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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett problem vid varumärkeshantering är att det vanligen finns ett gap mellan 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. Gapet förklaras, i den traditionella litteraturen, av 
bristen på tid, kunskap och resurser. Vi anser dock att detta inte tillräckligt förklarar denna 
”mismatch”, varför vi således vill nyansera förklaringen till varför detta gap uppstår. 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla teoribildningen kring varumärkeskommunikation. 
Denna teoriutveckling kommer att ske med en intern fokusering på varför ett gap uppstår mellan 
varumärkesidentitet och varumärkesimage. Vidare kommer vi även att ge förslag till hur företag 
bör agera för att minimera detta gap. 
Avgränsningar: Vi har i denna uppsats valt att enbart fokusera på företag som verkar på 
konsumentmarknader i Sverige. Vidare har vi även valt att avgränsa studien från företag som inte 
använder sitt företagsnamn i kommunikationen av de produkter eller tjänster de levererar. 
Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Urvalet har 
genomfördes med ett experturval och ett snöbollsurval. Totalt har vi genomfört 27 intervjuer. 
Resultat: Allt kommunicerar! Företag måste samordna all organisatorisk handling för att kunna 
hantera gapet mellan identitet och image. Den klassiska betraktelsen av ett varumärke leder till en 
allt för snäv syn på varumärkeskommunikation. Varumärket måste hanteras på en strategisk nivå i 
företagen. För att möjliggöra att samtliga kommunikationsbärare likformas och aktiveras måste 
varumärket förankras i organisationen. 
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Abstract 
Background: A problem in branding is that there usually exists a gap between the brand identity 
and the brand image. The gap is in the traditional literature explained by the lack of time, 
knowledge and resources. We do not agree with this, why our aim is to nuance the explanation of 
this gap.  
Purpose: The aim of this thesis is to develop the theories of brand communication. This 
development will focus on the internal factors of why a gap between brand identity and brand 
image arises. We will also give some suggestions to how companies should act to minimize this 
gap.  
Delimitations: We have chosen to focus on companies that are operating on consumer markets in 
Sweden. We have also chosen to delimit the thesis from companies that does not communicate 
their company name in the communication of their products.  
Procedure: We have done a qualitative study with an abductive exertion. The selection of 
respondents has been done with an expert sample and a snowball sample. A total of 27 interviews 
have been conducted.  
Result: Everything communicates! Organizations must coordinate all of its organizational actions 
to manage the gap between identity and image. The traditional view of the brand leads to a too 
narrow view on brand communication. The brand must be managed on a strategic level within 
companies. To be able to coordinate all communication the brand must be rooted in the 
organization. 
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Förord 
Dag blev till natt, natt blev till dag. En lång och mödosam resa är nu till 

ända. I gränslandet mellan hopp och förtvivlan har vi hukat i forskarens 

skyttegrav. I denna konflikt var tiden vår fiende och vår ambition fiendens 

ammunition. När nu tiden hunnit ikapp oss, kan vi stolt räta våra ryggar 

och påbörja nästa resa…  

 

Vår avsikt är att denna uppsats ska vara intressant för såväl den 

akademiskt som den praktiskt bevandrade läsaren. Vi skulle vilja tacka 

samtliga respondenter för den tid och de kunskaper ni ställt till vårt 

förfogande. Speciellt tacksamma är vi för de råd och den feedback vi fått av 

Pär Bergkvist och Torbjörn Nordkvist. Utan ert engagemang hade vår resa 

ännu inte varit slut.  

 

Joacim Malmenborn & Daniel Nordkvist 

Linköping den 3 juni 2003 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund till valt ämnesområde. Därefter 

presenteras uppsatsens problematisering, där vi argumenterar för 

ämnets teoretiska och empiriska relevans. Kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens syfte, de problemfrågor vi ämnar 

besvara samt uppsatsens avgränsningar och disposition.  

 
”Varumärken är inte en ny företeelse i mänsklighetens historia. 

Goda exempel på riktigt gamla varumärken är religionerna. De 

etablerade en grundläggande filosofi, som de sedermera med hjälp 

av diverse lärjungar och präster såg till att sprida. Övertygelsen 

manifesterades i kyrkor och moskéer, man tryckte budskapet och 

distribuerade det via dåtidens motsvarigheter till trycksaker och 

broschyrer, biblar och koraner. Detta är ett bra exempel på 

varumärken med en stark värdegrund, där man identifierar 

möjliga anhängare som kan tro och tycka samma sak, vilket gör 

att en relation etableras. Den där relationen, den långsiktiga inte 

den tillfälligt flyktiga, är den som är avgörande för strategisk 

affärsverksamhet på lång sikt.”  

Stefan Ytterborn (030319), Designstrateg och 

Styrelseordförande, Ytterborn-Fuentes  

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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1.1 Bakgrund 
u har en idé. Alla har en idé, men låt oss för enkelhetens skull 

anta att just din idé är unik. Hjulet är visserligen redan 

uppfunnet och vi har redan landat på månen, men din idé i all sin 

anspråkslöshet har ändå potentialen att generera tillräckligt med 

intäkter för att en realisering mer än väl skulle bli lönsam. Ifall din 

idé omsätts till en produkt skulle den utan tvekan kunna möta 

konkurrensen från de produkter som redan är etablerade på den 

aktuella marknaden. Det finns dock ett problem. Hur ska de 

potentiella kunderna bli medvetna om att din produkt existerar? För 

att skapa denna medvetenhet behöver du enligt Goodchild & 

Callow (2001) ett varumärke. På dagens marknader sker konkurrens 

inte mellan produkter, konkurrensen sker istället mellan 

varumärken menar Lagergren (1998). Enligt Poon Teng Fatt (1997) 

kommunicerar ditt varumärke ett budskap till dina potentiella 

kunder, i form av bland annat image och kvalitet.  

 

Enligt Aaker (2002) skapar ett varumärke ett antal värdefulla 

tillgångar för ägaren. Genom att knyta ett namn och en symbol till 

din produkt kan således kunden skapa en medvetenhet om 

varumärket. Varumärket generar en grund för framtida 

varumärkeslojalitet hos dina kunder. En orsak till detta är att 

varumärket enligt Kotler (1999) gör det möjligt för kunden att 

identifiera en specifik säljares produkt och differentiera denna från 

konkurrerande säljares produkter. Apéria (2001) menar att 

konsumenter väljer ett känt varumärke, framför ett okänt, för att 

minska den osäkerhet som är förknippat med ett specifikt köp. För 

D 
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att kunna bli vald måste dock kunden känna till ditt varumärke. Ett 

begrepp som speglar hur väl kunden känner till varumärket är 

märkeskännedom. Enligt Rossiter & Percy (1987, ur Apéria 2001) är 

märkeskännedom relaterat till konsumenternas förmåga att 

identifiera varumärket i olika situationer. Apéria (2001) menar 

därför att märkeskännedom kan ses som en barriär mot 

konkurrenter. 

 

Ett varumärke verkar även enligt Jones (1999) som en garanti för att 

kunderna ska erhålla den kvalitet de betalar för, varumärket sätter 

en standard. När en kund använder sig av ett varumärke möjliggörs 

enligt Kotler (1999) att användaren kan uttrycka en livsstil eller 

associera sig med de personer som marknadsförs som användare av 

det specifika varumärket. Exempel på detta skulle kunna vara att 

Volvoägare ser sig själva som ansvarsfulla till följd av att de valt en 

produkt, bil, som företaget kommunicerar som säker. Vad är det då 

som påverkar dessa associationer? Enligt Aaker (2002) påverkas 

kundens associationer av vad företaget vill att varumärket ska stå 

för, nämligen varumärkesidentiteten.  

”Brand identity is a unique set of brand associations that the 

brand strategist aspires to create or maintain. These associations 

represent what the brand stands for and imply a promise to 

customers from the organization members.”  

Aaker (2002:68) 

Aaker (2002) menar vidare att varumärkesidentiteten består av en 

kärnidentitet och en förlängd identitet, vilket återges grafiskt i 

figuren nedan. Kärnidentiteten ska vara beständig över tiden och ge 

uttryck för varumärkets innersta mening. Den ska vara spunnen ur 
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företagets kärnvärderingar. Genom att skapa en beständig kärn-

identitet förankrad i företagets organisationskultur möjliggörs 

framtida produktförändringar och etableringar på nya marknader. 

 
Figur 1 Varumärkesidentitet 

(Källa: Aaker, 2002) 

Den förlängda identiteten ger varumärkesidentiteten en helhet. Den 

utgör inget grundläggande fundament, utan fyller istället ut 

kärnidentiteten och fulländar denna. Tillsammans ska varumärkets 

kärnidentitet och förlängda identitet vägleda företaget i valet av 

kommunikationsstrategi. 

 

När varumärkets målgrupp är identifierad eller bestämd måste 

varumärket kommuniceras till målgruppen och marknaden. Enligt 

Svenska Akademins Ordlista (1999) innebär kommunikation 

kontakt mellan människor eller överföring av information. 

Kommunikationen omfattas av begreppet marknadskommunikation 

vilket enligt Mårtensson (1994) definition inbegriper reklam, sales 

promotion, publicitet, personlig försäljning, word-of-mouth, 

förpackning och liknande reklam- och marknadsföringsförknippade 

begrepp.  

Kärnidentitet 

Förlängd 
identitet  
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Enligt Aaker (2002) sker företags marknadskommunikation via 

reklam, public relations, sponsring, säljfrämjande åtgärder, 

försäljningsevenemang, event stores, direktmarknadsföring, 

förpackningsdesign eller direktmail. Melin (1999) delar in företags 

marknadskommunikation i fyra grupper, reklam, säljfrämjande 

åtgärder, PR och personlig försäljning. Enligt Keller (2001) kan den 

kommunikation som direkt eller indirekt relateras till varumärket 

delas in i olika kommunikationsslag. Vi har dock valt att benämna 

dessa kommunikationsslag kommunikationsbärare. Detta för att 

namnet tydligt ska förmedla vad vi avser, nämligen de delar av 

företags verksamhet som kommunicerar något om varumärkets 

identitet till konsumenten.  

1.2 Problemdiskussion 
Kundernas bild av den varumärkesidentitet som varumärkesägaren 

kommunicerar till dem benämner Aaker (2002) varumärkesimage. 

Varumärkesidentiteten är vad varumärkesägaren vill att 

varumärket ska stå för medan varumärkesimagen är vad kunden 

uppfattar att varumärket står för, vilket illustreras i figuren nedan.  

 

Figur 2 Förhållandet mellan varumärkesidentitet & varumärkesimage 

Enligt Aaker (2002) är det vanligt att det finns ett gap mellan 

varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. Detta till följd av att 

Varumärkesidentitet 

Kund 

Varumärkesimage 

Företag/  

VM  
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kunden uppfattar varumärket på ett annat sätt än vad företaget 

önskar. Denna ”mismatch” illustreras i figuren nedan.  

 
Figur 3 Gapet mellan varumärkesidentitet & varumärkesimage 

De mörkgrå och ljusgrå fälten i figuren illustrerar varumärkes-

identiteten medan varumärkesimagen illustreras av de vita och 

ljusgrå fälten. Det är endast inom det ljusgrå fältet som identitet och 

image överensstämmer. Det vita fältet av varumärkesimagen kan 

förklaras av att kundens förmåga att tolka det budskap företaget 

kommunicerar på det sätt företaget vill, är begränsad.  

 

Anledningen till att varumärkesidentiteten inte överensstämmer 

med varumärkesimagen är enligt Aaker (2002) en kombination av 

att företag inte har tillräckligt med tid, kunskap eller resurser för att 

tydligt kunna kommunicera sin varumärkesposition, samt 

kundernas tolkning av budskapet. Varumärkespositionen är den del 

av varumärkeskommunikationen företaget aktivt kommunicerar till 

den aktuella målgruppen. En annan förklaring till detta problem 

skulle enligt vår mening kunna vara att företagets varumärkes-

position inte överensstämmer med dess identitet. Således skulle 

Varumärkesidentitet 

Varumärkesimage 
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detta betyda att det företaget vill att varumärket ska uppfattas som, 

inte överensstämmer med vad de aktivt kommunicerar. Då 

företagets varumärkesposition har sin utgångspunkt i varumärkes-

identiteten anser vi dock att det är troligt att varumärkespositionen 

speglar varumärkesidentiteten på ett tillfredsställande sätt.  

 

Det vi finner intressant med Aakers (2002) förklaring till varför 

företags varumärkesimage vanligen inte överensstämmer med dess 

varumärkesidentitet är det faktum att frågan torde vara av högsta 

prioritet för företagsledningar, varför vi anser att bristen på tid, 

kunskap och resurser inte tillräckligt förklarar denna ”mismatch”. 

Således vill vi med denna uppsats reda ut varför detta gap vanligen 

uppstår, vad dess bakomliggande orsaker är, samt hur detta gap ska 

kunna minimeras av företaget. En fokusering kommer därför att ske 

på de interna faktorer som företaget direkt kan påverka för att 

minimera uppkomsten av detta gap. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utveckla teoribildningen kring 

varumärkeskommunikation. Denna teoriutveckling kommer att ske 

med en intern fokusering på varför ett gap uppstår mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Vidare kommer vi även 

att ge förslag till hur företag bör agera för att minimera detta gap.  
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1.3.1 Problemfrågor 

 Vilka är de interna orsakerna till att det vanligen uppstår ett 

gap mellan företags varumärkesimage och varumärkes-

identitet?  

 Hur ska företag agera för att kunna minimera gapet mellan 

dess varumärkesimage och varumärkesidentitet?  

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats valt att enbart fokusera på företag som 

verkar på konsumentmarknader i Sverige. Vidare har vi även valt 

att avgränsa studien från företag som inte använder sitt 

företagsnamn i kommunikationen av de produkter eller tjänster de 

levererar. Exempel på sådana företag är Procter & Gamble och 

Unilever. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i nio kapitel. Som grund för hela uppsatsen 

ligger metodkapitlet där vi redogör för valt tillvägagångssätt samt 

vår syn på kunskap och vetenskap. Tillsammans med inlednings-

kapitlet utgör kapitlet Teoretisk orientering en grund för uppsatsens 

läsare. I dessa kapitel presenteras de grundläggande kunskaper som 

vi anser behövs för en förståelse för valt problemområde. Efter den 

Teoretiska orienteringen följer uppsatsens första empirikapitel, 

Empiri I. I detta kapitel återfinns en sammanställning av den 

information uppsatsens inledande empiriinsamling genererade. 
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Denna information utgör en input till uppsatsens Teoretiska 

referensram, men analyseras även i kapitlet Analys.  

 

Den Teoretiska referensramen kan beskrivas som uppsatsens 

verktygslåda och utgör uppsatsens femte kapitel. Med detta kapitel 

analyserar vi den insamlade empirin. Efter referensramen följer 

uppsatsens andra empirikapitel, Empiri II, där uppsatsens 

avslutande empiriinsamling presenteras. Denna information 

tillsammans med kapitlet Empiri I utgör det material som vi 

analyserat med hjälp av den teoretiska referensramen. Vi har valt att 

särskilja uppsatsens empiriska material och återge det i två separata 

kapitel. Det första empirikapitlet utgörs av ett experturval där 

respondenterna har valts utifrån deras teoretiska och/eller praktiska 

kunskaper inom ämnet. Respondenterna i Empiri II utgörs av 

interna aktörer på företag som av respondenterna i Empiri I anses 

vara framgångsrika i sin varumärkeskommunikation. Motivet till 

denna uppdelning av empirin är beroende av respondenternas olika 

relation till varumärken, men även att den kunskap som vi har 

erhållit genom Empiri I utgör en input till vår referensram. De 

intervjuade i Empiri I har gemensamt att de är externt engagerade 

varumärkesagenter, till skillnad från respondenterna i Empiri II som 

är interna varumärkesagenter.  

 

I analyskapitlet analyseras den insamlade informationen och i 

kapitlet Slutsats besvaras uppsatsens problemfrågor. Därefter följer 

kapitlet Rekommendationer, där vi presenterar de 

rekommendationer för fortsatt forskning som studien lett fram till.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras vår syn på vetenskap och kunskap. 

Vidare presenteras uppsatsens metodansats och tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis motiveras de val vi ställts inför och relevant kritik av 

valt tillvägagångssätt framförs.  

 
”Hundra lysrör tänds i skyn! Nu syns vägen, den som du valt. 

Ska du orka ända fram, ta ett helvete i taget, ett helvete i taget.”  

Thomas Andersson Wij (2002), Musiker 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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2.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
i har valt att strukturera detta avsnitt i enlighet med 

nedanstående modell då vi anser att den bringar klarhet i ett 

svårtillgängligt ämne. Metodkapitlet är en kvalitativ måttstock på 

uppsatsens följande analys, slutsatser och rekommendationer. 

Därför är det viktigt att den görs tillgänglig för läsaren som för oss 

återfinns inom både akademiska och praktiska kretsar. Vi har även 

valt att konkret beskriva och motivera de val vi har gjort. Vi har 

ingen ambition att föra en generell metoddiskussion.  

 

I modellen nedan förtydligas att vårt metodval är en konsekvens av 

ett antal faktorer. Vi har en viss åskådning på bland annat kunskap 

och människan som har påverkat vårt val av metod. Med modellen 

vill da Silva & Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) påvisa de 

olika begreppens inbördes förhållande, vilket exemplifieras i citatet 

nedan: 

”Varje typ av vetenskapssyn grundar sig på en viss 

kunskapssyn, människosyn och verklighetsuppfattning.”  

da Silva & Wahlberg ( ur Starrin & Svensson,1994: 41) 

 
Figur 4 Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod 

Källa: da Silva & Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) 

V 

Verklighets-
syn 
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2.1.1 Verklighetssyn 

Verklighetssynen definierar enligt da Silva & Wahlberg (ur Starrin 

& Svensson, 1994) hur vi förhåller oss till vår existens och omvärld 

samt hur vi anser att den kan förklaras. Vissa människor förespråkar 

att verkligheten antingen är materiell eller andlig, en känd 

förespråkare för den materiella verklighetssynen är Marx. Andra 

förespråkar att verkligheten är en kombination av dessa 

dimensioner och antar då en dualistisk verklighetssyn. Även vi 

antar denna dualistiska syn då vi anser att människan och dess 

omvärld är oseparerbara då omvärlden formas i interaktionen 

mellan individer. Samtidigt anser vi att vissa betingelser, såsom 

naturlagarna, är av naturen givna och objektivt går att fastställa.  

2.1.2 Människosyn 

Mänskligt beteende är enligt Molander (1997) komplext och därmed 

svårare att förutspå än andra studieobjekts beteende. Ett 

utmärkande och särskiljande drag från övriga djur är förmågan till 

inlärning. Vi anser att mänskligt agerande kan förklaras utifrån flera 

perspektiv. Visst handlande och agerande är genetiskt betingat, som 

att det är naturligt att sova när det är mörkt ute. Människan är även 

en del av ett samhälle som ställer krav och påverkar individens 

handlande i en viss riktning. Individen och samhället existerar och 

formas enligt Sjöstrand & Tyrstrup (ur Sjöstrand et al, 1999) i 

samspelet mellan individer. Regler och uppförande formas i detta 

samspel där det exempelvis är självklart att köra bil på höger sida av 

vägen i det svenska samhället.  

 

Därmed antar vi ett perspektiv där vi anser att människan är delvis 

unik enligt da Silva & Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994). Visst 
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handlande kan förklaras med samma verktyg som hos andra djur 

och arter. Samtidigt har människan en unicitet som det krävs 

specifikt anpassade verktyg för att mäta, exempelvis är en kvalitativ 

metod lämplig för att skönja tanken bakom ett visst handlande.  

2.1.3 Kunskapssyn 

Enligt da Silva & Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) är det 

möjligt att särskilja och klassificera olika kunskapstyper. Bland 

annat finns det påståendekunskap, tyst kunskap och övnings-

genererad kunskap. Den kunskap som främst beskrivs som 

vetenskaplig är påståendekunskapen. Denna kunskap är fri, den är 

fri att använda och nyttja av den som förvärvar den. I rätt 

sammanhang får kunskapen ett värde, därför ställs det krav på 

forskaren som bland annat innebär att kunskapen ska kunna 

överföras till andra samt att kunskapen är objektiv.  

 

Med vår uppsats ska vi generera kunskap som är generaliserbar till 

sin natur. Vår syn på människan gör att kunskapen förvärvas och 

sprids mellan individer. Värdet på kunskapen fluktuerar däremot 

mellan olika skikt i samhällen och kulturer, värdet på kunskapen är 

beroende av i vilken kontext den inhämtas och var den senare ska 

användas. Med vår uppsats ska vi generera en kunskap som har ett 

värde, både praktiskt och teoretiskt, inom valt ämnesområde.  

2.1.4 Vetenskapssyn 

Som vi tidigare har klargjort anammar vi en enligt da Silva & 

Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) delvis unik människosyn. 

Detta betyder att vi anser att naturvetenskapliga och humanistiska 

metoder kompletterar varandra för att förklara människan. Enligt 
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da Silvas & Wahlbergs (ur Starrin & Svensson, 1994) terminologi har 

vi således en komplementär vetenskapssyn. En skillnad mellan 

dessa ansatser är att det ur ett naturvetenskapligt perspektiv är 

möjligt att studera objekt som existerar oberoende av människan. 

Inom humanvetenskapen är det studerade objektet, exempelvis en 

individ eller en grupp av individer, i ständig interaktion med sin 

omgivning. Därför anses det möjligt att inom naturvetenskaplig 

forskning förhålla sig neutral till studieobjektet. Inom human-

vetenskapen försvåras det neutrala förhållningssättet av 

interaktionen med studieobjektet, individen.  

2.1.5 Metodsyn 

Ovan diskuterade vi vårt förhållningssätt till studieobjektet där vi 

antydde att det inom den naturvetenskapliga forskningen finns en 

möjlighet till ett mer objektivt förhållningssätt. Enligt da Silva & 

Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) är det i forskning inte 

möjligt att uppnå objektivitet då människor alltid tolkar och återger 

verkligheten i enlighet med sin egen tolkning. Eriksson & 

Widersheim-Paul (2001) menar att det inte heller är möjligt att 

uppnå objektivitet vid forskningsarbete. Istället använder de 

begreppet begränsad objektivitet som forskaren bör sträva efter. 

Detta innebär ett neutralt förhållningssätt - en strävan efter relevans 

samt sannolika slutsatser. Enligt da Silvas & Wahlbergs (ur Starrin 

& Svensson 1994) terminologi antar vi en komplementär metodsyn. 

Innebörden av begreppet syftar till ett erkännande av att den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden kompletterar varandra, 

där den ena inte förtar den andra. Vår metodsyn är en grund för 

vårt hermeneutiska metodval där tolkningen av studieobjekten är 

centralt och där vi eftersträvar begränsad objektivitet. Det bör dock 
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nämnas att vi inte anser oss vara ”renodlade” hermeneutiker, utan 

att vårt metodval är mer likt den hermeneutiska metoden än den 

positivistiska. En mer utförlig diskussion presenteras i nästföljande 

rubrik. 

2.1.6 Hermeneutik 

Wallén (1993) hävdar att hermeneutik fritt översatt innebär 

”tolkningslära”. Enligt Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) är 

målet med den hermeneutiska forskningen att förstå företeelser 

sedda var för sig som helheter och i relation till allt som är känt 

omkring dem. Eriksson & Widersheim-Paul (2001) hävdar att 

hermeneutisk forskning innebär att forskaren lever sig in i 

respondentens föreställningsvärld och tolkar dennes tankar, 

strävanden och handlingar. Detta har medfört att vi i vår uppsats 

har strävat efter att med en begränsad objektivitet tolka 

respondenternas åsikter och agerande. Hermeneutik innebär med 

andra ord enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2001) att vi som 

forskare ska försöka förstå respondenternas handlingar. Förståelsen 

kan påverkas negativt av språkliga brister å forskarens sida, varför 

vi valde att genomföra en inledande litteraturstudie.  

 

Den kunskap som en hermeneutisk metodansats söker är enligt 

Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) kunskap om hur innebörder 

och intentioner hos företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum 

och mening kan förstås. Med detta som utgångspunkt valde vi 

därför att utforma uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte är att 

undersöka hur företag ska kunna minska gapet mellan deras 

varumärkesimage och varumärkesidentitet genom att identifiera 

orsaken till varför detta gap uppstår.  
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Da Silva & Wahlberg (ur Starrin & Svensson, 1994) menar att 

forskarna behöver en viss förförståelse vid en hermeneutisk 

forskningsansats. Med detta menas att forskaren alltid för med sig 

vissa föreställningar om det studerade fenomenet in i 

undersökningen. Enligt vår mening var vår uppsats inget undantag 

i denna bemärkelse. Detta då vi efter knappt fyra års studier inom 

bland annat marknadsföring och företagsstrategi redan hade viss 

kunskap inom valt ämnesområde. För att vi skulle kunna tolka 

insamlad data med en så god kunskapsbas som möjligt, valde vi 

även att fördjupa våra kunskaper inom valt ämnesområde. Under 

uppsatsens initieringsfas studerade vi därför, enligt vad vi förstått, 

erkänd litteratur inom ämnet, såsom Aaker (2002), Melin (1999) och 

Kapferer (2001). Denna förförståelse innebär enligt Patel & 

Davidsson (1994) att vi subjektivt närmat oss forskningsområdet. 

Författarna betonar dock vikten av att se denna subjektiva 

förförståelse som någonting positivt. Detta då denna förförståelse 

utgjort det verktyg med vilket vi tolkat den insamlade empirin.  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är en av hermeneutikens 

fundamentala tankar att förståelse för en viss del av ett fenomen 

endast kan uppnås om denna del sätts i samband med helheten. 

Detta återges i den hermeneutiska cirkeln nedan, vilken innebär att 

helheten endast kan förstås ur delarna och delarna endast ur 

helheten.  
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Figur 5 Den hermeneutiska cirkeln 

Källa: Alvesson & Sköldberg (1994) 

För att lösa denna paradox måste därför forskaren bildligt talat räta 

ut cirkeln. Detta görs genom att forskaren angriper en av delarna för 

att sedan växla mellan del och helhet tills kunskap om delarna och 

helheten genererats. Molander (1997) exemplifierar tillvägagångs-

sättet med tolkningen av en text. Enligt ett hermeneutiskt synsätt 

kan en text inte tolkas utan en förståelse för helheten. Denna cirkel 

tillämpas således enligt Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) vid 

analysen av det insamlade materialet. I vår uppsats innebar detta att 

vi vid sammanställandet av våra empiriska data beaktade de 

enskilda respondenternas svar för att sedan relatera dem till den 

bild samtliga intervjuer genererat. Mer precist kan detta 

exemplifieras som att vi beaktade en av respondenternas svar på 

vilka kommunikationsbärare han eller hon ansåg påverka 

konsumentens bild av ett varumärke. När vi beaktat den enskilde 

respondentens svar relaterade vi sedan svaret till övriga 

respondenters. Genom detta kunde vi erhålla kunskap om vilka 

kommunikationsbärare som påverkar konsumentens bild av ett 

varumärke, helheten, oberoende av den specifika respondenten.  

 

Del 

Helhet 
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Enligt Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) ska insamlad data 

först tolkas av forskarna, för att därefter prövas. Detta kan 

exemplifieras med den hermeneutiska spiralen nedan. 

 

Figur 6 Den hermeneutiska spiralen 

Källa: Fritt efter Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) 

I vår uppsats valde vi därför att göra en förstudieliknande 

empiriinsamling där vi tolkade respondenternas svar, vilket ledde 

till en ny förståelse för ämnet. Denna förståelse prövades därefter i 

uppsatsens andra empiriinsamling, och genererade i slutändan ny 

förståelse. Ett konkret exempel är bärarna av kommunikationen. I 

den inledande empiriinsamlingen identifierades ett antal 

kommunikationsbärare som vi därefter prövade på huvudstudiens 

respondenter.  

 

Litteraturstudie 
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Tolkning 
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Enligt Wallén (1993) är det viktigt att forskaren beaktar det 

sammanhang som exempelvis en text skapats i. För uppsatsen fick 

det konsekvensen att vi var tvungna att ta hänsyn till de 

förhållanden som skapat respektive respondents uppfattning om 

varumärkeskommunikation. Det sammanhang som har haft störst 

påverkan på respondenternas uppfattningar är, enligt vår mening, 

den bransch respondenternas företag verkar i. Detta då respektive 

bransch har olika förutsättningar med avseende på vilka 

kommunikationsbärare som återfinns inom branschen. Exempelvis 

är det naturligt för Internetbaserade tjänsteföretag att uppfatta 

hemsidan som den viktigaste bäraren av företagets kommunikation.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. 

Insamlad Empiri har redovisats i två skilda kapitel beroende på dess 

skiftande karaktär. Urvalet av respondenterna i Empiri I 

genomfördes med ett så kallat experturval, medan urvalet i Empiri 

II gjordes med hjälp av ett snöbollsurval. Totalt har vi genomfört 27 

intervjuer, varav 25 har genomförts per telefon. Resterande två 

intervjuer har genomförts i form av personliga intervjuer. I 

avsnittets underrubriker nedan redogör vi närmare för valt 

tillvägagångssätt.  

2.2.1 Induktion/Deduktion 

Enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2001) finns det två principiellt 

skilda tillvägagångssätt inom forskningen, induktion och 

deduktion. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån 

skilda fenomen i verkligheten sluter generella utsagor. Med detta 
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menas att teori genereras med utgångspunkt i empiri. Enligt Patel & 

Tebelius (1987) innebär deduktion att forskaren drar slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån allmänna principer. För att göra detta 

mer lättillgängligt för läsaren innebär enskilda företeelser empiri 

medan allmänna principer är ett uttryck för teori.  

 

Uppsatsens forskningsansats är varken renodlat induktiv eller 

deduktiv. Detta då vi har utgått ifrån rådande teoribildning inom 

varumärkeshantering för att sedan intervjua experter och företags-

representanter med varumärkeshantering som arbetsområde. 

Utifrån dessa respondenters svar har därefter en teoriutveckling 

skett. Vi anser således att vi återfinns närmare den induktiva 

forskningsansatsen, detta då vi genererat teori utifrån empiri. 

Faktum kvarstår dock att vi tagit stöd i rådande teoribildning, 

varför vår forskningsansats skulle kunna klassificeras som deduktiv. 

Då vi inte har testat rådande teoribildning på uppsatsens 

respondenter för att falsifiera eller erkänna denna, anser vi dock att 

uppsatsens forskningsansats inte är att betrakta som deduktiv. 

Istället kan vårt tillvägagångssätt benämnas abduktiv då den enligt 

Alvesson & Sköldberg (1994) är en kombination av den deduktiva 

och den induktiva forskningsansatsen. 

 

Vidare hävdar Patel & Tebelius (1987) att metoden i induktiv 

forskning inte får lika stor betydelse som inom deduktiv forskning. 

För induktiv forskning är det istället resultaten som står i fokus. De 

mönster forskaren identifierar i den insamlade empirin är således 

viktigare än själva metoden.  
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2.2.2 Kvalitativ metod 

För att uppfylla syftet med denna uppsats har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ empiriinsamlingsmetod. Enligt Kjær Jensen 

(1995) är den kvalitativa empiriinsamlingsmetoden väl tillämpbar 

vid teoriutvecklande och praktiskt problemlösande ansatser. Då 

syftet med denna rapport dels är att utveckla rådande teoribildning 

inom varumärkeskommunikation, dels att praktiskt beskriva hur 

företag ska kunna minimera gapet mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage, anser vi således valet av metod motiverat.  

 

Alvesson & Sköldberg (1994) definierar kvalitativ metod som 

betraktandet av mångsidig empiri ur de studerade objektens 

perspektiv. Kvalitativa studier kännetecknas enligt Lundahl & 

Skärvad (1999) vanligen av att dess problemfrågor och syfte 

utvecklas och förändras under undersökningsprocessen, vilket även 

varit fallet i denna uppsats. Vidare menar Lundahl & Skärvad (1999) 

att syftet med kvalitativa studier är att förstå, beskriva och analysera 

beteendet hos studieobjektet, vilket vanligtvis är individer, grupper 

av individer samt den värld de lever i. Med stöd i ovanstående 

resonemang anser vi att vårt syfte är förenligt med den kvalitativa 

metoden då vi ska förstå hur gapet mellan identitet och image 

uppstår. Vi ska även beskriva hur företag ska agera för att minimera 

detta gap.  

 

Valet av en enbart kvalitativ metod medför dock enligt Lundahl & 

Skärvad (1999) att vi inte med samma säkerhet som om vi valt en 

kvantitativ kommer att kunna kvantifiera eller mäta den insamlade 

empirin. Ett motiv vi hade till valet av kvalitativ metod var att vi 

inte på förhand ansåg det vara möjligt att kvantifiera empirin. 
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Dessutom är en kvantifiering inte överensstämmande med vårt 

syfte. Valet av kvalitativ metod grundades även på en strävan från 

vår sida att tränga djupare in i problemområdet, och således inte 

enbart ytligt behandla ämnesområdet. Enligt Kjær Jensen (1995) är 

det inte alltid nödvändigt att veta exakt hur frekvent det beskrivna 

fenomenet är. Det är vanligtvis tillräckligt att veta att vissa 

”fenomen” är ofta förekommande, varför vårt val av en ”renodlad” 

kvalitativ metod är lämpligt för att uppfylla uppsatsens syfte.  

2.2.3 Urval 

Då vi preciserat uppsatsens syfte och problemfrågor blev det 

aktuellt att välja ut de respondenter som skulle ingå i uppsatsens 

inledande empiriinsamling. Det kan uppfattas som ogenomtänkt att 

vi inte innan problematiseringen identifierat de personer vi skulle 

intervjua. Detta är dock enligt Kjær Jensen (1995) ett vanligt 

tillvägagångssätt vid kvalitativa metoder, vilket även möjliggjorde 

att vi kunde identifiera personer med relevant kunskap för den 

aktuella frågeställningen.  

 

Vilken urvalsteknik fick då vårt val av kvalitativ metod som följd? 

Enligt Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) är det vid 

hermeneutisk forskning viktigt att det insamlade materialet är så 

rikt som möjligt. Med detta menas att materialet måste ha en sådan 

bredd att det täcker den valda frågeställningen. För vår uppsats fick 

detta konsekvensen att de företag vi valde att intervjua tillsammans 

behövde representera ett stort antal kommunikationsbärare. Valet 

av metod medförde även att de utvalda företagens spektrum av 

kommunikationsbärare behövde vara så olika som möjligt. Enligt 
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Eneroth (1979) är det dock upp till oss som undersökare att avgöra 

vilka företag som är lämpliga. 

 

För att erhålla ett urval till uppsatsens avslutande empirinsamling, 

testa om syftet var empiriskt intressant, insamla en empirisk grund 

till analysen samt generera ett komplement till ämnesområdets 

enligt vår mening bristande teorier, valde vi att genomföra en 

inledande empirinsamling. Vi valde att intervjua 11 personer, vilka 

redovisas i figuren nedan. 

 
Figur 7 Urval Empiri I 

Dessa personer valdes till följd av deras expertkunskaper inom 

varumärkeskommunikation och presenteras närmare i inledningen 

till Empiri I. Valet att intervjua experter på området är enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) motiverat då forskaren vill inhämta 

värdefulla bidrag till sin undersökning. I uppsatsens initialskede 
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hade vi redan diskuterat problemställningen ett antal gånger med 

Torbjörn Nordkvist, projektledare på reklambyrån Monaco, och Pär 

Bergkvist, varumärkeskonsult på Värdera. Efter viss hjälp av 

Nordkvist (030217) valde vi ut de personer som skulle ingå i 

uppsatsens inledande empiriinsamling. Vi anser att urvalet för 

Empiri I är relativt brett, detta då urvalet bestod av respondenter 

med såväl akademiska som praktiska erfarenheter inom 

varumärkeskommunikation. Vidare hade de även stora erfarenheter 

och kunskaper inom olika ämnesområden, såsom strategi, 

marknadsföring, reklam, arkitektur, personalutveckling etcetera. 

Detta har gett oss möjligheten att belysa problemet ur flera 

perspektiv.  

 

Resultatet av den inledande empiriinsamlingen påvisade att det 

fanns en empirisk relevans för valt ämnesområde. Den kunskap 

empirinsamlingen genererade kunde vi även använda oss av vid 

utformandet av uppsatsens teoretiska referensram. Då 

respondenterna har stor kunskap om praktisk varumärkes-

kommunikation, var deras kunskaper ett mycket bra komplement 

till litteraturen inom ämnet. Dessutom bidrog respondenternas 

kunskaper till att vi kunnat utforma en referensram vars omfattning 

spänner över problemområdes samtliga dimensioner.  

 

Vid hermeneutiska undersökningar är en vanlig urvalsmetod enligt 

Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) det så kallade 

snöbollsurvalet. Denna urvalsmetod innebär att forskarna intervjuar 

en eller flera personer för att sedan fråga dem vilka personer de 

anser att undersökningen bör utvidgas med. Detta förfarande 

innebär således att undersökningens fortsatta respondenter gradvis 
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framträder under undersökningens framskridande. Genom att vi 

frågade respondenterna i den inledande empiriinsamlingen vilka 

företag de ansåg arbeta strategiskt med att kommunicera en enhetlig 

bild av sitt varumärke, erhöll vi ett urval på drygt 30 varumärken. 

