationer och
gillande hos kunden”.

(Telia)

Åkestam-Holst ser att en anledning för tjänsteföretag att arbeta med
varumärkesidentitet kan vara att företagets bransch har ”börjat röra på sig”, som
man uttrycker det. Med detta menar man att övriga konkurrenter har börjat jobba
med sin varumärkesidentitet och har därmed förtydligat bilden av sig själva.
Företaget i fråga kan då känna att de inte har något tydligt erbjudande till
marknaden, man känner sig osynlig. I samma anda menar Corporate Missions
att företag ofta känner att de behöver göra något åt sin profil eller image och
därmed kommer i kontakt med varumärkesidentitet. Arbetet med
varumärkesidentitet kommer således som en följd av att man vill göra sig mer
känd eller tydlig på marknaden. En förutsättning för att vara tydlig på
marknaden är att ha kännedom om vilket erbjudande man vill vara tydlig med,
en kännedom som bottnar i en varumärkesidentitet enligt Corporate Missions.

”Vi tycker att vi är profillösa, otydliga, okända, ökända……så
man kommer ofta inte och frågar efter ”vi måste jobba med vår
varumärkesidentitet”, det är inte speciellt vanligt…ofta kommer

man och säger att vi måste göra en annonskampanj, vi är så
okända eller vi måste byta namn eller vi måste ha en ny logotype
eller något sådant. Då går frågan alltid tillbaka till ”okej, vilka

är ni då?” ”
(Corporate Missions)

Enligt empirin kan arbete med varumärkesidentiteten ge företaget
särskiljningsfördelar i den konurrensutsatta omvärlden genom att bidraga med
andra värden än funktionella samt att möjliggöra tydlighet gentemot marknaden.
Särskiljningsförmågan är det huvudargument som står att finna i teorin för att
arbeta med varumärkesidentitet. Gemensamt för samtliga respondenter är
uppfattningen att varumärkesidentiteten bidrar med möjligheter att skapa andra
värden än funktionella i erbjudandet till kunden. Det är framförallt två sätt som
framhålls. Det ena handlar om att innefatta emotionella värden i form av vilka
värderingar varumärket representerar. Det andra handlar om skapa en relation
till kunden. Dessa två aspekter återfinns även i teorin i fråga om utformandet av
erbjudandet till kunden. Självuttryckande fördelar är dock något som träder fram
i teorin men har inte varit framträdande i vår empiri, endast en aktör tog upp
denna sorts fördelar som anledning till varför tjänsteföretag arbetar med
varumärkesidentitet. I linje med Dall’Olmo Riley och de Chernatony (1999)
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som ser att en av de stora utmaningarna för tjänsteföretag ligger i att föra ut
erbjudandet på ett tydligt sätt framhålls i empirin möjligheten att genom en
medveten varumärkesidentitet skapa tydlighet och ett tydligt erbjudande visavi
sina konkurrenter.

5.8 Varumärkesidentiteten ger fördelar gentemot den
egna organisationen

Många av de argument som framförs för tjänsteföretag att arbeta med
varumärkesidentitet handlar om den möjlighet till kontroll och samstämmighet i
konsumentens upplevelse som den ger upphov till. Jaxvall Design menar att
arbetet med varumärkesidentitet är en förutsättning för att en kontrollerad
upplevelse ska kunna frambringas av varumärket. Denna kontroll kan endast
uppnås i det fall som företaget förstår och har tänkt igenom alla de delar som
tillsammans utgör varumärkets identitet. Åkestam-Holst ser ett argument för
tjänsteföretag att arbeta med varumärkesidentitet just i att tydliggöra för sig
själva vilka delar som identiteten byggs upp av. Mycket av arbetet med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag handlar om att tala om för sig själv vem man
är.

Det är inte bara gentemot kunden som det är viktigt att veta och tala om vem
man är, detta uppges av bland annat Brand Management vara minst lika viktigt
för organisationens inre liv. Corporate Missions menar att det handlar om att
bygga en företagskultur som kan förverkliga den grundläggande tanken och idén
bakom varumärket och menar vidare att en medveten identitet blir ett slags
regelverk eller förhållningssätt. Om samtliga medarbetare är djupt införstådda i
och arbetar efter detta förhållningssätt, kan en enorm styrka vinnas.

”Jag kan inte ha en bra idé om jag inte vet vem jag är, i alla fall
inte i tjänstföretag återigen. Jag måste veta det först och främst,

annars funkar det inte. VD:n eller företagsgrundaren har en
strålande idé och anställer en massa folk. Men han är urusel på
att bygga en företagskultur som förstår varför han har skapat

den här idén och varför den är bra, inte mer än på pappret. Men
i grund och botten så är det ingen som fattar någonting. Det

företaget kommer aldrig att funka, det måste finnas en identitet i
botten.”

(Corporate Missions)
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För att kunna bygga den viktiga företagskulturen som ska förverkliga tanken och
idén med varumärket måste det finnas en varumärkesidentitet som talar om vilka
värderingar kulturen ska innefatta. Utan medvetenheten om
varumärkesidentiteten är det således svårt att medvetet forma en relevant
företagskultur.