För att göra detta urval förenligt med vårt syfte, sorterade vi därför 

bort de företag som främst verkade inom ”business to business” 

samt de företag som inte kommunicerade sitt företagsnamn, och 

därmed varumärke, aktivt till sina konsumenter. Resultatet blev en 

lista på 26 företag, som enligt vår mening hade olika förutsättningar 

för sin kommunikation. Således anser vi, i enlighet med Sjöström (ur 

Starrin & Svensson, 1994), att vi erhållit en bredd i vårt urval. Enligt 

Axelsson (030313) är det viktigt vid en undersökning av denna 

karaktär att erhålla en bredd på varumärkena. Detta då det finns 

olika bransch- och verksamhetsspecifika förutsättningar, varför 

även detta resonemang styrker urvalets lämplighet. Av dessa 26 

företag valde 16 företag att delta i uppsatsens avslutande 

empiriinsamling. Dessa företag redovisas i figuren nedan och 

respondenterna presenteras mer ingående i Empiri II.  

 

Figur 8 Urval Empiri II 

Tillsammans med respondenterna i uppsatsens inledande empiri-

insamling utgör dessa varumärken vår empiriska helhet, varför vi 

valt att illustrera urvalet som en mur. Varje sten utger en del av 
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muren och murens bärkraft är således beroende av de enskilda 

stenarnas existens. Detta resonemang grundas på den 

hermeneutiska cirkeln där delarna enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994) måste sättas i dess rätta samanhang för att förståelse ska 

kunna uppnås.  

2.2.4 Intervjuer 

Enligt Kjær Jensen (1995) och Widerberg (2002) sker valet av intervju 

mellan öppna och slutna intervjuer, där den senare inte är förenlig 

med en kvalitativ metod. Vid genomförandet av kvalitativ forskning 

finns det enligt Widerberg (2002) ett antal tillvägagångssätt att välja 

mellan. Vi valde dock att använda oss av den metod Widerberg 

(2002) benämner vanlig intervju. Detta då denna metod är bäst 

lämpad för att erhålla andra personers uppfattningar, kunskaper 

och perspektiv på det fenomen forskaren vill undersöka. Samtliga 

intervjuer genomfördes på detta sätt.  

 

För att i minsta möjliga mån påverka respondenterna valde vi ett 

enligt Kjær Jensen (1995) försiktigt tillvägagångssätt. För att 

strukturera intervjuerna valde vi dock att utforma två intervju-

guider, en för den inledande empirinsamlingen och en för den 

avslutande. Dessa återfinns i slutet av uppsatsen som bilaga 1 

respektive bilaga 2. Innan intervjuerna genomfördes skickades 

intervjuguiderna ut till respondenterna i reviderad form, där vi 

definierade syftet med uppsatsen samt presenterade de 

övergripande frågeställningar intervjuerna skulle beröra. Enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) samt Jacobsen (1993) är detta förfarande 

viktigt för att forskaren ska kunna fokusera intervjuerna på den 

information som är relevant för problemställningen.  
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De personer vi intervjuade hade skiftande befattningar på sina 

respektive företag. Synonymt var att alla respondenter hade en stor 

insikt i och påverkan över företagets varumärkeskommunikation. 

Enligt Thorén (030312), Ytterborn (030319), Axelsson (030313), 

Thörnqvist (030312) och Stampe (030313) är marknadschefen eller 

kommunikationschefen den person som hanterar varumärkes-

strategiska frågor. Enligt dessa respondenter kan det i vissa fall även 

vara en fråga för VD eller informationschef. De personer vi har 

intervjuat i Empiri II återfinns på dessa positioner, varför vi anser 

att vi i stor utsträckning intervjuat rätt personer.  

 

För att kunna erhålla ett djup i vårt empiriska material valde vi att 

ställa öppna riktade frågor till våra respondenter. Detta för att 

intervjuerna i enlighet med Lantz (1993) skulle generera detaljerad 

information, för att sedan kunna sätta denna information i ett 

sammanhang. I enlighet med Wallén (1993) utformades frågorna så 

att de var anpassade för respondenternas situation. I de fall det 

krävdes ställde vi även följdfrågor för att generera tillfredsställande 

information från varje respondent, men även för att leda 

respondenten tillbaka till ämnet i de fall detta behövdes.  

 

Uppsatsens första intervju hade karaktären av en pilotintervju där vi 

tillsammans med respondenten, Pär Bergkvist (030210), resonerade 

kring ämnet i stort samt den för uppsatsen framarbetade 

intervjuguiden. Av de totalt 27 intervjuerna valde vi att genomföra 

25 intervjuer per telefon vilka varade i cirka 30 till 60 minuter. Valet 

motiverade vi med att möjligheten till access därmed ökade, vilket 

även Lundahl & Skärvad (1999) anser vara en fördel med telefon-

intervjuer. Även det geografiska avståndet till respondenterna 
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påverkade vårt val av metod. Valet har dock medfört vissa negativa 

effekter på vår insamlade empiri, vilket vi i möjligaste mån försökt 

kompensera. En av dessa nackdelar är enligt Jacobsen (1993) att vi 

inte kunnat avläsa respondenternas kroppsspråk, och därmed gått 

miste om denna kommunikation.  

 

Ett annat problem med telefonintervjuer som Jacobsen (1993) lyfter 

fram är det faktum att det finns risk för att respondenten inte är 

förberedd på intervjun eller inte anser sig ha tid eller vara på rätt 

plats för att besvara frågorna. För att minimera riskerna för detta 

problem kontaktade vi respondenterna och bokade intervjuerna i 

förväg. Därefter skickade vi ut en reviderad form av intervjuguiden 

till respondenterna innan intervjuerna. När väl intervjuerna skulle 

genomföras försäkrade vi oss om att respondenterna ansåg sig ha 

tillräckligt med tid och motivation för att genomföra intervjuerna.  

 

Av 27 intervjuer spelades 22 intervjuer in. Intervjuernas omfång och 

djup vid hermeneutiska undersökningar bör enligt Sjöström (ur 

Starrin & Svensson, 1994) anpassas till respektive respondent. Med 

detta menas att vi kunde avsluta intervjuerna när vi upplevde att de 

genererat tillfredsställande information med avseende på 

uppsatsens syfte. Efter genomförd intervju framställdes en skriftlig 

kopia som översändes till respondenterna för godkännande samt 

eventuella korrigeringar. Således anser vi att vi gett respondenterna 

en mycket god grund för att kunna kontrollera den information de 

delgav i uppsatsen.  
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2.3 Metodkritik 
Enligt Kjær Jensen (1995) är det forskaren som utgör mät-

instrumentet då det är denne som tolkar den insamlade empirin, 

varför det inte går att föra en traditionell diskussion om empirins 

giltighet eller tillförlitlighet. Lundahl & Skärvad (1999) menar att 

tolkning kräver kreativitet och fantasi. Vi som tolkar 

respondenterna måste förstå deras begreppsapparatur och 

verklighetsuppfattning. Kjær Jensen (1995) hävdar att empirins 

giltighet vid kvalitativ metod beror på om empirin tolkas på ett 

korrekt sätt medan tillförlitligheten beror på utomstående orsakers 

tillfälliga påverkan på den insamlade empirin.  

2.3.1 Giltighet & tillförlitlighet 

Genom att vi efter varje genomförd intervju verifierat svaren med 

respektive respondent anser vi att vår tolkning av den insamlade 

empirin är korrekt och att dess giltighet därför är god. Enligt Kjær 

Jenssen (1995) har den kvalitativa metoden däremot problem med 

tillförlitligheten. Den kvantitativa metoden kan minimera detta 

problem genom standardisering. För att minska tillförlitlighets-

problemet i denna uppsats har vi således i enlighet med Kjær 

Jensens (1995) riktlinjer använt oss av ett försiktigt tillvägagångssätt 

vid våra intervjuer. Denna metod innebär att intervjuaren i minsta 

möjliga mån försöker påverka respondentens svar. Ännu ett 

problem vid tolkning är enligt Lundahl & Skärvad (1999) att alla 

tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter, den så kallade 

förförståelsen. Vi har i vår teoretiska referensram använt oss av ett 

brett teoretiskt perspektiv. Detta har möjliggjort att problematiken 

kunnat belysas och hanterats utifrån flera olika synvinklar. Enligt 
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Lundahl & Skärvad (1999) minskas de tidigare erfarenheternas 

negativa inverkan på tolkningen genom detta tillvägagångssätt. 

2.3.2 Generaliserbarhet 

Enligt Kjær Jensen (1995) är kvalitativa metoders generaliserbarhet 

beroende av huruvida resultaten av den insamlade empirin kan 

förklara det undersökta fenomenet utanför det studerade materialet. 

I vår undersökning ska således resultaten vara applicerbara för 

företag som har konsumentmarknaden som avsättningsmarknad. Vi 

har som vi tidigare diskuterat avgränsat vår undersökning från 

företag som använder sig av ett flertal fristående varumärken i sin 

kommunikation mot konsument. De företag uppsatsen behandlar 

har alla en så kallad monoidentitet, vilket illustreras i figur 9 sidan 

35. Med vårt breda urval av företag i Empiri II anser vi att en 

möjlighet till att finna universell kunskap ökat. Således anser vi att 

urvalet och vårt tillvägagångssätt bidragit till att identifiera och 

utesluta situationsspecifika faktorer som annars kunnat 

diskriminera uppsatsens generaliserbarhet.  

2.3.3 Tolkningar & intervjuer 

Ett problem som kan uppstå vid intervjuer är det som Lekwall & 

Wahlbin (1991) benämner intervjuareffekter. Detta innebär att 

intervjuaren och den intervjuade påverkar utfallet genom sitt 

uppträdande eller sin attityd. En fördel med telefonintervjuer är att 

kommunikationen endast är verbal. Vi som tolkar respondenten har 

då inte någon möjlighet att tillföra en betydelse till ett visst utseende 

eller kroppsspråk. Samtidigt går vi miste om den icke-verbala 

kommunikationen och sådana signaler utesluts ur vår uppsats. 

Däremot anser vi det mer troligt att vi som intervjuare kan förhålla 
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oss mer neutrala vid en telefonintervju än vid en besöksintervju. 

Neutralitetsbegreppet diskuterade vi under rubriken 2.1.4 

Vetenskapssyn. Detta innebär att vi så fria som möjligt från 

fördomar och uppfattningar studerar objektet, eftersom färre sinnen 

används och våra intervjuer kan göras på en för oss känd plats. 

Dessvärre har vi som konsument eller individ mött flertalet av de 

varumärken som ingår i studien vilket gör att vi har preferenser 

kring dessa. Med vår intervjuguide har vi försökt behandla denna 

problematik genom att alla respondenter har mötts av samma 

frågeunderlag. 

 

Som Lundahl & Skärvad (1999) framhåller måste vi ha en 

gemensam begreppsapparatur. Vi har behandlat detta genom att be 

respondenterna definiera begrepp och uttryck. En fördel i vår studie 

är att många av respondenterna har en akademisk bakgrund i form 

av ekonomistudier, varför vi har en gemensam grund och ett 

likvärdigt språkbruk.  

 

De personer vi intervjuade i uppsatsens avslutande empiriinsamling 

benämner Lundahl & Skärvad (1999) direkta intressenter. Dessa 

personer har ett direkt intresse i ämnet, varför det är viktigt att 

kritiskt granska den information intervjuerna genererat. I vårt fall 

blev detta problem inte speciellt påtagligt, då respondenternas 

intressen i nämnvärd utsträckning inte påverkade resultatet. Det bör 

dock nämnas att vissa respondenter har undvikit att delge viss 

information som de ansåg sig vara ensamma att använda sig av, 

detta för att inte ”läcka” information till konkurrenter. Det rör sig 

således om affärskritisk och konkurrensavgörande information som 

i dessa fall har utelämnats. Respondenterna är samtliga ansvariga 
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för sitt varumärkes kommunikation och vill säkerligen inte 

framställas i dålig dager. Informationen kan därför ha snedvridits 

och mer positiv information kan ha distribuerats. För att hantera 

dessa personliga motiv har vi kritiskt granskat delar i intervjuerna 

för att på så sätt finna motsägelser och därmed ”förskönad” 

information.  

 

Det bör även nämnas att en av intervjuerna genomfördes på 

engelska, varför det i samband med denna intervju kan ha 

uppkommit tolkningssvårigheter. Detta problem torde dock vara 

minimalt då vi anser oss ha tillräckligt goda kunskaper i engelska 

samt verktyg för översättning.  

 

Totalt 5 av de sammanlagt 27 intervjuerna genomfördes utan att 

spelas in. Vi anser att resultatet av detta kan ha varit att vi missat 

viss intressant information från dessa intervjuer. Då dessa intervjuer 

på samma sätt som övriga skickades till respondenterna för 

godkännande, anser vi dock att detta problem är av ringa betydelse.  
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3 Teoretisk orientering 
Syftet med detta kapitel är att presentera de kunskaper läsaren 

behöver för att kunna sätta sig in i valt ämnesområde. Vi kommer 

att redogöra för grundläggande begrepp inom varumärkes-

kommunikation samt tillhandahålla läsaren, en för uppsatsen 

nödvändig begreppsapparat. 

 
”För att ta Pavlovs hundar som exempel för vad ett varumärke 

är, så är logotypen klockan och varumärket är när hunden 

dreglar. Varumärken finns enbart i människors huvud, och det är 

således kundens bild av din totala verksamhet och dess relation 

till honom eller henne.”  

Mats Georgson (030324),  

Doktor i Marknadskommunikation 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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3.1 Begreppsprecisering 

3.1.1 Corporate brand 

egreppet corporate brand har ingen tillfredsställande 

motsvarighet inom det svenska språket. Begreppet är dock det 

namn Hankinson & Cowking (1997) använder sig av för att beskriva 

de företag, som exempelvis Volvo och Nokia, vilka använder sitt 

företagsnamn som varumärke. Motsatsen till dessa företag är 

exempelvis Procter & Gamble samt Unilever, vilka diversifierar sina 

varumärken. För företag som använder företagsnamnet som 

varumärke blir kommunikationen mer komplex då det krävs en 

enhetlighet i kommunikationen för att nå viktiga intressenter.  

3.1.2 Corporate identity 

Enligt Murphy (ur Hankinson & Cowking, 1997) handlar corporate 

identity om:  

”the branding and packaging of an entire company”  

Murphy (ur Hankinson & Cowking, 1997:94) 

Med detta menas att koncernens samtliga kommunikationsinterface 

måste samordnas strategiskt. Exempel på sådana gränssnitt är 

företagets skyltar, företagsbilar, uniformer, skrivmaterial, sponsring 

& event. Vidare hävdar författaren att kulturen inom företaget kan 

byggas stark genom användandet av rätt kommunikation. De 

intressenter som utgör målgrupper för denna kommunikation är 

bland annat aktieägare, leverantörer, stat, banker, anställda samt 

kunder.  

B 
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3.1.3 Varumärkets namn 

Enligt Hankinson & Cowking (1997) ska varumärkets namn hjälpa 

konsumenten att identifiera varumärket samt utlösa, för 

konsumenten, positiva associationer. Enligt Blacket (ur Hankinson 

& Cowking, 1997) har namnet tre nyckelroller för varumärket. 

Namnet möjliggör identifiering för potentiella konsumenter. Det 

kommunicerar även en viss kvalitetsnivå till konsumenterna och 

slutligen utgör namnet ett juridiskt skydd efter att det registrerats.  

 

Olins & Selame (ur Schmitt & Simonson, 1997) kategoriserar 

varumärkesidentiteter i tre olika klasser. Dessa är monoidentitet, 

fristående identitet och den stödjande identiteten. Med figuren 

nedan illustreras de olika identiteterna och dess olika 

förutsättningar. De streckade delarna i figuren illustrerar det 

varumärkesnamn som företaget aktivt kommunicerar till 

konsumenten.  

 

Figur 9 Olika typer av identiteter 

Källa: Fritt efter Olins & Selame (ur Schmitt & Simonson, 1997) 

För ett varumärke med en monoidentitet är företaget enligt Olins & 

Selame (ur Schmitt & Simonson, 1997) det varumärke konsumenten 

Dottervarumärke Varumärke 

Mono- 
identitet 

Fristående 
identitet 

Stödjande 
identitet 

Varumärke Modervarumärke Modervarumärke 
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möter. Företaget använder sitt varumärkesnamn i all 

kommunikation till samtliga målgrupper. Samtliga företag i Empiri 

II utgör enligt vår åsikt exempel på sådana företag och det är enbart 

denna kategori vi behandlar i uppsatsen. Enligt Schmitt & Simonson 

(1997) får ofta företag inom denna kategori problem med sin 

identitet då den lätt blir otydlig. Detta då varumärket ofta befinner 

sig närmare en viss bransch. Företagets varumärke blir därför en 

begränsning på andra marknader.  

 

Schmitt & Simonson (1997) menar att den fristående identiteten är 

mest använd av företag som är verksamma på konsument-

marknader. En anledning till att denna identitet används kan vara 

att företag bedömer att varumärket inte gynnas av associationer till 

moderföretaget. Modervarumärket kommuniceras således inte 

aktivt till konsumenten. Den stödjande identiteten erbjuder enligt 

Schmitt & Simonson (1997) det bästa ur två världar då identiteten är 

en korsning av de andra två identiteterna. Moderföretagets olika 

dottervarumärken kan associeras med och nyttja modervarumärket 

i sin kommunikation. En fördel med denna identitet är att 

modervarumärket kan använda sig av dottervarumärken som kan 

specialiseras inom en viss kategori och inte behöver förknippas med 

andra ”syskonvarumärken”. 

3.2 Värdet av ett varumärke 

3.2.1 Varumärket som tillgång 

Enligt Hankinson & Cowking (1997) representerar ett varumärke ett 

framtida kassaflöde till ägarna. För de företag som använder sig av 
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diversifierade varumärken är det viktigt att stärka företags-

varumärket. Detta då investerare kan glömma bort ägarföretagets 

styrkor och enbart betrakta de diversifierade varumärkena som 

tillgångar. Vidare blir varumärket enligt Hankinson & Cowking 

(1997) även ett skydd mot plagiat på marknader med låg-

teknologiska produkter.  

 

Enligt Jones (1999) tillför marknadsföring av ett varumärke ett 

mervärde till företaget då substitutionseffekter avtar och 

priselasticiteten minskar. Detta illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 10 Marknadsföringseffekter 

Källa: Jones (1999) 

Den ursprungliga efterfrågan åskådliggörs av kurvan D1, på kort 

sikt får marknadsföringsåtgärderna effekten att efterfrågan vid ett 

givet pris ökar, D2. På lång sikt är det även möjligt att 

substitutionseffekten avtar och ger företaget en möjlighet att 

prisdifferentiera varumärket, D3.  

3.2.2 Värde för konsument 

Kapferer (2001) menar att varumärket inom vissa produktkategorier 

inte tillför något värde till konsumenterna. Detta gäller när 

pris 

kvantitet 

D1 D2 D3 
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produkterna är generiska och av förbrukningskaraktär såsom 

suddgummi, blyertspennor eller råvaror.  

 

Enligt Kapferer (2001) utgör varumärket en informationsbärare för 

konsumenten. Genom att företaget synliggör varumärket kan 

konsumenten identifiera det. Varumärket utgör en praktisk nytta för 

konsumenten då denne kan spara tid och energi genom sin lojalitet 

och sina återköp. Företag som har en konsekvent kvalitetsnivå på 

sina produkter utgör en garant för konsumenten genom att denne 

med säkerhet kan förvänta sig att samma vara har samma kvalitet 

oavsett var den köps. Konsumentens inköp optimeras genom 

vetskapen om att varumärket är det bästa köpet i kategorin eller för 

det specifika tillfället. Varumärken kan även ge konsumenten 

bekräftelse av den självimage denne anser sig inneha. Genom att 

konsumera samma varumärke över tiden kan även konsumenten 

uppleva tillfredsställelse då varumärket uppfattas som familjärt 

eller intimt. Vidare kan konsumenten även uppleva njutning genom 

att konsumera attraktiva varumärken. Genom att konsumera socialt 

ansvarstagande varumärken kan konsumenten även uppleva en 

etisk tillfredsställelse. 

3.3 Positionering 
Positionering är ett begrepp som enligt Kapferer (2001) behandlar 

hur ett varumärke särskiljs och rangordnas relativt sina 

konkurrenter i kundens sinne. För att underlätta positioneringen för 

kunden måste varumärket tydligt förmedla vem som är avsändare. 

Det måste även berättiga sin existens och förmedla det sammanhang 

som varumärket är lämpligt att användas i. Slutligen måste 
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varumärkets kommunikation klargöra vilka som är dess 

konkurrenter. En viktig aspekt med positioneringsbegreppet är att 

det påvisar att kundens val alltid görs i jämförelse mellan 

konkurrerande varumärken. Varumärket laddas med ett värde vid 

jämförelsen med andra. Apéria (2001) menar att målsättningen med 

varumärkesbyggande är att äga en stark idé i kundens medvetande. 
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4 Empiri I 
I detta kapitel presenteras resultatet av uppsatsens inledande 

empiriinsamling. Kapitlet är en del av uppsatsens totala empiri-

insamling, där respondenterna valts ut till följd av deras expert-

kunskaper inom varumärkeskommunikation. Synonymt för 

respondenterna är att de är externa intressenter i varumärkes-

hanteringen. De kunskaper som kapitlet genererat utgör även en 

input till ämnesområdets bristande teoribildning.  

 
”Vår uppfattning är att allt kommunicerar. För de företag där 

företaget och varumärket är detsamma blir detta extremt viktigt i 

allt från de anställda till produkten/tjänsten, reklamen, event, pr, 

etcetera. Jag tror att man underskattar vikten av de dagliga 

signaler som ett företag sänder omkring sig. Det som kanske 

bygger varumärket allra mest är upplevelsen av den tjänst eller 

produkt som företaget eller varumärket företräder. (…) Detta 

tror jag är viktigt att komma ihåg, reklambyråer har en tendens 

att tro att det är reklamen som bygger varumärket, utan att 

förstå att detta bara är en del i mixen.”  

Henrik Stampe (030313), VD, Volt  

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 



- Empiri I - 

   

 41 

4.1 Disposition 
apitlet är strukturerat efter ett antal viktiga aspekter inom 

varumärkeskommunikation. Inledningsvis presenterar vi 

generella frågeställningar och definitioner kring varumärket och 

dess kommunikation. Därefter återger vi respondenternas syn på 

strategiförfattning, samordning av varumärkeskommunikation och 

samarbetet mellan reklambyråer och varumärkesägare. Efter valda 

underrubriker följer en kort resumé där respondenternas syn på 

ämnet sammanfattas och de viktigaste aspekterna återges. Vi har 

valt att inte återge samtliga respondenters svar på samtliga frågor. 

Som författare av denna uppsats förbehåller vi oss rätten att 

diskriminera den insamlade empirin och återge de delar som vi 

anser bidrar till att uppfylla vårt syfte. Nedan följer en förteckning 

över de respondenter som ingår i detta empirikapitel. 

4.1.1 Respondenterna i Empiri I 

 Lars Axelsson från Lowe-Brindfors, före detta VD och numera 

projektledare. 

 Pär Bergkvist från Värdera, varumärkeskonsult. 

 Mats Georgson, doktor i marknadskommunikation och före 

detta global varumärkchef på Sony Ericsson. 

 

 Bengt Håkansson från Bates, varumärkeskonsult och föreläsare 

på Berghs. 

 Sten Jansson, föreläsare på Berghs och IHM samt författare 

inom reklam och marknadsföring. 

 Torbjörn Nordkvist från Monaco, projektledare och VD. 

K 
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 Henrik Stampe från Volt, VD. 

 Magnus Thorén från Rewir, arbetar med utbildning och 

kompetensutveckling. 

 Johan Thörnqvist från BAS-Retail, strategi- och kundansvarig. 

 

 Erik Tivelius från Sandell-Sandberg, projektledare. 

 Stefan Ytterborn från Ytterborn-Fuentes, designstrateg och 

styrelseordförande. 

4.2 Varumärkesdefinitioner 
Enligt Georgson (030324) och Ytterborn (030319) existerar enbart ett 

varumärke i konsumentens medvetande. Tivelius (030311) menar att 

ett varumärke är den samlade mängden upplevelser kring en 

produkt. För Thorén (030312) är ett varumärke företagets trustmark, 

således det som associeras till varumärket. Därför är det viktigt att 

skilja på varumärke, namn och logotyp. Enligt Axelsson (030313) är 

ett varumärke:  

”… ett kännetecken, en sammanhållande beskrivning om hur jag 

ska uppfatta en enskild verksamhet eller företag. Det handlar om 

helheten, när jag ser ett varumärke ska jag direkt få en 

association till vad varumärket står för.” 

Axelsson (030313) 

Varumärket ska vid en anblick förmedla vad det står för. För 

Stampe (030313) är ett varumärke de associationer som finns kring 

ett varumärke. Dessa kan innehålla både materiella och immateriella 

attribut. Ett varumärke handlar enligt Håkansson (030314) om 

innehåll, löfte och position. Det är således enligt respondentens åsikt 
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kundens aktuella uppfattning om varumärket vid en given 

tidpunkt. Begreppet har därför en visuell, semantisk och verbal 

koppling. För Thörnqvist (030312) utgör ett varumärke summan av 

de egenskaper och förväntningar som finns på en produkt. Enligt 

Jansson (030313) är varumärket de uppfattningar som finns kring 

produkten. Nordkvist (030217) anser att ett varumärke utgörs av de 

sammanlagda uppfattningarna konsumenten har om avsändaren av 

kommunikationen.  

 

Resumé 1 Varumärkesdefinitioner 

4.3 Varumärkets värde 
För företag är det enligt Georgson (030324) möjligt att höja 

marginalerna på produkterna med ett varumärke. Dessutom utgör 

varumärket en maktfaktor vid förhandlingar med bland annat 

återförsäljare. För konsumenten innebär konsumtion av ett 

varumärke en möjlighet att ta ställning till vissa värderingar. 

Varumärket bidrar även till organisationens bästa då individer 

aktivt söker sig till företag de kan identifiera sig med. Enligt Tivelius 

(030311) är ett varumärke laddat med både negativa och positiva 

För att sammanfatta respondenternas åsikter kan vi urskilja ett 

mönster i deras definitioner. Gemensamt för samtliga 

respondenter är att de inte ser ett varumärke som enbart ett 

namn eller en logotyp. Ett varumärke är enligt dem mer än så, 

det handlar om förväntningar och löften. Således är begreppet 

mer abstrakt än vad det vid en första anblick synes vara.  
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värden. Ett bra varumärke är särskiljande, och utgör en barriär mot 

plagiering.  

 

Enligt Thorén (030312) uppstår ett värde i varumärket då företag 

kan prisdifferentiera sina produkter och öka kundlojaliteten. Det 

tillför även ett värde genom att varumärket kan säkra en mental 

position hos kunden samt utgöra en barriär mot konkurrenter. För 

konsumenten uppstår ett värde när de kan identifiera sig med en 

viss grupp. Ett bra varumärke tål motgångar, det finns således ett 

förtroendekapital i varumärket. Nordkvist (030217) menar att: 

”Varumärket tillför en försäljningsmässig hjälp genom att det 

utgör en ledstjärna och en garant för målgruppen i dess sökande 

efter företagets erbjudande. Varumärket tillför också ett 

kommersiellt värde för företaget genom att det utgör ett lager för 

de investeringar som görs i kommunikationen.” 

Nordkvist (030217) 

Axelsson (030313) anser att varumärket skapar lojalitet och ger en 

möjlighet till prisdifferentiering. Ett bra varumärke bidrar med 

tydlighet och skapar en förståelse för de grundläggande värderingar 

varumärket förmedlar. Enligt Stampe (030313) tillför ett varumärke 

framförallt lojalitet och tillit. Varumärket differentierar och förenklar 

val. Ett bra varumärke har en tydlig image på marknaden. En grund 

för detta är tydliga strategier och ett ledarskap inom organisationen 

som prioriterar och förstår varumärken. Thörnqvist (030312) anser 

att ett varumärke främst skapar ett värde genom sin särskiljning 

mot andra aktörer.  
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Resumé 2 Varumärkets värde 

4.4 Varumärkeskommunikation 
Enligt Georgson (030324) är ett varumärke helt beroende av en 

kommunikationsfaktor. Ifall varumärkesstrategin ses som ett recept 

eller en framgångsformel är det med hjälp av kommunikationen 

som företag kan förmedla den bild omgivningen har av företaget. 

Därför är det viktigt att företag vågar och kan byta perspektiv vid 

författandet av varumärkesstrategin. Detta ska göras med ett 

utifrånperspektiv då det är en skillnad mellan hur ett företag vill 

uppfattas och hur de verkligen uppfattas av sina kunder. 

Varumärkeskommunikationen blir naturlig när varumärkes-

strategin är samstämmig med ”affärsverkligheten”.  

 

Enligt Nordkvist (030217) är all kommunikation varumärkes-

kommunikation. Respondenten menar att allt ett företag ägnar sig åt 

kommunicerar något om varumärket, varför de möten där 

varumärket kommunicerar utgör varumärkeskommunikation. 

Tivelius (030311) menar att allt som kommunicerar varumärket är 

varumärkeskommunikation. Thorén (030312) anser att allt 

kommunicerar:  

Respondenterna är alla överens om att varumärket är en 

värdefull tillgång. De belyser detta värde ur olika perspektiv. 

Synonymt för flera av respondenterna är att de anser att 

varumärket utgör ett hinder mot konkurrerande företag samt en 

möjlighet till differentiering.  
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”Allt kommunicerar. Det är både uppträdande hos medarbetare, 

administrativ kommunikation såsom fakturor och kravbrev, 

människornas beteende i form av klädsel och språk, utformningen 

på produkten och lokalen, alla signaler företaget skickar ut till 

kunden är en del av varumärkeskommunikationen.” 

Thorén (030312) 

Ytterborn (030319) menar att all kommunikation måste utvecklas 

från en gemensam värdegrund. Då all kommunikation inte behöver 

se likadan ut, kan mångfald i kommunikationen vara en styrka. 

Axelsson (030313) menar att varumärkeskommunikation ytterst 

handlar om att dela en gemensam uppfattning om vad företaget står 

för. Enligt Stampes (030313) uppfattning kommunicerar allt ett 

företag åtar sig. Det blir då extra viktigt i företag med en 

monoidentitet. Därför är det lätt att underskatta de dagliga signaler 

företag sänder ut.  

 

Håkansson (030314) tar avstånd från den klassiska definitionen av 

varumärkeskommunikation. I det klassiska begreppet bestämmer 

företaget själv över vad som är varumärkeskommunikation. Istället 

är all kommunikation och all handling en organisation synliggör för 

marknaden varumärkeskommunikation. Han menar att 

organisationer skiljer på strategiska, taktiska och profilerande 

aktiviteter. Ingen konsument gör dock dessa distinktioner. Deras 

syn på varumärket grundas av den aggregerade kommunikationen 

från varumärket. Det finns inga frizoner i varumärkes-

kommunikationen. All interaktion med marknaden bidrar till 

konsumentens associationer kring varumärket. För att bli 

framgångsrika måste företag finna sin ”diskriminator”, nämligen 

det som särskiljer företaget från dess konkurrenter. Varumärken 
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måste byggas på lång sikt med en förståelse för att uppfattningar 

ackumuleras och skapar en helhet om varumärket i konsumentens 

medvetande. Enligt Thörnqvist (030312) är allt som särskiljer 

varumärket från andra varumärken varumärkeskommunikation.  

 

Axelsson (030313) menar att all kommunikation ska stärka befintliga 

varumärken. I mycket av den marknadskommunikation som 

produceras idag finns det enligt respondenten en stor likriktning. 

Detta gör att konsumenten söker andra värden än de rent 

kommersiella. Ett exempel är Benetton, ett företag som får 

konsumenterna att reagera då de är en del av samhällsdebatten. 

Axelsson (030313) menar att produkten och distributionssättet alltid 

är utsatt för konkurrens, däremot är det möjligt att differentiera 

företaget i valet av identitet.  

 

Enligt Stampe (030313) ska den interna kommunikationen förankra 

och levandegöra plattformen internt. Detta innebär att alla ledare 

och chefer måste skicka ut de signaler som plattformen ska 

associeras med. Det är en förutsättning för att personalen i nästa led 

ska kunna lösa sina uppgifter. Varumärket ska vara en ledstjärna i 

förändringsprocessen, en symbol för de förändringar som ska 

uppnås. Jansson (030313) anser att många företag har så pass 

politiskt korrekta kärnvärderingar att de saknar bärkraft i 

kommunikationen.  
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Resumé 3 Varumärkeskommunikation 

4.4.1 Kommunikationens innehåll 

Enligt Georgson (030324) finns det två skolbildningar för 

budskapets innehåll. Den första hävdar att företag först ska 

definiera vad varumärket ska stå för. Definitionen blir kärnan i den 

kommunikation som ska stärka och påverka konsumenternas 

uppfattning om vad/vem varumärket är. I den andra inriktningen 

används kommunikationen för att stärka attribut som företaget vill 

att varumärket ska förknippas med. Tivelius (030311) framhåller att 

all kommunikation måste bygga på varumärkets kärnvärderingar. 

För generiska produkter såsom vissa tjänster, blir kommunikationen 

ett sätt att differentiera varumärket. Även Thorén (030312) menar att 

det är varumärkets grundläggande värderingar som ska 

kommuniceras. Budskapet tolkas sedan av konsumenten och 

uppfattas därmed olika. Enligt Nordkvist (030217) är det i första 

hand de av varumärkets kärnvärden som utgör positioneringen, 

som bör kommuniceras. Respondenten menar således att företag 

inte kan uttrycka allt varumärket står för. Det viktiga är att den 

övergripande andemeningen är konsekvent. Enklast uppnås en 

rimlig konsekvens genom att utgå från ett gemensamt tema, en 

bärande idé, som får uttrycka positioneringen. 

Den sammanfattade bilden av varumärkeskommunikation är 

enligt respondenterna att varumärkeskommunikation som 

ämnesområde är bredare än vad det traditionellt har ansetts 

vara. Vi tolkar samtliga respondenters svar som att all 

organisatorisk handling kommunicerar.  
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Ytterborn (030319) menar att religionerna är de tidigaste exemplen 

på varumärken. De etablerade en grundläggande filosofi som sedan 

spreds genom olika medier. Den gemensamma värdegrunden gör 

att en relation skapas mellan varumärket och dess konsumenter. 

Den långsiktiga relationen är avgörande för affärsverksamheten och 

varumärket på lång sikt. Kommunikationen måste ur ett 

konsumentperspektiv motivera varumärkets existens.  

 

Enligt Stampe (030313) har varumärket en grund i dess 

kärnvärderingar. Vid ett optimalt utfall ska alla delar i varumärket 

kommuniceras, dock vid olika tillfällen. Ett exempel är att 

kärnvärdena bör återfinnas i personalens agerande. Stampe (030313) 

skiljer även på strategisk och taktisk reklam. Den strategiska 

reklamen ska förändra attityder och bygga kännedom. Med taktisk 

reklam avser Stampe (030313) säljfrämjande och därmed 

aktivitetsutlösande reklam. Det är viktigt att förstå att även den 

taktiska reklamen påverkar varumärket på lång sikt. Enligt Stampe 

(030313) handlar en kommunikationsstrategi om att göra en 

intressentanalys kring varumärket. Kommunikationsstrategin 

definierar prioriterade målgrupper och de kommunikativa 

uppgifter som ska lösas inom respektive grupp. Enligt Thörnqvist 

(030312) är det källan till affären som ska kommuniceras.  

”Källan till affären är lika med anledningen till att jag som 

konsument betalar för en vara istället för en annan.” 

Thörnqvist (030312) 
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Resumé 4 Kommunikationens innehåll 

4.5 Kommunikationsbärare 
Enligt Georgson (030324) är den kommunikation som sker i mötet 

mellan individer viktigast för tjänstebaserade företag. Detta för att 

finna de intressenter varumärket/företaget måste förhålla sig till. 

Allianser och co-branding innebär att det är två separata 

varumärken som ska hanteras. Vid dessa samarbetsformer bidrar 

det gemensamma varumärket eller samarbetet till konsumentens 

uppfattning om de två enskilda varumärkena. Alliansen blir en 

”tolkningslins”. 

 

Thorén (030312) menar att alla kommunikationsbärare är lika 

viktiga. För exempelvis detaljhandeln är butiken en grund för att 

förmedla den filosofi som handlaren eller butiken har. Andra 

medier är mer flyktiga och glöms snabbt bort. Därför är det viktigt 

att butiken säkerställer det uttryck som vill förmedlas. Detta då den 

kommer att påverka konsumenten under lång tid. Med 

fundamentet, en identifierad värdegrund och formulerade strategier 

gäller det sedan att göra saker rätt.  

Respondenterna är överens om att det är varumärkets kärna 

som ska kommuniceras. Begreppsförvirringen är stor inom 

ämnesområdet, varför de svarande använder olika uttryck för 

att beskriva vad kommunikationen ska bestå av. Synonymt är 

dock att de handlar om grundläggande värderingar, 

egenskaper eller nytta. 
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Axelsson (030313) skiljer mellan kommersiella kanaler och icke- 

kommersiella kanaler. Axelsson (030313) framhåller att allt företaget 

företar sig påverkar varumärket på lång sikt. Den kanal som är mest 

lämplig är beroende av syftet med kommunikationen. Enligt Stampe 

(030313) är det konsumentens upplevelse av den produkt eller tjänst 

som är knuten till varumärket, som bygger varumärket mest. Ett 

vanligt fel hos reklambyråer är att de är av uppfattningen att 

reklamen bygger varumärket, detta är dock enbart en del i mixen.  

 

Resumé 5 Kommunikationsbärare 

4.5.1 Val av medium 

Georgson (030324) anser att valet av medium är en konsekvens av 

den målgrupp som ska nås. Enligt Thorén (030312) är valet av 

målgrupp beroende av vilket medium som ska användas. Även 

företagets syfte med kommunikationen måste avgöra vilket medium 

som väljs. Som Thorén (030312) påpekar är olika medier lämpliga 

för att bygga relationer eller att skapa associationer. Därför skiljer 

sig kommunikationens utformning åt mellan produkt- och tjänste-

orienterade företag. Det är även viktigt att förstå att en del individer 

söker information aktivt medan andra är inaktiva, vilket även är 

viktigt ur ett internt perspektiv. Enligt Stampe (030313) passar 

ordspråket ”ändamålet helgar medlen” in på valet av 

Enligt respondenterna går det inte att särskilja 

kommunikationsbärarnas betydelse. De menar istället att alla 

kommunikationsbärare är lika viktiga. En av respondenterna 

hävdar dock att det personliga mötet med konsument får extra 

stor betydelse i service- och tjänsteföretag.  
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kommunikationskanal. Valet ska ske med utgångspunkt från vem 

som ska nås och den kommunikativa uppgiften. Nordkvist (030217) 

menar att det är viktigt att välja vilka kommunikationsbärare som 

ska användas vid vilken tidpunkt, för att uppnå störst effekt. Enligt 

respondenten avgör komplexiteten i budskapet vilka bärare som är 

effektivast, men även målgruppen påverkar valet av 

kommunikationsbärare.  

 

Håkansson (030314) menar att inget medium är överlägset något 

annat, valet av medium ska ske utifrån varumärket och situationen. 

Det är även viktigt att förstå i vilket stadium i livscykeln produkten 

befinner sig. För en ny produkt är det viktigt att skapa kännedom 

och då är de breda universella medierna såsom TV bäst. För en 

produkt där kännedomen är tillfredsställande handlar det istället 

om att förändra attityder eller att fördjupa relationen med 

konsumenten.  

 

Enligt Stampe (030313) sker valet av kommunikationsbärare utifrån 

målgruppen. De taktiska planerna utgår från kommunikations-

strategin. Thörnqvist (030312) menar att varje kanal har specifika 

egenskaper. Det viktiga är att dessa kopplas tillbaka till visionen.  

 

Enligt Georgson (030324) blir produkten extra viktig för företag som 

levererar teknologiska produkter. Även Stampe (030313) menar att 

produkten och dess förpackning blir viktig för produktvarumärken.  

 

Samtliga respondenter anser att den köpta kommunikationen utgör 

en viktig bärare av varumärket. Somliga av respondenterna menar 

dock att företag tenderar att lita blint på dessa bärares roll i 
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kommunikationen. Flera av respondenterna anser att företagets 

informativa skrifter såsom rapporter och bruksanvisningar är bärare 

av varumärket. Ytterborn (030319) menar att trovärdigheten är 

viktigast i strategiska allianser då det inte går att lura kunderna. 

Därför måste företag vara medvetna om att nyttja sitt 

kärnerbjudande i samarbetet. När sedan samarbetet synliggörs 

kommer varumärkena att stärka varandra.  

 

Enligt respondenterna är företagets personal en viktig bärare av 

kommunikationen. Dessa blir enligt Georgson (030324) extra viktiga 

när det handlar om service- eller tjänsteföretag. Janson (030313) 

hävdar dock att fokuseringen på personalen som kommunikations-

bärare inte får gå överstyr.  

 

Thorén (030312) menar att verksamheten måste skötas oklanderligt. 

Det är enligt hans åsikt inte längre någon konkurrensfördel utan ett 

krav. Flera av respondenterna anser att lokalen är viktig för 

företagets kommunikation. Thorén (030312) menar att reklamlöftena 

måste hållas och efterlevas i verkligheten för att konsumenten inte 

ska byta leverantör. Konsumenten påverkas mycket av reklam och 

PR, men kliver denne sedan in i en lokal vars utformning inte alls 

stämmer överens med den känslan reklamen levererade, raseras 

hela bilden som reklamen byggt upp. Ytterborn (030319) menar att 

det löfte och erbjudande ett företag levererar även måste säkerställas 

i fysisk bemärkelse. 

 

Enligt Thorén (030312) är valet av distributionskanal oerhört viktigt 

då det är med säljaren av produkten det fysiska mötet sker mellan 

produkt och konsument. Den kommunikation som sker via tredje 
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part anser respondenterna påverka konsumentens bild av 

varumärket. Då denna kommunikation ligger utanför företagets 

kontroll anser de dock att gruppen är svårbehandlad. 

 

Resumé 6 Val av medium 

4.6 Strategi 
En kommunikationsstrategi ska enligt Georgson (030324) utgå ifrån 

affärsstrategin. Affärsstrategin ska styra verksamheten internt 

medan kommunikationsstrategin översätter och formulerar 

affärsstrategin så att den ska attrahera konsumenterna. Thorén 

(030312) menar att kommunikationsstrategier återfinns på olika 

nivåer inom företag. De mest övergripande hanterar 

verksamhetsmålen. Sedan finns det mer specifika kommunikations-

strategier som hanterar aktiviteter som är riktade mot specifika 

målgrupper. Kommunikationsstrategin ska enligt respondenten 

utgå från verksamhetsmålen. Nordkvist (030217) anser att 

kommunikationsstrategin ska innefatta tydliga och internt 

förankrade riktlinjer för all kommunikation av ett visst varumärke, 

rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Enligt 

respondenten ska kommunikationsstrategin utgå ifrån varumärkets, 

Enligt respondenterna måste valet av medium eller 

kommunikationsbärare ske med ett beaktande av 

kommunikationens målsättning. Vidare hävdar ett antal av 

respondenterna att företagets medieval även påverkas av i 

vilket stadium i livscykeln företaget eller produkten befinner 

sig. 
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målgruppernas, kärnaffärens, omvärldens och budgetens 

förutsättningar. 

 

Ytterborn (030319) menar att kommunikationsstrategin kräver en 

förståelse för det egna varumärket och dess målmarknad. Strategin 

ska med relationen i fokus definiera vad som ska sägas, varför och 

till vem. Vid utarbetandet av en kommunikationsstrategi 

förespråkar Ytterborn (030319) att ett så kallat strategifilter används. 

Varumärkesägaren måste först vara medveten om varumärkets 

ursprung för att sedan kunna hantera missionen. När detta är gjort 

ska företaget granska sitt erbjudande för att slutligen definiera och 

förfina sin karaktär. Ifall detta förankras i organisationen blir den 

snabbare då det finns något gemensamt att samlas kring. 

Organisationen får dessutom en gemensam syn på saker och ting 

vilket gör att en konsekvent kommunikation kan förmedlas till 

kunderna.  

 

Enligt Axelsson (030313) ska kommunikationsstrategin utgå ifrån 

varumärkesplattformen som definierar vad företaget vill och 

fastställer varumärkets identitet. Den ska även utgå från företagets 

målsättningar, både på lång och kort sikt. Håkansson (030314) 

menar att:  

”(…) ingen strategi är värd någonting om den inte kan 

kommuniceras och omsättas i praktiken.”   

Håkansson (030314) 

Med detta menar han att strategin måste kunna definiera vad som 

ska sägas och till vem. I kommunikationsstrategin definieras enligt 
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Håkansson (030314) det budskap som ska föras ut för att nå önskad 

effekt.  

”Kommunikationsstrategin är en brygga mellan varumärkes-

strategin och verkligheten just nu. Kommunikationsstrategin 

utgår från nuläget, sedan kan denna ändras vartefter nuläget 

förändras.” 

Håkansson (030314) 

Kommunikationsstrategin är enligt Thörnqvist (030312) ett 

beslutsunderlag som bestämmer hur företaget ska investera för att 

uppnå målsättningarna, med avseende på varumärkes-

exponeringen.  

 
Resumé 7 Strategi 

4.6.1 Strategiprocessen  

De individer som besitter kompetens att långsiktigt behandla 

varumärkets kommunikation ska enligt Georgson (030324) driva 

processen. Personerna bidrar även som interna informatörer och 

förankrar således arbetet internt. Denna kompetens kan även finnas 

hos externa agenter som exempelvis reklambyråer. Tivelius (030311) 

framhåller att samarbetsperson hos kunden oftast är marknads-

chefen. Det är dock viktigt att denne har VD:s förtroende och 

Det råder delade meningar bland respondenterna om vad 

kommunikationsstrategin ska utgå ifrån. Majoriteten talar dock 

för att företags kommunikationsstrategi ska utgå ifrån 

företagets övergripande målsättningar. Kommunikations-

strategin bör enligt flertalet av respondenterna behandla 

kommunikationens målgrupper samt budskap. 
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mandat att handla. Enligt Nordkvist (030217) sker författandet av 

kommunikationsstrategin av kunden själv, eller tillsammans med 

någon form av konsultfirma. De i processen ingående personerna 

hos kunden bör företrädelsevis vara VD, marknadschef, brand 

manager samt ägarna av de olika kommunikationsbärarna. 

 

Enligt Thorén (030312) ska varumärkesarbetet utgå från en 

varumärkesplattform som definierar vad varumärket ska stå för. 

Det måste även finnas ett positioneringsbudskap samt tydliga 

kärnvärden. Detta blir en grund för vart varumärket ska synas, när 

det ska synas och vad som ska lyftas fram i budskapet. 

Varumärkesplattformen ska vara en grund för organisationens 

samtliga medlemmar. Enligt Thorén (030312) är det viktigt att 

ledningsgruppen är involverad i processen. Dessutom är det bra att 

engagera informella ledare för att lättare nå acceptans inom 

organisationen.  

 

Enligt Axelsson (030313) ska först en övergripande 

kommunikationsstrategi utarbetas. Denna bryts sedan ned beroende 

på vilken aktivitet den ska stödja. Kommunikationsstrategin är en 

beskrivning av hur varumärket ska kommuniceras, vilka kanaler 

som ska användas, men även kommunikationens innehåll. 

Innehållsmässigt ska den minsta gemensamma nämnaren 

definieras, vilket är det som ska vara genomgående i all 

kommunikation, vilket bidrar till igenkänning. Axelsson (030313) 

liknar en strategiprocess med ett isberg:  

”Jag skulle vilja likna detta vid ett isberg där det bara är toppen 

som sticker upp ovanför vattenytan. För att få det att flyta krävs 

ett enormt fundament, detta skulle jag beskriva som det 
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strategiska arbetet för att skapa ett starkt varumärke, reklamen är 

det som sticker upp ovanför och det är det vi ser när vi kommer 

seglande på havet.”  

Axelsson (030313) 

Om inte varumärket har detta fundament kommer 

kommunikationen att förvirra konsumenten och denne kan då 

komma att välja andra produkter istället.  

 

Enligt Georgson (030324) måste varumärkesfrågan tas på allvar. 

Ledning och personal måste tro på varumärket för att det ska få 

genomslag i företagets dagliga verksamhet. Därför är det viktigt att 

varumärket står för något som företaget verkligen är, det ska inte 

representera ett önsketänkande. Håkansson (030314) anser att 

implementeringsprocessen underlättas med ledningens 

engagemang och intresse. För att nå genomslag i företagets 

operativa, dagliga drift måste problemet även angripas från andra 

sidan. Generellt bör arbetet innefatta alla som agerar i ett gränssnitt 

med omgivningen.  

 

Resumé 8 Strategiprocessen 

Enligt flera av förstudiens respondenter bör 

kommunikationsstrategin brytas ned i mindre beståndsdelar 

som berör varje del av kommunikationen. De personer som bör 

vara delaktiga vid författandet av strategin är främst 

företagsrepresentanter på högt uppsatta positioner, såsom VD 

och ledning. Detta för att strategin ska få bärkraft och kunna 

påverka hela organisationen.  
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4.7 Samordning 
Enligt Georgson (030324) behövs en samordning då det finns en risk 

med att låta olika personer och syften påverka kommunikationen. 

Thorén (030312) menar att samordning är ett måste. De reklamlöften 

kunden bär med sig till mötet med varumärket måste hållas. Då är 

det viktigt att bland annat butikens utformning och personalens 

uppträdande stämmer överens med kundens förväntningar. Men 

även den service eller de kontakter företaget har med kunderna 

efter konsumtion måste stämma överens. Enligt Nordkvist (030217) 

bör företag samordna sin varumärkeskommunikation för att varje 

investerad krona ska kunna utnyttjas maximalt. Respondentens 

företag skapar förutsättningarna för samordningen, men behöver 

inte nödvändigtvis tillhandahålla den praktiska samordningen. 

Detta då kommunikationen delvis bör ske med företagets egna 

kommunikationsbärare, varför företaget måste involveras i 

processen.  

 

Thorén (030312) anser att samordningen bidrar till att skapa 

enhetliga och tydliga budskap. Utan samordning finns det risk för 

motsägelsefulla budskap, men även för en minskad effektivitet i 

kommunikationen. Samordningen måste ske på bredden inom 

organisationen, mellan olika affärsområden och enheter. Ytterborn 

(030319) anser att kommunikationssamordningen ska säkerställa 

konsekvens och kontinuitet för att skapa tydlighet. Det är en 

förutsättning för att stärka varumärkesuppfattningen och överträffa 

löftet som är grunden i relationen. Enligt Axelsson (030313) måste 

varje delmoment bidra till en större helhet. Det viktiga är inte att 
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saker och ting ser likadant ut, det viktiga är att alla åtgärder ska 

kommunicera samma sak om varumärket.  

 

Ytterborn (030319) menar att ur ett holistiskt synsätt måste alla 

signaler samordnas, trots att de är av skiftande fysisk karaktär. 

Respondenten framhåller vidare att konsumenten konstant 

betraktar och utvärderar företag, och när inte företag kan uppfylla 

en förväntad kvalitetsnivå byter kunden leverantör. Marknaden är 

”smartare” än för fem till tio år sedan, därför måste företag idag 

göra en värderevision som definierar vilka de är och vilka de vill 

göra affärer med. Företaget måste förstå vilka koder som påverkar 

relationen. Efter en sådan genomlysning är det lättare för företag att 

verka enhetligt i olika sammanhang.  

 

Enligt Stampe (030313) är reklambyrån enbart ett verktyg och ett 

hjälpmedel i samordningsprocessen. Kunden måste äga processen i 

slutänden. Reklambyrån initierar vad som ska göras medan 

företaget måste leva och agera i varumärkets förlängning. 

Samordningen ska enligt Stampe (030313) skapa en enhetlig bild av 

varumärket, dessutom höjs effektiviteten i kommunikationen. 

Håkansson (030314) efterlyser en samordnande funktion inom 

organisationer som arbetar aktivt med varumärket. Denna ska 

utifrån målsättningar välja medier eller kanaler. Mediebyråerna 

arbetar oftast med traditionell media, varför samordningen lämnas 

till företagen/kunderna. Thörnqvist (030312) menar att 

samordningen måste ske mellan den interna och den externa 

kommunikationen, annars finns det risk för att företaget investerar 

sitt kapital fel.  
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Resumé 9 Samordning 

4.7.1 Samordningsproblematik 

Tivelius (030311) anser att de flesta problem som finns kring 

varumärkesarbete är av organisatorisk karaktär. Även Georgson 

(030324) anser att det främst är inomorganisatoriska aspekter som 

hämmar samordningen, främst i form av bristande kompetens: 

”Det är relativt ovanligt med människor som orkar tänka på 

djupet. Marknadskommunikation är tyvärr en rätt kreativt styrd 

verksamhet, där människor förväntas vara roliga typer som hittar 

på roliga saker. Det är här det klickar. Människor har olika 

uppdrag i sina organisationer, det vill säga att sälj till exempel 

alltid är mycket kortsiktigare än marknad.”  

Georgson (030324) 

Thorén (030312) anser att de flesta hinder för samordning återfinns i 

ett revirtänkande inom organisationer. Ett annat problem är även 

när nyckelpersoner, såsom marknadschef eller VD, byts ut. Då 

kommer det enligt respondenten in nya subjektiva krafter som 

verkar för att byta byrå eller koncept. Problematiken med detta är 

att det inte är produktcheferna eller marknadschefen som ska styra 

varumärket, utan det ska göras med varumärkesplattformen eller 

Enligt respondenterna är det viktigt att företag samordnar sin 

kommunikation. Detta för att budskapet inte ska uppfattas som 

disparat eller otydligt, men även då detta kan leda till ett 

effektivare utnyttjande av kommunikationsbudgeten. Flera av 

respondenterna hävdar dock att samordningen måste skötas av 

företaget och inte av reklambyrån.  
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styrdokumentet. En annan störning för samordningen är enligt 

Thorén (030312) budgetprocesserna i företag. Nordkvist (030217) 

menar att en otydlig strategi utan kreativitet, frånvaro av mål och 

uppföljning, internpolitiska hinder hos kunden samt protektionism 

istället för partnerskap mellan konsulterna utgör de största hindren 

för samordning av varumärkeskommunikation.  

 

Axelsson (030313) menar att företag som kommunicerar värden som 

inte är internt förankrade får problem. Kunden möts då av 

motsägande och otydlig kommunikation när personalen inte 

förmedlar samma värden som genom massmedia. Axelsson (030313) 

menar att de största hindren är av internpolitisk karaktär och ser ett 

problem i svagt eller otydligt ledarskap. Problemet löses med en 

stark och varumärkesorienterad ledning.  

 

Stampe (030313) menar att samordningen oftast störs av interna 

hinder. En bristande förståelse för hur plattformen ska översättas till 

dagligt agerande, resursbrister som gör att planerade aktiviteter 

uteblir men även externa agenters inblandning ser respondenten 

som ett problem. De externa krafterna kan tolka och översätta 

plattformen felaktigt. Enligt Håkansson (030314) möts 

varumärkesprocesserna av hinder som försvårar långsiktigheten i 

varumärkesarbetet. Generellt när företag gör snabba ytliga 

förändringar som reaktion på marknadsförändringar behöver 

organisationsmedlemmarna en konstant som inte förändras. Denna 

konstant kan då enligt respondenten utgöras av varumärket. Idag 

arbetar många företag med små tidsfönster och det blir då svårt att 

värdera långsiktiga förändringar. Thörnqvist (030312) anser att de 

största problemen är odefinierade roller. Detta när olika externa 
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agenter agerar opportunistiskt. Därför är det viktigt att 

varumärkesägaren är väl medveten om vad denne vill. Dessutom 

måste olika funktioner hos kunden koordineras och samarbeta.  

 
Resumé 10 Samordningsproblematik 

4.8 Samarbetet mellan reklambyrå & kund 
Georgson (030324) anser att föredragen samarbetsform mellan 

reklambyrå och företag är individuell. Han kan dock skönja en trend 

i Sverige mot en ökad långsiktighet. Generellt anser respondenten 

att kommunikationen bör vara mer långsiktigt inriktad. Georgson 

(030324) förklarar detta med att då det finns en kommunikations-

strategi är det lättare att utveckla kommunikation som har samma 

innehåll som övrig. Kommunikationen kan då föras som en dialog 

och därmed bidra till att utveckla varumärket.  

 

Enligt Tivelius (030311) är det kunden som ansvarar för 

samordningen av kommunikationen då kunden äger varumärket. 

Därför är det viktigt att definiera de olika aktörernas roller. 

Respondenten menar vidare att ett samarbete mellan reklambyrå 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att det finns en 

mängd problem som påverkar samordningen negativt. Dessa 

problem är till största del av organisatorisk karaktär, såsom 

revirtänkande och odefinierade roller inom organisationen. 

Lösningen på dessa problem tycks vara en stark och 

målmedveten ledning av samordningen samt motivation av 

medarbetare.  



- Empiri I - 

   

 64 

och kund bör startas med en så kallad kundinterfaceanalys. Med 

analysen identifieras och analyseras samtliga kontaktpunkter mellan 

kund och marknad. Åtgärden syftar till att minska gapet mellan 

varumärkesimage och varumärkesidentitet. Tivelius (030311) menar 

att långsiktigheten i relationen mellan kund och reklambyrån styrs 

av kunden. Kunden måste förstå var de står idag och vart de vill 

befinna sig om tre till fem år. Thorén (030312) menar att 

långsiktighet i samarbetet mellan reklambyrån och kunden är ett 

måste. Reklambyrån eller kommunikationsbyrån måste ha en 

förståelse för kundens problem. Även Ytterborn (030319) menar att 

långsiktigheten i relationen mellan kund och reklambyrå är ett 

måste. Detta då processerna tar lång tid när kunskap, attityd och 

beteende ska överföras till alla i organisationen.  

 

Axelsson (030313) anser att det finns fyra olika grundtyper av ett 

företags mognadsnivå som påverkar samarbetet. Den första är när 

det finns en affärsidé men ingen färdig produkt. Där får även 

reklambyrån vara med och fatta affärsstrategiska beslut, vilket 

innebär en stor risk. Det andra stadiet är företag som är aktiva men 

har upptäckt att varumärkesimagen är diffus. I det tredje stadiet 

handlar det om förädling av varumärket utifrån dess nuvarande 

position. Slutgiltigt finns det företag med starka varumärken som 

vill fortsätta på ”den fåran som är upplöjd”. Kommunikationen ska 

då förstärka befintliga värden. Långsiktigheten är viktig då det är 

stora investeringar som ska hanteras. Varumärket måste därför vara 

en prioriterad ledningsfråga hos kunden.  

 

Enligt Stampe (030313) skiljer sig processen åt mellan mogna och 

omogna företag. Mogna företag har en utvecklad varumärkes-
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plattform och finjusterar enbart denna. Omogna företag är oftast 

produktionsorienterade och bedriver inget aktivt varumärkesarbete. 

För de mogna företagen är reklambyråns uppgift att omsätta 

varumärkesplattformen till kommunikation som bygger varumärket 

och skapar försäljning. I omogna företag är reklambyråns uppgift att 

skapa en förståelse för vad ett varumärke är samt att få ledningen 

att förstå vikten av varumärkesarbetet. I samarbetet med mogna 

företag handlar det mer om att generera idéer som kommunicerar 

varumärket. Stampe (030313) strävar efter långa kundrelationer då 

allt varumärkesarbete är långsiktigt. Nordkvist (030217) menar att 

kundernas grad av långsiktighet varierar: 

”Mellan varven är kunderna långsiktiga. De har dock ofta även 

en vardag som gör behovet av kortsiktiga åtgärder påtagligt. 

Byråns uppgift kan vara att fungera som keeper of vision. Då 

byrån är en utomstående part kan den ha som uppgift att 

påminna kunden om de långsiktiga riktlinjer som arbetats fram, 

när kunden tvingas fokusera på de dagliga aktiviteterna.” 

Nordkvist (030217)  

Thörnqvist (030312) menar att de alltid eftersträvar långsiktiga 

samarbeten men hämmas ibland av störningar hos kunden. Detta 

eftersom en ny marknadschef eller varumärkesägare ofta vill ta med 

sig sin gamla byrå. 

 

Resumé 11 Samarbetet mellan reklambyrå & kund 

Samtliga respondenter anser att långsiktiga samarbeten är av 

godo. Det går dock att göra en viss distinktion mellan företag 

beroende på deras ålder och erfarenhet samt deras sätt att 

hantera sitt/sina varumärken.  
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5 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar och redogör vi för valda teorier. Dessa 

teorier har valts med utgångspunkt i det empiriska material som 

genererats under uppsatsens inledande empiriinsamling. Teorierna 

appliceras i det kommande analyskapitlet på uppsatsens empiriska 

material.  

 
Jag är väldigt emot det här klassiska sättet att företagen tror att 

de själva bestämmer vad som är varumärkeskommunikation. Jag 

skulle vilja angripa detta från en väldigt pragmatiskt syn. 

Egentligen måste man räkna med att all kommunikation som 

görs, under eller över ett varumärke är varumärkes-

kommunikation. Detta då vi i vårt företag delar in våra 

aktiviteter i taktiska, strategiska eller profilerande, men där ute 

finns det ingen som tänker i dessa termer. Vi kan aldrig styra 

över vad som går in och vad som inte går in, och ännu mindre 

om att någonting ska gå in en vecka för att därefter försvinna. Då 

skulle vi i så fall bli tvungna att utbilda personer i 

reklamkonsumtion. 

Bengt Håkansson (030314), Varumärkeskonsult, Bates 

 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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5.1 Disposition 
i har valt att disponera detta kapitel med utgångspunkt i i den 

information vi erhöll genom intervjuerna med respondenterna 

i Empiri I. Som vi tidigare har motiverat kommer vi även att 

komplettera ämnesområdets teoribildning med information från 

föregående kapitel.  

 

Kapitlet inleds, i likhet med föregående, med en redogörelse för ett 

urval av de varumärkesdefinitioner som återfinns inom 

ämnesområdet. Vi kommer även att redogöra för vårt förhållnings-

sätt till varumärken. Utifrån vår syn utvecklar vi och definierar 

varumärkeskommunikationsbegreppet. För att kunna systematisera 

och tydliggöra viktiga beståndsdelar i varumärkes-

kommunikationen, presenterar och redogör vi för de 

kommunikationsbärare respondenterna i Empiri I ansåg att 

begreppet kunde delas in i. Därefter presenteras valda strategi-

teorier som vi anser nödvändiga för att utveckla problemområdet. 

Vidare presenteras även teorier kring samordning av varumärkes-

kommunikation samt därtill följande problem. Avslutningsvis 

belyser vi samarbetet mellan reklambyrå och varumärkesägaren ur 

ett strategiskt perspektiv.  

5.2 Varumärkesdefinitioner 
Begreppsförvirringen inom varumärkesfältet är stor. Då antalet 

definitioner av vad ett varumärke är nästintill överstiger antalet 

författare inom skolbildningen, anser vi det vara viktigt att vi i detta 

kapitel reder ut och återger vår syn på varumärken och 

V 
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varumärkeshantering. Detta då vår syn på varumärkeshantering får 

konsekvenser för hur vi behandlar valt problemområde. Kotler 

(1999) definierar ett varumärke som:  

”A name, term, sign, symbol or design or a combination of these, 

intended to identify the goods or services of one seller or group of 

sellers and to differentiate them from those of competitors.” 

Kotler (1999:571) 

Denna definition liknar Hankinson & Cowkings (1997) definition av 

det de kallar trademark. Enligt dem kan ett trademark beskrivas 

som ord, symboler, signaturer, färger eller namn som särskiljer en 

produkt. Vidare hävdar de att företag genom registrering har 

exklusiv rätt att använda namnet. Enligt vår mening är dock dessa 

definitioner begränsade. De fokuserar på det juridiska och visuella, 

nämligen varumärket som ett namn eller symbol, och syftar till att 

särskilja företagets levererade produkter eller tjänster.  

 

Kapferer (2001) presenterar ett flertal definitioner av varumärket, 

varumärket som vision, levande minne, genetiskt program samt 

kontrakt. Ses varumärket som en vision menar han att det måste 

inneha en specifik plats inom varumärkeskategorin. Med 

varumärket som ett levande minne menas att ett varumärke kan bli 

inneslutet av dess produkter eller reklam. Detta då varumärkets 

innehåll växer fram ur det aggregerade minnet av dessa handlingar, 

varför varumärket måste styras av en förenande idé eller ett antal 

riktlinjer. Detta är förklaringen till att varumärkesimagen varierar 

över generationer.  
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Då varumärket definieras som ett genetiskt program menar 

Kapferer (2001) att varumärket både är historien och framtiden av 

dess produkter. Definieras varumärket som ett kontrakt menar han 

att det endast kan bli trovärdigt när det visar uthållighet och 

därigenom får ett gott rykte. Genom att skapa lojalitet och 

tillfredsställelse tvingas företaget att fullfölja det oäkta kontrakt som 

förbinder varumärket till marknaden. Resultatet av detta blir enligt 

Kapferer (2001) marknadens favorisering av det aktuella 

varumärket.  

 

Vi har tidigare i uppsatsen redogjort för vår syn på definitionen av 

varumärkesidentitet. Enligt Aaker (2002) är det viktigt att företag, 

för att säkerställa att deras varumärkesidentitet har struktur och 

djup, betraktar varumärket som en produkt, organisation, person 

och symbol. Detta uttalande behandlar i likhet med Kotlers (1999) 

samt Hankinsons & Cowkings (1997) definition, varumärket som en 

symbol. Aaker (2001) tillför dock en dimension till resonemanget. 

Genom att se varumärkesidentiteten som en organisation eller 

person fångar han en, enligt vår mening, viktig aspekt, nämligen det 

faktum att varumärken är något som påverkas av människors 

uppfattningar om dem. Enligt vår mening är ett varumärke:  

konsumenternas samlade uppfattningar av det namn eller den 

symbol som de associerar till en viss produkt eller tjänst.  

Varför är det då intressant att vi redogör för vår syn av vad ett 

varumärke är? Genom att se varumärket som en symbol eller ett 

namn fokuseras kommunikationen enligt Aaker (2002) på att skapa 

igenkänning. När varumärket istället ses som en person eller 

organisation får det genast en vidare innebörd. Enligt Aaker (2002) 

medför detta att företag kan knyta mer personliga eller 
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affärsrelaterade associationer till sitt varumärke. Vi menar dock att 

detta även medför ytterligare en dimension till fenomenet 

varumärken. Människors uppfattning av din personlighet grundas 

på summan av deras historiska upplevelser av dig som person. 

Således anser vi att detta medför att alla upplevelser vi konsumenter 

har av ett företag påverkar vår bild av dess varumärke. Detta 

innebär att allt, såväl det avsedda som det oavsedda, det positiva 

som negativa, påverkar vår uppfattning om varumärket. Detta 

resonemang styrks även av Kapferers (2001) definition av 

varumärket som ett levande minne. 

5.3 Varumärkeskommunikation  
Enligt samtliga respondenter i uppsatsens inledande empiri-

insamling kommunicerar all organisatorisk handling något till 

konsumenten. Med detta menas att allt företag gör kommunicerar 

något till kunden, både avsiktligt och oavsiktligt. Produktens 

design, personalens agerande, TV-reklamen och de samarbeten 

företaget har. Vi har således valt att utvidga begreppet 

kommunikationsbärare, vilket vi presenterade i inledningskapitlet, 

till att innefatta företagets totala agerande.  

 

Idag använder sig exempelvis H&M (årsredovisning, 2001) av bland 

annat kommunikationsbärarna Internet, PR samt TV-reklam för att 

förmedla sitt varumärke. Vi anser dock att antalet kommunikations-

bärare som påverkar kundens uppfattning om varumärket är fler. 

För att återgå till exemplet med H&M så möter en H&M-kund 

varumärket direkt i butiken genom lokalens utformning och 

varornas exponering. Personalens bemötande både innan, efter och 
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under köpet kommunicerar varumärket. Kundens tidigare 

erfarenheter av varumärket och mun-till-mun kommunikation 

påverkar varumärkesimagen. Dessutom sker kommunikation 

genom oberoende källor som granskar och rapporterar händelser 

med nyhetsvärde. 

 

Med ovanstående resonemang vill vi påvisa att kundens 

varumärkesimage är ett aggregat av ett stort antal kommunikations-

bärare. Enligt Mårtensson (1994) är en nyansering av begreppet 

kommunikation möjlig vid en särskiljning av enkelriktad och 

dubbelriktad kommunikation. Enkelriktad kommunikation brukar 

oftast jämställas med masskommunikation där avsändaren 

kommunicerar med en anonym och okänd massa. I den 

dubbelriktade kommunikationen sker en återkoppling i form av 

feedback och avsändaren får då möjligheten att anpassa och 

utveckla sin kommunikation för att nå en högre effekt.  

 

Viss kommunikation återfinns inom företagets kontroll medan 

annan sker via tredje person, varför den således är svår att påverka 

eller styra. Vid varumärkeskommunikation är det därför viktigt att 

hantera kommunikationsfaktorer utanför det klassiska marknads-

kommunikationsbegreppet.  

 

I figuren nedan åskådliggörs de grupper av kommunikationsbärare 

som respondenterna i Empiri I anser utgör varumärkes-

kommunikationen. Dessa kommunikationsbärare redogör vi mer 

noggrant för under rubriken 5.4 Kommunikationsbärare. 
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Figur 11 Identifierade kommunikationsbärare 

Aakers (2002) varumärkespositionsbegrepp fokuserar på den del av 

varumärkesidentiteten som företaget aktivt vill kommunicera till 

den avsedda målgruppen. Kundens bild av ett varumärke påverkas 

enligt respondenterna i Empiri I även av den ”inaktiva” 

kommunikationen av företagets agerande, exempelvis företagets 

sociala ansvarstagande.  

5.3.1 Interna kommunikationsstörningar 

Kapferer (2001) menar att varumärkesidentiteten är utsatt för 

störningar, både interna och externa, innan den tas emot och 

bearbetas av mottagaren. Med figuren nedan illustrerar han de 

interna störningar varumärkesidentiteten utsätts för. Med imitation 

avses när företag kopierar andra aktörers budskap och således ökar 

osäkerheten kring vem som är avsändare. Ett opportunistiskt 

företag försöker tillgodose alla kunders önskemål och 

kommunicerar då ett oklart budskap. När varumärkets 

kommunikation påverkas av idealism förmedlar avsändaren en bild 

av vad de vill vara, inte vad de i själva verket är, vilket 

genomskådas av kunden. Givetvis finns det externa störningar, 
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såsom konkurrenters aktiviteter, som påverkar kommunikationen. 

Detta faller dock utanför avsändarens kontroll, vilket ger ett litet 

utrymme för påverkan av avsändaren. Vi har därför valt att i denna 

uppsats enbart fokusera på de interna faktorer som påverkar 

kommunikationen, då de återfinns inom företagets kontroll.  

 

Figur 12 Varumärkesidentitet & varumärkesimage 

Källa: Kapferer (2001) 

5.4 Kommunikationsbärare  
För att hantera samtliga kommunikationsbärare menar 

respondenterna i Empiri I att företag måste samordna sin 

kommunikation, vilket överensstämmer med Hankinsons & 

Cowkings (1997), Melins (1999) samt Aakers (2002) resonemang. För 

att systematisera resonemanget om att ”allt kommunicerar” har vi 

valt att dela in kommunikationen i ett antal kommunikationsbärare, 

vilka vi kommer att behandla under nedanstående rubriker.  

5.4.1 Produkt/tjänst 

I gruppen produkt/tjänst innefattar vi den fysiska produkt eller den 

immateriella tjänst det aktuella varumärket representerar. Denna 

terminologi har vi anammat ifrån respondenterna i Empiri I vilken 

Kommunikation 
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även appliceras av respondenterna i Empiri II. Hädanefter använder 

vi denna terminologi för att skilja mellan den fysiska produkten och 

den immateriella tjänsten. Enligt Aaker (2002) står produkten för 

varumärkets funktionella attribut. Det är produkten eller tjänsten 

som konsumenten betalar för, även om det överpris företag ofta tar 

ut representeras av det mervärde konsumenten upplever i form av 

exempelvis associationer.  

 

Produkten eller tjänsten torde enligt vår mening vara en av de 

viktigaste kommunikationsbärarna av varumärket. Exempelvis 

hävdar Hankinson & Cowking (1997) att produktens förpacknings-

design kommunicerar varumärket genom ett antal visuella aspekter 

såsom färg, logotyp, layout etcetera. Enligt Aaker (2002) har 

produktens eller tjänstens upplevda kvalitet en mycket stor 

påverkan på varumärket. Vidare hävdar även Aaker (2002) att priset 

påverkar konsumentens bild av varumärket. Enligt Melin (1999) 

påverkar även produktens utformning eller design varumärkets 

identitet. Det finns således ett antal attribut som går att relatera till 

produkten eller tjänsten som bärare av varumärkets identitet.  

5.4.2 Köpta kommunikationsbärare 

Denna grupp representeras av de kommunikationsbärare som 

företag vanligtvis använder sig av i sin marknadskommunikation. 

Exempel på köpta kommunikationsbärare är reklam, direkt-

marknadsföring, event marketing, sales promotion, relations 

marknadsföring, etcetera. Synonymt för dessa kommunikations-

bärare är att företag vanligen köper in dessa marknadsförings-

verktyg externt, samt att de är kontrollerade bärare av 

kommunikationen. Vi kommer inte närmare redogöra för dessa 
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kommunikationsbärare, utan endast motivera varför de är viktiga 

bärare av kommunikationen. Detta då vår avsikt inte är att skriva 

ännu ett akademiskt verk om de i företag vanligast förekommande 

marknadsföringsredskapen. 

 

Flertalet författares användning av begreppet marknads-

kommunikation innefattar enligt vår mening till lejonparten endast 

köpta kommunikationsbärare. Mårtenssons (1994), Melins (1999) 

samt Aakers (2002) definitioner av marknadskommunikation 

fokuserar exempelvis på användandet av bland annat reklam, sales 

promotion, direktmarknadsföring och direktmail. Enligt Rayport & 

Jaworski (2001) utgör Internet ett medium för en ny typ av 

kommunikation. Vi har även valt att inbegripa den form av 

kommunikation som företag bedriver via Internet i denna grupp av 

kommunikationsbärare, exempel på kommunikation via Internet är 

”banners” reklam och ”junk-mail”. 