Tidigare konstaterades att en av varumärkesidentitetens fördelar var att
tydliggöra företagets erbjudande för kunderna samt även vad företaget står för.
På ett liknande sätt menar merparten av respondenterna att mycket av arbetet
med varumärkesidentitet i tjänsteföretag syftar till att skapa stolthet samt
engagemang och tydlighet för företaget och varumärket bland de egna
medarbetarna. Det kan enligt Jaxvall Design ibland vara luddigt för de anställda
i  tjänsteföretag var de jobbar, vad företaget egentligen gör. Det är viktigt att
tydliggöra vad varumärket erbjuder och skapa intern förståelse för varumärket
för att vinna sann styrka i fråga om tjänsteföretagets varumärke. Närvaron av en
intern stolthet inför varumärket och de värderingar det innefattar hjälper till att
stärka varumärket.

”Det är jätteviktigt att alla på tjänsteföretaget vet vad det står
för, vad man gör och att man är väldigt stolta över det och

jobbar med det och ser hävstångseffekten i att få använda sig av
det här stora, starka, sköna varumärket.”

(Jaxvall Design)

Corporate Missions tar resonemanget ett steg längre och menar att om
medarbetarna inte är klara över varumärkesidentiteten, kommer inte kunderna
heller att förstå varumärket. Varumärkesidentiteten håller samman företaget
internt genom en mening och en kultur och reducerar därigenom risken att
tjänsterna, varumärket och identiteten blir otydlig.

”Har vi inte identiteten så kan vi inte göra någonting av det där
ordentligt. Då beter vi oss olika, alla människor i företaget beter

sig på sitt sätt, och det vi gör blir lite spretigt – lite olika
produkter hit och dit. Det vi säger blir ju lika spretigt det, eller

också så blir det något helt annat. Det är det sammanhållande.”
(Corporate Missions)

Även Ariom menar att arbetet med varumärkesidentitet syftar till att säkerställa
den interna sammanhållnigen, att de anställda vet att ”det här är vi, det här står
vi för och det är därför du ska välja oss”. Detta indikerar att
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varumärkesidentiteten bland annat syftar till att säkerställa att medarbetarna
säger samma saker och därmed avger ett enhetligt budskap. Posten påtalar hur
intern tydlighet kring varumärkesidentiteten förhöjer tjänstekvalitén och i
förlängningen ökar möjligheten till tydlighet mot omvärlden.

”…att vara tydlig i sina värderingar, vart man vill komma, vilken
vision det är, orsaken till att firman finns och så vidare i
förhållande till anställda, på sikt så påverkar det också

tjänstekvalitén och framtoningen och möjligheten att skapa den
här identiteten utåt.”

(Posten)

Flera respondenter uppger att varumärkesidentiteten även är till nytta i fråga om
rekrytering, både för arbetsgivare och arbetstagare. Jaxvall Design menar att
arbetet med varumärkesidentitet kan leda till att företaget knyter till sig de
medarbetare som man önskar. Posten är av uppfattningen att man genom sin
varumärkesidentitet möjliggör tydlighet gentemot arbetsmarknaden. Vidare
menar man att dagens företag inte bara utmärker sig genom sina produkter utan
även genom att man har lite olika relation till sina kunder. I detta avseende
präglas företagets styrka av vilka medarbetare man kan dra till sig.

”Företagets lagstyrka präglas av vilken typ av anställda det är
man kan attrahera.  Är man tydlig i de här egenskaperna blir det

bättre anställningsförhållanden, man kan sitta och föra en
diskussion ”så här är vi, vi vill prioritera ungefär de här

egenskaperna. Berätta hur du är”, och så finner man att man är
ungefär likadana och då kan den här alliansen gå rätt så bra

men om du då har andra värderingar än vi, då kan vi
rekommendera den där firman tvärs över gatan”.

(Posten)

Brand Mangement menar i linje med detta att det är viktigt att under
rekryteringen ta reda på huruvida den potentielle medarbetaren är villig att
brinna för varumärket eller inte. Om detta undersöks från början, ökar chansen
att organisationen når en gemensam grundsyn som möjliggör samstämmighet.

Många av de anledningar som i empirin anges för tjänsteföretag att arbeta med
varumärkesidentitet, har med aspekter i organisationens inre liv att skaffa.
Exempelvis leder arbetet med varumärkesidentitet till att man klargör för sig
själv vem man är och att skapa intern stolthet och engagemang. Dessa aspekter



VARUMÄRKESIDENTITET I TJÄNSTEFÖRETAG – strävan efter ett gemensamt ledmotiv

81

får inget större utrymme i den teori som behandlar varumärkesidentitet. De
Chernatony och Segal–Horn (2001) menar förvisso att en varumärkesidentitet
fungerar sammanhållande och gör så att företaget uttrycker sig enhetligt i
beteenden, erbjudanden, uttalanden och löften som är så viktigt i ett
tjänsteföretag. Detta kan hänföras till interna aspekter. Varumärkesidentiteten
som tydlighetsskapare, tas förvisso upp i teorin av Aaker (1996) och Kapferer
(1997). Dessa teoretiker menar dock att fördelen är gentemot marknaden, i
tjänsteföretag förefaller dock den interna förankringen vara en förutsättning för
extern tydlighet.
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6 SLUTSATSER OCH REFLEKTION