 

Reklam är enligt Ogilvy (ur Hankinson & Cowking, 1997) ansedd 

som en av de mest effektiva sätten för kommunikation med 

konsument. Melin (1999) anser sig dock se en trend mot att 

konsumenter antar ett allt mer kritiskt förhållningssätt till denna 

kommunikation då den är regisserad av företaget och därför inte 

opartiskt kommunicerar varumärkets identitet.  

5.4.3 PR 

Enligt Aaker (2002) är public relations en form av kostnadseffektiv 

kommunikation med högre trovärdighet än köpta 

kommunikationsbärare. Vi har valt att särskilja PR från de köpta 
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kommunikationsbärarna, då även respondenterna i Empiri I anser 

att PR skiljer sig från de köpta kommunikationsbärarna. 

5.4.4 Hemsida 

Enligt Rayport & Jaworski (2001) kommunicerar ett företags 

hemsida med dess besökare. Denna kommunikation sker dels 

genom den information som besökaren kan ta del av på företagets 

hemsida men även genom den tvåvägskommunikation som kan 

uppstå genom hemsidans hantering av feedback.  

5.4.5 Informativa skrifter 

Denna grupp av kommunikationsbärare utgörs av företagets tryckta 

information, såsom kataloger, rapporter, broschyrer etcetera. Enligt 

Aaker (2002) utgör företags kataloger eller broschyrer en form av 

kommunikation där konsumenten kan kringgå återförsäljaren för att 

istället inhämta den information som önskas, direkt genom 

företagets tryckta kommunikation. 

5.4.6 Samarbeten 

Denna grupp av kommunikationsbärare innefattar de samarbeten 

företaget har, såväl mot kund i form av medlemskap som mot andra 

företag och organisationer i form av strategiska allianser och 

sponsring.  

 

Enligt Aaker (2002) utgör sponsring en möjlighet för företag att 

exponera varumärket för potentiella konsumenter. Genom 

sponsring kan även företag dra nytta av de associationer som det 

aktuella evenemanget eller idrottslaget frammanar. Rätt hanterat 

kan således sponsring förstärka eller påverka varumärkets identitet 

i en för företaget önskvärd riktning. Enligt Hankinson & Cowking 
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(1997) skapar sponsring en länk mellan evenemanget och 

varumärket. Enligt Aaker (2002) utgör medlemskap och klubbar 

ännu en möjlighet för företag att kommunicera sitt varumärke. 

Dessa samarbeten möjliggör även en personlig relation till 

konsumenterna som är relativt ny inom marknadsföring.  

 

Vi anser att organisatoriska samarbeten på samma vis som de 

mellan företag och evenemang kommunicerar något om 

varumärket. Ytterborn (030319) menar att samarbeten stärker de, i 

samarbetet ingående varumärkena. Då det inte går att lura 

kunderna blir därför trovärdigheten i sådana samarbeten mycket 

hög. Det är därför viktigt att företag utnyttjar detta till sin fördel och 

kommunicerar sina kärnvärderingar genom samarbetet.  

5.4.7 Ambassadörer 

Denna grupp utgörs av de personer som representerar eller 

kommunicerar varumärket. I denna grupp ingår företagets personal, 

ledning samt varumärkets användare.  

 

Personalen är enligt Norman (2000) företagets ansikte utåt, vilket 

har extra stor betydelse för tjänsteföretag. Vi anser dock att 

företagets personal även borde vara en mycket viktig 

kommunikationsbärare av varumärkets identitet för produktföretag, 

vilket styrks av Mitchells (2002) resonemang nedan. Enligt Mitchell 

(2002) är det företagets personal som levandegör varumärket. 

Därför är det viktigt att lägga stor vikt vid den interna 

marknadsföringen av varumärket för att de anställda ska kunna 

associera sig med varumärket. Hanteras inte den interna 

marknadsföringen av varumärket på rätt sätt finns det en risk för att 
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de förväntningar som den externa marknadsföringen ger upphov 

till undermineras.  

5.4.8 Verksamhet 

Denna grupp av kommunikationsbärare utgör företagets 

verksamhet i sin helhet. Exempel på aspekter av företagets 

verksamhet som kommunicerar varumärket till kunden är socialt 

ansvarstagande och val av lokaliseringsland för produktion.  

 

Följande citat ur Aaker (2002) talar för det faktum att företagets 

agerande påverkar kundens bild av varumärket: 

“Companies have to wake up to the fact that they are more than a 

product on a shelf. They’re behavior as well.”  

Robert Haas på Levi Strauss (ur Aaker, 2002:107) 

Enligt Aaker (2002) bygger vissa företag ett förtroende hos 

konsumenterna med ett socialt ansvarstagande. En av 

respondenterna i uppsatsens inledande empirinsamling, Thorén 

(030312), hävdar att verksamheten måste skötas oklanderligt. Med 

detta menar han att ett socialt ansvarstagande inte längre är ett 

konkurrensmedel ur ett företagsperspektiv, utan ses som självklart 

av konsumenter och andra intressenter.  

5.4.9 Lokal 

Denna kommunikationsbärare utgörs av företagets lokaler, dess 

utformning och placering. Enligt flera av respondenterna i Empiri I 

är det viktigt att arbeta med lokalens utformning. Stampe (030313) 

hävdar att företag underskattar vikten av de dagliga signaler ett 

företag sänder ut. Bland annat följande citat av Thorén (030312) 
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påvisar det faktum att lokalen kommunicerar något om varumärket 

till dess konsumenter:  

”Reklamlöftena måste hållas och efterlevas i verkligheten, om så 

inte är fallet kommer folk att snabbt byta leverantör. 

Konsumenten påverkas mycket av reklam och PR, men kliver 

denne sedan in i en lokal vars utformning inte alls stämmer 

överens med den känslan som reklamen levererade, då raseras 

hela bilden som reklamen byggt upp.”  

Thorén (2003) 

Ytterborn (030319) menar att det löfte och erbjudande ett företag 

levererar även måste säkerställas i fysisk bemärkelse.  

5.4.10  Val av distributionskanal 

I de fall företag inte själva säljer sina produkter utan överlåter detta 

till underleverantörer, blir valet av distributionskanal viktigt enligt 

Thorén (030312). Detta då det är med säljaren av produkten det 

fysiska mötet mellan produkt och konsument sker. Vi har valt att 

redovisa denna kommunikationsbärare då den har behandlats av 

respondenterna i Empiri I. Vi har däremot inte för avsikt att 

behandla valet av distributionskanal djupare då problematiken inte 

ansågs lika viktig av respondenterna i Empiri II.  

5.4.11  Kommunikation via tredje part 

Det dessa kommunikationsbärare har synonymt är att de inte kan 

kontrolleras av företaget. Exempel på sådana kommunikations-

bärare är word of mouth eller rykte, samt oberoende 

nyhetsbevakning. Enligt Aaker (2002) påverkas konsumentens bild 

av ett varumärke av rykten. För företag blir det därför viktigt att 

försöka hantera negativ ryktesspridning. Detta då denna form av 



- Teoretisk referensram - 

   

 80 

rykten enligt Aaker (2002) har dubbelt så stor påverkan på kundens 

konsumentbeteende än de rykten av positiv karaktär. 

5.5 Strategi  
I uppsatsens föregående empirikapitel ansåg respondenterna att 

varumärkeskommunikation är en fråga av strategisk karaktär. 

Därför anser vi det viktigt att applicera strategiteorier på 

problemområdet. Det ger oss en möjlighet att förstå hur företag 

betraktar strategier och dess författande. 

 

Det finns en mängd olika definitioner på vad strategi är. Mintzberg 

(1987) definierar strategi bland annat som en plan eller ett mönster. 

När strategin ses som en plan är den en riktlinje för företagets 

agerande i olika situationer. En följd blir att strategin författas i 

förväg och är avsiktligt definierad.  

5.5.1 Strategi som plan eller mönster 

Vid en betraktelse av strategin som mönster avser Mintzberg (1987) 

mönster av handlingar. Handlingarna kan vara avsiktliga eller 

oavsiktliga. Det är dock de realiserade handlingarna som utgör 

företagets strategi. Vid en jämförelse mellan definitionerna plan och 

mönster tydliggörs att planen är i förväg författad och avsedd, 

medan handlingarna kan bygga på planen eller härstamma från 

andra källor. Figuren nedan illustrerar Mintzbergs (1987) syn på hur 

företag formulerar sina strategier.  
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Figur 13 Avsiktlig & uppdykande strategi 

Källa: Mintzberg (1987) 

Planen utgörs av den avsedda strategin som omformuleras i en 

avsiktlig strategi för att senare realiseras. Den avsedda planen 

brukar vanligtvis inte realiseras fullt ut, vissa delar verkställs aldrig. 

Mönstret av handlingar influeras av den avsedda och avsiktliga 

strategin men även av icke avsedda intentioner. Då strategin 

definieras som en plan, utgör enligt vår mening de uppdykande 

strategierna en störning. Denna störning påverkar utfallet och en 

avvikelse uppstår således mellan plan och utfall. 

 

Mintzberg (1987) har med sin modell lyckats fånga en spänning 

inom strategilitteraturen. De Wit & Meyer (2002) benämner de två 

olika perspektiven, som återfinns inom de teoretiska motpolerna, 

planeringsperspektivet och det inkrementella perspektivet. 

Förespråkare för planeringsperspektivet menar att strategier 

medvetet ska formuleras och implementeras. Optimeringsfördelar 

uppnås när alla kända alternativ på förväg utvärderas. Dessutom är 
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det med en plan möjligt att koordinera delarna inom strategin för att 

effektivisera verksamheten. Perspektivet bygger enligt vår mening 

på rationella grundantaganden, där all information förväntas vara 

känd. Med ett hänsynstagande av Simons (ur de Wit & Meyer, 2002) 

begrepp begränsad rationalitet, där individen har en avsikt att agera 

rationellt men begränsas av bristande information och kognitiva 

begränsningar, måste individen kompensera detta genom 

improvisation. Detta är enligt vår mening ännu en källa till 

uppdykande strategier och avvikelser från planen. 

 

Ur det inkrementella perspektivet ses planering enligt de Wit & 

Meyer (2002) som ett stöd för moment som är möjliga att rutinisera 

och standardisera. Planen utgör dock inte ett lämpligt stöd vid 

innovation och utveckling. Istället anser de att utveckling av nya 

strategier sker med ett ifrågasättande av rådande värderingar och 

normer vilket bryter ned eller rubbar befintliga maktstrukturer inom 

företaget.  

 

Ovanstående resonemang anser vi vara viktigt för valt 

problemområde. Detta då uppdykande strategier kommer att störa 

och förvränga den avsedda varumärkesstrategin och ett gap mellan 

varumärkesimagen och varumärkesidentiteten kommer således att 

uppstå. I figuren nedan illustreras en omarbetning av Mintzbergs 

(1987) modell kring strategi, anpassad till valt problemområde.  
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Figur 14 Avsiktlig & uppdykande kommunikation 

Källa: Fritt efter Mintzberg (1987) 

I företagets varumärkesstrategi ingår varumärkesidentiteten som en 

del. För att förmedla identiteten författas kommunikationsstrategin, 

där val av medium, målgrupp och budskap definieras. Vid en 

betraktelse av strategin som mönster tillkommer under resans gång 

uppdykande strategier i form av oreglerad kommunikation. Ur ett 

planeringsperspektiv är dessa störningar och har en negativ 

inverkan på den ursprungliga strategin. Med begreppet oreglerad 

kommunikation avser vi taktiska och operativa beslut som inte har 

sin utgångspunkt i varumärkesstrategin. Även Kapferers (2001) 

övriga interna felkällor, se figur 12 sidan 73, vilka inte har 

utgångspunkt i strategin inbegriper vi i oreglerad kommunikation.  

 

Tillsammans med kommunikationsstrategin utgör den oreglerade 

kommunikationen den realiserade kommunikationen. Genom att 

identifiera samtliga kommunikationsbärare och samordna dessa 

möjliggör företagen en bättre måluppfyllelse samt en möjlighet att 
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skapa en överensstämmelse mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage.  

5.5.2 Internt & externt orienterade strategier 

En annan spänning inom strategilitteraturen är enligt de Wit & 

Meyer (2002) den mellan interntorienterad och externtorienterad 

strategiförfattning. Diskussioner om företags strategiförfattande 

görs utifrån ettdera perspektivet. Detta resonemang anser vi 

intressant att applicera inom valt problemområde för att avgöra ifall 

varumärkesstrategin och medföljande kommunikationsstrategi 

lämpligast författas med ett inifrån-ut- eller utifrån-inperspektiv.  

 

I den klassiska SWOT-analysen förespråkas enligt de Wit & Meyer 

(2002) att strategier ska utvecklas utifrån en matchning mellan 

företagets interna styrkor och de möjligheter som finns i företagets 

omgivning. Oavsett hur denna matchning görs kommer en tonvikt 

att återfinnas antingen på de interna resurserna eller på de externa 

möjligheterna. Men vad är det då som särskiljer dessa strategier?  

5.5.3 Strategiförfattning ur ett utifrån perspektiv 

Enligt de Wit & Meyer (1998) tar det externa perspektivet 

utgångspunkt i utomstående faktorer vid strategiförfattandet. 

Lyckosamma företag inom detta strategiperspektiv är marknads-

orienterade och svarar på förändringar i sin omvärld. En viktig 

aspekt är att inneha kunskap om externa faktorer såsom marknader, 

kundpreferenser och branscher. Utifrån denna kunskap är det 

viktigt att företaget positionerar sig relativt sina konkurrenter inom 

branschen. De interna resurserna bestäms således av företagets 
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marknadsposition. Därför måste även de interna förutsättningarna 

beaktas vid utarbetning av strategier.  

 

En känd förespråkare för det externa perspektivet är Porter (1985). 

Enligt respondentens åsikt finns det två centrala frågor som måste 

behandlas vid författande av konkurrensstrategier. Den första är hur 

pass attraktiv branschen är på lång sikt, medan den andra är vilka 

faktorer som avgör företagets relativa position inom branschen. 

 

Det är fem krafter som avgör branschstrukturen, leverantörers 

förhandlingskraft, hot från presumtiva etablerare, kunders 

förhandlingskraft, hot från substitut samt rivaliteten mellan 

konkurrerande företag inom branschen.  

 

Ett företags relativa position, jämfört med sina konkurrenter avgör 

företagets lönsamhet. Det enda sättet att uppnå lönsamhet är att 

bygga konkurrensstrategin på långsiktigt uthålliga konkurrens-

fördelar. Fundamentalt finns det två stycken konkurrensfördelar, 

differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Differentiering innebär 

att företaget har en konkurrensfördel, utifrån kundens synvinkel, i 

en unik produkt. Kostnadsöverlägsenhet består i att företaget kan 

producera varorna till ett lägre pris än sina konkurrenter. 

Avgörande för företagets lönsamhet är alltid det relativa 

förhållandet till konkurrenterna. Företagen måste även ha en svår-

kopierad barriär mot sina konkurrenter för att bli framgångsrika.  

 

Förhållandet gentemot konkurrenterna anser vi återfinns i 

begreppet positionering som vi tidigare har diskuterat. Däremot 

skiljer sig begreppet från Porters (1985) resonemang då det är 
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kunden som positionerar företaget mentalt. De företag som är högst 

positionerade i kundens medvetande skapar sig även en barriär mot 

konkurrenter. Barriären utgörs i positioneringsbegreppet av 

kundens medvetande medan Porter (1985) främst åsyftar fysiska 

eller juridiska barriärer. 

5.5.4 Strategiförfattande ur ett inifrånperspektiv 

Enligt de Wit & Meyer (2002) fokuserar förespråkare för inifrån-

perspektivet på att strategier bör utvecklas utifrån företagets 

styrkor. En fokusering sker därför på utveckling av egenskaper som 

är svåra att kopiera för konkurrenter, exempelvis processer eller 

kontroll över kritiska tillgångar. Företag ska med utgångspunkt från 

interna styrkor söka marknader och branscher som passar företaget.  

 

Stalk et al (1992) menar att omvärlden har blivit mer dynamisk och 

kräver därför mer flexibla strategier. Tid har blivit en viktig 

ingrediens i strategier då produktlivscyklerna har blivit kortare och 

företag således har mindre tid att utveckla och nå ut med produkter 

till marknaden. De kortare produktlivscyklerna medför även att 

marknadsdominans minskar i betydelse då det är viktigare att 

snabbt kunna utveckla nya produkter. Kärnan i företaget är inte 

dess produkter utan dynamiken i företagets struktur.  

 

Enligt Stalk et al (1992) är tidskonkurrens bara en av ingredienserna 

i en framgångsrik strategi. För att bli framgångsrika måste företag 

omvandla nyckelprocesser till förmågan att konstant leverera värde 

till kunderna. Nyckelprocesserna ska vara så pass flexibla att de kan 

användas inom ett flertal olika branscher och marknader. De är 

tvärfunktionella och återfinns inom flera hierarkiska nivåer i 
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företagen. Företag ska fokusera på produktrealisering, inte produkt-

utveckling. Begreppet produktrealisering behandlar även hur 

produkten ska avsättas. Produkten är således inte värd någonting 

förrän den finns i kundens besittning.  

 

För att utveckla nyckelprocesser krävs enligt Stalk et al (1992) 

långsiktiga investeringar i stödfunktioner som binder samman dessa 

tvärfunktionella processer. Det är även viktigt att kontrollen över 

processutvecklingen återfinns centralt i företaget. Organisationen 

ska byggas upp kring förmågorna och resurser ska fördelas så att 

företaget kan utvecklas i rätt riktning. Ett företag som är orienterat 

efter förmågor integrerar vertikalt för att bibehålla kontrollen och 

styrningen av nyckelprocesserna. Annars finns en risk att företaget 

förlorar kontrollen över de processer som skapar företagets 

konkurrenskraft. Enligt vår mening är det därför viktigt att 

företagen äger sin varumärkes- och kommunikationsstrategi. 

 

Ett framgångsrikt ”förmåge-orienterat” företag kombinerar enligt 

Stalk et al (1992) skalfördelar med flexibilitet. Denna framgång 

består i att snabbt svara på förändringar i omgivningen och mot 

förändrade kundpreferenser. Samtidigt har företaget rätt produkter 

till rätt kund. Uthålligheten består i möjligheten att parallellt 

bearbeta och vara aktiv inom flera marknader. Tillväxt för företagen 

nås av en möjlighet att duplicera nyckelprocesser för en snabb 

etablering i nya attraktiva branscher. Samtidigt ska processerna vara 

så pass flexibla att de kan användas inom flera branscher eller 

marknader.  
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5.5.5 En jämförelse mellan perspektiven 

Porters (1985) och Stalks et al (1992) åsikter utgör i vår uppsats 

representanter för vartdera perspektivet. En grundläggande likhet 

mellan de båda perspektiven är att de ska matcha interna styrkor 

med möjligheter i omgivningen. Samtidigt är det en stor skillnad i 

metodik. Porter (1985) menar att företagets prestation är givet av 

branschstrukturen. Företag ska först utvärdera vilken bransch som 

är lämplig för etablering för att sedan positionera sig inom denna. 

Stalk et al (1992) framhåller dock att valet av bransch och marknad 

ska vara en konsekvens av företagets interna styrkor.  

 

Enligt Barney (1991) bygger respektive perspektiv på två 

grundläggande antaganden. Det externa perspektivet bygger på 

antagandet att företagen inom en bransch är homogena med 

avseende på de tillgångar de förfogar över. Det andra antagandet är 

att utifall heterogenitet uppstår inom en bransch kommer det att 

vara kortsiktigt då resurserna som ger fördelarna är lättrörliga. Det 

resursbaserade perspektivet bygger på att heterogenitet kan uppstå 

på grund av ett unikt resursinnehav. Det andra antagandet är att 

dessa unika resurser är svåra att förflytta och att heterogeniteten 

således kan bli långvarig.  

5.6 Varumärkesstrategi 
Enligt Aaker (2002) är det svårt att bygga och underhålla 

varumärken. Detta eftersom det utöver en kunskap om varumärkes-

identiteten även krävs att företaget förstår varumärkets kontext och 

dess roll i detta sammanhang. Att skapa marknadsandelar till ett 

varumärke är enligt Hankinson & Cowking (1997) en långsiktig 
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process som förutsätter kommunikation av konkurrensfördelar. 

Enligt Aaker (2002) ska strategin för ett varumärke innefatta 

utvecklandet av en varumärkesidentitet, värdeerbjudande samt 

varumärkesposition. Varumärkesidentitet och varumärkesposition 

är begrepp som beskrivs i uppsatsens inledningskapitel, varför vi 

valt att endast förklara innebörden av värdeerbjudandet i detta 

kapitel.  

 

För att varumärkesidentiteten ska kunna kommuniceras till 

potentiella konsumenter behöver företag enligt Aaker (2002) ett 

värdeerbjudande. Detta erbjudande ska ge uttryck för varumärkets 

funktionella, emotionella samt självuttryckande fördelar som 

tillsammans skapar ett värde för kunden. Syftet med detta 

erbjudande är att skapa en relation mellan företagets kunder och 

varumärket.  

 

Enligt Aaker (2002) kan det ibland vara lämpligt eller rent av 

nödvändigt att förändra ett varumärkes identitet. Detta bör dock 

endast ske då ett företags varumärkesidentitet är förlegad. Varje 

företag bör istället ha som målsättning att bygga en stark 

varumärkesidentitet och konsekvent kommunicera denna över 

tiden. Upprätthållandet av en stark varumärkesidentitet över tiden 

gör det möjligt för konsumenten att förstå och komma ihåg 

varumärket men även att associera sig själv med varumärket. 

Således anser vi att ett långsiktigt tänkande i varumärkes-

kommunikationen är fundamentalt för att företag ska kunna skapa 

en stark varumärkesidentitet, men även för att minimera 

snedvridningen av varumärkesimagen. Detta då denna sned-
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vridning bottnar i kundernas felaktiga tolkningar av företagets 

budskap. 

 

Melin (1999) använder sig av begreppet varumärkesplattform för att 

fånga de attribut som är avgörande för den varumärkesbyggande 

processen. De i plattformen innefattade attributen är produkt-

attribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknads-

kommunikation samt intern märkeslojalitet. Plattformen ska dock 

innefattas i varumärkesstrategin. Enligt Melin (1999) bör 

utvecklandet av en varumärkesstrategi ske med utgångspunkt i 

varumärkets värderingar och dess existensberättigande. Med detta 

menas att strategin ska utgå från det syfte och de målsättningar som 

ska uppnås. 

 

För att företag ska lyckas i sin verksamhet är det enligt Wah (1998) 

väsentligt att varumärket utgör kärnan i företagets strategiska 

planering. Enligt Aaker (2002) är det viktigt att företagen agerar 

långsiktigt när de väljer målmarknader och fördelar resurser till sina 

varumärken. Taktiskt agerande leder enbart till att lösa nära 

förestående problem och inte till att bygga ett starkt varumärke. 

Bodin (ur Design Management, 1992) menar att en företagsledning 

som är beroende av sitt varumärke inte kan driva företaget utan en 

djup förståelse och ett starkt engagemang för det långsiktiga 

perspektivets betydelse för varumärket. Enligt Hankinson & 

Cowking (1997) gör dock den teknologiska utvecklingen och dess 

tillgänglighet att det är svårt för företag att långsiktigt vara 

konkurrenskraftiga med enbart funktionella attribut. Företag söker 

istället kommunicera varumärkets immateriella tillgångar och 

bygger konkurrensfördelar utifrån dessa. 
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För att företag ska kunna samordna sin varumärkeskommunikation, 

anser vi att frågan ska återfinnas på en strategisk nivå i företag. 

Varumärkesstrategin måste således författas med ovanstående 

resonemang som grund, men dock även innefatta riktlinjer för 

samordning. Vi anser i likhet med Low (2000) att all kommunikation 

ska ha samma strategiska målsättning, varför samtliga 

kommunikationsbärare bör innefattas i den övergripande 

varumärkesstrategin för att kommunikationen ska kunna 

samordnas. Enligt Ekwing & Larsson (ur Impact i organisationer, 

1991) är det fundamentalt att företag bedriver sin verksamhet 

utifrån en helhetssyn.  

 

Enligt vår mening är det en sådan helhetssyn som behövs för att 

företag ska lyckas med sin varumärkeskommunikation. Genom att 

betrakta all organisatorisk handling som kommunikation blir det 

naturligt att sträva efter en helhetssyn inom verksamheten. Ett 

villkor för att ett företag ska kunna anamma en helhetssyn är enligt 

Ekwing & Larsson (ur Impact i organisationer, 1991) att personalen 

och ledningen har samma inställning till företagets grundläggande 

syfte och kärnvärderingar. Helhetssynen måste förankras i visionen 

eller affärsidén. Detta anser även Wah (1998) då denne menar att 

hela organisationen måste liera sig med varumärkets 

kärnvärderingar och målsättningar. Kopplat till varumärkes-

kommunikation är det därför en förutsättning för att kunna 

samordna all kommunikation, att personalen och ledningen är 

överens om de målsättningar och kärnvärderingar som finns för 

varumärket. Det är med denna helhetssyn som företagets strategier 

ska författas. Varumärkets målsättningar och kärnvärderingar ska 

sedan ligga till grund för företagets verksamhet. Allt ifrån 



- Teoretisk referensram - 

   

 92 

rekrytering till produktutveckling ska ske utifrån dessa mål-

sättningar och kärnvärderingar. 

5.6.1 Identity management  

Omstruktureringar av företag medför att företagets kärnvärderingar 

och identitet måste ses över. Krafter som påverkar 

omstruktureringarna är ofta av strukturell karaktär då företag eller 

varumärken införlivas eller avyttras i verksamheten. I figuren nedan 

illustreras de faktorer som är drivkrafter till att företag måste se över 

sin identitet. 

 
Figur 15 Identity management 

Källa: Schmitt & Simonson (1997) 

Låg lojalitet eller minskade marknadsandelar gör att företag måste 

undersöka hur de uppfattas av sina kunder eller konsumenter. En 

avsaknad av en identitet gör att företaget förlorar möjligheten att 
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självständigt prissätta sina produkter. Enligt Schmitt & Simonson 

(1997) återfinns då enbart det självdestruktiva alternativet pris-

konkurrens kvar. Enligt vår mening innebär en felaktig identitet att 

varumärket förlorar sina särskiljande och utmärkande egenskaper 

och att produkten får en generisk karaktär. För en sådan produkt är 

varumärket av låg betydelse. Istället är det mellan pris- och 

produktrelaterade attribut som konkurrensen sker. Detta gäller även 

när imagen inte är uppdaterad eller när den är inkonsekvent. En 

image som inte är uppdaterad har ofta enligt Schmitt & Simonson 

(1997) starka associationer till en viss tidsepok. En inkonsekvent 

image beror oftast på bristfällig samordning av kommunikationen 

mot målgruppen.  

 

Vid produktutveckling eller utveckling av nya produktkategorier är 

det enligt Schmitt & Simonson (1997) viktigt att beakta företagets 

identitet. Viktiga frågor blir då enligt vår mening att avgöra ifall den 

nya produktens kommunikation stämmer överens med företagets 

eller varumärkets identitet. Om den inte gör det måste företaget 

ställa frågan ifall identiteten eller produkten ska förändras för att 

generera en enhetlig kommunikation.  

 

Med nya konkurrenter följer enligt Schmitt & Simonson (1997) även 

nya identiteter att konkurrera mot. Som vi tidigare har diskuterat 

innebär en positionering även en relativ position mot konkurrenter. 

Därför är det viktigt att företag är aktiva och granskar imagen när 

nya konkurrenter etablerar sig. När kundernas preferenser 

förändras innebär det enligt Schmitt & Simonson (1997) att företaget 

måste anpassa sin identitet. Detta är enligt författarna speciellt 

viktigt när företagets målgrupp är demografiskt uppdelad. Ett 
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exempel som vi anser väl belyser detta är att vara ”ung rebell” tar 

sig olika utryck idag och jämfört med på 70-talet.  

 

Vid etableringar på nya marknader är det enligt Schmitt & 

Simonson (1997) viktigt att se över identiteten. Kan den befintliga 

identiteten behållas eller måste den anpassas efter den nya 

marknadens villkor? Samtidigt är det enligt vår mening viktigt att se 

till den helhet som företagets kommunikation utgör. Vilka signaler 

sänder företaget ut vid en etablerig på en ny marknad? Är 

marknaden förenlig med företagets befintliga image? Vi menar att 

en marknadsetablering kan få negativa återverkningar på befintliga 

kunder och marknader. Men givetvis är det motsatta möjligt då 

synergieffekter kan uppstå vid en etablering på en ny marknad. 

Styrande i valet av presumtiva marknader ska vara 

varumärkesstrategin. 

 

Med en förändring av företagets resurser ändras enligt Schmitt & 

Simonson (1997) även möjligheterna att kommunicera företagets 

identitet. De kommunikativa insatserna följer ofta konjunkturen. Vi 

anser att den ojämna resursfördelningen som reserveras för 

företagets identitet långsiktigt utgör ett problem. 

 

Enligt Schmitt & Simonson (1997) visar ovanstående faktorer som 

påverkar företagets identitetsfrågor att identity management är ett 

större och vidare begrepp än brand management. Detta då identity 

management är mer långsiktigt och behandlar strategiska 

frågeställningar. Vi anser att Schmitts & Simonsons drivkrafter 

måste hanteras och förstås som en helhet. En förändring inom en 

faktor påverkar den totala kommunikationen och därmed i ett 
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slutläge även varumärkesimagen. Schmitt & Simonson (1997) menar 

att identiteten inte ensam påverkar företagets image. Företagets 

övriga masskommunikativa åtaganden bidrar i stor utsträckning till 

imagen. Även vilken typ av identitet varumärket har, se figur 9 

sidan 35, bidrar till imagen.  

5.7 Samordnad varumärkeskommunikation 
Hur ska då företag agera för att över tiden kunna kommunicera en 

enhetlig bild av sitt varumärke? Då all organisatorisk handling 

kommunicerar, behöver företag identifiera de kommunikations-

bärare som påverkar konsumenternas bild av varumärket. Genom 

att därefter samordna kommunikationen genom samtliga 

kommunikationsbärare kommer en bättre överensstämmelse mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage att kunna uppnås. Detta 

är något som Melin (1999) förordar för att företag ska kunna nå fram 

till sina konsumenter med en enhetlig bild av sitt varumärke. Denna 

samordning medför i sin tur en möjlighet för företag att påverka 

varumärkesimagen i önskad riktning. Enligt Aaker (2002) är det de 

företag som går utanför de traditionella ramarna för 

marknadskommunikationen, som bäst kommer att lyckas skapa 

medvetenhet om varumärket i konsumentens sinne. Även citatet 

nedan påvisar vikten av att företag söker efter nya medier att 

kommunicera sin varumärkesidentitet genom. 

”Det krävs en oavbruten märkesutvidgning, ständig förnyelse av 

marknadsföringsspråket, och framförallt fräscha nya ytor att 

sprida varumärkets självbild på för att skapa ett varumärke” 

Klein (2000) 
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Vi anser således med stöd i Kleins (2000) och Aakers (2002) 

resonemang ovan, att en samordning av kommunikationen även 

kommer att leda till att kundernas varumärkeskännedom kommer 

att öka. Detta då ett företag som samordnar sin varumärkes-

kommunikation genom samtliga kommunikationsbärare kommer 

att projicera en enhetlig bild genom ett större antal 

kommunikationsbärare, och följaktligen upptar en tydligare bild i 

kundernas sinne.  

5.7.1 Integrerad marknadskommunikation 

Enligt Nowak & Phelps (1994) har integrerad marknads-

kommunikation förändrat spelreglerna inom reklam och 

marknadsföring. Men vad innebär då integrerad marknads-

kommunikation? En definition på integrerad marknads-

kommunikation är: 

”samordning av företagets hela marknadskommunikation - 

personlig försäljning, reklam, public relations, sales promotion, 

direktmarknadsföring och Internet - till den mest kostnads-

effektiva kombinationen för att nå de uppsatta målen med en 

kampanj.”  

www.marknadsakuten.se (030409) 

Integrerad marknadskommunikation handlar enligt Low (2000) om 

strategisk koordination av all information företag använder för att 

påverka konsumentens varumärkesimage. Denna skolbildning är 

snarlik det vi benämner ”samordnad varumärkeskommunikation”, 

varför vi valt att behandla detta perspektiv inom ramen för detta 

kapitel. Skillnaden mellan integrerad kommunikation och vårt 

angreppssätt är dock att integrerad kommunikation syftar till att 

koordinera den kommunikation företaget aktivt använder sig av för 
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att kommunicera sitt varumärke. Då vi anser att all organisatorisk 

handling kommunicerar, inbegriper vi även den kommunikation 

som inte har som primärt syfte att påverka varumärkesimagen. 

Skillnaden mellan vårt angreppssätt och integrerad kommunikation 

illustreras i figuren nedan. I figuren representerar den streckade 

linjen integrerad marknadskommunikation medan den prickade 

representerar vårt angreppssätt.  

 
Figur 16 Integrerad vs samordnad kommunikation 
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Low (2000) anger flera skäl till att företag väljer att koordinera sin 

marknadskommunikation. Det viktigaste skälet är dock en 

effektivitetssträvan. Genom att koordinera marknadsinsatserna 

möjliggör företag en effektivisering av marknadskommunikationen.  

 

Enligt Low (2000) kan företag som använder sig av integrerad 

marknadskommunikation bättre anpassa sig till trender inom 

marknadsföringen än de företag som hanterar sin marknadsföring 

på traditionellt vis. En integrering av kommunikationen innebär 

dock inte enligt McArthur & Griffin (1997) att företag ska 

kommunicera samma budskap genom samtliga kommunikations-

bärare. Ett hänsynstagande bör ske med avseende på det specifika 

mediets förutsättningar och kvalitéer. Vidare bör även det faktum 

att marknader och produkter fordrar olika medier och 

kommunikationstekniker för sin kommunikation beaktas vid 

tillämpningen av integrerad marknadskommunikation.  

 

Enligt Duncan & Everett (1993) handlar integrerad marknads-

kommunikation i grund och botten om synergier. Genom att 

samtliga bärare av kommunikationen sänder ut samma budskap till 

samma målgrupp blir resultatet högre än om kommunikations-

bärarna sänder ut olika budskap till olika målgrupper.  

5.8 Kommunikationsstrategi  
Enligt Mårtensson (1994) består en kommunikationsstrategi 

huvudsakligen av en kreativ strategi och en mediestrategi, vilka i 

sin tur kan delas in i mindre undergrupper. Strategin likställer hon 

med en grov handlingsplan. Den kreativa strategin behandlar det 
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budskap företaget vill förmedla, medan mediestrategin omfattar 

mer praktiska detaljer såsom hur och när budskapet ska 

kommuniceras. Aaker (2002) menar att den svåra delen av 

strategiförfattandet återfinns i att skapa en strategi som koordinerar 

kommunikationen samt vägleder medarbetarna i detta arbete.  

 

En bra kommunikationsstrategi löser enligt Mårtensson (1994) ett 

konsumentproblem, med förutsättningen att lösningen är önskvärd 

av konsumenterna. Det måste även finnas en tydlig koppling mellan 

varumärket och lösningen eller fördelarna. Slutligen är det viktigt 

att kommunikationen av fördelen eller lösningen är genomförbar. 

Vidare menar Mårtensson (1994) att valet av medier och budskap 

alltid måste göras utifrån ett kundperspektiv. Detta resonemang är 

ett tydligt exempel på ett strategiförfattande ur ett externt 

perspektiv, vilket vi behandlat tidigare. 

5.8.1  Marknadskommunikation 

Enligt Kapferer (2001) särskiljs produkten från konkurrenter med 

kommunikation och skapar en emotionell förbindelse till produkten. 

Denna kommunikation är enligt Melin (1999) avgörande för 

skapandet och bibehållandet av ett starkt varumärke. Vidare hävdar 

han att all märkesuppbyggande kommunikation ska genomsyras av 

varumärkets kärnvärden. Med begreppet marknadskommunikation 

avser Mårtensson (1994) all kommunikation som ett företag hanterar 

för att påverka försäljningen av företagets produkter.  

 

Enligt Mårtensson (1994) är det möjligt att skilja mellan enkelriktad 

och dubbelriktad kommunikation. Enkelriktad kommunikation 

brukar oftast jämställas med masskommunikation där avsändaren 
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kommunicerar med en anonym och okänd massa. I den 

dubbelriktade kommunikationen sker en återkoppling i form av 

feedback och avsändaren får då möjligheten att anpassa och 

utveckla sin kommunikation för att nå en högre effekt.  

 

Figur 17 Utvecklad kommunikationsmodell 

Källa: Bearbetning av Behrer & Larsson (1998) 

Figuren ovan kan ses som en utveckling av den klassiska 
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av antingen marknadskommunikation eller personal, samt en 

mottagare som tar emot och tolkar budskapet. Behrer & Larsson 

(1998) menar att varje medium i sig har olika brus eller 

störningseffekter. Mediet måste väljas med hänsyn till målgrupp 

och budskap. Störningarna är även beroende av konkurrenters val 

av budskap och medium. Är det möjligt att isolera målgruppen som 

exempelvis vid ett eget arrangerat evenemang minskar brus-

effekterna och budskapet får ett större genomslag hos mottagaren.  
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Den dimension vi valt att addera till figuren är personalens 

påverkan på kommunikationen. Personalen tar emot och tolkar det 

budskap företaget kommunicerar, på samma sätt som mottagaren. 