I rapportens avslutande kapitel kommer de viktigaste resultaten från föregående
kapitel att tolkas och höjas till en högre analytisk nivå, det vill säga vi söker öka
förståelsen för varumärkesidentitet i tjänsteföretag på ett mer övergripande
plan. Här tillåter vi oss att överskrida det empiriska materialet i syfte att nå
poängfulla tolkningar. Utifrån studiens resultat och övriga iakttagelser vid
genomförandet av denna studie, presenterar vi avslutningsvis våra förslag till
vidare forskning samt de rekommendationer vi önskar delge tjänsteföretag i sitt
arbete med varumärkesidentitet.

6.1 Heterogeniteten uppfattas som den största
utmaningen

Redan i inledningskapitlet uppmärksammades att litteraturen och det teoretiska
stödet för varumärkesidentitet i tjänsteföretag anses vara knapphändigt.
Utgångspunkten i debatten är att det föreligger vissa grundläggande skillnader
mellan en vara och en tjänst, varav de mest betydande anses vara tjänstens
immaterialitet och risken för heterogenitet. Trots dessa skillnader är den
teoretiska bas som finns att tillgå om varumärkesidentitet i huvudsak sprungen
ur förutsättningarna för en vara, varför mer forskning kring varumärkesidentitet
i tjänsteföretag efterlyses.

Även resultaten av empirin i denna studie betonar skillnader i form av
immaterialitet och heterogenitet. Den största utmaningen som enligt empirin
föreligger för tjänsteföretag som arbetar med varumärkesidentitet är
heterogeniteten. Vad gäller immaterialiteten har man kommit runt detta genom
att tänka mer varuorienterat och på olika sätt produktifiera/objektifiera tjänsten,
varmed denna faktor inte ger upphov till några större problem i arbetet med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag.

Heterogeniteten däremot framträder i ett flertal sammanhang. För det första i
samband med att varumärkesidentiteten ska vara trovärdig. Det handlar om att
kundens förväntningar på och faktiska upplevelse av tjänsten uppfylls vid
tjänsteleveransen. Manpowers Nisse som tidigare använts som exempel i denna
studie, kommer återigen till pass. Det gäller nämligen att Manpowers personal
kan leva upp till det som företaget utlovar genom Nisse, personalen måste så att
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säga vara Nisse. Det är med andra ord viktigt att den identitet som fastställs och
kommuniceras till omvärlden stämmer överens med det som kunden verkligen
upplever i förhållande till tjänsten. Heterogenitetsproblematiken framträder även
i samband med att tydligheten genom samstämmighet och en enhetlig bild
framhålls som grundläggande. Något som visar på att tjänsten måste utföras så
att kunden upplever den likadant varje gång.

Det som komplicerar tjänsteföretagets arbete med varumärkesidentitet, och
därmed utgör utmaningen, är att kundens kontaktyta med organisationen är stor i
ett tjänsteföretag. Den stora kontaktytan kommer av att medarbetarna i stor
utsträckning är tjänsten och därmed representanter för varumärkesidentiteten.
Att många anledningar till att arbeta med varumärkesidentitet i tjänsteföretag
enligt vår studie hänförs till interna aspekter, anser vi förklaras av den stora
kontaktyta som företagets medarbetare har med kunden. Arbetet handlar på
grund av denna om att skapa intern stolthet och engagemang och att tydliggöra
företaget och dess värderingar för medarbetarna, för att i nästa led kunna göra
identiteten tydlig för kunden. Resultaten av vår studie påvisar att det är svårt för
kunden att förstå företagets erbjudande om detsamma inte förstås av
organisationens medarbetare. Vi menar att intern tydlighet är ett medel för att nå
det som torde vara organisationens mål, att skapa en tydlighet gentemot
marknaden i syfte att differentiera sig och nå ut med sitt erbjudande

En förutsättning för få kontroll över varumärkesidentiteten och uppnå den
viktiga samstämmigheten i alla uttryck är alltså att varumärkesidentiteten är
internt förankrad. För att nå detta bör identiteten i det första steget fastställas
tydligt och i konkreta termer. Därefter måste medarbetarna få en verklig
förståelse för identiteten för att kunna förmedla densamma i kontakt med
omvärlden. Utifrån studiens resultat vill vi hävda att det inte räcker med att
endast informera medarbetarna om vad som kommer att hända utan en djupare
förståelse för varför detta händer krävs.

Frågan uppstår då hur företaget uppnår denna djupare förståelse. En möjlighet
som vår studie påvisar är genom företagskulturen. Denna utgör både en viktig
källa till identiteten och ett verktyg att använda i arbetet med
varumärkesidentitet i tjänsteföretag. Om företagskulturen och
varumärkesidentiteten korresponderar reduceras problemet med heterogenitet. I
det tjänsteföretag som lyckas med att nå samstämmighet mellan värderingarna i
företagskulturen och varumärkesidentiteten, ökar förutsättningarna för samklang
mellan kundens förväntningar och dennes faktiska upplevelse av tjänsten. Vi
menar att det, i det fall då varumärkesidentiteten och företagskulturen stöttar
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varandra, finns goda förutsättningar att uppnå den koherens som skapar en tydlig
och enhetlig bild.

6.1.1 Möjligheter som står att finna i byggstenarna

Med avstamp i den nyss förda diskussionen illustreras i nedanstående figur hur
byggstenarna som finns att tillgå kan användas för att komma över tjänstens två
huvudsakliga problemområden. Modellen kan sägas vara en vidareutveckling av
figur 6 som visade på de byggstenar som ett företag kan använda sig av i syfte
att uttrycka sin varumärkesidentitet.

Figur 9 Identitetskrysset

Målet är dels att åskådliggöra tjänsten och dels att göra densamma så
sammanhållen som möjligt, det vill säga komma runt immaterialitetsproblemet
samt minska heterogeniteten i tjänsteleveransen. Immaterialitetsproblemet
minskar genom tydligt utformade tjänsteerbjudanden, det vill säga
produktifiering av erbjudandet i syfte att skapa fysiska ytor att kommunicera
varumärkesidentiteten genom. Användandet av symboler, exempelvis i form av
karaktärer, är dock enligt denna studie än mer betydande för åskådliggörandet av
tjänsten och i förlängningen av varumärkesidentiteten. Genom karaktärer
förkroppsligas tjänsten och konsumenten får något att förhålla sig till.

Produkt

Symboler Organisation

Personlighet

Varumärkets
identitet

IMMATERIALITET

ÅSKÅDLIGGÖRA SAMMANHÅLLA

HETEROGENITET



VARUMÄRKESIDENTITET I TJÄNSTEFÖRETAG – strävan efter ett gemensamt ledmotiv

85

Heterogenitetsproblemet minskar genom frambringandet av sammanhållning
kring identiteten. Utifrån studiens resultat förefaller det vara så att personlighet
och organisation är det som verkar sammanhållande. Personlighet menar vi har
en sammanhållande effekt genom att medarbetarna agerar i linje med
varumärkets personlighet och därigenom förkroppsligar varumärkesidentiteten
varmed samstämmighet uppnås. Utifrån de resonemang som förts hittills i detta
kapitel, torde det stå klart att den absolut viktigaste byggstenen i ett
tjänsteföretag är den som vi benämner organisation. Detta då företagets kultur
ingår som en central del i denna byggsten, tyngdpunkten i tjänsteföretagets
arbete ligger alltså på denna byggsten. Organisationens stora betydelse markeras
genom skuggningen som ska utskilja denna från övriga byggstenar.

Immaterialitets- och homogenitetsproblemen handlar om att varumärket och
dess identitet är otydligt. Genom att använda potentialen i byggstenarna för att
åskådliggöra och uppnå samstämmighet kring varumärkets identitet kan
varumärket och erbjudandet göras tydligt. Uppbringandet av tydlighet är enligt
denna studie eftersträvansvärt och i mångt och mycket målet med, samt en
anledning till, arbetet med varumärkesidentitet. Den stora fokuseringen på
organisation beror på att intern tydlighet är en förutsättning för extern tydlighet.

6.2 Tanke och handling går inte alltid hand i hand

Resultaten från vår studie visar att den rådande uppfattningen är att
varumärkesidentiteten i ett tjänsteföretag är avhängig den interna förankringen
och att denna förankring bör föregå övriga uttryck, såsom
marknadskommunikation och visuell identitet. Det har dock visat sig att tanke
och handling inte alltid går hand i hand. Företagen lever många gånger under
hård tidspress i sitt arbete och under dessa förhållanden fokuseras på de synliga
delarna i varumärkesidentiteten och inte på de djupa värderingar som har med
företagskulturen att göra. Man har alltså under hård tidspress inte möjlighet att
ta hänsyn till den komplexitet som varumärkesidentiteten innefattas av.

Uppfattningen är dock att detta är fel ordning vilket leder oss till slutsatsen att
andra orsaker än att man finner detta vara det lämpligaste sättet att bedriva
arbetet, ligger till grund för handlandet. Förklaringen finner vi istället i att de
synliga uttrycken och marknadskommunikationen torde vara lättare att styra och
förändra än de företagskulturella värderingarna som tar tid att omforma. Något
som leder till att de synliga uttrycken ändras utan motsvarande förändringar i
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företagskulturen, det vill säga att tanke och handling skiljer sig åt, särskilt då
företaget agerar under tidspress. Vi ser att konsekvensen av detta är att kundens
förväntningar, som till stor del skapas utifrån de visuella uttrycken för
identiteten, inte motsvaras av upplevelsen i mötet med organisationen. Som våra
resultat visar så är det centralt i tjänsteföretag att det som lovas av företaget
också motsvaras av vad som är sant i detsamma. Detta kommer inte att ske i det
fall som företaget inte kommunicerar ett budskap som stöttas av
företagskulturen. Identiteten kommer då snarare att bli en påmålad fasad som
konsumenten förr eller senare kommer att se igenom. Vi vill därför argumentera
för att det i tjänsteföretag inte är lämpligt att arbetet med varumärkesidentitet tar
sin utgångspunkt i visuella uttryck som den egna organisationen inte är mogen
att internt understödja.