När sedan personalen skickar ut budskapet till konsumenten har en 

tolkning redan skett, varför det är rimligt att anta att en 

störningseffekt därmed uppstått. Feedbacken mellan mottagare och 

sändare illustrerar den tvåvägskommunikation som figuren ger 

upphov till. Vi har även valt att illustrera att en störning uppstår 

mellan avsändaren och personalen då människan är ett vanligt 

medium vid denna kommunikation.  

 

Enligt Aaker (2002) dränks dagens konsumenter i marknadsföring 

avsedd att skapa ett medvetande om varumärket samt påverka dem 

till återköp. Detta medför en allt större utmaning för företagen, 

nämligen att nå fram till konsumenten i detta ösregn av 

reklamfilmer, neonskyltar och sponsringsmeddelanden.  

5.9 Samordningsproblematik 
Enligt respondenterna i Empiri I finns det ett antal problem som 

behöver övervinnas för att möjliggöra en samordning av 

kommunikationen. Dessa problem återges i figuren nedan. Vissa av 

dessa problem har hanterats under tidigare rubriker i detta kapitel. 

De områden som enligt respondenterna i Empiri I utgör de största 

hindren för samordning kommer vi dock att redogöra för i 

underrubrikerna nedan. 
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Figur 18 Samordningsproblematik 
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5.9.2 Motivation 

Enligt Hammer (ur Krona & Skärvad, 1999) återfinns inte företags 

organisationsproblem längre i att få personalen att utföra sitt arbete 

på ett bättre sätt. Utmaningen återfinns snarare i att integrera 

personalen i en större helhet. Det handlar enligt författarens åsikt 

om att skapa ett organisatoriskt existensberättigande som 

personalen förstår och ställer sig bakom. Mitchell (2001) menar att 

det är viktigt att få medarbetarna att bry sig om och tro på 

varumärket för att de ska bli motiverade. 

 

Enligt Mitchell (2002) kan företag genom att applicera traditionell 

konsumentmarknadsföring i den interna marknadsföringen få 

personalen att förstå och hänge sig till varumärket. För att fånga 

medarbetarnas motivation är det enligt författarens åsikt viktigt att 

välja rätt tidpunkt för att påbörja arbetet med den interna 

marknadsföringen av varumärket. Arbetet bör lämpligen påbörjas 

vid en tidpunkt som utgör någon form av vändpunkt för företaget. 

Detta kan exempelvis vara vid tillsättandet av ett nytt ledarskap. 

Vidare bör den interna marknadsföringen bestå av samma 

kärnbudskap som den externa för att inte förvilla de anställda.  

 

Arbetet bör enligt Mitchell (2002) skötas av marknads-

föringspersonal, då det är dessa medarbetare som har de 

erforderliga kunskaper som krävs för att skapa en stark motivation 

bland de anställda. Det är även viktigt att den interna 

marknadsföringskampanjen utgår ifrån företagets sanna kärna. Om 

så inte är fallet kommer nämligen medarbetarna snabbt att 

genomskåda detta och företagets ansträngningar kommer således 

vara förgäves. Enligt Mitchell (2002) bör dock marknadsförings-
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arbetet föregås av noggranna undersökningar. Dessa kan mycket väl 

utformas på liknande sätt som konsumentundersökningar. 

5.10 Strategiska samarbeten  
Quinn & Hilmer (1994) menar i sin artikel om strategisk outsourcing 

att företag ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och ingå 

strategiska samarbeten för övriga aktiviteter. Då kan företaget 

maximera resurserna internt och ytterligare stärka de aktiviteter 

som påverkar företagets konkurrenskraft. Detta innebär i vår 

mening att varumärkesägare ska söka ett samarbete inom vissa 

varumärkesfrågor. Det är även viktigt att detta samarbete förhindrar 

uppkomsten av oreglerad kommunikation. Reklambyrån ska få rätt 

förutsättningar för att utveckla kommunikation i enlighet med 

varumärkesstrategin och kommunikationsstrategin. Då all 

kommunikation påverkar varumärkesimagen är det viktigt att 

behandla detta samarbete på en strategisk och långsiktig nivå. Likt 

Stalk et al (1992) anser Quinn & Hilmer (1994) att en fokusering på 

de interna förmågorna ger en snabbare respons på förändringar hos 

slutkund och minskar risken då mindre kapital binds i 

verksamheten.  

 

Hamel et al (1989) har i sin studie av samarbeten mellan japanska 

och amerikanska företag funnit att företag måste gå in i samarbeten 

med inställningen att de ska lära av sin samarbetspartner. Detta för 

att själv senare lösa den uppgift de överlåtit åt samarbetspartnern. 

Visserligen gäller studien samarbeten mellan likvärdiga företag, 

men vi anser ändå att det går att applicera i samarbetet mellan 

reklambyråer och varumärkesägare. 
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6 Empiri II 
I detta kapitel redovisas den information som insamlats under 

uppsatsens avslutande empiriinsamling. Respondenternas svar har 

grupperats inom ett antal områden, vilka även har givit namn åt 

kapitlets underrubriker. De intervjuade utgörs av varumärkes-

kommunikationsansvariga på de företag, som av respondenterna i 

Empiri I bedömdes som framgångsrika i sin varumärkes-

kommunikation. Detta urval motiveras under rubriken 2.2.3 Urval. 

En närmare presentation av respondenterna följer i inledningen av 

detta kapitel. 

 
”An aspect that is often forgotten in today’s brand management 

which people se more like labels than equities is the fact that a 

brand becomes strong when the company lives and breeds the 

brand. Inevitably you have to model your culture, how people 

relate to each other, how decisions are taken, what people like and 

dislike, that is as much of your brand as what comes out of your 

factories.”  

Sven Desmet (030401), Brand Manager,  

Volvo Cars Global Marketing 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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6.1 Disposition 
etta kapitel är, likt det föregående empirikapitlet, disponerat 

efter viktiga frågeställningar inom varumärkes-

kommunikation. Inledningsvis presenteras respondenternas syn på 

varumärket och dess värde. Därefter redogörs för de respektive 

företagens ansvarsfördelning av varumärkeskommunikationen. 

Vidare presenteras även respondenternas syn på varumärkes-

kommunikation samt en närmare redogörelse för de specifika 

kommunikationsbärarnas karaktäristika. Avslutningsvis presenteras 

respondenternas syn på företagens respektive strategiförfattande, 

samordning av varumärkeskommunikation, identitets/image 

mätningar samt deras samarbete med externa varumärkesagenter.  

 

Likt föregående empirikapitel följer en kort resumé efter valda 

underrubriker. Vi har valt att enbart återge de delar som vi anser 

bidrar till att lösa våra problemfrågor. 

6.1.1 Respondenterna i Empiri II 

 Louise Barnes från Adidas Sverige AB, Brand Communication 

Manager för Norden. 

 Michael de Geer från BMW Sverige AB, Marknadschef. 

 Sven Desmet från Volvo Cars Global Marketing, Brand 

Manager. 

 Mikael Ehrling från Clas Ohlson, Reklamchef. 

 

 

 

D 
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 Johan Eidhagen från Nokia Svenska AB, Marknadschef. 

 Johan Forsberg från Lunarworks AB, ägare av varumärket 

Lunarstorm, Marknadschef/Informationschef. 

 Jannika Forslund från Apple Computer AB, Marknads-

kommunikationsansvarig för Norden. 

 Ingrid Hammarberg från Friskis & Svettis Riks, Marknadschef. 

 

 Anne-Lise Jansson från SBAB, Varumärkesansvarig.  

 Håkan Jerner från Nike Sweden AB, Marknadschef. 

 Marcus Jibreus från Avanza, Marknadschef. 

 Annika Pirou från SAAB Personvagnar, Kampanjstrateg. 

 

 Hans Ranestål från Porsche Sverige AB, Marknadschef. 

 Richard Schlasberg från Coca-Cola AB, Brand Manager. 

 Catharina Wahlgren från SAS, Director of Market 

Communication. 

 Fredrik Wahrolén från IKEA Svenska Försäljnings AB, 

Informationschef. 

6.2 Varumärkesdefinitioner 
Eidhagen (030416) definierar ett varumärke som ett företags själ. 

Enligt Wahlgren (030403) är varumärket den personlighet som 

företaget innehar. Då SAS är ett serviceföretag menar respondenten 

att mycket av deras varumärke ligger i den reseupplevelse kunden 

får. Ranestål (030425) menar att varumärket är de kännetecken som 

konsumenterna förknippar med produkten. Desmet (030401) menar 

att ett varumärke är en identitet. 
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”It’s like the identity of a person. Off course you have a face, off 

course you have a body, but your real personality is your 

identity. The things you say, you do, the things you buy, the 

things you love, the things you hate, the things you’re for, the 

things you’re against. That’s what a brand is about.” 

Desmet (030401) 

Enligt de Geer (030410) är ett varumärke människors uppfattning 

om varumärket. Internt definierar BMW varumärket som ett löfte, 

varumärkesägaren lovar något med sitt varumärke som de sedan 

måste hålla. Samtidigt har kunden en uppfattning om varumärket, 

varför det är viktigt med en klar och tydlig kommunikation. Detta 

för att konsumenternas förväntningar ska bli likartade med 

varumärkets åtaganden, och därmed möjliga att infria. Ehrling 

(030331) anser att ett varumärke är ett produktnamn eller ett 

affärskoncept. Namnet eller konceptet måste enligt respondenten 

även ha en innebörd för mottagaren för att vara ett varumärke. 

Enligt Forslund (030411) kännetecknas varumärket av relationen 

mellan företaget och användaren. Forsberg (030324) definierar ett 

varumärke som summan av alla komponenter och allt agerande, 

både historiskt över tiden men även dess framtida utveckling. 

Framförallt existerar varumärket enligt respondenten enbart i 

medvetandet hos konsumenten/individen. Jibreus (030407) hävdar 

att ett varumärke är den samlade bilden av hur intressenterna 

upplever en produkt eller ett företag. 

 

Jerner (030411) anser att ett varumärke är ett företag som väcker 

känslor, attityder och genom detta påverkar folk. Jansson (030404) 

hävdar att ett varumärke skapar kännedom och förtroende, men 

även en preferens hos konsumenten för företagets produkter 
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framför konkurrerande produkter. Enligt Pirou (030410) är 

varumärket anledningen till varför konsumenten väljer en viss 

produkt framför andra. Det är även anledningen till att 

konsumenten väljer att betala ett visst pris för en vara. Ett starkt 

varumärke ska enligt respondenten direkt förmedla vad det står för 

till konsumenten. Varumärket tillför även något att samlas kring 

internt och underlättar all kommunikation.  

 

Enligt Schlasberg (030324) står Coca-Colas varumärke för en 

samling produktbaserade, situationsbaserade och emotionellt 

baserade värden. Respondenten menar att Coca-Colas 

kommunikation förändras över tiden, men att det är den 

aggregerade kommunikationen som bygger och därmed utgör 

varumärket. Enligt Hammarberg (030411) representerar ett 

varumärke ett antal aspekter, såväl interna som externa. Det är 

därför enligt respondenten viktigt att betrakta varumärkets hela 

fundament.  

 
Resumé 12 Varumärkesdefinitioner 

Sammanfattningsvis anser vi oss se tre tydliga grupperingar av 

respondenternas varumärkesdefinitioner. Den första 

grupperingen fokuserar på varumärket som en personlighet eller 

identitet. En grupp respondenter anser även att varumärket är 

konsumenternas uppfattning om det specifika varumärket eller 

den innebörd som tillskrivs varumärket av användarna. Den 

tredje grupperingen anser att ett varumärke är anledningen till 

varför konsumenten väljer ett varumärke framför ett annat. 

Avslutningsvis poängterar en av respondenterna vikten av att se 

varumärket som en helhet.  
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6.3 Varumärkets värde 
Enligt Schlasberg (030324) är varumärket allt för företaget. Detta då 

respondenten menar att det är tack vare varumärket som 

konsumenten väljer Coca-Cola. Vidare menar han även att 

varumärket är en ”dörröppnare” till distributörer och återförsäljare. 

Wahlgren (030403) hävdar att varumärket ska kunna sätta en 

prisvariant mot konkurrenter. Vid försäljning av lyxbilar är 

varumärket enligt Desmet (030401) en av företagets största 

tillgångar. Detta visar sig i att konsumenten är beredd att betala ett 

högt pris för det aktuella varumärket. Eidhagen (030416) anser, i 

likhet med Desmet (030401), att varumärket främst tillför en 

möjlighet till prisdifferentiering.  

 

Jibreus (030407) anser att det är varumärkets konsumenter som 

tillskriver dess värde. Enligt Ranestål (030425) bidrar ett varumärke 

främst till lojalitet. Varumärket motiverar enligt Forslund (030411) 

företagets existens på marknaden. SBAB:s varumärke gör enligt 

Jansson (030404) en verklig skillnad på marknaden: 

”Jag anser att vårt varumärke skapar en skillnad på hela 

bolånemarknaden. Det handlar alltså om ett verkligt värde i 

samhället. Det handlar om legitimitet.” 

Jansson (030404) 
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Resumé 13 Varumärkets värde 

6.4 Kommunikationsansvar 
Enligt Forslund (030411) använder Apple en global marknadsföring 

och direktiven fastställs i USA. Det tas inga lokala initiativ angående 

kommunikationen, resurserna prioriteras istället till återförsäljarna. 

Jerner (030411) är ansvarig för både de strategiska och taktiska 

beslut som rör Nikes varumärkeskommunikation i Sverige. Denna 

kommunikation styrs i sin tur av riktlinjer som fastställs av 

företagets huvudkontor i USA. Adidas är enligt Barnes (030414) ett 

globalt företag där varumärkesfrågan styrs centralt.  

”Vi är en tämligen centralstyrd organisation, vilket är ganska 

typiskt för stora globala varumärken. Detta då vi vill att vårt 

varumärke ska representeras på samma sätt i olika länder världen 

över.” 

Barnes (030414) 

Enligt respondenten är kärnvärderingarna givna på en global nivå 

medan det finns utrymme för lokala strategiska anpassningar. För 

BMW finns det enligt de Geer (030410) en global varumärkes-

plattform som är gemensam för alla verksamhetsgrenar inom 

Enligt respondenterna tillför varumärket ett tydligt värde till 

företagens verksamhet. Detta värde består främst i att företagen kan 

ta ut ett högre pris för sina produkter eller tjänster, men utgör även 

en fördel vid förhandling med underleverantör. Jibreus (030407) 

hävdar att värdet tillskrivs av företagets konsumenter, vilket vi 

anser vara synonymt för flertalet av respondenternas syn på 

varumärkets värde. 
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företaget. Den tolkas och översätts som en anpassning efter lokala 

marknadsförhållanden. de Geer (030410) ansvarar både för taktiska 

och strategiska åtaganden. Enligt Ranestål (030425) delas 

kommunikationsansvaret mellan respondenten och VD:n. 

Kommunikationsstrategin utarbetas centralt och modifieras för att 

passa den lokala marknaden. 

 

Eidhagen (030416) fattar de kortsiktiga kommunikationsbesluten, 

medan de strategiskt globala kommunikationsbesluten bestäms av 

en marknadsavdelning. Pirou (030410) menar att ansvaret för 

SAAB:s varumärkeskommunikation delas mellan flera befattningar. 

Marknadsdirektören tillsammans med ledningen har det yttersta 

ansvaret för varumärket. På Coca-Cola delar enligt Schlasberg 

(030324) olika instanser inom företaget på ansvaret för 

varumärkeskommunikationen. Då varje nation skiljer sig åt i 

värderingar kring centrala frågor, fattas strategiska beslut som är 

unika för varje land. Enligt respondenten fattas de strategiska 

varumärkesbesluten samt de strategiska kommunikativa besluten 

av brand managern. 

 

Desmet (030401) är ansvarig för Volvos globala strategiska 

varumärkeskommunikation. De taktiska, säljfrämjande åtgärderna 

styrs av olika lönsamhetsmål och fattas av säljbolagen. Wahlgren 

(030403) arbetar med de strategiska delarna av 

varumärkeskommunikationen. SAS försöker integrera all sin 

kommunikation, såväl den taktiska som strategiska 

kommunikationen.  

”Det är klart att i dagar som dessa så prioriteras taktisk 

kommunikation framför strategisk då det ger en mer kortsiktig 



- Empiri II - 

   

 113 

effekt på lönsamheten. Vi försöker således göra taktisk 

kommunikation som bygger varumärken. De lokala 

marknadsavdelningarna i Sverige, Danmark och Norge ansvarar 

för att det genomförs taktisk kommunikation. Vi som sitter 

centralt ansvarar för att basen byggs, det vill säga att 

varumärkeskommunikation, produktstödjande och positionerande 

kommunikation genomförs.” 

Wahlgren (030403) 

Enligt Wahrolén (030324) är det marknadschefen som äger 

varumärket IKEA i Sverige, men det finns ingen marknadsdirektör 

eller brandcontroller som har det övergripande ansvaret för 

varumärket.  

 

Ehrling (030331) menar att Clas Ohlsons VD är ytterst ansvarig för 

varumärkeskommunikationen. Reklam-, marknads-, försäljnings- 

och etableringsavdelningen har ett gemensamt ansvar för den 

externa presentationen. Detta sker i samråd och samförstånd. 

Jansson (030404) är ansvarig för SBAB:s varumärkeskommunikation 

vilket innebär hantering och integrering av all information. 

Företaget använder sig av ett integrerat kommunikationsråd där en 

totalkommunikationsplan används. I denna ingår både den 

strategiska och taktiska kommunikationen som ska koordineras. På 

Lunarstorm, Friskis & Svettis och Avanza hanteras enligt Forsberg 

(030324), Hammarberg (030411) och Jibreus (030407) såväl de 

strategiska som taktiska besluten av företagens respektive 

respondenter.  
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Resumé 14 Kommunikationsansvar 

6.5 Varumärkeskommunikation 
Enligt Jansson (030404) innebär varumärkeskommunikation en 

långsiktig vård av varumärket genom att integrera 

kommunikationen till alla intressenter.  

”Dessa målgrupper är medarbetare, marknad, ägare, partners, 

ratinginstitut, massmedia, allmänhet och nyckelpersoner 

oppositionsmässigt. Det handlar om att se sambanden och att 

uttrycka varumärkesladdningarna så att varumärket aldrig står i 

motsats till våra värderingar och att hela tiden arbeta med att 

minska gapet mellan image och profil. Alltså vad vi uppfattas 

som och vad vi vill uppfattas som. I detta sammanhang är arbetet 

med internkommunikationen oerhört viktigt. Eftersom med-

arbetarna är varumärket så är det jätteviktigt att satsa på 

internkommunikationen.” 

Jansson (030404) 

Synonymt för flertalet av respondenterna i Empiri II:s internationella 

företag är att det övergripande ansvaret och strategiska besluts-

fattandet återfinns på företagens huvudkontor. På ett av dessa 

företag sker ingen lokal anpassning av strategierna, vilket är fallet 

för övriga. Av de företag som anpassar strategierna lokalt, delegerar 

vissa företag det taktiska beslutsfattandet till underenheter eller 

underleverantörer. I de inhemska företagen fattas, med ett 

undantag, de strategiska och taktiska kommunikativa besluten av en 

och samma person.  
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Varumärkeskommunikation är enligt Wahlgren (030403) egentligen 

kommunikation som har som huvudsyfte att säkra alternativt bygga 

varumärken. Vidare hävdar respondenten att all kommunikation 

företag gör stärker eller bygger varumärket på ett eller annat sätt, 

men att varumärkeskommunikation är det som har detta som 

huvudsyfte. För Desmet (030401) är varumärkeskommunikation 

allting som kommer ut ur varumärket, allt som talar om vad ditt 

varumärke står för, både positiva och negativa aspekter. All 

kommunikation är enligt Forslund (030411) varumärkes-

kommunikation. Därför är det viktigt att ha en konstant förståelse 

för varumärkets betydelse i all kontakt med marknaden. Schlasberg 

(030324) anser att allting som visas och sägs om varumärket är 

kommunikation. Wahrolén (030324) hävdar att allt företag gör 

påverkar konsumentens uppfattning om varumärket. För Forsberg 

(030324) innefattas varumärkeskommunikationen av allt 

organisatoriskt agerande, såsom distribution, prissättning och 

kundservice. Enligt Schlasberg (030324) ingår samtliga, av de i 

Empiri I identifierade, grupperna av kommunikationsbärare i Coca-

Colas varumärkeskommunikation.  

 

Enligt de Geer (030410) svarar produkterna för en stor del av BMW:s 

varumärkeskommunikation, eftersom de används dagligen och 

därmed ständigt kommunicerar. En konsekvens av detta är att 

användarna är med och skapar varumärket. Varumärkes-

kommunikation innefattar även den centralt styrda, klassiska 

marknadsföringen. Det är enligt respondenten viktigt att alla 

”byggstenar” tillsammans bygger varumärket till det företaget vill 

att det ska vara. Ranestål (030425) menar att Porsches 

kommunikation kretsar kring produkten. Kommunikationen mot 
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målgruppen sker även via traditionella medier som annonsering i 

veckopress. Varumärkeskommunikation är i enlighet med SAAB:s 

definition enligt Pirou (030410) vissa discipliner såsom annonsering 

i magasin, TV-reklam och Internet. 

”Detta då det är väldigt effektivt att arbeta med Internet för att 

kommunicera ett varumärke. Både då folk i Europa och Sverige 

är väldigt Internetbenägna samtidigt som det är oerhört 

kostnadseffektivt att använda Internet som en bärare av 

varumärket. Har man starka aktiviteter på nätet så märker man 

en oerhörd ökning i antalet besökare.” 

Pirou (030410) 

Enligt Jibreus (030407) är annonser, reklamåtgärder, events och även 

PR varumärkeskommunikation för Avanza. Hammarberg (030411) 

menar att det är viktigt att all kommunikation utgår från 

varumärkets värderingar, oavsett medium. Respondenten skiljer på 

intern och extern kommunikation. Den interna kommunikationen 

hanteras på Friskis & Svettis med en utbildning som alla 

medarbetare genomgår. Ehrling (030331) anser att varumärkes-

kommunikation är förmedlingen av varumärkets substans och 

innehåll. För att skapa ett värde till varumärket för kunden, krävs en 

tydlighet i kommunikationen kring kärnvärdena.  

 

Eidhagen (030416) skiljer på kort- och långsiktig varumärkes-

kommunikation. Den långsiktiga kommunikationen ska vårda och 

bygga varumärket. Det handlar dessutom om att förbereda 

varumärket för framtida verksamhet då nya branscher och 

produkter ska förknippas med varumärket.  
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Resumé 15 Varumärkeskommunikation 

6.6 Kommunikationsbärare  
Enligt Jansson (030404) arbetar SBAB med integrerad 

kommunikation, vilket enligt respondenten innebär att all 

information är varumärkesorienterad. Nokia arbetar enligt 

Eidhagen (030416) med integrerad marknadskommunikation. Detta 

innebär att när positioneringen för en viss kategori är bestämd 

arbetas en integrerad marknadsplan fram vilken är uppdelad i fyra 

delar: förköpsfasen, köpfasen, ägandefasen och slutligen 

återköpsfasen. Konsumenterna i de olika grupperna möts av olika 

budskap. Enligt Wahrolén (030324) arbetar IKEA med sin 

kundklubb, utskick, köpt reklam i TV och media, PR, katalogen 

samt hemsidan i sin varumärkeskommunikation. De arbetar även 

med sin personal, men att få dessa att kommunicera rätt budskap är 

enligt respondenten en större utmaning. 

 

Enligt Desmet (030401) är kommunikationsbärarna beroende av var 

i livscykeln produkten befinner sig. För en ny bil använder Volvo 

helt skilda kommunikationsbärare än för en bil som är i slutet av sin 

Flertalet respondenter menar att allt företag gör är 

varumärkeskommunikation, resterande anser att kommunikationen 

utgörs av vissa specifika medier. Tre företag delar in sin 

varumärkeskommunikation efter olika parametrar, såsom lång- och 

kortsiktig kommunikation. Två respondenter påvisar vikten av att 

varumärkeskommunikationen ska utgå från varumärkets 

kärnvärderingar. 
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livscykel. SAS arbetar enligt Wahlgren (030403) med fyra 

dimensioner i sin varumärkeskommunikation; produkter, 

personalen, marknadskommunikation samt corporate identity.  

 

Ehrling (030331) anser att varumärkeskommunikationen till största 

delen sker via traditionella marknadsföringskanaler men att även 

ekonomisk information, målsättningar och affärsidéer förmedlar 

varumärket. Enligt Schlasberg (030324) använder sig Coca-Cola av 

all traditionell media. Med begreppet avser respondenten TV, 

tidningar, i viss omfattning PR, butiken, events, sponsring samt 

sales promotion åtgärder. Nike använder sig enligt Jerner (030411) 

främst av TV och bio mot konsument. Nike följer alltid upp 

kampanjerna i butik för att skapa igenkänning för konsumenten. PR 

används även aktivt av Nike. Enligt respondenten går viss PR att 

styra och det är genom denna kanal företaget är aktivt. 

 

Enligt Forsberg (030324) skiljer sig Lunarstorms 

varumärkeskommunikation från traditionella företag. 

Respondenten hävdar att de enskilda produkterna som 

konsumenterna betalar för är viktiga. Viktigast är dock 

helhetsintrycket av företagets relationsmiljö, det vill säga hemsidan. 

Avanza använder sig enligt Jibreus (030407) främst av PR, artikel-

form i affärspress, och annonsering i sin varumärkes-

kommunikation. I medievalet har företaget en strategi som innebär 

att de försöker vara först inom ett medium. Att vara först i ett 

medium ger enligt respondenten mycket uppmärksamhet för 

pengarna. Med uppmärksamheten skapas även tillfällen till PR. Det 

är främst funktionärerna som kommunicerar Friskis & Svettis 

varumärke enligt Hammarberg (030411). Respondenten bestämmer 
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ramar och riktlinjer för de lokala föreningarna, men det är 

föreningarna som sköter sin egen marknadsföring.  

 

Resumé 16 Aktiva kommunikationsbärare 

6.7 Aktiva kommunikationsbärare 
I avsnittets underrubriker nedan redogörs närmare för några av de 

kommunikationsbärare företagen använder sig aktivt av. De 

grupperna av aktiva kommunikationsbärare vi valt att inte redogöra 

närmare för är köpta kommunikationsbärare samt val av 

distributionskanal. Vi har valt att exkludera en närmare beskrivning 

av de köpta kommunikationsbärarna då de, enligt vår mening, 

behandlats under ovanstående rubrik.  

6.7.1 Produkten 

Enligt Forslund (030411) är Apples produkter en tydlig bärare av 

företagets identitet.  

”Tittar du på Apples produkter så är det en väldigt tydlig bärare 

av vår identitet. Alla våra värden avspeglas i våra produkter, om 

man tittar på designen och enkelheten i att använda en Apple 

Företagen använder sig av ett stort antal kommunikationsbärare i 

sin varumärkeskommunikation. De företag som arbetar med 

integrerad marknadskommunikation använder sig i regel av ett 

större spektrum av kommunikationsbärare. De företag som endast 

använder ett fåtal kommunikationsbärare gör detta till följd av 

verksamhetens specifika natur. Exempelvis använder sig 

Lunarstorm nästan uteslutande av sin hemsida.  
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dator. Det går igen i produkterna, det går även igen i 

kommunikationen.” 

Forslund (030411) 

Även Ranestål (030425) anser att produkten är en viktig 

kommunikationsbärare då den tydliggör varumärket Porsches 

exklusivitet.  

6.7.2 PR  

Enligt Barnes (030414) uppfattas PR som en mer trovärdig 

kommunikationsbärare av konsumenterna än övrig 

kommunikation. de Geer (030410) menar att PR-funktionen på 

BMW är skild från den ordinarie marknadsföringen. Att få utrymme 

i press är viktigt för BMW som varumärke, men de Geer (030410) 

tror att konsumenten ytterst väljer produkten som ett personligt 

ställningstagande. Ranestål (030425) anser att det är viktigt att 

utnyttja intresset från media då värdet i en positiv artikel oftast är 

större än för en annons.  

”Vi försöker utnyttja det intresse som finns från media, så fort 

någon vill göra något ska vi finnas där och hjälpa dem så att de 

ska ha så mycket bra basmaterial som möjligt att göra artiklar om 

Porsche. Detta då vi ser ett värde i att få en positiv artikel, 

jämfört med att betala femtio- till hundratusen kronor på en 

annons.” 

Ranestål (030425) 

6.7.3 Hemsida 

Internet är enligt de Geer (030410) ett medium som på vissa sätt 

skiljer sig gentemot övriga mediediscipliner:  
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”Internet är ett snabbt medium, snabbt förändringsbart. Till en 

viss mån vill vi uppmana till dialog, vilket inte är möjligt i en del 

av de andra medierna.” 

de Geer (030410) 

Enligt Ehrling (030331) har Clas Ohlson en avdramatiserad 

inställning till Internet då de jämställer mediet med andra kanaler. 

Jibreus (030407) hävdar att 99 procent av Avanzas kundkontakt sker 

via Internet, detta då företaget levererar en Internetbaserad produkt.  

6.7.4 Informativa skrifter 

Friskis & Svettis föreningar tar enligt Hammarberg (030411) fram 

och distribuerar guider, vilka riktar sig mot konsumenterna. Nike 

använder sig enligt Jerner (030411) till viss del av dessa bärare. 

Exempelvis delar företaget ut broschyrer i samband med 

motionslopp.  

6.7.5 Samarbeten 

Enligt Barnes (030414) påverkar alla samarbeten varumärkets image, 

varför det är viktigt att ha en förståelse för konsumentens 

preferenser för samarbetspartnern.  

”Exempelvis om AIK använder Adidas kläder och du är en 

Hammarbysupporter så påverkar det nog inte dig speciellt 

mycket.” 

Barnes (030414) 

Enligt de Geer (030410) är BMW ytterst selektiva i valet av 

samarbetspartners, varumärket ska enbart synas i rätt sammanhang. 

Forslund (030411) menar att det är viktigt att välja en 

samarbetspartner vars värden överensstämmer med det aktuella 

varumärket. Enligt Wahlgren (030403) värderar SAS de i det 
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potentiella samarbetet ingående varumärkena, detta för att de ska 

vara förenliga. Ranestål (030425) menar att Porsche är ett så pass 

starkt varumärke att det finns en styrka i att vara ensamma. 

”Porsche står så pass starkt på egna ben, varför det är en strävan 

från vår sida att göra detta. Vi ser värdet i att vara ensam. Det är 

därför viktigt att inte gå in i samarbeten som skulle kunna dra 

ned Porsches image.” 

Ranestål (030425) 

6.7.6 Ambassadörer 

Enligt Barnes (030414) är den interna kommunikationen av central 

betydelse för att säkerställa att de anställda förstår vad varumärket 

står för. Detta då de anställda är representanter för varumärket. Den 

delen av personalen som har direktkontakt med slutkonsument är 

enligt respondenten de viktigaste representanterna för varumärket. 

Bearbetning och utbildning av personal är enligt Pirou (030410) en 

viktig del av varumärkesvården. Personalen är enligt Ehrling 

(030331) avgörande för att eftersträvad servicenivå levereras. All 

nyanställd personal utbildas vid huvudkontoret för att överföra en 

Clas Ohlson-anda. Denna ska senare spridas till övriga anställda i 

butikerna. Enligt Ehrling (030331) överträffar det personliga mötet 

all skriven och regisserad kommunikation. Det är genom personalen 

som en beständig bild enligt respondenten kommuniceras till 

konsumenten.  

 

Enligt Hammarberg (030411) är det främst organisationens 

ambassadörer som rekryterat medlemmar till föreningen, varför de 

utgör en viktig del av Friskis & Svettis varumärkeskommunikation. 

Jerner (030411) anser att Nikes personal och de som aktivt nyttjar 



- Empiri II - 

   

 123 

varumärket är ambassadörer för varumärket. Enligt Jansson 

(030404) är internkommunikation extra viktigt då personalen utgör 

varumärket. De måste således få den information och de 

motivatorer som krävs för att vårda varumärket. Ranestål (030425) 

menar att Porsche använder ett internt varumärkesprogram som ska 

förankra vad varumärket står för i personalens medvetande.  

 

Forslund (030411) anser att det är viktigt att få alla användare att 

känna att de har en historia med Apple. Detta då användarna är 

hängivna och viktiga bärare av varumärkets identitet. Enligt 

Schlasberg (030324) använder sig Coca-Cola av så kallade 

”endorsers”. Ett exempel på en sådan person skulle kunna vara en 

internationellt känd idrottspersonlighet.  

6.7.7 Verksamheten 

BMW försöker enligt de Geer (030410) lyfta fram sitt sociala 

ansvarstagande. Detta försvåras dock av att företaget är en relativt 

liten aktör jämfört med de starka inhemska konkurrenter som får 

mer uppmärksamhet från allmänhet och press. För Wahrolén 

(030324) är det viktigaste för IKEA när det gäller socialt ansvar, att 

detta aldrig får bli något som företaget enbart kommunicerar. IKEA 

försöker enligt respondenten göra saker, för att därefter 

kommunicera dem. Företaget kommunicerar både socialt ansvars-

tagande och miljöfrågor.  

 

Enligt Jerner (030411) har Nike som alla andra beklädnadsföretag 

omvärldens ögon på sig rörande socialt ansvarstagande. Nike har 

inga egna fabriker. De har därför utformat ett program för att 

hantera problematiken och genom detta ökat kontrollen hos 
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producenterna. Nike har även en egen ”code of conduct” som 

leverantörerna måste följa. 

6.7.8 Lokal 

Enligt Wahrolén (030324) är IKEA:s lokaler ett av de viktigaste 

medierna för deras varumärkeskommunikation. Detta blir enligt 

respondenten allt viktigare inom dagligvaruhandeln. Såväl det 

visuella mötet som det kommersiella mötet blir allt viktigare för att 

lyckas. Även Jansson (030404) anser att lokalen är en viktig 

kommunikationsbärare, varför SBAB nyligen har flyttat till nya 

lokaler.  

 

Ehrling (030331) menar att det är viktigt att kunden känner igen sig i 

alla butiker. Det finns ett gemensamt uttryckssätt för alla butiker 

och Clas Ohlson-andan ska även nå konsumenten i butiken. En 

viktig aspekt med lokalens utformning är att personalen måste 

inspireras att arbeta i den för att kunna vara goda representanter för 

varumärket.  

 

Friskis & Svettis riksförening ställer enligt Hammarberg (030411) 

krav på lokalerna. Det finns en enkel men strikt grafisk manual som 

föreningarna måste följa. Enligt Jerner (030411) använder Nike 

kampanjspecifik och stilreklam i butik. Däremot är inte företaget 

med och påverkar den fasta inredningen hos återförsäljaren. Enligt 

Pirou (030410) arbetar SAAB mycket med utformningen av 

återförsäljarnas lokaler.  

”Det är viktigt att när man som presumtiv Saabkund har mött 

Saab genom exempelvis ett utskick, kommer till hallarna och 

känner igen sig. Detta är den tredimensionella marknadsföringen 



- Empiri II - 

   

 125 

och vi arbetar mycket med detta. Nu är det ju så att vi inte äger 

våra återförsäljare, vilket komplicerar det hela. Sedan två år 

tillbaka i tiden håller vi på att bygga om våra hallar för att de ska 

stämma överens med varumärket.” 

Pirou (030410) 

Ett liknande problem återfinns för Porsche enligt Ranestål (030425). 

För Porsches lokaler finns ett utvecklingsprogram där bland annat 

färgsättningen bestäms. Implementeringen av programmet 

försvåras av den komplexa ägarstrukturen i återförsäljarledet.  

6.8 Prefererade kommunikationsbärare 
Enligt de Geer (030410) används en stor del av marknadsförings-

budgeten åt att köpa plats i media och utveckling av kampanjer får 

därmed en liten del. En fördel med att vara en del av en global aktör 

är att marknadsföringsmaterial produceras och distribueras centralt. 

Det är således enligt respondenten viktigt att välja ett kontinuerligt 

material för att varumärket ska utvecklas i enlighet med företagets 

önskemål. TV-reklam är enligt respondenten det viktigaste mediet 

för att skapa image. Samtidigt är produkten central i all 

kommunikation.  

 

Enligt Schlasberg (030324) är TV, butik och utomhusreklam de 

viktigaste medierna för Coca-Colas varumärkeskommunikation. För 

Friskis & Svettis är medlemsvård enligt Hammarberg (030411) den 

allra viktigaste åtgärden för att påverka varumärkesimagen. Jerner 

(030411) anser att TV, bio, produkten, butik och personal är de 

bärare som är viktigast för att förmedla varumärket Nike. Dessutom 

är de idrottsmän som Nike sponsrar viktiga. Enligt Jibreus (030407) 
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är redaktionell täckning, artiklar och inslag i TV, viktigast. Därefter 

använder sig Avanza av riktade webbkampanjer och slutligen 

annonsering i riktade medier.  