En annan anledning till att tanke och handling skiljer sig åt är att
företagskulturens betydelse i arbetet med varumärkesidentiteten skapar ett behov
av samarbete mellan marknadsavdelningen och personalavdelningen. Resultaten
av studien visar att detta samarbete kan te sig problematiskt, framförallt på
grund av skillnaderna i terminologi mellan marknadsförings- och
organisationsteorin. Denna terminologi återfinns på företagets olika avdelningar
och utgör ett hinder för att inse att man till stora delar arbetar med samma sak
och försvårar kommunikationen avdelningarna emellan.

6.3 Gängse teorier räcker långt

Gängse teoribildning i fråga om varumärkesidentitet har räckt långt och i stor
utsträckning varit applicerbar på empirin i denna studie. Varumärkesidentitetens
grundläggande principer skiljer sig inte åt för tjänsteföretaget och det
varuproducerande företaget. Grunden är i båda fallen att fastställa identiteten
genom att ta ut de värden i företaget som gör detsamma unikt och
konkurrenskraftigt.

När identiteten har fastställs ska den gå igen i allt som företaget gör och
kommuniceras till omvärlden. I tjänsteföretag måste hänsyn tas till att
medarbetarna i stor utsträckning möter kunden och ska bära identiteten, det vill
säga att det står ingen fysisk produkt mellan kunden och organisationen. Detta
behandlades i ovanstående stycke och vi ska inte gå igenom samma resonemang
igen. Det som är intressant i detta sammanhang är att både Kapferer (1997) och
Aaker (1996) i sina teorier ger utrymme för kultur och organisation som den
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viktigaste delen i varumärkesidentiteten. Modellerna för varumärkesidentitet må
vara utformade med utgångspunkt i varuproducerande företag, men vi vill
utifrån våra resultat argumentera för att teorierna är så pass öppna för variation
att de även kan appliceras på tjänsteföretag.

Att varumärkesarbete handlar om att hitta det unika tyder på att modellerna
måste ge stort utrymme för olikheter. Detta ser vi som en anledning till den stora
grad av flexibilitet som teorierna inrymmer, detta gäller även i fråga om
varumärkesidentiteten. Gängse teorier om varumärkesidentitet innefattar alltså
möjligheter som gör dem applicerbara på ett tjänsteföretag.

Saken kommer dock i ett annat ljus i fråga om djupet i teorierna när det gäller
den påverkan som tjänstens karaktäristika har på tjänsteföretagets arbete med
varumärkesidentitet. Tjänstens immateriella natur kan hanteras med hjälp av de
byggstenar som kan användas i arbetet och erbjuder tillfredställande lösningar.
Tyngdpunkten när det gäller immaterialiteten ligger på byggstenen symboler,
som innefattar en rad element som företaget kan använda för att göra tjänsten
påtaglig. I det andra avseendet, heterogeniteten, ligger fokus på byggstenarna
organisation och personlighet. Fram till detta konstaterande sträcker sig gängse
teorier. Det finns dock inte mycket stöd att finna angående hur den viktiga
interna förankringen ska ske. I föregående avsnitt konstaterades att arbetet med
varumärkesidentitet i ett tjänsteföretag till stora delar handlar om företagskultur
och en strävan efter samstämmighet mellan värderingarna i företagskulturen och
varumärkesidentiteten. Det är i detta avseende som vi ser att gängse teori om
varumärkesidentitet inte är nöjaktig.

6.4 Ett steg över disciplingränserna för att komma
vidare

Inte heller de teoretiker som inriktat sig mot att driva frågan om
varumärkesidentitet i tjänsteföretag kommer med några djuplodande teorier.
Medarbetarnas betydelse konstateras och man påtalar att fokus måste flyttas mot
ett internt varumärkesbyggande. Hur detta ska göras lämnas mer eller mindre
osagt. Den gemensamma nämnaren mellan befintlig teori om
varumärkesidentitet i tjänsteföretag och denna studie är företagskulturen och
dess stora betydelse. I bakgrunden till denna studie presenterades att det
återkommande påpekas att teorin kring varumärkesidentitet i tjänsteföretag
behöver kompletteras och anpassas. Utifrån denna studie förefaller det vara så
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att företagskultur är ett mäktigt verktyg i tjänsteföretagets arbete med
varumärkesidentitet. Det verkar dock finnas en tröskel här som är svår att
komma över. Som nämndes ovan är varumärkesidentitet sprunget ur
marknadsföringsteori medan företagskultur är sprunget ur organisationsteorin. I
vår studie har vi kommit till insikt om att det krävs en integration av dessa två
områden, det vill säga ett steg över disciplingränserna, för att komma vidare och
över den tröskel som kopplingen mellan varumärkesidentitet och företagskultur
utgör. Av vår studies resultat att döma ter sig detta samarbete problematiskt,
framförallt på grund av skillnaderna i terminologi mellan marknadsförings- och
organisationsteorin. Denna terminologi återfinns på företagets olika avdelningar
och utgör ett hinder för att inse att man till stora delar arbetar med samma sak,
varför ett steg över disciplingränserna är önskvärt.

6.5 Förslag till vidare forskning

Efter att ha skrivit denna rapport finns ett antal områden eller infallsvinklar som
vi som författare finner intressanta och relevanta att forska vidare kring. Ett av
dessa är kopplingen mellan företagskultur och varumärkesidentitet. Vi har i
denna studie kommit till slutsatsen att dessa områden är mycket tätt
sammankopplade och att man till stora delar faktiskt jobbar med samma sak.
Inom ramen för det området finns ett antal intressanta forskningsområden såsom
hur samarbete mellan företagets olika avdelningar kan koordineras för att samla
dessa avdelningar runt varumärkesidentiteten. Kan en sådan koordinering
uppnås med befintlig begreppsapparat, eller måste en gränsöverskridande
terminologi formas? En intressant aspekt i sammanhanget vore att se till hur
man inom organisationsteorin och på företagens personal/HR-avdelningar ser på
varumärkesidentitet och varumärket. En förutsättning för att kunna nå kunskap
kring hur koordinering ska kunna uppnås torde vara att börja med att se på hur
de olika avdelningarna ser på sitt arbete i förhållande till varandra och i
förhållande till varumärket.

På grund av den vikt som den interna förankringen av varumärkesidentiteten har
i tjänsteföretag, finner vi att det i vidare forskning vore intressant att se hur den
interna förankringen av varumärkesidentiteten bör ske. Enligt resultaten i denna
studie är det viktigt att förankringen sker på ett sådant sätt att samliga
medarbetare i organisationen uppnår en djup förståelse för
varumärkesidentiteten. Forskning kring hur företaget konkret bör gå till väga för
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att uppnå denna djupare förståelse vore av intresse. Den teori som vi tagit del av
i samband med denna uppsats, är relativt knapphändig i detta avseende.
I dagens samhälle är de flesta organisationer utsatta för krav om förändring för
att så att säga hänga med i tiden. Vi har i vår studie kommit fram till att det för
tjänsteföretag är mindre lämplig att vid förändring av identiteten låta de visuella
uttrycken föregå en intern förändring eller anpassning. Trots att en medvetenhet
om olämpligheten i detta finns, är det något som företag på grund av tidsbrist
trots allt tvingas till. Vad vi finner intressant är att följa upp eller utvärdera vad
som händer när företag går till väga på detta tillvägagångssätt, det vill säga låter
förändringar i den visuella identiteten föregå den interna förankringen.

6.6 Rekommendationer

Efter att ha genomfört denna studie har vi bidragit med förståelse kring
varumärkesidentitet i tjänsteföretag, vilket var studies syfte. Utifrån denna
förståelse vill vi i punktform ge några korta rekommendationer i fråga om
arbetet med varumärkesidentitet i tjänsteföretag.

•  Grunden i arbetet är att fastställa varumärkesidentiteten i form av ett antal
kärnvärden som preciserar identiteten och ger en tydlig utgångspunkt i det
fortsatta arbetet. Genom kärnvärdena ska det unika i varumärkets identitet,
både ur konkurrens- och positioneringshänseende, framhållas.

•  En viktig aspekt att ta i beaktande vid fastställandet av kärnvärdena är att
dessa är sanna, det vill säga att organisationen bakom varumärket verkligen
lever upp till den identitet som fastställs i kärnvärdena. Överensstämmelsen
mellan företagskultur och varumärkesidentitet är såleds mycket viktig i ett
tjänsteföretag. Detta på grund av de stora kontaktytorna som organisationen
har med kunden.

•  Sökandet efter ett varumärkes identitet handlar om att finna varumärkets själ.
Denna byggs successivt upp varmed sökandet efter identiteten sker i
varumärkets historiska arv. Detta arv återfinns både inom organisationen och
utanför densamma. Identiteten finns inom organisationen men för att komma
till insikt är det viktigt att även fråga omvärlden om hur varumärket upplevs.

•  Den fastställda varumärkesidentiteten bör fungera som ett nav i upplevelsen
av varumärket, och bör således gå igen i allt som företaget företar sig och i
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alla uttryck som avges. Av denna anledning är det av vikt att alla inom
organisationen lägger samma innebörd i de fasställda kärnvärdena som
uttrycker identiteten. Det handlar om att ta kontroll över hur varumärket
uppleves och att identiteten görs tydlig för alla som kommer i kontakt med
varumärket och organisationen.