 
Resumé 17 Prefererade kommunikationsbärare 

6.8.1 Budskap & målgrupp 

Ehrling (030331) framhåller att Clas Ohlson inte särskiljer mellan 

olika kanaler, utan att alla kanaler har samma erbjudande. Detta då 

företaget är starkt produktorienterad i sin kommunikation. Jerner 

(030411) menar att valet av medium alltid görs utifrån budskapet. 

Enligt Wahrolén (030324) är valet av kommunikationsbärare 

beroende av budskapet. Respondenten exemplifierar detta med 

IKEA:s kataloglansering, då företaget använder sig av samtliga 

medier simultant. Den intervjuade anser att det är viktigt att 

kommunicera samma budskap, men att företaget försöker hitta rätt 

medium för att kunna vinkla budskapet. Respondenten menar dock 

att det är viktigt att kommunicera samma kärna. de Geer (030410) 

framhåller att all kommunikation ska förmedla någonting om 

varumärket, varför budskapet således styr valet av medium.  

 

Barnes (030414) menar att kommunikationen skiljer sig åt mellan 

olika intressenter såsom återförsäljare och slutanvändare. Vi tolkar 

däremot respondenten som att kommunikationen mot slut-

konsumenten är standardiserad och att alla konsumenter möts av 

Sammanfattningsvis anser respondenterna att de kommunikations-

bärare som har störst påverkanskraft på konsumenten är produkten, 

personalen samt den köpta kommunikationen. Svaren varierar dock 

mellan respondenterna. 
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samma kommunikation. För Apple kan konsumenterna enligt 

Forslund (030411) grovt delas upp i två grupper, hemanvändare och 

professionella användare, vilka nås genom olika medier. Valet av 

medium sker med utgångspunkt i målgruppen. Enligt Jansson 

(030404) har SBAB en grundinformation som uttrycks olika, 

beroende på vilken målgrupp som ska nås. Det går inte att förhindra 

att vissa intressenter nås av information som är avsedd för andra 

intressenter. Därför är det lämpligt att först betrakta händelsen för 

att sedan avgöra vilka målgrupper och vilket budskap som ska 

användas. Schlasberg (030324) framhåller vikten av att valet av 

kommunikationsbärare alltid måste utgå från konsumenten och 

dess behov. Även Jibreus (030407) anser detta då Avanzas val av 

kommunikationsbärare är beroende av målgruppen. Enligt Pirou 

(030410) styr uppgiften budskapet som sedan bestämmer valet av 

medium. Respondenten menar att SAAB främst skiljer mellan 

presumtiva och befintliga användare. Lämpligt medium är således 

en konsekvens av målgruppen.  

 
Resumé 18 Budskap & målgrupp 

6.9 Långsiktig varumärkeskommunikation 
Barnes (030414) menar att ett varumärkes värderingar bör vara 

beständiga över tiden vilket gör att allt varumärkesarbete får 

Respondenterna har olika syn på huruvida valet av 

kommunikationsbärare ska bestämmas av budskapet eller mål-

gruppen. Vår tolkning är dock att flertalet respondenter beaktar 

såväl målgruppen som budskapet vid valet av kommunikations-

bärare.  
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konsekvenser på lång sikt. En differens i konsumentens preferenser 

medför en justering av kommunikationen. Adidas arbetar med tre 

till fem års framförhållning i sin strategiska planering. Jibreus 

(030407) hävdar att Avanza arbetar långsiktigt med sin 

varumärkeskommunikation, men att de för tillfället saknar de 

erforderliga resurserna. Detta får enligt respondenten givetvis 

negativa konsekvenser för Avanzas varumärke på lång sikt. Enligt 

Ehrling (030331) har företaget med tiden gjort mycket rätt och tagit 

tillvara på detta förfarande. 

”Vi arbetar väldigt lite med imagereklam, utan vi har profilerat 

Clas Ohlson genom våra produkter. Du ser inte mycket 

marknadsföring för Clas Ohlson om det inte är 

produktannonsering. Det är trots allt det vi är. Vi vill inte ge 

skenet av att vi är någonting annat, utan vi fokuserar på våra 

produkter.” 

Michael Ehrling (030331) 

Eidhagen (030416) anser att Nokia arbetar långsiktigt med sin 

kommunikation, då de använder sig av halvårsplaner. Enligt 

Forsberg (030324) arbetar även Lunarstorm långsiktigt med sin 

varumärkeskommunikation då det enligt respondenten är den enda 

tillgång företaget egentligen har. 

 
Resumé 19 Långsiktig varumärkeskommunikation 

Samtliga företag anser sig arbeta långsiktigt med sin 

varumärkeskommunikation. Innebörden i långsiktigheten skiljer sig 

dock mellan respondenterna. För att göra en rättvis bedömning av 

huruvida företagen arbetar långsiktigt med sin varumärkes-

kommunikation bör dock branschen samt företagens ägar-

förhållanden beaktas.  
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6.10 Strategi 
Enligt Barnes (030414) arbetar Adidas med en centralt utformad 

kommunikationsstrategi. I strategin definieras målsättningar för 

olika kampanjer eller aktiviteter. Målsättningarna behandlar vad 

som ska åstadkommas och mot vilken målgrupp. När exempelvis 

konsumentens uppfattning om varumärket inte överensstämmer 

med viktiga kärnvärderingar, kan en målsättning vara att 

kommunicera detta kärnvärde. Marknadsavdelningen i Sverige 

ansvarar för strategins anpassning till marknaden, där 

kommunikationen ska integreras och koordineras genom olika 

aktiviteter och mot olika intressenter.  

 

Apples kommunikationsstrategier utarbetas enligt Forslund 

(030411) centralt och implementeras på de lokala marknaderna av 

de regionala säljkontoren. Det är viktigt att varumärket uppfattas på 

samma sätt världen över, då samhället går mot en ökad 

globalisering. Nokias kommunikationsstrategi omarbetas enligt 

Eidhagen (030416) från en global nivå, via en regional nivå till den 

slutliga lokala nivån. Strategin baseras på en omvärldsanalys samt 

framtida planerade produkt och affärsområden. Enligt Ranestål 

(030425) utarbetas en central kommunikationsstrategi som utgår 

från varumärkets kärnvärderingar och strategiskt kvalitativa 

målsättningar. 

 

Det finns enligt Jerner (030411) en europeisk kommunikationsplan 

för Nike, där de kanaler som ska användas samt återgivningen av 

varumärket definieras. Kommunikationsstrategin utvecklas från 

varumärkesstrategin. Det finns även separata kommunikations-
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strategier för olika produktkategorier. Enligt respondenten utformas 

varumärkesstrategin uppifrån och ned. Europa bestämmer den 

europeiska marknadsplanen utifrån strategiska direktiv från USA. 

Denna bryts sedan ned och implementeras i övriga europeiska 

länder. Varumärkesstrategin är enligt respondenten en grund för all 

kommunikation. de Geer (030410) framhåller att det finns vissa 

bestående värden som alltid ska kommuniceras: 

Det finns vissa saker vi vill framföra hela tiden som inte är 

kampanjberoende. Det är att våra kärnvärden alltid uttrycks på 

ett tydligt och enhetligt sätt. Detta är oberoende av vilken modell 

som ska marknadsföras, det är en form av eviga värden som alltid 

måste finnas med.  

de Geer (030410) 

BMW:s kommunikationsstrategi är centralt utformad vilket 

respondenten anser är ett måste för globalt verksamma företag. 

 

Vart femte år utarbetas enligt Pirou (030410) en så kallad 

brandbook, eller ”varumärkesbibel”, för SAAB. Denna är gemensam 

för alla funktioner inom företaget och återger varumärkets kärna. 

Utifrån ”varumärkesbibeln” utarbetas en kommunikationsstrategi, 

där en delstrategi återger vilka värden som ska prioriteras på lång 

sikt. Det utarbetas även en kommunikationsstrategi på rullande 

årsbasis. Försäljningsavdelningen tillsammans med en speciellt 

tillsatt grupp är ansvarig för strategiernas grova riktlinjer. Enligt 

Desmet (030401) används en kommunikationsstrategi både på 

varumärkes- och modellnivå. Kommunikationsstrategin utgår från 

ett antal antaganden, bland annat prissättning och image. Detta är 

underordnat ett antagande om vad varumärket ska stå för om fem 
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år. Avgörande för vilken attityd som ska kommuniceras för att nå 

den framtida eftersträvade varumärkesimagen är vilka produkter 

som är planerade och deras respektive USP, unique selling 

proposition. Detta ger en förutsättning för att utarbeta en tydlig 

kommunikationsstrategi för varje modell, från introduktion till 

önskad position. Dessa ska samverka för att förflytta varumärkets 

image till eftersträvad position. Enligt respondenten ingår samtliga 

av företagets aktiva delar, de så kallade kärnlinjefunktionerna, i 

utvecklingen av varumärkesstrategin.  

 

Enligt Jansson (030404) använder SBAB en kommunikationsplan där 

information per vecka och till respektive målgrupp redovisas. En 

fördel med denna plan är vid exempelvis lanseringen av en 

Internetkampanj. Företaget har då möjligheten att flytta exempelvis 

en presskonferens till denna vecka för att få mer uppmärksamhet på 

varumärket. Respondenten anser att en vinning med detta 

förfaringssätt är att:  

Man kan alltså optimera och undvika kommunikativa krockar. 

Det yttersta blir att man kan skapa en väldig samsyn och 

optimering.  

Jansson (030404) 

Enligt Schlasberg (030324) ska kommunikationsstrategin utgöra ett 

stöd för ett långsiktigt byggande av varumärket. Detta ska ske i 

enlighet med de varumärkesattribut som varumärket ska associeras 

med. Respondenten likställer kommunikationsstrategin vid en karta 

som visar vägen mellan två punkter. Respondenten anser att 

kommunikationsstrategin alltid ska utgå från en analys om vad 

varumärket står för idag samt vad som är viktigt för konsumenten 
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idag. I Coca-Colas kommunikationsstrategi definieras det aktuella 

läget och målsättningar formuleras. I strategin ska även olika 

segment definieras och behandlas. Dessa är främst uppdelade enligt 

demografiska variabler. Enligt Schlasberg (030324) är strategin en 

central fråga på Coca-Cola. Detta då den först författas av brand 

manager och därefter skickas, hierarkiskt sett, uppåt i 

organisationen för att sedan styra samtliga organisations-

medlemmars dagliga arbete. 

 

Den kommunikationsstrategi SAS utformar utgår enligt Wahlgren 

(030403) från de målsättningar företaget sätter upp för varumärket. 

Målsättningarna består av kännedom och preferens, vilka baseras på 

hur företagets kärnvärderingar har uppfattats historiskt. Strategin 

består av riktlinjer för hur varje medarbetare ska leva och leverera 

varumärket. Enligt Wahlgren (030403) utformas SAS 

kommunikationsstrategi inom den centrala kommunikations-

avdelningen. Författandet sker i samråd med de lokala 

marknadscheferna samt med bland andra företagets reklambyråer, 

mediebyrå och webbyrå. Wahrolén (030324) menar att IKEA:s 

kommunikationsstrategi ingår i företagets varumärkesplattform.  

 

Friskis & Svettis kommunikationsstrategi sträcker sig enligt 

Hammarberg (030411) tre år framåt i tiden. Kärnvärdena ska enligt 

respondenten alltid utgöra grunden i kommunikationsstrategin. 

Respondenten liknar kommunikationsstrategin vid en karta över 

intressenter och målgrupper. Marknadschefen författar 

kommunikationsstrategin och har styrelsen som stöd i denna 

process. 
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Enligt Forsberg (030324) är varumärkesplattformen en grund för 

Lunarstorms kommunikationsstrategi. Strategin ska enligt 

respondenten främst beröra integrerad produktutveckling. 

Lunarstorm arbetar integrerat med strategifrågorna och särskiljer 

inte kommunikationsstrategin från övriga affärsstrategier. Avanza 

har enligt Jibreus (030407) tidigare använt sig av kommunikations-

strategier som stöd för varumärkesarbetet. Detta görs dock inte 

längre. Anledningen till att företaget slutade använda 

kommunikationsstrategin är att omvärlden förändras snabbare än 

strategin. Nu bedrivs arbetet på halvårsbasis där kommunikationen 

och samordningen sker muntligt. På Avanza är det enligt Jibreus 

(030407) marknadschef och VD som utarbetar varumärkesstrategin. 

 

Resumé 20 Kommunikationsstrategi 

För de internationellt verksamma företagen i vår studie finns det 

en överordnad global kommunikationsstrategi. Denna utgör en 

grund för den europeiska strategin som sedan bestämmer landets 

åtagande. Innehållet i strategin skiljer sig mellan företagen. I en 

del återges hur företaget ska kommunicera för att nå en viss 

framtida position. Andra utgår från dagsläget och definierar 

åtgärder för att nå målsättningar. Gemensamt för dessa företag är 

att det finns formellt tillsatta funktioner som ansvarar för 

kommunikationen. För de inhemska företagen sker oftast 

samordningen mer informellt. Ett undantag från dessa är SBAB 

som har formaliserade processer för strategiförfattandet. 
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6.11 Samordning 
Friskis & Svettis samordnar enligt Hammarberg (030411) sin 

varumärkeskommunikation för att skapa en enhetlig profil. 

Respondenten menar att all verksamhet inom Friskis & Svettis har 

ett samband, då kommunikationen och verksamheten utgår från 

varumärkesstrategin. Jansson (030404) anser att SBAB:s arbete med 

integrerad kommunikation bidrar med en intraorganisatorisk 

samsyn och optimering av kommunikationsinsatserna. Wahrolén 

(030324) menar att samordningen av IKEA:s varumärkes-

kommunikation görs för att förhindra att olika budskap sänds 

genom olika kanaler vid olika tillfällen. Nikes kommunikation 

samordnas enligt Jerner (030411) på en global nivå för att 

varumärket ska uppfattas på ett likvärdigt sätt världen över. 

Samordningen görs primärt för att skapa en tydlighet mot 

konsumenten.  

 

Eidhagen (030416) menar att samordningen ska förmedla en 

enhetlig bild av varumärket till kunden. Denna kan delas upp i två 

delar, en övergripande om varumärket och en mer specifik där 

Nokia riktar kommunikation mot vissa målgrupper. Respondenten 

menar att varumärkesstrategin bestämmer hur företaget ska 

uppfattas och styr därmed all kommunikation. Enligt Wahlgren 

(030304) bidrar en samordning av kommunikationen till konsekvens 

men det är även ekonomiskt rationellt. Respondenten anser att 

kommunikationsstrategin är ett stöd vid samordning, den berör 

dock endast marknadskommunikationen.  
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En samordning av kommunikationen är viktig då den enligt Barnes 

(030414) ökar effekten hos konsumenten. Dessutom handlar 

samordning om att öka effektiviteten i kommunikationen, att nå 

maximal användning av resurserna. Eftersom huvudstrategin är 

utarbetad centralt, är den en överordnad riktlinje och stöd för all 

varumärkeskommunikation enligt respondenten. de Geer (030410) 

anser att det är viktigt att de strategiska och de taktiska åtgärderna 

har ett samband i kampanjerna. Dels är det ett ekonomiskt effektivt 

sätt att kommunicera på, och dels skapas även ett engagemang hos 

återförsäljarna då de kan fokusera på en kampanj åt gången.  

 

Clas Ohlson har enligt Ehrling (030331) en egen reklamavdelning 

som ansvarar för i princip all utformning och produktion av reklam. 

Tack vare den platta organisationen och de korta beslutsvägarna 

kan aktiviteterna samordnas informellt. En fördel med sam-

ordningen är att konsumenten möts av en samlad bild samt att det 

är ett kostnadseffektivt sätt att hantera kommunikationen. Ranestål 

(030425) menar att det är många som vill utnyttja varumärket då 

Porsches varumärke har ett högt anseende. 

”Allt våra återförsäljare kommunicerar måste först stämmas av 

med oss. Det handlar om hur man använder skriftlogotypen, 

rubriker, etcetera. Detta för att inte varumärket ska komma till 

skada. Porsches varumärke är väldigt ansett, varför många vill 

dra nytta utav det. Därför är det viktigt att vi tydligt visar hur 

vi ska uppträda.”  

Ranestål (030425) 

Enligt Pirou (030410) är samordningen viktig då kunden ska mötas 

av samma bild av varumärket. Det måste även finnas en logisk 
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frekvens från att konsumenten uppmärksammar varumärket tills 

det att han eller hon besöker återförsäljaren. Respondenten menar 

att ”varumärkesbibeln” är ett arbetsdokument som styr samtliga 

medarbetares arbete. Enligt Desmet (030401) innebär samordningen 

en konsekvens i all kommunikation.  

”The purpose is consistency, because we strongly believe that 

adding value to the brand is done by having the right message in 

the right tone of voice in a consistent manner across all consumer 

touch points.” 

Desmet (030401) 

Rent praktiskt drivs samordningen genom täta möten med 

marknads- och kommunikationsansvariga men även med 

reklambyråerna, då det är dessa som i slutänden ska ansvara för 

kommunikationen. Enligt Desmet (030401) ska 

kommunikationsstrategin säkra att Volvo ur ett 

konsumentperspektiv uppfattas som avsändare av företagets 

samtliga aktiviteter. Det finns även grafiska riktlinjer som ska säkra 

att varumärket uppfattas konsekvent.  

 

Enligt Forslund (030411) är det viktigt att få organisations-

medlemmarna att förstå att det i grunden av verksamheten finns ett 

väldigt starkt varumärke.  

”Därför är det så viktigt med den interna utbildningen att bygga 

en känsla av att det är vi som är Apple”. 

Forslund (030411) 

Schlasberg (030324) menar att kommunikationsstrategin är en grund 

för all kommunikation mot externa intressenter såsom konsumenter 
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och detaljister. Den utgör dock ingen grund för företagets totala 

verksamhet.  

 

Resumé 21 Samordning 

6.11.1 Samordningsproblematik 

Forslund (030411) anser att samordningen hämmas av olika 

prioriteringar inom företagets funktioner. När organisationer 

slimmas och arbetsbelastningen ökar är det lätt att prioritera bort 

icke- primära arbetsuppgifter. Respondenten ser även en risk med 

funktionsindelade organisationer där det ofta uppstår ett 

revirtänkande. de Geer (030410) anser inte att det finns några 

specifika hinder för samordning. De problem som ändock uppstår 

är individrelaterade då budskap tolkas och sänds vidare.  

 

Desmet (030401) anser att den ”svenska debattkulturen” utgör ett 

allvarligt hinder för samordning. En fördel med debatt är när 

konsensus måste uppnås, men debatterna för ibland diskussionen 

bakåt och medför kompromisser. Detta är enligt respondenten inte 

lämpligt ur en strategisk synvinkel. En lösning är då att forcera 

igenom beslut, att utarbeta obligatoriska riktlinjer. En nackdel med 

detta är dock att varumärkesarbetet stärks när organisationens 

medlemmar är engagerade och övertygade, vilket är svårt när 

Samordningen i kommunikationen ska enligt respondenterna 

bidra till att skapa en enhetlig bild av varumärket hos 

konsumenterna. Den bidrar även till en ökad effektivitet i 

kommunikationen men även i resursanvändandet. Två av 

respondenterna belyser även de interna vinningarna av 

samordningen då det samlar och förenar personalen.  
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besluten forceras. Ett annat problem som hänger ihop med den 

svenska debattkulturen är enligt respondenten att det i linjärt drivna 

organisationer kan uppstå revirbeteende.  

 

Eidhagen (030416) anser att alla som är delaktiga i varumärket 

måste förstå dess innebörd, detta innebär att samtliga medarbetare 

inom företaget samt återförsäljarna måste ha varumärkeskunskap.  

”Alla måste förstå varumärket och dess innebörd och alla måste 

förstå sin roll i detta. Intern kommunikation och extern 

kommunikation är de allra viktigaste faktorerna. Det handlar om 

att återförsäljarna ska förstå varumärket lika mycket som vi här 

på kontoret.” 

Eidhagen (030416) 

För att förhindra att personliga intressen styr utvecklingen anser 

respondenten att varumärkets intressen måste prioriteras. Jansson 

(030404) anser främst att problematiken återfinns i att få alla 

organisationsmedlemmar att inse dess påverkan på varumärket. 

Jibreus (030407) upplever avsaknaden av kunskap, förståelse och tro 

på vad ett tydligt varumärkesarbete kan åstadkomma som ett 

hinder för samordning. Respondenten beskriver det som en slags 

intern mission som varumärkesansvariga får föra.  

 

En avsaknad av erfarenhet och kunskap inom varumärkesstrategi 

och kommunikation är enligt Forsberg (030324) oftast generella 

hinder för samordningen. Respondenten menar att det är lätt att 

säga att varumärket är en ledningsfråga, men det krävs även en 

ledning med varumärkeskunskap. Ett problem som Hammarberg 

(030411) lyfter fram är de tillfällen då individer byts ut i 
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organisationen, vilket innebär att kunskap försvinner från 

organisationen. Jerner (030411) hävdar att alla element som används 

ska integreras, vilket medför att problem uppstår då Nike Sverige 

inte driver några butiker i egen regi och möjligheten att påverka 

kommunikationen i butik därför minskar. 

 

Schlasberg (030324) anser inte att det finns några interna hinder för 

kommunikativ samordning då Coca-Colas organisation är starkt 

varumärkesorienterad. Han anser dock att strukturen på den 

svenska dagligvaruhandeln försvårar samordning då varumärket 

måste penetrera flera led innan det når konsumenten. Även Pirou 

(030410) anser att varumärkeskommunikationen försvåras när 

varumärket passerar flera led innan den når slutanvändaren. Främst 

anser dock respondenten att problematiken återfinns i 

koordineringen av ett flertal interna funktioner och externa aktörer. 

 
Resumé 22 Samordningsproblematik 

De inomorganisatoriska problemen för samordning av 

varumärkeskommunikationen rör främst varumärkeskunskap 

och organisationens design. I funktionsindelade organisationer 

finns det risk för revirtänkande. Organisationsmedlemmarna 

måste samtidigt ha en kunskap och förståelse för varumärkets 

betydelse. De problem av extern karaktär som vi har funnit i vår 

undersökning återfinns främst i branschstrukturen när 

varumärket måste passera flera led. Även samordningen med 

externa aktörer som är engagerade i företagets kommunikation 

för med sig problematik. 
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6.12 Intern & extern mätning 

6.12.1 Mätning av varumärkesimage 

Flertalet av företagen stämmer av sin varumärkesimage, dock med 

olika frekvens. Nokia stämmer enligt Eidhagen (030416) av sin 

varumärkesimage kvartalsvis, medan Coca-Cola enligt Schlasberg 

(030324) mäter varumärkets externa bild varje månad. Avanza, Clas 

Ohlson, IKEA och Lunarstorm gör enligt Jibreus (030407), Ehrling 

(030331), Wahrolén (030324) och Forsberg (030324) inga specifika 

imageundersökningar, utan fångar upp imagen i andra 

undersökningar. Enligt Jibreus (030407) erhålls denna kunskap via 

företagets medlemsregister. Ehrling (030331) menar att företaget 

med sina täta kundkontakter får god information om företagets 

ställning hos konsumenterna. 

 

Nike, Adidas och Apple mäter enligt Jerner (030411), Barnes 

(030414) och Forslund (030411) varumärkesimagen årligen på en 

internationell nivå. Jerner (030411) anser att Nikes täta 

kundkontakter och försäljningsstatisk är goda indikatorer på 

varumärkets ställning.  

 

Volvo mäter enligt Desmet (030401) varumärkesimagen konstant. På 

viktiga marknader görs djupundersökningar. På mindre viktiga 

marknader mäts kännedom, preferens och image en eller två gånger 

per år. SAAB mäter enligt Pirou (030410) varumärket på en 

kalenderbaserad nivå. Detta innebär ett flertal undersökningar per 

år. Dessa kompletteras även med individuella mätningar för de 

större kampanjerna. Detta för att avgöra kampanjernas genomslag 

och inverkan på varumärket.  
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6.12.2 Intern mätning av varumärket 

De företag som utför kontinuerliga mätningar av varumärket internt 

är enligt de Geer (030410), Hammarberg (030411) och Jansson 

(030404) BMW, Friskis & Svettis och SBAB. de Geer (030410) anser 

dock att det väsentliga är att veta hur presumtiva och befintliga 

användare uppfattar varumärket. För att minska problematiken 

med olika interna och externa kommunikationsbaser utbildas säljare 

kontinuerligt med hjälp av bland annat nyhetsbrev och 

Internetbaserade tidningar. Denna kommunikation ska väcka 

engagemang och intresse för att ge säljarna en möjlighet att bli goda 

representanter för varumärket. Enligt Jansson (030404) ingår 

attitydundersökningen av personalen i SBAB:s stora ”förtroende-

kapitalundersökning”, vilken behandlar samtliga intressenter. 

Denna undersökning särredovisas för att inte snedvrida resultatet. 

SAS har enligt Wahlgren (030403) genomfört interna mätningar av 

varumärket, men då dessa resultat är snarlika de externa 

mätningarnas utförs mätningarna inte längre kontinuerligt. 

 

Enligt Eidhagen (030416) och Wahrolén (030324) får Nokia och 

IKEA vägledning i dessa frågor genom andra internundersökningar. 

Schlasberg (030324) menar att varumärkesattityden inte behöver 

mätas internt då all internkommunikation är varumärkesorienterad. 

Även Jerner (030411) anser det inte nödvändigt då varumärket 

diskuteras dagligen på Nike. Ranestål (030425) menar att den 

interna bilden av varumärket fås av interna dialoger vid konferenser 

och utbildningar.  
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6.12.3 Korrigering av gap mellan image & identitet 

Ifall det uppstår ett gap mellan image och identitet kopplar Volvo 

enligt Desmet (030401) dessa gap till en viss produkt. Detta då det är 

produkterna som får mest uppmärksamhet från konsumenten. På 

SAS finns det enligt Wahlgren (030403) en befattning som har 

ansvaret för att korrigera eventuella gap. Wahrolén (030324) hävdar 

att det kan vara farligt att göra korrigeringar baserade på endast en 

mätning. Enligt respondenten krävs det fler indikationer för att 

företaget ska agera.  

 
Resumé 23 Korrigering av gap mellan image & önskad identitet 

Huvuddelen av företagen i vår studie mäter varumärkesimagen. 

Dock varierar mätningarnas frekvens mellan företagen. Volvo 

kompletterar de årliga undersökningarna med djupintervjuer på 

viktiga marknader, medan SAAB kompletterar med 

kampanjspecifika mätningar. Ett fåtal företag mäter den interna 

bilden av varumärket. BMW försöker med internkommunikation 

minska problematiken med olika interna och externa 

kommunikationsbaser. SBAB jämställer personalens 

uppfattningar med övriga intressenters. En del respondenter 

anser att de får denna interna information genom andra 

attitydundersökningar av personalen. En del respondenter 

menar även att det inte behövs några undersökningar då 

varumärket är en prioriterad fråga inom organisationen. SAS har 

en befattning som ska korrigera interna och externa gap. Volvo 

försöker återföra problematiken till en viss produkt. 
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6.13 Samarbetet med reklambyrån 
Eftersom BMW:s varumärke enligt de Geer (030410) hanteras 

centralt är reklambyråerna i Sverige en resurs främst i form av 

grafisk produktion. De är även delaktiga i utveckling av olika 

evenemang och lanseringar. Det är en lång startsträcka i samarbetet 

med reklambyrån vilket gör att det måste finnas en långsiktighet 

mellan aktörerna. Volvo har enligt Desmet (030401) ett samarbete 

med en reklambyrå som innehar strategisk kompetens. Dessa 

engageras minst 18 månader före lansering, för att tillsammans med 

företaget utarbeta strategier kring produkten och dess lansering. 

Generellt är långsiktighet positivt då alla strävar mot samma 

målsättningar. En annan fördel är även att långsiktiga samarbeten 

medför lägre kostnader. Jansson (030404) menar att reklambyrån 

engageras tidigt i processen, då de exempelvis var med och 

utarbetade företagets varumärkesladdningar. Enligt Pirou (030410) 

samarbetar SAAB med ett flertal olikartade reklambyråer. Dels sker 

ett samarbete med en strategisk byrå som är med och definierar 

varumärket och varumärkesbibeln dels finns det även byråer för 

olika mediediscipliner som Internet och direktreklam.  

 

Ranestål (030425) menar att det är viktigt att reklambyrån har en 

genuin känsla för varumärket. Därför har Porsche ett intimt 

samarbete med sin reklambyrå, vilken är engagerad i olika delar av 

kommunikationsprocessen. Enligt Schlasberg (030324) värnar Coca-

Cola om långsiktiga relationer med sina samarbetspartners inom 

reklambranschen. Reklambyråernas roll utgörs främst av grafisk 

produktion i samarbetet med Coca-Cola. Vidare är den intervjuade 

av uppfattningen att reklambyrån ska få möjlighet att påbörja sitt 
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samarbete tidigt i processen, då det har en positiv inverkan på 

kvalitén på reklamen. Coca-Cola samarbetar däremot inte med 

externa konsulter i strategiförfattningen, varumärkesprocessen ägs 

och hanteras av interna aktörer. 

 

Enligt Wahlgren (030403) beror samarbetsformen med reklambyrån 

på vilken reklambyrå SAS väljer att arbeta med. Den reklambyrå 

SAS arbetar med för tillfället är engagerade på en strategisk nivå, 

medan övriga reklambyråer normalt enbart deltar vid det kreativa 

utformandet. Då det är väldigt kostsamt att byta leverantör försöker 

SAS enligt respondenten alltid arbeta långsiktigt tillsammans med 

sina reklambyråer. Enligt Wahrolén (030324) kommer IKEA:s 

reklambyrå in tidigt i processen. Det handlar således inte enbart om 

renodlade beställningar. Med denna reklambyrå har företaget ett 

långsiktigt samarbete. Respondenten hävdar dock att vissa tjänster 

köps in på adhocbasis.  

 

Avanza har enligt Jibreus (030407) nyligen avslutat samarbetet med 

sin reklambyrå, då det strategiska utbytet var begränsat. Företaget 

har istället börjat anlita frilansare i form av copywriters och art 

directors. Jibreus agerar som projektledare och strategisk ledning 

och frilansarna producerar det kreativa konceptet. Dessa personer 

har arbetat med Jibreus tidigare i olika byråkonstellationer, varför 

samarbetet således är långsiktigt. Friskis & Svettis reklambyrå utför 

enligt Hammarberg (030411) främst grafisk produktion, men 

företaget tar även hjälp av formgivare och copywriters. Samarbetet 

rör dock enstaka personer. Enligt Jerner (030411) använder sig inte 

Nike aktivt av någon byrå i Sverige. Däremot används en 

gemensam reklambyrå för hela europamarknaden, men det finns 
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dock möjligheter för lokala anpassningar. Även Apple har enligt 

Forslund (030411) ett samarbete på europeisk nivå. 

 

Resumé 24 Reklambyråns roll 

Samarbetet skiljer sig markant åt mellan reklambyråerna och de 

företag som ingår i vår studie. Vissa företag har ett strategiskt 

samarbete med reklambyrån där de tillsammans utvecklar 

kommunikationsstrategier, medan en del kontrollerar 

strategiprocessen själva och anlitar reklambyrån för grafisk 

produktion. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras uppsatsens insamlade empiri. För att 

uppfylla syftet med denna uppsats har vi valt att först analysera 

orsaken till varför det vanligen uppstår ett gap mellan företags 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Därefter analyseras hur 

företag ska kunna minimera detta gap.  

 
”Först måste man se till att företaget har en varumärkesplattform 

som talar om vad varumärket ska stå för, dels att det finns 

tydliga kärnvärden i varumärket men även ett positionerings-

budskap. Utifrån det måste företaget sedan arbeta med brand 

management, att se till att hela organisationen följer de riktlinjer 

och principer för hur varumärket ska kommuniceras. Detta ska 

styra allt, vart företaget ska synas, på vilket sätt det ska synas. 

Styrdokument samt att få organisationen att förstå att alla 

medarbetare är en del av varumärket och att alla därför har en 

skyldighet att vårda och utveckla varumärket. Det är då företaget 

kan bygga värde och göra varumärket trovärdigt på lång sikt.”  

Magnus Thorén (030312), Rewir 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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7.1 Disposition 
apitlet är disponerat efter uppsatsens problemfrågor. 

Inledningsvis ger vi en förklaring till varför det vanligen 

uppstår ett gap mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet. 

Denna förklaring består av interna faktorer som företag kan 

kontrollera. Därefter, under rubrikerna 7.3 – 7.13, beskriver vi hur 

företag bör hantera varumärkeskommunikationen för att minimera 

gapet mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. Denna 

del av kapitlet är inte enbart en normativ analys, utan behandlar 

även orsakerna till varför gapet mellan identitet och image uppstår.  

 

Arbetsgången i denna analys präglas av att vi antar ett rationellt 

perspektiv till varumärkeskommunikation. Vi kommer därför att 

beskriva hur företag ska arbeta med sin varumärkeskommunikation 

för att kunna minimera gapet mellan identitet och image. Denna 

arbetsgång benämner vi Strategisk varumärkeskommunikation och 

illustreras i figuren nedan. Figuren återger även en grov 

strukturering av detta kapitel och därmed beskrivs innehållet i 

figuren mera ingående i kapitlets underrubriker. 

K 
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Figur 19 Strategisk varumärkeskommunikation 

7.2 Gapet mellan identitet & image  
Då all organisatorisk handling, enligt respondenterna i Empiri I, 

kommunicerar till kunden anser vi att det klassiska begreppet 

Minskat gap  

Effektivitet  

Identity Management 

Varumärkesidentitet 

Varumärkesstrategi 

Kommunikationsstrategi 

Identifiering av 
kommunikationsbärare 

Varumärkesdefinition 

Samordning 

Implementering 
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marknadskommunikation inte tillfredsställande beskriver den 

kommunikation som skapar konsumentens image. Vi anser att 

anledningen till varför varumärkesimagen vanligen inte överens-

stämmer med varumärkesidentiteten, inte enbart kan förklaras av 

att vi människor tolkar budskap på olika sätt. För att presentera vår 

förklaring till detta problem har vi valt att utveckla begreppet 

varumärkesidentitet, vilket illustreras i figuren nedan. Detta då vi 

anser att de budskap företag kommunicerar till sin omgivning inte 

enbart utgörs av företagens marknadskommunikation, utan av 

samtliga bärare av kommunikationen. Därför har vi valt att dela in 

varumärkesidentiteten i två dimensioner, önskad och faktisk 

varumärkesidentitet.  

 
Figur 20 Faktisk & önskad varumärkesidentitet 

Önskad varumärkesidentitet är hur företaget vill att kunden ska 

uppfatta varumärket, medan faktisk varumärkesidentitet är hur 

företaget kommunicerar den önskade varumärkesidentiteten. Det 

mörkgråa fältet i figuren återger den del av den faktiska 

varumärkesidentiteten som överensstämmer med företagets 

önskade varumärkesidentitet. Konsumentens bild av varumärket, 

Faktisk varumärkesidentitet Önskad varumärkesidentitet 

Varumärkesimage 
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varumärkesimagen, kan endast påverkas av det budskap företaget 

faktiskt kommunicerar, vilket representeras av de ljusgrå och 

mörkgrå fälten i figuren. I de fall, vilket figuren representerar, 

företagets faktiska och önskade varumärkesidentitet inte 

överensstämmer, kommer kundens bild av varumärket att sned-

vridas och därför inte överensstämma med den önskade 

varumärkesidentiteten. För att göra detta resonemang tydligare har 

vi valt att koppla an till de bärare av kommunikationen som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Exemplet nedan 

utgörs av ett företag vars varumärkesimage enbart påverkas av 

företagets reklam, PR samt kundens kognition.  

 
Figur 21 Exempel med kommunikationsbärare 

I figuren ovan visas ett företag vars reklam kommunicerar ett 

budskap som överensstämmer med den önskade varumärkes-

identiteten. Då konsumenternas bild av varumärket även påverkas 

av företagets PR, vilken inte kommunicerar ett budskap som 

överensstämmer med den önskade varumärkesidentiteten, förskjuts 

varumärkesimagen och konsumenternas uppfattning av varumärket 

stämmer således inte överens med den önskade varumärkes-

Faktisk varumärkesidentitet Önskad varumärkesidentitet 

Varumärkesimage 

Reklam 
PR 
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identiteten. Det bör dock nämnas att denna figur är en förenklad 

bild av verkligheten. Då all organisatorisk handling är 

kommunikation, påverkar samtliga kommunikationsbärare 

varumärkesimagen och måste inbegripas i figuren.  

 

Vi anser även att Kapferers (2001) ”övriga interna felkällor” bidrar 

till en differens mellan önskad och faktisk varumärkesidentitet, se 

figur 12 sidan 73. Genom att imitera andra avsändares budskap 

minskar igenkänningen hos konsumenten då avsändaren inte är 

tydlig. Med opportunistiska budskap finns en strävan att tillgodose 

alla konsumenters önskemål. Avsändarens budskap blir därmed 

otydligt för konsumenten då det innehåller motsägelser. När 

budskapen påverkas av idealism återges en falsk bild av 

varumärket, vilken genomskådas av konsumenten.  