•  Tjänstens immateriella natur gör att tjänsteföretaget har mindre fysiska ytor
att arbeta med för att uttrycka varumärkesidentiteten. Man måste söka vägar
att göra tjänsten påtaglig. Vanligen sker detta genom att på olika sätt
produktifiera och skapa fysiska ytor kring tjänsten. Ytterligare ett sätt är att
forma en karaktär som personifierar tjänsten och varumärkesidentiteten.

•  Eftersom medarbetarna i stor utsträckning är tjänsten, är tjänstens kvalitet
och utförande avhängig medarbetarnas prestationer. Av denna anledning är
den interna förankringen av varumärkesidentiteten mycket viktig för ett
tjänsteföretag och vi vill återigen betona vikten av att företagskulturen och
varumärkesidentiteten samspelar. Utifrån vår förståelse vill vi även peka på
vikten av att nå intern förankring i första hand för att först därefter omsätta
identiteten i övriga uttryck såsom marknadskommunikation och visuella
uttryck.



KÄLLFÖRTECKNING

Böcker

Aaker, D. A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York

Alvesson, M & Sköldberg, K. (1994), Tolkning och reflektion –
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund

Andersen, H. (1994), Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion,
Studentlitteratur, Lund

Apéria, T., (2001) Brand relationship management : den
varumärkesbyggande processen, Stockholm Universitet,  Stockholm

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994), Företagsekonomisk metodlära,
Studentlitteratur, Lund

de Chernatony, L & Mc Donald, M. B. (1992), Creating Powerful Brands,
Oxford: Butterworth-Heineman

de Chernatony, L & Mc Donald, M. B. (1998), Creating Powerful Brands,
2:nd ed., Oxford: Butterworth-Heineman

Hart, S. & Murphy, J.(1998), Brands- the new wealth creators,  Great
Britain: New York University Press

Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993), Information för marknadsföringsbeslut,
upplaga 3, IHM, Göteborg

Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka
varumärken, Liber Ekonomi, Malmö

Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur,
Lund

Kapferer, J. N. (1997), Strategic Brand Management, 2:nd ed., Kogan
Page, London



Kotler, P. (1999) Principles of marketing, 8. ed., Prentice Hall
International, Upper Saddle River, N.J

Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur,
Lund

Olins, W.,  How Brands are Taking over the Corporation  i Schultz, M. et
al., (2000), The Expressive Organization- Linking Identity, Reputation and
the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford

Randall, G. (1997), Branding, Kogan Page, London
Uggla, H. (2001), Organisation av varumärken, Liber Ekonomi, Malmö

Wiedersheim-Paul & Eriksson, (1997), Att utreda, forska och rapportera,
Liber Ekonomi, Malmö

Wigblad, R. (1995), Karta över vetenskapliga samband - Orientering i den
samhällsvetenskapliga metoddjungeln, Studentlitteratur, Lund

Yin, R.K. (1989), Case study Research: Design and Methods, Sage
Publications, Beverly Hills

Tidningsartiklar

Aaker, J. L. (1997), Dimensions of Brand Personality, Journal of
Marketing Research, Aug.97, Vol. 34 Issue 3, sid. 347

Court, D.C. & Leiter M.G., (1999), Brand Leverage, McKinsey Quartely,
Issue 2

de Chernatony, L., (1999), Brand Mangement Through Narrowing the Gap
Between Brand Identity and Brand Reputation, Journal of Marketing
Management, 15, sid. 157-179

Dall´Olmo Riley, F. & de Chernatony, L. (2000), The service Brand as
Relationships Builder, British Journal of Management, Vol. 11, sid. 137-
150



de Chernatony, L. & Dall´Olmo Riley, F. (1999), Experts´ Views About
Defining Services Brands and the Principles of Services Branding, Journal
of Business Research 46, sid. 181-192

de Chernatony, L. & Segal-Horn, S. (2001), Building on
Services´Characteristics to Develop Sucsessful Services Brands, Journal of
Marketing Management, 17, sid. 645-669

Grahn-Brikell, P. (2001), Löfbergs Lila med njutning i fokus,  Resumé
(011018)

Granström, K. (2001), Varumärkesarbetet på Telia ett år försenat, Dagens
Media Sverige
(011023)

Hatch, M J. & Schultz, M. (2001), Are the Strategic Stars Aligned for Your
Corporate Brand?, Harvard Business Review, Vol 79, Issue 2, sid 128-134

Linn, C.E. (2001),  Debatt: Varumärken med fötterna på jorden, Dagens
Industri (011106)

Lövendahl, B. & Revang, Ö. (1998) Challenges to existing strategy theory
in a postindustrial society, Strategic Management Journal, 19   

Mitchell, C. (2002), Selling the Brand Inside, Harvard Business Review,
Jan.02, Vol. 80 Issue 1, sid. 99

Scardino, E. (2001), Branding for a universe of personalities, DSN
Retailing Today (010521)

Elektroniska källor

www.akestamholst.se  (020429)

www.ariom.se (020429)

www.bmn.se (020429)

www.nationalmuseum.se (020206)



Intervjuer

Anders Blom & Per Hellberg, Brand Management, 2002-03-21

Bertil Olofsson, Telia, 2002-03-27

Clas Müller, Corporate Missions, 2002-03-22

Göran Åkestam & Nico Hasselström, Åkestam-Holst, 2002-03-25

Lars Wirén, Posten, 2002-03-21

Magnus Bergmark, Jaxvall Design, 2002-03-25

Maria Huffman, Telia, 2002-03-25



BILAGOR

Bilaga 1
Intervjuguide – företag

Inledande frågor:

Namn?
Befattning?
Arbetsuppgifter?