 

Dessa källor till inspiration är en förklaring till uppkomsten av ett 

gap mellan image och identitet. Kapferer (2001) fokuserar dock på 

budskap förmedlade med kommunikationsbärare som ryms inom 

det traditionella marknadsföringsbegreppet, varför ingen hänsyn tas 

till de övriga kommunikationsbärare som bidrar till varumärkes-

imagen. 

 

Samordnar företag de kommunikationsbärare som påverkar 

konsumentens image, kommer de genom detta kunna minska gapet 

mellan faktisk och önskad varumärkesidentitet. I slutändan kommer 

samordningen att leda till en bättre överensstämmelse mellan 

identitet och image. Då all organisatorisk handling kommunicerar 

blir dock denna samordning komplicerad, varför en rad åtgärder 

måste tas och hinder överkommas.  
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7.3 Varumärkets betydelse 
Ett aktivt varumärkesarbete föregås enligt vår mening av en 

förståelse inom organisationen för varumärkets värde. Utan en 

förståelse för varumärkets värde anser vi att det finns en risk för att 

erforderliga resurser inte fördelas till varumärkeshanteringen. 

Avsaknaden av erforderliga resurser kommer i sin tur att leda till att 

varumärket inte prioriteras och att risken för att ett gap mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage därmed ökar. 

 

Hankinson & Cowking (1997) menar att varumärket utgör ett 

framtida kassaflöde. Synonymt för flertalet av de respondenter som 

deltagit i uppsatsens båda empirikapitel, är att de anser att 

varumärket enbart finns i konsumentens medvetande. Således anser 

vi att varumärket är en immateriell tillgång, vars värde fastställs av 

externa intressenter. Vi anser att ett gemensamt drag för de 

intervjuade i Empiri II är att de har insett varumärkets betydelse för 

företagets framgång. Respondenterna betraktar bland annat 

varumärket som en möjlighet till prisdifferentiering, särskiljning 

samt en styrka vid förhandlingar med exempelvis under-

leverantörer. Forslund (030411) anser att varumärket ger företaget 

ett existensberättigande på marknaden.  

 

Vi anser att den insikt i varumärkets värde som respondenterna har 

är ett krav för framgångsrik kommunikation. En förutsättning för att 

bli framgångsrik i sin varumärkeskommunikation är att företagets 

samtliga medarbetare inser detta värde. Kunskapen om 

varumärkets värde måste dock alltid finnas hos företagets ledning 

för att sedan kunna spridas vidare inom organisationen. Stampe 



- Analys - 

   

 153 

(030313) menar att en grund för en god varumärkeshantering är en 

ledning som prioriterar och förstår varumärket. Därför anser vi att 

varumärkesstrategiska frågor alltid är en ledningsfråga.  

7.4 Varumärket & varumärkeskommunikationen 
Enligt vår mening behandlas varumärket i den traditionella 

varumärkeslitteraturen som ett namn eller en symbol vars syfte är 

att särskilja en produkt från övriga. Ett exempel på denna typ av 

varumärkesdefinition är Kotlers (1999). Inom detta litteraturfält 

likställs varumärkeskommunikation med marknadskommunikation 

där enbart köpta medier inbegrips. Både Aaker (2002) och Melin 

(1999) tillskriver varumärkeskommunikationen denna innebörd. 

 

Samtliga respondenter i Empiri I betraktar varumärket ur ett vidare 

perspektiv än den traditionella litteraturen. Enligt respondenterna 

är ett varumärke de löften och påföljande förväntningar 

konsumenten associerar till det specifika varumärket. Exempelvis 

menar Ytterborn (030319) att varumärket enbart existerar i 

betraktarens sinne och därför utgör en mental konstruktion. Även 

flertalet av respondenterna i Empiri II är av samma uppfattning, då 

de menar att varumärket är en personlighet eller innebörd som 

tillskrivs av användaren.  

 

Respondenterna i Empiri I är av åsikten att all organisatorisk 

handling kommunicerar varumärket. Däremot skiljer sig 

respondenternas åsikter åt inom uppsatsens andra empirikapitel. 

Merparten av respondenterna hävdar i likhet med respondenterna i 

Empiri I att allt kommunicerar. Den andra delen av respondenterna 
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återger en snävare syn på varumärkeskommunikation, då de anser 

att kommunikationen utgörs av vissa specifika medier.  

 

Vi anser att en förutsättning för att företag ska nå en förståelse för 

att allt kommunicerar varumärket, är att de anammar en vidare 

varumärkesdefinition. Genom att betrakta varumärket som en 

symbol eller ett namn, medföljer enligt vår mening en snävare syn 

på varumärkeskommunikation som ryms i marknads-

kommunikationsbegreppet. Därför menar vi att företag måste 

erkänna varumärkets unika karaktär för att kunna undvika att ett 

internt identitetsgap uppstår, vilket i sin tur påverkar gapet mellan 

identitet och image. Ur ett konsumentperspektiv utgör all 

kommunikation en helhet som tillsammans utgör varumärket. I de 

fall enbart de köpta kommunikationsbärarna anses som aktiva av 

företaget, i enlighet med marknadskommunikationsbegreppet, 

utelämnas en stor del av den kommunikation som bidrar till 

konsumentens uppfattning av varumärket åt slumpen. Genom att 

tillägna sig den bredare syn på varumärket som återfinns hos 

uppsatsens respondenter, möjliggörs en samordning av samtliga 

kommunikationsbärare. I slutändan innebär detta en effektivare 

kommunikation med avseende på såväl resursanvändning som 

tydlighet i framställningen.  

7.5 Varumärkesidentitet 
Med ovanstående kunskap om varumärket är det, för att företag ska 

bli framgångsrika i sin varumärkeskommunikation och därmed 

kunna minimera gapet mellan identitet och image, nödvändigt att 

definiera det egna varumärkets identitet. Denna identitet består 
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enligt Aaker (2002) av de värden företaget vill att konsumenten ska 

associera till varumärket. Varumärkesidentiteten, vilken vi återgett i 

figur 1 sidan 4, består enligt Aaker (2002) av två beståndsdelar. 

Varumärkets grundläggande värderingar, kärnidentiteten, ska utgå 

från företagets kärnvärderingar och vara långsiktigt uthålliga. Enligt 

flertalet av respondenterna i Empiri I ska varumärkes-

kommunikationen bygga på dessa kärnvärderingar. Då kärn-

värderingarna enligt Tivelius (030311) utgör en grund för 

differentiering och enligt Nordkvist (030217) positionering av 

varumärket, blir därför valet av kärnvärderingar enligt vår mening 

avgörande för varumärkets framgång. Genom att etablera en 

gemensam värdegrund ges enligt Ytterborn (030319) en möjlighet 

att skapa en långsiktig relation mellan varumärket och dess 

intressenter.  

 

En av dessa intressentgrupper är organisationsmedlemmarna som 

enligt vår mening ska kunna identifiera sig med varumärket, vilket 

även Aaker (2002) framhåller då han menar att varumärkets 

kärnidentitet ska förankras i organisationskulturen. Denna koppling 

ser även Jansson (030404), då hon menar att personalen är 

varumärket. Denna förankring genomförs bland annat på Clas 

Ohlson då företaget enligt Ehrling (030331) med olika utbildningar 

överför en Clas Ohlson-anda på de anställda. Även IKEA:s 

varumärke är förankrat i dess organisationskultur, detta då 

varumärket är ett uttryck för IKEA:s kultur.  

 

Enligt Stampe (030313) ska alla delar i varumärket kommuniceras, 

dock vid olika tillfällen. Melin (1999) menar att varumärkets 

kärnvärden ska återfinnas i företagets varumärkesbyggande 
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kommunikation. Då all organisatorisk handling påverkar 

varumärkesimagen anser vi att varumärkets kärnidentitet ska 

genomsyra allt företaget gör. Detta till följd av att all information 

enligt Jansson (030404) påverkar varumärket. Den förlängda 

identiteten ska enligt Stampe (030313) däremot kommuniceras 

genom olika medier och vid olika tillfällen. Därför anser vi att det är 

den sammanlagda kommunikationen som skapar konsumentens 

image.  

 

Av de företag som intervjuades i Empiri II hävdade enbart ett fåtal 

av respondenterna att all kommunikation har utgångspunkt i 

samma kärnvärden. Exempelvis utgår Friskis & Svettis 

kommunikation enligt Hammarberg (030411) oavsett medium från 

varumärkets värderingar. Även Jansson (030404) och Wahrolén 

(030324) menar att all kommunikation ska innehålla samma kärna. 

Ur ett mer långsiktigt perspektiv anser dock respondenterna i 

Empiri II att deras kommunikation utgår ifrån samma kärna.  

 

Enligt Stampe (030313) går det att dela upp varumärkes-

kommunikationen i taktisk och strategisk kommunikation. Då 

respondenten menar att såväl den taktiska som strategiska 

kommunikationen påverkar varumärket på lång sikt, anser vi att 

varumärkets kärnidentitet alltid bör kommuniceras, oavsett 

kommunikationens syfte. de Geer (030410) menar att effektiviteten i 

kommunikationen ökar när taktisk och strategisk kommunikation 

kombineras i företagets budskap. Med utgångspunkt i ovanstående 

resonemang anser vi det möjligt att utveckla en unik identitet för 

specifika produkter när detta är önskvärt. En risk med unika 

identiteter för specifika produkter är att varumärket kan, ur ett 
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konsumentperspektiv, uppfattas som disparat. Då varumärket 

framstår som otydligt innebär detta att ett gap mellan image och 

identitet genereras. För att hantera detta krävs att 

varumärkeskommunikationen utöver kärnidentitet och förlängd 

identitet även ska innehålla en specifik identitet, vilket illustreras i 

figuren nedan.  

 

Figur 22 Specifik identitet 

Källa: Egen bearbetning efter Aaker (2002) 

Den specifika identiteten är unik för varje produkt. Samtidigt är 

kärnidentiteten gemensam för samtliga produkter. Den förlängda 

identiteten ska utnyttjas för respektive produktkategori. Det blir då 

möjligt för konsumenten att särskilja varumärkets olika produkter 

utan att varumärket framstår som otydligt. Som vi tidigare har 

diskuterat gör inte konsumenten dessa distinktioner i varumärkets 

identitet. Systematiseringen bidrar dock till att varumärket 

framställs enhetligt och tydligt. 

Kärnidentitet 

Förlängd 
identitet  

Specifik 
identitet  
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7.6 Varumärkesstrategi 
I figur 14 sidan 83 återfinns vår syn på kommunikationsstrategin. 

Där påvisar vi att en förutsättning för att utarbeta och implementera 

en kommunikationsstrategi är att det finns en varumärkesstrategi. 

Melin (1999) menar att utvecklandet av en varumärkesstrategi ska 

ske med utgångspunkt i varumärkets värderingar. Ytterborn 

(030319) anser att en kommunikationsstrategi kräver en kunskap om 

det egna varumärket och dess målmarknad. Axelsson (030313) 

menar att kommunikationsstrategin utgår från varumärkes-

plattformen som definierar varumärkets identitet och målsättningar. 

Enligt Thorén (030312) ska allt varumärkesarbete utgå från 

varumärkesplattformen, som definierar vad varumärket står för 

genom att återge ett positioneringsbudskap samt tydliga 

kärnvärden. Enligt Melin (1999) innehåller varumärkesplattformen 

attribut som är avgörande för varumärket. Plattformen ska 

innefattas i varumärkesstrategin. Aaker (2002) anser att varumärkes-

plattformen även ska innehålla ett värdeerbjudande för att 

möjliggöra att en långsiktig relation mellan varumärket och dess 

kunder upprättas. Även flertalet respondenter i Empiri II delar 

Axelssons (030313), Ytterborns (030319) och Thoréns (030312) åsikter 

om att kommunikationsstrategin ska utgå från varumärkets 

kärnvärderingar. 

 

Med hänsyn till ovanstående diskussion anser vi det inte 

nödvändigt att åtskilja begreppen varumärkesstrategi och 

varumärkesplattform. Istället använder vi begreppen synonymt för 

att återge det fundament som varumärket vilar på. Med 

varumärkesplattformen ska varumärkets kärnidentitet, förlängda 
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identitet och specifika identitet definieras. Plattformen ska även 

innefatta ett värdeerbjudande samt en positionering. För att detta 

ska tillföra ett värde måste även varumärkets målgrupp, för vem 

varumärket finns, fastställas. 

7.6.1 Värdet av en varumärkesplattform 

Enligt vårt synsätt har en varumärkesplattform ett stort internt 

värde. Med en plattform har organisationsmedlemmarna en 

möjlighet att samlas kring ett internt attribut och samordna sina 

åtaganden. Detta är viktigt då personalens agerande är en 

kommunikationsbärare men även då personalen fattar beslut kring 

andra kommunikationsbärare. Ytterborn (030319) bedömer att då 

personalen har ett attribut att samlas kring finns det förutsättningar 

för att få en snabbare organisation. Wah (1998) menar att 

organisationens samtliga medlemmar måste samlas kring 

varumärkets kärnvärden för att företaget ska kunna samordna 

kommunikationen.  

 

Pirou (030410) menar att SAAB vart femte år utarbetar en så kallad 

brandbook som styr organisationsmedlemmarnas arbete. Thorén 

(030312) bedömer att detta är viktigt då alla i organisationen måste 

ha en förståelse för att de är en del av varumärket. Även Forslund 

(030411) menar att organisationsmedlemmarna är varumärket. 

Enligt Georgson (030324) måste varumärket stå för något som 

företaget verkligen är för att få genomslag i det dagliga agerandet. 

Ett optimalt utfall blir enligt vår synvinkel när varumärket och 

organisationskulturen bygger på samma kärnvärden. Varumärket 

ska för personalen vara en yttring av organisationskulturen. Ett bra 

exempel på detta är IKEA. Ett liknande synsätt har Clas Ohlson som 
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genom att överföra organisationskulturen till sina anställda vill 

fastställa att rätt värden fastslås.  

 

För konsumenten som möts av ett företag med en väl förankrad 

varumärkesplattform, skapas enligt Aaker (2002) en möjlighet för 

konsumenten att komma ihåg och identifiera sig med varumärket. 

Därför är det även enligt Aaker (2002) viktigt med en långsiktigt 

uthållig varumärkesplattform. Således anser vi att med en väl 

förankrad och långsiktigt uthållig varumärkesplattform kan gapet 

mellan önskad och faktisk identitet minimeras.  

 

Som vi tidigare har diskuterat är kundens bild av varumärket ett 

aggregat av historisk kommunikation. Därför är det viktigt med en 

långsiktighet i varumärket, då det tar lång tid att förändra 

kundernas historiska preferenser. När plattformen bygger på vad 

företaget är och personalen kan identifiera sig med varumärket ökar 

trovärdigheten ur ett konsumentperspektiv. Detta är viktigt då ett 

flertal respondenter i Empiri I menar att dagens konsumenter 

genomskådar falska eller felaktiga budskap och varumärken, varför 

de enligt Mårtensson (1994) söker äkthet. En fördel är även att 

konsumenterna enligt Ytterborn (03031) möts av en konsekvent 

kommunikation då företaget har en väl förankrad varumärkes-

strategi. 

7.7 Kommunikationsstrategi 
Enligt Mårtensson (1994) ska en kommunikationsstrategi lösa ett 

kundproblem. Den problemlösande aspekten anser vi är 

varumärkets ansvar. Kommunikationsstrategin ska förmedla de 
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problemlösande aspekter som förväntas av konsumenten och som 

måste finnas i varumärket. Håkansson (030314) liknar 

kommunikationsstrategin med en brygga mellan varumärkes-

strategin och verkligheten, vilket är förenlig med vår beskrivning i 

figur 14 sidan 83. När varumärkesstrategin definierar vad 

varumärket står för, ska kommunikationsstrategin förmedla detta 

till verkligheten, som utgörs av konsumenten. Nordkvist (030217) 

anser att riktlinjer för all kommunikation av ett visst varumärke ska 

återges i kommunikationsstrategin. Thorén (030312) anser att 

kommunikationsstrategin finns på flera nivåer, alltifrån en över-

gripande strategi till mer detaljerade planer. Axelsson (030313) 

menar att det i strategin ska definieras hur varumärket ska 

kommuniceras, vilka kanaler som ska användas samt vilket 

budskap som ska överföras och till vilken målgrupp. Med strategin 

ska företagen sträva efter igenkänning, vilket möjliggörs när 

genomgående teman definieras. Även de Geer (030410) framhåller 

att det finns vissa bestående värden som alltid ska kommuniceras. 

Detta poängterar även Schlasberg (030324) när han beskriver 

kommunikationsstrategin som ett långsiktigt stöd i varumärkes-

byggandet. Strategin utgör ett stöd genom att definiera de attribut 

varumärket ska förknippas med.  

 

Enligt Kapferer (2001) särskiljs den specifika produkten från 

konkurrerande med hjälp av kommunikationen. Därför anser vi det 

viktigt att kommunikationsstrategin ger en möjlighet till igen-

känning och konsekvens i varumärkets kommunikation. Med en 

tydlig och väl definierad varumärkesplattform minskas 

problematiken kring det som Kapferer (2001) benämner övriga 

interna felkällor, se figur 12 sidan 73. Detta begrepp behandlar 
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enbart interna faktorer som påverkar gapet mellan varumärkes-

identitet och varumärkesimage. Det är då enligt vår mening möjligt 

att med kommunikationsstrategin fokusera på att minimera 

orsakerna till gapets uppkomst. Mårtensson (1994) delar grovt in 

kommunikationsstrategin i två delar, den kreativa strategin och 

mediestrategin. Denna indelning stämmer väl överens med vad vi 

har funnit i vår studie. I den kreativa strategin ska de genomgående 

och bestående delarna av budskapen bestämmas. Mediestrategin 

ska definiera vilka kommunikationsbärare som ska användas och 

när för att nå målgruppen.  

7.7.1 Den övergripande kommunikationsstrategin 

För de internationellt verksamma företagen i Empiri II finns det en 

centralt utarbetad kommunikationsplan. Denna hanterar hur 

varumärket ska kommuniceras på en övergripande och långsiktig 

nivå. Exempelvis arbetar Volvo och SAAB enligt Desmet (030401) 

och Pirou (030410) med fem års framförhållning i kommunikations-

strategin. Enligt Forslund (030411) är det viktigt att varumärket 

styrs centralt då det ska uppfattas likadant världen över.  

 

Den övergripande globala kommunikationsstrategin bryts ned och 

anpassas efter den aktuella marknaden. Därför anser de Geer 

(030410) att det är viktigt att det finns en viss frihet till anpassning i 

kommunikationsstrategin, då marknadsförhållandena skiljer sig 

markant mellan olika nationer. De anpassade kommunikations-

strategierna skiljer sig påtagligt åt mellan företagen i Empiri II. 

Detta beror enligt vår tolkning på att företagen har valt att använda 

sig av olika tidsindelningar av aktiviteterna. Exempelvis använder 

sig Volvo enligt Desmet (030401) av produktlivscykeln för att 
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bestämma de kommunikativa åtgärderna. Nokia klassificerar enligt 

Eidhagen (030416) aktiviteterna efter konsumentens 

konsumtionscykel. Konkret innebär detta att Volvo delar in 

aktiviteterna efter modell samt i vilken fas i produktlivscykeln 

produkten befinner sig. Nokia delar in kommunikationen efter 

befintliga och presumtiva användare.  

 

Vi anser därför att en övergripande kommunikationsstrategi ska 

fastställa de bestående värdena som ska kommuniceras. Detta är en 

förutsättning för att konsumenten ska mötas av en enhetlig bild av 

vad varumärket står för. Det är även en förutsättning för en 

samordning av de kommunikationsbärare som bidrar till att skapa 

varumärkesimagen. Den andra delen i strategin ska vägleda vid 

valet av kommunikationsbärare samt när målgruppen ska nås av ett 

visst budskap. Detta liknar Hammarbergs (030411) resonemang om 

att kommunikationsstrategin är en karta över intressenter och 

målgrupper. Enligt vår åsikt ska kartan ge en segmenteringsgrund 

för att möjliggöra riktad kommunikation mot utvalda målgrupper. 

7.7.2 Den detaljerade kommunikationsplanen 

Genom att utifrån en övergripande kommunikationsstrategi 

utveckla underordnade strategier och planer, skapas en möjlighet 

att samordna kommunikationen och säkerställa att varumärkets 

kärnvärden alltid uttrycks på rätt sätt. Det är även med detta 

förfarande möjligt att uppnå synergier i kommunikationen enligt 

Jansson (030404). SBAB utgår från den kommunikativa händelsen i 

kommunikationsplanen för att se vilka målgrupper som berörs av 

informationen. Genom detta är det möjligt att koordinera 

information för att förstärka effekterna av isolerade kampanjer. 
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En fördel med SBAB:s hantering av kommunikationsplanen enligt 

vår bedömning, är att den ger personalen en förståelse för att deras 

dagliga arbete är en del av varumärkeskommunikationen. När 

kommunikationsplanen tillgängliggörs och blir en rutin i det 

dagliga arbetet ökas informationsspridningen inom organisationen. 

Därigenom minskas även riskerna för kommunikativa krockar och 

en disparat framställning av varumärket. 

7.8 Strategiskt förhållningssätt 
Samtliga respondenter anser vi betraktar strategi som en plan enligt 

Mintzbergs (1987) terminologi. Detta innebär att strategin är 

framåtriktad och ett långsiktigt instrument med vilket 

verksamheten ska styras. Vid detta förhållningssätt till strategifältet 

antar respondenterna enligt de Wits & Meyers (2002) resonemang 

ett planeringsperspektiv. Som vi tidigare har diskuterat är detta ett 

rationellt perspektiv där strategin ska optimera och koordinera 

verksamheten.  

 

Ur detta perspektiv är den oreglerade kommunikationen, se figur 14 

sidan 83, en störning och bidrar till att skapa ett gap mellan önskad 

och faktisk identitet. Därför anser vi att den oreglerade 

kommunikationen elimineras med denna syn på strategi. Strategin 

ska vara vägledande i all kommunikation. Ur strategin är det med 

ett rationellt angreppssätt möjligt att utarbeta detaljerade planer för 

att styra organisationens operativa och dagliga kommunikation.  

 

Även vi antar ett rationellt perspektiv på strategifältet, då vi anser 

det vara en förutsättning för att kunna besvara uppsatsens problem-
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frågor. Med ett inkrementellt perspektiv på strategi minskas den 

praktiska nyttan av uppsatsen då perspektivet markant skiljer sig 

från den rådande syn på strategi, som respondenterna i vår studie 

delar. Vi anser även att tillfälligheter och kortsiktighet i 

kommunikationen minimeras med ett rationellt angreppssätt. 

 

Ur ett inkrementellt perspektiv anser vi att den realiserade 

kommunikationen utgör strategin, vilket innebär att den oreglerade 

kommunikationen blir en del av strategin. En negativ aspekt med 

detta perspektiv är då den oreglerade kommunikationen tar sin 

utgångspunkt i, för den önskade varumärkesidentiteten, icke 

förenliga värden. Dessa kan utgöras av Kapferers (2001) övriga 

interna felkällor men även av bristande information eller 

opportunistiskt beteende hos medarbetarna. För att hantera den 

oreglerade kommunikationen anser vi att företaget måste styra 

medarbetarna för att skapa en matchning mellan önskad och faktisk 

identitet.  

 

Vi förespråkar en centralisering och formalisering av 

varumärkeshanteringen i företag. Detta anser vi inte är förenligt 

med det inkrementella perspektivet. Vi anser dock att ett lämpligt 

styrverktyg exempelvis skulle kunna vara organisationskulturen. 

Genom att styra varumärkeskommunikationen med företagets 

kultur utelämnas dock enligt vår mening en stor del av varumärkes-

hanteringen åt tillfälligheter. Enligt de Wit & Meyer (2002) är planen 

ett stöd för verksamheten ur det inkrementella perspektivet och inte 

lämplig för innovation och utveckling. Vi anser att varumärket 

enbart ska genomgå centralt utarbetade förändringar. I de fall 

varumärkeskommunikationen är decentraliserad och inkrementella 
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förändringar av kommunikationen tillåts, innebär detta ett inifrån-

perspektiv på varumärket. Eftersom det är konsumentens 

uppfattning om varumärket som är avgörande, blir detta en felkälla. 

Felkällan uppkommer då konsumentens uppfattning om 

varumärket är ett aggregat av varumärkets kommunikation. 

Summan av de inkrementella förändringarna genererar således den 

faktiska varumärkesidentiteten som utgör en grund för varumärkes-

imagen. 

 

Ur det rationella perspektivet, som vi har antagit i denna uppsats, 

kommer det även att uppstå oreglerad kommunikation, detta till 

följd av individens begränsade rationalitet i enlighet med Simons 

(ur de Wit & Meyer, 2002) resonemang. I det följande avsnittet där 

vi presenterar strategiförfattandet kommer vi därför att hantera den 

oreglerade kommunikationen som även återfinns inom det 

rationella perspektivet. 

7.9 Strategiförfattande 
Detta avsnitt är en konsekvens av det rationella förhållningssätt vi, 

gemensamt med uppsatsens respondenter, har till strategi. Som vi 

har diskuterat ovan måste de övergripande varumärkes- och 

kommunikationsstrategierna författas ur ett holistiskt varumärkes-

perspektiv, där helhetens beroende av delarna måste beaktas. 

Därför är författandet av strategierna alltid en ledningsfråga. 

Georgson (030324) menar att ansvariga för utveckling av 

strategierna måste besitta en kompetens för att säkra en 

långsiktighet i kommunikationen. Vi anser att denna kompetens ska 

återfinnas hos styrelsen eller inom ledningsgruppen. Både Georgson 
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(030324) och Nordkvist (030217) bedömer att kompetensen ibland 

behöver inhämtas från externa varumärkesagenter. Vi anser att det i 

alla samarbeten av varumärkeskaraktär med externa agenter, är 

viktigt att uppdragsgivaren äger varumärkesprocessen. Detta är 

viktigt då varumärket måste förankras internt och trovärdigheten 

ökar när ledningen, istället för en extern reklambyrå, definierar 

varumärket. Enligt Hammarberg (030411) författas Friskis & Svettis 

strategier på detta sätt, då ledning och ledningsgrupp är 

involverade i arbetet. Även Clas Ohlson utarbetar enligt Ehrling 

(030331) strategierna på ett liknande sätt.  

 

För de internationella företagen är enligt flertalet av respondenterna 

i Empiri II marknadschef eller motsvarande i samråd med VD:n 

ansvarig för anpassningen av den övergripande kommunikations-

strategin. I dessa företag har flertalet av de intervjuade ansvar över 

både den taktiska och strategiska kommunikationen. Ett 

utmärkande undantag är Volvo, där det taktiska kommunikativa 

ansvaret enligt Desmet (030401) återfinns hos försäljnings-

avdelningen. SBAB skiljer sig också från övriga företag då de enligt 

Jansson (030404) använder ett integrerat kommunikationsråd och en 

totalkommunikationsplan vid strategiförfattandet.  

 

Enligt vår mening ska den taktiska och strategiska 

kommunikationen integreras då de båda kommunikationsslagen 

bidrar till varumärkesimagen. Därför anser vi det lämpligt att det 

finns en ytterst ansvarig för både de taktiska och strategiska 

inslagen vid anpassningen av den övergripande kommunikations-

strategin. Det är även viktigt att de som ansvarar för anpassningen 
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av kommunikationsstrategin har mandat att förändra strategin efter 

rådande marknadsstruktur.  

7.9.1 Varumärkesstrategin ur ett inifrånperspektiv 

Utvecklingen av varumärkesstrategin ska enligt vår mening ske ur 

ett inifrånperspektiv. I enlighet med de Wits & Meyers (2002) 

resonemang är det de interna styrkorna som ska vara vägledande i 

valet av varumärkesstrategi. En fördel med denna fokusering är 

enligt vår mening att varumärkets kärnvärden blir äkta. Med en 

utgångspunkt i omvärldens krav och synpunkter är det mer troligt 

att varumärket återges som en konstruktion av ett önsketänkande. 

Detta försvårar enligt tidigare diskussioner den interna 

förankringen av varumärket och medför negativa konsekvenser på 

varumärkesimagen då konsumenten möts av disparat 

kommunikation.  

 

Vi betraktar varumärket som ett unikt resursinnehav, i enlighet med 

det interna perspektivets grundantagande om heterogenitet. Detta 

innebär, att med ett starkt varumärke kan företag skapa sig 

långsiktigt bestående konkurrensfördelar. de Wit & Meyer (2002) 

menar att det interna perspektivet fokuserar på egenskaper som är 

svårkopierade. Vi anser att ett varumärke som författas ur ett internt 

perspektiv är svårkopierat. Det företag som försöker kopiera ett 

framgångsrikt varumärke kommer att betraktas som en utmanare. 

Deras prestation är alltid ett relativt mått av originalvarumärkets 

prestation.  

 

Stalk et al (1992) menar att vi idag möts av en mer dynamisk 

omvärld där flexibilitet är viktig. Företagen möts av kortare 
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produktlivscykler och måste snabbt realisera nya produkter. Med 

ett starkt varumärke är det enligt vår mening möjligt att snabbare 

etablera nya produkter på marknaden. Avsändaren är känd och har 

därmed mycket med sig gratis. Varumärket behöver inte 

kommuniceras för att etableras i kundens medvetande. Däremot 

måste nya produkter och nyetableringar vara förenliga med 

varumärkets kärnvärden. 

 

Enligt Stalk et al (1992) är de framgångsrika företagen de som kan 

omvandla nyckelprocesserna till att konstant leverera värde till 

kunden. Vi anser att en nyckelprocess är varumärkeshanteringen i 

företaget. De organisationsmedlemmar som arbetar i ett gränssnitt 

mot konsument är aktiva i denna process. Givetvis är även de 

organisationsmedlemmar som strategiskt hanterar dessa 

frågeställningar delaktiga i denna nyckelprocess. Likt Stalks et al 

(1992) resonemang återfinns då dessa personer i hela 

organisationen, med en centraliserad kontroll. Genom att förankra 

varumärkesstrategin bland medarbetarna anser vi att det skapas en 

förutsättning för att leverera värde. Personalen utgör en viktig del i 

införlivandet av det löfte som varumärket utgör för konsumenten. 

Medarbetarna bidrar även till den oreglerade kommunikationen. 

När varumärkesstrategin förankras internt anser vi dock att 

förutsättningar har skapats för att den oreglerade kommunikationen 

ska verka i enlighet med varumärkesstrategin. 

7.9.2 Kommunikationsstrategin ur ett utifrånperspektiv  

Den övergripande kommunikationsstrategin ska utarbetas centralt 

för att sedan anpassas till lokala marknader. De internationellt 

verksamma företagens tillvägagångssätt i Empiri II tyder enligt vår 
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mening på att den kunskap som krävs för rätt kommunikation inte 

är generisk. Detta då samtliga av dessa företag tillåter lokala 

anpassningar. Därmed tar utvecklingen av kommunikations-

strategin sin utgångspunkt i externa faktorer, ett utifrånperspektiv. 

Porter (1985) menar att det finns två generiska konkurrensfördelar 

där differentiering enligt vår mening kan utgöras av ett starkt 

varumärke.  

 

de Wit & Meyer (2002) menar att externt orienterade strategier 

svarar på omvärldsförändringar. Den relativa positionen jämfört 

med konkurrenternas avgör företagets framgångar. Enligt Porter 

(1985) är det fem konkurrenskrafter som ska beaktas vid 

strategiutveckling. Som vi tidigare har diskuterat är varumärket en 

styrka vid leverantörs- och kundförhandlingar. Ett starkt varumärke 

efterfrågas av konsumenterna och distributörens makt avtar. 

Varumärket minskar priselasticiteten och ger därmed företagen en 

möjlighet till en unik prissättning. Företaget hanterar därmed 

konkurrenskraften inom branschen och reducerar antalet substitut. 

Ett varumärke är en långsiktig investering och blir därmed en 

barriär mot presumtiva etablerare. Därför är det enligt vår mening 

viktigt att ta hänsyn till utomstående faktorer vid författandet av 

kommunikationsstrategin. 

 

Barney (1991) menar att ett grundantagande i det externa 

perspektivet är att företagen är homogena med avseende på 

resursinnehav. Vi anser att den kunskap som krävs för att finna 

målgrupper och rätt kommunikationsbärare är flyktig. Kunskapen 

är känd av flertalet aktörer och återfinns även hos externa agenter. 

Därmed är det inte möjligt att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar 
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genom att använda unika kommunikationsbärare. Det är genom att 

samordna och effektivisera kommunikationen av varumärket som 

konkurrensfördelarna, enligt vår mening, skapas. 

7.10 Kommunikationsbärare 
Enligt Hankinson & Cowking (1997), Melin (1999) och Aaker (2002) 

bör företag samordna sin varumärkeskommunikation. Ovanstående 

författare inbegriper dock främst den traditionella marknads-

kommunikationen i denna samordning. Respondenterna i Empiri I 

menar istället att all organisatorisk handling kommunicerar, varför 

företag bör samordna varumärkeskommunikationen för att kunna 

kommunicera en konsekvent bild av varumärkesidentiteten. Denna 

samordning bör dock, enligt vår mening, ske av företagets samtliga 

kommunikationsbärare. Vi kommer senare i detta kapitel under 

rubriken 7.11 Samordning att redogöra för hur detta bör ske.  

 

För att företag ska kunna samordna varumärkeskommunikationen 

anser vi att de först bör identifiera samtliga bärare av företagets 

kommunikation. Vi anser att tillvägagångssättet är förenligt med det 

rationella perspektiv vi har antagit. För att kunna samordna 

varumärkeskommunikationen anser vi det först nödvändigt att 

identifiera och systematisera de kommunikationsbärare som 

kommunicerar med konsumenten. Genom detta förfarande anser vi 

i enlighet med Duncan & Everett (1993) att det är möjligt att uppnå 

en optimering av kommunikationen. 

 

De kommunikationsbärare vi identifierat i denna uppsats redovisas 

i figur 11 sidan 72. Dessa kommunikationsbärare är en samman-
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ställning av de grupper av kommunikationsbärare som uppsatsens 

respondenter anser påverkar konsumentens varumärkesimage. Med 

denna kartläggning har vi för avsikt att på en generisk nivå återge 

de kommunikationsbärare som är aktiva mot konsument. Därför 

anser vi att företag bör se över den egna verksamheten för att kunna 

identifiera företagets specifika kommunikationsbärare. Detta skulle 

lämpligen kunna göras genom en kundinterfaceanalys. Enligt 

Tivelius (030311) består denna analys av att identifiera och behandla 

företagets samtliga kontaktpunkter med kund. Detta för att minska 

gapet mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet. Denna 

analys bör dock enligt vår mening föregås av en identifiering av de 

intressentgrupper som tar del av företagets kommunikation.  

 

SBAB anpassar enligt Jansson (030404) varumärkes-

kommunikationen efter företagets intressenter. De intressenter 

företaget riktar sin kommunikation mot är de som anses viktiga för 

företagets verksamhet. Respondenten menar att det är viktigt att det 

finns ett samband mellan kommunikationen till dessa intressenter, 

för att varumärkesidentiteten inte ska uppfattas som disparat. Vi 

anser att detta är viktigt och att olika intressenter påverkas olika 

mycket av skild kommunikation. Exempelvis anser vi det rimligt att 

ägarnas bild av varumärket påverkas mer av företagets finansiella 

rapporter än av dess personal, medan konsumenternas bild av 

varumärket troligtvis påverkas av det motsatta förhållandet. I denna 

uppsats har vi dock valt att endast fokusera på kommunikation mot 

konsument, varför vi inte kommer att föra något djupare 

resonemang kring kommunikation mot olika intressentgrupper. 
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Enligt respondenterna i Empiri I ska valet av kommunikations-

bärare ske med ett beaktande av kommunikationens målsättning 

samt utifrån kommunikationens målgrupp. Exempelvis hävdar 

Nordkvist (030217) att det är komplexiteten i budskapet som avgör 

vilka bärare som är mest effektiva, men att även målgruppen 

påverkar valet av kommunikationsbärare. Respondenterna i Empiri 

II menar i likhet med respondenterna i Empiri I att det är 

målgruppen och budskapet som ska utgöra en grund för valet av 

kommunikationsbärare. Respondenternas resonemang överens-

stämmer även med hur McArthur & Griffin (1997) anser att företag 

ska arbeta med integrerad marknadskommunikation, vilket enligt 

författarna bör ske med ett hänsynstagande till det specifika mediets 

förutsättningar och kvalitéer samt marknadens preferenser.  

 

Vi anser således att företag i sin kommunikation kan välja att 

prioritera vissa specifika bärare, men att de bör kommunicera 

samma kärnidentitet genom samtliga kommunikationsbärare. Valet 

av de kommunikationsbärare ett specifikt företag väljer att 

prioritera bör, med stöd i respondenternas åsikter, således ske med 

utgångspunkt i kommunikationens syfte samt målgruppens 

karaktäristika.  

 

Flertalet respondenter i Empiri II anser att de grupper av 

kommunikationsbärare vi identifierade i uppsatsens inledande 

empiriinsamling påverkar konsumenternas bild av det specifika 

varumärket. Exempelvis hävdar Schlasberg (030324) att samliga 

grupper av kommunikationsbärare ingår i Coca-Colas varumärkes-

kommunikation.  
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Av de intervjuade företagen i Empiri II ansåg flertalet respondenter 

att produkten/tjänsten, personalen samt de köpta kommunikations-

bärarna har störst påverkanskraft på varumärkesimagen, varför 

dessa bärare prioriteras. Det finns dock företagsspecifika skillnader 

med avseende på vilka grupper av kommunikationsbärare de 

intervjuade företagen använder sig av, varför vi valt att analysera 

dessa under nedanstående underrubriker. 