Företagets varumärkesidentitet

När började företaget arbeta med varumärkesidentitet?

Vad var det som gjorde att ni började jobba med varumärkesidentitet?

Hur kom ni fram till ert varumärkes identitet?

Vad utgörs varumärkesidentiteten i företaget av?

Vad är det mest grundläggande och viktigaste i företagets identitet?

Varumärkesidentitetens funktion

Vad är ett varumärke enligt din uppfattning?

Vilken innebörd lägger du i varumärkesidentitet?

Vilka argument ser ni inom företaget till att arbeta med
varumärkesidentitet?

Vilka funktioner fyller varumärkesidentitet för ert företag?

Fyller det en viktigare funktion idag än tidigare? Hur tror du att
varumärkesidentitetens betydelse kommer att utvecklas i er organisation?



Arbetet med varumärkesidentiteten

Kan du beskriva hur ni arbetar med varumärkesidentitet?

Hur många personer inom företaget arbetar med frågor rörande
varumärkesidentiteten?

Vad är kärnan i deras arbete?

Vad gör externa konsulter i ert arbete med varumärkesidentitet?

Vad gör ni internt?

Varför ser fördelningen ut som den gör?

Upplever du några problem i arbetet med varumärkesidentitet? Vilka?

Vad görs för att övervinna dessa?

Hur kommer er varumärkesidentitet till uttryck?

Hur kommunicerar ni er varumärkesidentitet?

Vad har varit avgörande för detta val?

Kompletteras den externa kommunikationen med motsvarande internt
budskap? Hur?

Avslutande reflektion

Hur kan arbetet förändras för att förstärka er varumärkesidentitet?

Vilka tips vill du, utifrån din erfarenhet, ge ett tjänsteföretag som ska börja
arbeta med varumärkesidentitet?



Bilaga 2
Intervjuguide – konsulter

Presentation av oss samt uppsatsens syfte.

Namn?
Befattning?
Arbetsuppgifter?

Varumärkesidentitetens funktioner

Vad är ett varumärke enligt din uppfattning?

Vilken innebörd lägger du i varumärkesidentitet?

Tänker du på samma sätt när det gäller varumärke och varumärkesidentitet
om det gäller ett tjänsteföretag? Varför/varför inte?

Vilka argument ser du till att tjänsteföretag ska jobba med
varumärkesidentitet?

Vilka funktioner fyller varumärkesidentitet för ett tjänsteföretag?

Att arbeta med varumärkesidentitet i tjänsteföretag

Vad karaktäriserar arbetet med varumärkesidentitet i tjänsteföretag?

Hur kommer man oftast fram till ett tjänsteföretags varumärkesidentitet?

Vad är det oftast som gör att ett tjänsteföretag börjar arbeta aktivt med
varumärkesidentitet?

Vad bygger ett tjänstföretags varumärkesidentitet oftast på?

Via vilka kanaler kommuniceras ett tjänsteföretags identitet?

Vad är avgörande för vilka kanaler som används? Vilka aspekter vägs in
vid valet?



Vilka är de största problemen med arbetet med varumärkesidentitet i
tjänsteföretag?
Vad görs för att övervinna dessa?

Finns det några fällor som du anser att det finns risk att hamna i? Vilka?

Vilka möjligheter innebär arbetet med varumärkesidentitet för ett
tjänsteföretag?

Externa konsulters roll

Är det vanligen samma person som arbetar med varumärken för tjänster
och varumärken för varor eller är man ”expert” på det ena eller andra?

Hur ser din roll ut i arbetet med varumärkesidentitet i ett tjänsteföretag?

Är det fler personer inblandade i arbetet? Vilken är deras roll?

Vad jobbar du och uppdragsgivaren ihop med?

Vilka personer/avdelningar hos uppdragsgivaren har du kontakt med?

Hur mycket jobbar ni ihop?

Hur ser arbetsfördelningen mellan er och uppdragsgivaren ut?

Hur tar ni reda på vilken identitet uppdragsgivarens varumärke har?

Är identiteten oftast fastställd då ni får ett uppdrag eller hjälper ni era
uppdragsgivare med fastställandet? Hur går ni tillväga i så fall?

Upplever du något problem med att vara ”extern” part vad gäller
varumärkesidentitet i tjänsteföretag?

Har ditt arbete några effekter internt i uppdragsorganisationen? Vilka?

Avslutande reflektioner



På vilket sätt kan tjänsteföretag bli bättre med sitt arbete med
varumärkesidentitet?

Vilka tips vill du utifrån din erfarenhet ge ett tjänsteföretag som ska börja
jobba med varumärkesidentitet?