7.10.1 Produkt/tjänst 

Av respondenterna i Empiri I anser exempelvis Stampe (030313) att 

konsumentens upplevelse av produkten eller tjänsten bygger 

varumärket. Detta stämmer väl överens med Aakers (2002) 

resonemang då författaren menar att den upplevda kvalitén av en 

produkt eller tjänst har en stor påverkan på varumärket. Även 

respondenterna i Empiri II anser att företagens produkter och 

tjänster påverkar konsumentens varumärkesimage. Enligt de Geer 

(030410) utgör BMW:s produkter en stor del av företagets 

varumärkeskommunikation. Detta då de används dagligen och 

följaktligen utgör en viktig kommunikationsbärare. Även Forslund 

(030411) anser att produkten är en tydlig bärare av företagets 

identitet, då Apples värden återfinns i dess produkter. Med 

ovanstående som grund anser vi det därför viktigt att företag inser 

den roll deras produkter och tjänster spelar i varumärkes-

kommunikationen. Således anser vi det vara av stor vikt att företag 

oavsett bransch inbegriper sina produkter och tjänster i varumärkes-

kommunikationen. Detta för att en viktig bärare av 

kommunikationen inte ska kommunicera något som strider mot 

företagets kärnidentitet. 
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7.10.2 Köpta kommunikationsbärare 

Samtliga av uppsatsens respondenter anser att denna grupp av 

kommunikationsbärare är viktiga att behandla i företagets 

varumärkeskommunikation. Exempelvis anser de Geer (030410) att 

dessa kommunikationsbärare utgör en viktig byggsten i BMW:s 

varumärkeskommunikation. För Nike utgör denna grupp enligt 

Jerner (030411) företagets huvudsakliga kommunikation. Vi anser 

därför inte att det råder något tvivel om detta då denna form av 

kommunikation utgör grunden i de intervjuade företagens 

varumärkeskommunikation. Däremot anser vi i likhet med Melin 

(1999) att denna form av kommunikation har en lägre trovärdighet 

då den regisseras av företagen. 

7.10.3 PR 

Flera av företagen i Empiri II använder sig av PR i sin varumärkes-

kommunikation. Då denna form av kommunikation enligt Aaker 

(2002) har en högre trovärdighet än köpta kommunikationsbärare, 

anser vi att företag i större utsträckning borde aktivera denna 

kommunikationsbärare i sin varumärkeskommunikation. Även 

flertalet respondenter i Empiri II påvisar att PR utgör en mer 

trovärdig form av kommunikation. Exempelvis menar Ranestål 

(030425) att det är viktigt att utnyttja intresset från media då värdet i 

en positiv artikel oftast är större än värdet av en annons med 

motsvarande utrymme. Enligt Jerner (030411) används PR aktivt av 

Nike, då det enligt respondenten går att styra viss PR. Således anser 

vi att denna kommunikationsbärare borde ses som ett bra 

komplement till den köpta kommunikationen.  
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7.10.4 Hemsida 

Denna kommunikationsbärare kan enligt de Geer (030411) användas 

för en dialog med kunden, vilket även Rayport & Jaworski (2001) 

hävdar. Således anser vi att denna kommunikationsbärare utgör en 

kostnadseffektiv möjlighet till tvåvägskommunikation med 

konsument. Detta då bland andra Pirou (030410) hävdar att denna 

kommunikationsbärare är kostnadseffektiv relativt andra 

kommunikationsbärare. Vidare menar även de Geer (030410) att 

företagets hemsida är ett snabbt medium som på kort tid kan 

förändras.  

 

För de företag vars verksamhet är Internetbaserad blir hemsidan 

extra viktig då den utgör den arena där produkten eller tjänsten 

säljs. Exempelvis sker enligt Jibreus (030407) 99 procent av Avanzas 

kundkontakt via Internet. 

7.10.5 Informativa skrifter 

Enligt Aaker (2002) möjliggör denna grupp av kommunikations-

bärare att konsumenten kan kringgå återförsäljaren, och istället 

inhämta information genom företagets tryckta kommunikation. Av 

de intervjuade företagen i Empiri II använder sig bland annat Clas 

Ohlsson och IKEA av denna kommunikationsbärare i form av 

företagens produktkataloger.  

 

Andra företag såsom Friskis & Svettis tar fram informativa guider 

som vänder sig till konsumenterna. Även Nike distribuerar enligt 

Jerner (030411) broschyrer i samband med exempelvis motionslopp. 

Vi anser att dessa kommunikationsbärare är viktigast för de företag 

som använder sig av produktkataloger där köparen, i likhet med 
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Aakers (2002) resonemang, kan kringgå återförsäljaren. Detta då 

katalogen för dessa konsumenter utgör mötet med företaget. För 

övriga företag torde denna form av kommunikation vara av 

underordnad betydelse, vilket även framgick i uppsatsens 

avslutande empiriinsamling, men bör detta tilltrots samordnas med 

företagets övriga kommunikationsbärare för att skapa en 

konsekvens i företagets kommunikation.  

7.10.6 Samarbeten 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att välja samarbets-

partner med omsorg. Barnes (030414) hävdar att det är viktigt att 

företag har en förståelse för konsumentens preferenser för de 

partners företaget väljer att ingå samarbete med. Detta då alla 

samarbeten enligt respondenten påverkar företagets varumärkes-

image. Enligt Ytterborn (030319) stärker ett samarbete de i 

samarbetet ingående varumärkena. Respondenten grundar detta 

resonemang på att trovärdigheten för denna kommunikationsbärare 

är mycket hög. Tvärtemot ovanstående resonemang menar Ranestål 

(030425) att Porsche är ett så pass starkt varumärke att ett samarbete 

snarare skulle få en negativ effekt på varumärket. Vi anser således 

att företag noga bör överväga om och med vem de ska ingå ett 

samarbete. Då ett företag kan stärka det egna varumärket bör 

samarbetspartnern noga studeras för att samarbetet inte ska påverka 

varumärkets image negativt. Hanteras denna föreberedelse på ett 

tillfredsställande sätt är vår uppfattning, i enlighet med flertalet 

respondenter i Empiri I, att ett samarbete kan utgöra en stark och 

tydlig kommunikationsbärare. Detta gäller för alla former av 

samarbeten, såväl sponsring som affärssamarbeten. 
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7.10.7 Ambassadörer 

Samtliga respondenter är eniga om att företagets medarbetare är en 

viktig beståndsdel i företagets varumärkeskommunikation. Detta 

stämmer väl överens med Normans (2000) resonemang om att de är 

företagets ansikte utåt. I enlighet med Norman (2000) menar 

Wahlgren (030403) att denna kommunikationsbärare är extra viktig 

för serviceföretag som SAS.  

 

Enligt Wahrolén (030324) är det dock en stor utmaning att få 

personalen att kommunicera rätt budskap, varför vi i likhet med 

Mitchell (2002) anser att företag bör lägga stor vikt vid den interna 

marknadsföringen av varumärket. Detta då den interna 

kommunikationen enligt Barnes (030414) är av central betydelse för 

att säkerställa att de anställda förstår varumärkets identitet. 

 

På bland annat Clas Ohlson och Friskis & Svettis hanteras detta 

enligt Ehrling (030331) och Hammarberg (030411) genom 

utbildningar av företagens samtliga anställda. Detta då det 

personliga mötet enligt Ehrling (030331) överträffar all skriven och 

regisserad kommunikation. En sådan utbildning av företagets 

samtliga anställda anser vi vara ett bra exempel på hur företag ska 

få personalen att förstå och kommunicera varumärkets identitet. 

Personalen utgör dock en mycket viktig kommunikationsbärare, 

samtidigt som det krävs mycket arbete för att personalen ska kunna 

kommunicera samma budskap som företagets övriga 

kommunikationsbärare. 
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7.10.8 Verksamhet 

Enligt Aaker (2002) påverkas konsumenternas bild av varumärket 

även av företagets agerande i stort. Denna aspekt blir enligt 

uppsatsens respondenter mest aktuell för de företag vars 

verksamhet är utsatt för granskning. Exempel på sådana företag är 

enligt Jerner (030411) beklädnadsföretagen, varför Nike har 

utformat ett program för att hantera problematiken kring socialt 

ansvarstagande och genom detta kunnat öka kontrollen av 

företagets leverantörer. Thorén (030312) menar dock att detta inte 

längre är ett konkurrensmedel ur företagets perspektiv, utan ses 

som självklart av företagets intressenter. Enligt de Geer (030410) 

försöker BMW förmedla företagets sociala ansvarstagande, men 

hävdar att detta försvåras då de starkare inhemska konkurrenterna 

får mer uppmärksamhet. Således anser vi att företag bör sköta sin 

verksamhet på ett oklanderligt sätt, men att de enbart bör 

kommunicera detta då det krävs av omvärlden.  

7.10.9 Lokal 

Respondenterna i Empiri I påvisade vikten av att företag arbetar 

med lokalens utformning i sin varumärkeskommunikation, vilket 

även flertalet av de intervjuade företagen i Empiri II gör. Enligt 

Wahrolén (030324) är IKEA:s lokaler ett av de viktigaste medierna 

för deras varumärkeskommunikation. Vidare hävdar respondenten 

att detta blir allt viktigare inom dagligvaruhandeln. Då även SAAB 

och Porsche enligt Pirou (030410) och Ranestål (030425) arbetar med 

lokalernas utformning i deras varumärkeskommunikation, anser vi 

att detta även torde gälla för kapitalvarubranschen. Av de i Empiri 

II intervjuade tjänsteföretagen nyttjar exempelvis SBAB och Friskis 

& Svettis enligt Jansson (030404) och Hammarberg (030411) sina 
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lokaler i företagens respektive varumärkeskommunikation. För 

Friskis & Svettis finns det enligt Hammarberg (030411) en enkel men 

strikt grafisk manual som föreningarna måste följa. Även Adidas 

har enligt Barnes (030414) en standardiserad inredning som ska vara 

utformad för representation av företaget.  

 

Vi anser således, med ovanstående resonemang som grund, att 

företagets lokal är en viktig bärare av kommunikationen, oavsett om 

det rör sig om dagligvaror, kapitalvaror eller tjänster. Enligt vår 

mening bör även lokalens placering utöver dess utformning vara en 

viktig bärare av kommunikationen, vilket bland annat styrks av 

Jansson (030404). Detta då SBAB enligt respondenten bytt placering 

av huvudkontoret för att lokaliseringen bättre skulle stämma 

överens med företagets varumärkesidentitet.  

7.11 Samordning 
Enligt Melin (1999) bör företag samordna varumärkes-

kommunikationen för att kunna kommunicera en enhetlig bild av 

varumärket. Även respondenterna i uppsatsens inledande empiri-

insamling är överens om detta. Exempelvis anser Thorén (030312) 

att en samordning av varumärkeskommunikationen bidrar till att 

skapa enhetliga och tydliga budskap. Respondenten menar att 

denna samordning måste ske på bredden inom organisationen, 

varför samordningen måste inbegripa företagets samtliga 

affärsområden och enheter. Samtliga ovanstående faktorer bidrar till 

att minimera gapet mellan önskad och faktisk identitet, med en 

bristande samordning anser vi därför att detta gap kan uppstå.  
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Då teoribildningen inom detta område endast påvisar vikten av att 

företag samordnar varumärkeskommunikationen och inte hur detta 

ska ske, har vi valt att applicera teorier kring integrerad 

marknadskommunikation. Integrerad marknadskommunikation 

innebär enligt Low (2000) en strategisk koordinering av all 

information företag använder sig av för att påverka konsumentens 

varumärkesimage. Då allt, vilket vi tidigare redogjort för, 

kommunicerar anser vi att denna samordning bör ske av företagets 

samtliga kommunikationsbärare. Vi menar dock i likhet med 

Axelsson (030313) och McArthur & Griffin (1997) att denna 

samordning inte ska resultera i att all kommunikation innehåller 

samma budskap, utan att samordningen ska bidra till en 

konsekvens i företagets kommunikation.  

 

Flertalet av de intervjuade respondenterna i Empiri II hävdar att 

deras företag samordnar varumärkeskommunikationen. Detta för 

att skapa förutsättningar för en tydlig och enhetlig kommunikation 

mot konsumenterna. Exempelvis arbetar SBAB enligt Jansson 

(030404) med integrerad marknadskommunikation, vilket 

respondenten menar bidrar till att skapa en gemensam 

varumärkessyn hos personalen samt optimerar företagets 

kommunikationsinsatser. Inget av företagen inbegriper dock 

samtliga av de kommunikationsbärare vi identifierat, i sin 

samordning. Företagens samordning fokuserar istället på de delar 

av kommunikationen som ryms i begreppet integrerad 

kommunikation. Således anser vi att flertalet av de intervjuade 

företagen insett att allt de gör kommunicerar, men att de i dagsläget 

inte innefattar företagets samtliga agerande i denna samordning. 

För att kunna skapa en så tydlig varumärkesimage som möjligt 
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anser vi därför att företagens samordning även bör inbegripa de 

kommunikationsbärare de i dagsläget inte aktivt samordnar.  

 

Med en förståelse för att all organisatorisk handling kommunicerar 

kan den oreglerade kommunikationen, i figur 14 sidan 83, 

minimeras genom en samordning av företagets samtliga 

kommunikationsbärare. Konkret innebär detta att de tidigare 

oreglerade kommunikationsbärare som faller utanför marknads-

kommunikationsbegreppet koordineras och hanteras enhetligt och 

därmed höjs effektiviteten i kommunikationen. Huvuddelen av 

respondenterna i båda empirikapitlen definierar kommunikations-

strategin som en plan i enlighet med Mintzbergs (1987) terminologi. 

Vi anser att det med en minimering av den oreglerade 

kommunikationen ges en förutsättning för att kommunikations-

strategin ska ge ett bättre utfall.  

7.12 Implementering 
Enligt uppsatsens respondenter finns det ett antal problem som 

måste överkommas för att företag ska kunna samordna 

varumärkeskommunikationen och därmed minimera gapet mellan 

faktisk och önskad identitet. Dessa utgörs till merparten av 

organisatoriska problem. Respondenterna i Empiri II menar även att 

strukturen inom vissa branscher försvårar samordningen av 

företagens varumärkeskommunikation. Under nedanstående under-

rubriker kommer vi att behandla de problem som enligt 

respondenterna utgör de mest påtagliga hindren för samordning av 

varumärkeskommunikation. 
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7.12.1 Funktioner/ansvar 

Det största problemet vid samordning av företagets 

varumärkeskommunikation är enligt Thörnqvist (030312) är 

odefinierade roller. Respondenten menar att de externa agenter, 

exempelvis reklambyråer, som påverkar företagets 

varumärkeskommunikation tenderar att agera opportunistiskt. 

Därför måste varumärkesägaren enligt respondenten tydligt 

definiera de externa intressenternas roller. För att 

varumärkesägaren ska kunna definiera såväl de externa som interna 

agenternas roller i varumärkeshanteringen anser vi i enlighet med 

Aaker (2002) att företag bör tillsätta en Brand Manager. Denna 

person ska se till att varumärkets identitet bibehålls och att roller 

definieras. Då Axelsson (030313) ser ett problem i ett svagt och 

otydligt ledarskap, anser vi att tillsättandet av en övergripande chef 

för varumärket även torde minska detta problem.  

 

Desmet (030401) ser den ”svenska debattkulturen” som ett 

huvudsakligt hinder för samordning. Med ett tydligt ledarskap 

anser vi att detta problem i viss mån kan lösas. Det är alltid positivt 

att diskutera fram beslut, vilket även respondenten framhåller, men 

detta får dock inte gå över styr. En övergripande varumärkeschef 

kan enligt vår mening bryta diskussionen när detta behövs och ta de 

nödvändiga besluten, utan att det behöver uppstå en bitter 

eftersmak i organisationen.  

 

Enligt Håkansson (030314) behöver företag en samordnande 

funktion som arbetar aktivt med varumärket. Detta är något som 

även Aaker (2002) anser viktigt. Denna funktions huvudsakliga 

uppgift bör enligt vår mening bestå i att koordinera 



- Analys - 

   

 184 

kommunikationen av varumärkets identitet. Detta då såväl 

Nordkvist (030217) som Stampe (030313) menar att reklambyrån 

endast kan skapa förutsättningarna för en samordning av 

varumärkeskommunikationen. Således anser vi i likhet med Stampe 

att det är företaget som måste äga processen, varför en sådan 

funktion krävs för att varumärkesidentiteten, i enlighet med Aaker 

(2002), inte ska bli inkonsekvent. Då Forslund (030411) anser att 

samordningen hämmas av olika prioriteringar inom företagets 

funktioner, anser vi att en samordnande funktion i kombination 

med en övergripande varumärkesansvarig skulle kunna minska 

dessa felaktiga prioriteringar. Detta då det är den samordnande 

funktionen som ska se till att en konsekvens i varumärkes-

kommunikationen efterlevs.  

7.12.2 Motivation 

För att kunna samordna och arbeta strategiskt med 

varumärkeskommunikationen anser vi att företag måste skapa en 

förståelse bland de anställda. Detta då bland annat Axelsson 

(030313) påvisar vikten av att företag inte ska kommunicera värden 

som inte är internt förankrade. Enligt Hammer (ur Krona & 

Skärvad, 1999) måste företag integrera personalen i en större helhet. 

Detta för att skapa ett organisatoriskt existensberättigande för 

arbetet hos personalen. För att gynna existensberättigandet anser vi 

i likhet med Mitchell (2001) att det är viktigt att motivera företagets 

anställda. Genom att motivera medarbetarna till att arbeta för 

varumärkets bästa, anser vi även att det revirtänkande som Thorén 

(030312) ser som ett problem vid samordning av varumärkes-

kommunikationen torde kunna minimeras. 
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Enligt Jansson (030404) är det vitalt för samordningens framgång att 

företagets anställda förstår den påverkan de har på varumärket. 

Även Eidhagen (030416) anser att alla som är delaktiga i varumärket 

måste förstå varumärkets innebörd. Detta anser vi i likhet med 

Jansson (030404) bör hanteras genom intern marknadsföring, men 

att företag i likhet med Mitchell (2002) bör applicera traditionell 

konsumentmarknadsföring på företagets personal för att skapa den 

motivation och den hängivelse som krävs för att agera 

varumärkesstrategiskt. Mitchell (2002) hävdar vidare att tidpunkten 

är viktig för att motivera medarbetarna. Därför anser vi, med 

utgångspunkt i Mitchells (2002) resonemang, att företag i samband 

med tillsättandet av en övergripande varumärkesansvarig även bör 

initiera en kraftansträngning i den interna marknadsföringen.  

7.12.3 Mätningar 

Merparten av de intervjuade företagen mäter sin respektive 

varumärkesimage. Mätningarna sker dock med varierande 

kontinuitet och variationer i genomförandet. Vi anser att det är 

mycket viktigt att företag stämmer av sin varumärkesimage. Detta 

för att ständigt erhålla uppdaterad information om hur arbetet med 

företagets varumärkeskommunikation utfaller. Enligt vår mening 

räcker det dock inte med att enbart mäta konsumentens bild av 

varumärket. Vi förordar även en intern mätning av varumärket som 

fångar företagets faktiska varumärkesidentitet. För vissa av 

företagets kommunikationsbärare blir denna mätning tämligen 

enkel att genomföra. Exempelvis torde det vara rimligt att anta att 

företagets lokaler är relativt enkla att utvärdera. Den svåraste 

kommunikationsbäraren att mäta internt borde enligt vår mening 

vara den bild av varumärket de anställda förmedlar till 
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konsumenten. Av de intervjuade företagen hävdar flertalet 

respondenter att de erhåller personalens bild av varumärket i andra 

undersökningar. För att kunna minimera gapet mellan imagen och 

identiteten anser vi inte att detta förfarande är tillfredsställande. Det 

krävs enligt vår mening en mätning av den typ SBAB enligt Jansson 

(030404) genomför hos företagets anställda, där organisations-

medlemmarnas attityder ingår som en del av en totalundersökning.  

 

Enligt Mitchell (2002) bör det interna marknadsföringsarbetet 

föregås av noggranna undersökningar. För att företaget ska kunna 

skapa sig en bild av den faktiska varumärkesidentiteten anser vi 

därför att interna mätningar av varumärket är viktiga att 

genomföra. Enligt Mitchell (2002) kan dessa mycket väl utformas 

som konsumentundersökningar. I figur 17 sidan 100, redogör vi för 

vår syn på företagets varumärkeskommunikation. Då en stor del av 

företagets varumärkeskommunikation sker via personalen anser vi 

därför att det blir extra viktigt att mäta personalens bild av 

varumärket. Detta då bland andra de Geer (030410) anser att det 

uppstår problem då budskap tolkas och sänds vidare. För att 

härleda gapet mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen 

anser vi det således fruktbart för företag att mäta den faktiska 

varumärkesidentiteten. Detta är något som flertalet respondenter 

funnit intressant, däribland Desmet (030401). 

 

Även Pirou (030410) anser att varumärkeskommunikationen 

försvåras då varumärket passerar flera led innan den når 

slutanvändaren. Detta problem borde enligt vår mening vara mest 

framträdande för de företag som avsätter produkterna genom 

externt engagerade återförsäljare. Anledningen till detta torde enligt 
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vår mening kunna förklaras genom att det vid försäljning genom en 

återförsäljare sker ytterligare en störning av den kommunikation 

företaget vill förmedla, vilket illustreras i figuren nedan. En mätning 

av varumärket, såväl internt som hos återförsäljaren, borde således 

enligt vår mening utgöra ett underlag för att kunna minimera de 

tolkningsrelaterade problem Pirou (030410) lyfter fram.  

 

Figur 23 Kommunikationsmodell med återförsäljare 

I de fall gap mellan faktisk varumärkesidentitet, önskad 

varumärkesidentitet och varumärkesimage identifieras, anser vi att 

dessa ska korrigeras. Företag bör dock enligt vår mening inte dra 

några förhastade slutsatser på enbart en mätning, vilket även 

Wahrolén (030324) menar.  

7.13 Samarbetet med reklambyrån  
Vi anser att samarbetet mellan reklambyrån och varumärkesägaren 

är ett samarbete av strategisk karaktär. Som vi tidigare har 

diskuterat är varumärket en långsiktig investering och kräver 

därmed ett långsiktigt arbete vilket även styrks av samtliga 

respondenter i Empiri I. Reklambyrån måste ha stor kunskap om 

varumärkets kunder, kärnvärden, historik och liknande faktorer för 
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att skapa kommunikation som utvecklar varumärket i önskad 

riktning. Även Thorén (030312) anser att reklambyrån måste ha en 

stor förståelse för kundens problem.  

 

Enligt Stampe (030313) kan samordningen av kommunikationen 

störas då externa agenter feltolkar varumärkesstrategin. Denna 

feltolkning bidrar till uppkomsten av oreglerad kommunikation. För 

att minska detta problem anser Georgson (030324) att en 

övergripande kommunikationsstrategi är ett bra stöd i samarbetet. I 

vår figur 14 sidan 83, innebär detta att den tidigare oreglerade 

kommunikationen styrs av kommunikationsstrategin. Tivelius 

(030311) menar att långsiktigheten i samarbetet styrs av kunden då 

de måste ha en kunskap om var de står idag och var de ska vara om 

tre till fem år. 

 

Georgson (030324) anser att samarbetsformen är individuell mellan 

företag, vilket bekräftas av respondenterna i Empiri II. Axelsson 

(030313) skiljer på varumärkesägarnas mognadsnivå. Omogna 

företag kan utgöras av nystartade företag med en affärsidé men 

utan färdig produkt. De mogna företagen har en väl utvecklad 

varumärkesplattform där kommunikationen ska förstärka befintliga 

värden. Enligt vår mening behöver unga och omogna företag anlita 

reklambyråer när de saknar kompetens för att bygga varumärket. 

Med tiden mognar varumärket och då är det tid för varumärkes-

ägaren att själv inneha kompetensen för att hantera varumärket på 

lång sikt. Reklambyrån är fortfarande en viktig samarbetspartner då 

de har kunskap och kompetens kring grafisk produktion och 

liknande. De har även en viktig roll då de enligt Nordkvist (030217) 

som utomstående aktör kan sträva efter långsiktighet i 
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kommunikationen när företaget är fokuserat på de dagliga 

aktiviteterna. Av de företag som ingår i Empiri II anser vi att 

flertalet kan klassificeras som mogna företag. Därför anser vi att 

detta kan förklara att ett flertal företag har sökt ett samarbete enbart 

kring kommunikationens utformning.  

 

I enlighet med Quinns & Hilmers (1994) resonemang anser vi att 

varumärkets strategiska plattform är en del av företagens 

kärnverksamhet och ska därför inte outsourcas. För de omogna 

företag som saknar kompetensen är det därför viktigt att klart och 

tydligt definiera reklambyråns roll och möjliggöra överföringen av 

kunskaperna. Det mogna företaget ska självständigt kunna utarbeta 

varumärkes- och kommunikationsstrategier för sina varumärken 

och anlita reklambyrån som stöd i denna process. Det viktiga är att 

företaget under hela samarbetet måste äga och förvalta 

varumärkesprocessen. Enligt Schlasberg (030324) höjs kvaliteten i 

kommunikationen när reklambyrån initieras tidigt i processen. 

Däremot använder inte Coca-Cola externa konsulter till 

utvecklingen av varumärkes- och kommunikationsstrategin.  

 

I samarbetet med reklambyrån anser vi i likhet med Hamel et al 

(1989) att företagen ska sträva efter att lära sig av sin samarbets-

partner. Stalk et al (1992) menar att det är viktigt att företagen 

behåller kontrollen över nyckelprocesserna. Samtidigt måste 

reklambyrån enligt vår mening ges goda förutsättningar för att 

utföra sin uppgift. Därför är det viktigt att de får insyn och kunskap 

om varumärket och företagets affärsverksamhet. Enligt Ranestål 

(030425) vill Porsche försäkra sig om att reklambyrån har en genuin 

känsla för varumärket. Vi anser att genom ett tidigt engagemang av 
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reklambyrån och väl genomarbetade samarbetsdirektiv minimeras 

den uppdykande kommunikationen, se figur 14 sidan 83. I de fall 

reklambyråernas arbete är kortsiktigt och bygger på bristfällig 

förståelse och kunskap om kundens problem, finns en risk för att 

varumärkeskommunikationen blir otydlig. Detta då reklambyråns 

kommunikation kan ta utgångspunkt i andra värden än de som är 

definierade i varumärkesstrategin. 

7.14 Resultat 
Tidigare i analysen har vi beskrivit hur företag ska arbeta med 

varumärket för att bli framgångsrika i sin varumärkes-

kommunikation. Vi anser att utfallet av varumärkeshanteringen blir 

att gapet mellan faktisk och önskad identitet minskas, effektiviteten 

i kommunikationen ökas samt att företaget är förberett för framtida 

förändringar. I följande underrubriker redogör vi mer utförligt för 

dessa effekter.  

7.14.1  Gap mellan image & identitet 

Resultatet av de steg vi har redogjort för i kapitlets ovanstående 

rubriker innebär bland annat att en bättre överensstämmelse mellan 

varumärkesimagen och varumärkesidentiteten är möjlig att uppnå. 

Detta då den kommunikation som skapar konsumentens bild av 

varumärket i enlighet med Duncan & Everetts (1993) resonemang 

kommer bestå av samma kärnidentitet, och följaktligen uppfattas 

som tydlig av konsumenten. 

 

Genom att samordna samtliga kommunikationsbärare som påverkar 

varumärkesimagen, kommer företag att kunna nå en överens-
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stämmelse mellan företagets faktiska och önskade varumärkes-

identitet. Då konsumentens varumärkesimage påverkas av summan 

av dessa kommunikationsbärare, kommer även en förskjutning av 

varumärkesimagen att ske mot den önskade varumärkesidentiteten. 

Resultatet av detta blir därför att gapet mellan varumärkesimage 

och varumärkesidentitet minskar. I figuren nedan redovisas de 

faktorer som, vi genom denna uppsats har funnit, påverkar gapet 

mellan önskad och faktisk identitet. Figuren återger de viktigaste 

aspekter som vi har presenterat tidigare i detta kapitel. 

  
Figur 24 Orsaker till gapet mellan faktisk & önskad identitet 

7.14.2 Effektivitet 

Enligt ett antal respondenter medför en samordning av varumärkes-

kommunikationen även en effektivisering av företagets 

kommunikation. Exempelvis anser Nordkvist (030217) att en 
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samordning av varumärkeskommunikationen medför att varje 

investerad krona utnyttjas maximalt. Även Barnes (030414) menar 

att samordningen handlar om att öka effektiviteten i 

kommunikationen, för att nå maximal användning av företagets 

resurser. Således anser vi i likhet med Low (2000) att företag genom 

att samordna varumärkeskommunikationen kommer att uppnå 

effektivisering. Detta torde enligt vår mening vara ytterligare ett 

starkt argument till varför företag bör samordna sin 

varumärkeskommunikation.  

7.14.3 Identity Management 

När företag arbetar enligt de riktlinjer vi har funnit i denna studie, 

anser vi att de närmar sig Schmitts & Simonsons (1997) begrepp 

identity management. En skillnad mot brand management är enligt 

författarna att det finns en långsiktighet och en hantering av 

strategiska frågeställningar i begreppet. I och med att företaget 

aktivt och långsiktigt arbetar med varumärkesidentiteten finns det 

en beredskap för de förändringar som återges i figur 15 sidan 92. 

Dessa är strategiska frågeställningar som samtliga påverkar 

företagets image och varumärkeskommunikation. Vid exempelvis 

en eventuell etablering på en ny marknad måste detta göras med 

beaktande av varumärkets kärnvärden.  

 

Enligt Schmitt & Simonson (1997) beror oftast en inkonsekvent 

image på bristfällig samordnad kommunikation. Vi anser att det 

även kan bero på en samordning av endast en del av företagets 

kommunikationsbärare. De externt genererade förändringarna i 

modellen påvisar enligt vår mening hur pass viktigt det är att 

insamla kunskap genom regelbundna mätningar av varumärkes-



- Analys - 

   

 193 

imagen. Ett symptom som påvisar identitetsrelaterade problem 

enligt Schmitt & Simonson (1997) är en förlorad förmåga till 

självständig prissättning. Vi anser att när symptomen visar sig i 

fallande priser är redan identiteten skadad och därmed svår att 

återställa. Därför är interna och externa mätningar enligt vår mening 

en långsiktig investering.  

7.14.4 Strategisk varumärkeskommunikation 

Den arbetsgång vi har beskrivit tidigare i analysen benämner vi 

strategisk varumärkeskommunikation, vilket illustreras i figur 19 

sidan 148. Med namnet på denna arbetsgång vill vi belysa att 

varumärkeskommunikation är ett långsiktigt och strategiskt arbete. 

För att lyckas med detta krävs en vidare betraktelse av varumärket, 

än vad som återges inom den traditionella varumärkesteorin. 

Varumärkesidentiteten ska definieras och förankras internt i 

organisationen. Varumärkets kärnidentitet ska vara förenlig med 

företagets kärnvärderingar för att uppnå synergier i detta arbete. 

Varumärkesstrategin är den grund som varumärket vilar på, medan 

kommunikationsstrategin är ett stöd i samordningen och 

genomförandet av varumärkeskommunikationen.  
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8 Slutsats 
I kapitlet ska uppsatsens inledande problemfrågor besvaras och 

därmed ska uppsatsens syfte uppfyllas. Detta sker genom en 

fokusering på de viktigaste aspekterna av vår analys.  

 
”Allt kommunicerar. Det är både uppträdande hos medarbetare, 

administrativ kommunikation såsom fakturor och kravbrev, och 

så vidare är en del av varumärket. Människornas beteende i form 

av klädsel och språk, utformningen på produkten och lokalen, alla 

signaler företaget skickar till kunden är en del av varumärkes-

kommunikationen.”  

Magnus Thorén (030312), Rewir 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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8.1 Gapet mellan image & identitet 
 denna uppsats har vi funnit att gapet mellan varumärkesidentitet 

och varumärkesimage delvis kan förklaras av inom-

organisatoriska faktorer. De externa faktorer som faller utanför 

avsändarens kontroll och som bidrar till gapets uppkomst har vi 

valt att inte studera i denna rapport. Den klassiska betraktelsen av 

ett varumärke leder enligt vår mening till en allt för snäv syn på 

varumärkeskommunikation. Varumärket måste betraktas och 

förstås i ett större sammanhang. Med denna förståelse medföljer en 

enligt vår mening korrekt syn på varumärkeskommunikation där 

allt organisatorisk agerande, både medvetet och omedvetet, 

kommunicerar varumärket.  

 

När varumärkeskommunikationen istället är en konsekvens av den 

klassiska betraktelsen av ett varumärke, likställs i vår mening 

varumärkets kommunikation felaktigt med marknads-

kommunikationsbegreppet. Med en applicering av detta begrepp 

för vägledning i varumärkeskommunikation uppstår en direkt 

felkälla i kommunikationen. Konsumenterna som är mottagare i 

kommunikationsprocessen gör inga distinktioner mellan olika 

kommunikationsbärare. För dem utgör den aggregerade 

kommunikationen den associationsgrund som bidrar till 

varumärkesimagen. Därför anser vi att marknadskommunikations-

begreppet diskriminerar viktiga kommunikationsbärare och ger 

företagen en felaktig kommunikativ beslutsgrund. 

 

I 
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För att möjliggöra att samtliga kommunikationsbärare likformas och 

aktiveras måste varumärket förankras i organisationen. Med en 

varumärkesstrategi formaliseras varumärkets identitet, vilket 

möjliggör att denna sprids och appliceras inom organisationen. Vid 

utarbetandet av en varumärkesplattform är det viktigt att återge de 

sanna värden varumärket förknippas med. I de fall företagen 

definierar en önskad identitet genomskådas detta av 

organisationens medlemmar och av konsumenterna. Varumärkets 

och personalens kärnvärderingar måste överensstämma för att 

möjliggöra en matchning av faktisk och önskad varumärkes-

identitet. Då den definierade varumärkesidentiteten är önskad finns 

en risk för att personalens kommunikationsbas är skiljd från 

varumärkets sanna kärnvärden. Det innebär således att ett gap 

mellan önskad och faktisk varumärkesidentitet uppstår som i sin tur 

har negativa återverkningar på varumärkesimagen.  

 

Med en varumärkesplattform är det även möjligt att utveckla en 

kommunikationsstrategi, vilken ska styra all kommunikation. Detta 

innebär att distinktionen mellan taktisk och strategisk 

kommunikation medför ett kommunikativt problem. Den taktiska, 

vanligen säljfrämjande, kommunikationen utgör för konsumenten 

en del av den aggregerade kommunikationen. När denna initieras 

av exempelvis en försäljningsavdelning finns det en risk för att 

kommunikationen utvecklas utifrån kortsiktiga målsättningar. All 

kommunikation måste samordnas genom samtliga 

kommunikationsbärare. En avsaknad av samordning av 

kommunikationen medför att konsumenterna möts av en otydlig 

och ibland motsägelsefull kommunikation. Detta problem uppstår 

även när samtliga kommunikationsbärare inte är identifierade och 
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en del ses som inaktiva av avsändaren. Även denna problematik 

genererar en differens mellan önskad och faktisk identitet.  

 

Ett ytterligare gap mellan önskad och faktisk identitet kan uppstå 

vid samarbetet med reklambyrån eller andra externa varumärkes-

agenter. När inte samarbetspartnern har tillräcklig kunskap om det 

aktuella varumärket och dess sammanhang, finns det en risk för att 

kommunikationen tar ansats i värden som inte är förenliga med 

varumärket. Den kreativt inriktade varumärkesagenten riskerar att 

medföra en kortsiktighet i kommunikationen som skadar 

varumärket på lång sikt. 

 

De ovanstående faktorer som vi har diskuterat är samtliga interna 

störningar som bidrar till en differens mellan vad företaget vill 

kommunicera och deras reella kommunikation. I vår uppsats har vi 

valt att benämna detta önskad varumärkesidentitet och faktisk 

varumärkesidentitet. När det uppstår en differens mellan dessa 

faktorer innebär det en kommunikativ störning som påverkar den 

kommunikation som konsumenten möts av. Detta innebär att 

varumärkesimagen förskjuts ifrån den av företaget önskade 

positionen. Således har ett gap mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage uppstått. 

8.2 Minimering av gapet 
Med hjälp av de i uppsatsen redovisade teorierna och empiriska 

studierna har vi funnit en arbetsgång med vilken vi anser att gapet 

mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage kan minimeras. 

Denna process har vi valt att benämna strategisk varumärkes-
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kommunikation, vilken illustreras i figur 19 sidan 148. Utmärkande 

aspekter för strategisk varumärkeskommunikation är en dynamisk 

syn på varumärkeshantering. Denna åskådning innebär bland annat 

att det finns en förståelse för de långsiktiga konsekvenser varje 

kommunikativ handling medför. Den innebär även att varumärket 

formaliseras och förankras i organisationen för att säkra en 

samordnad och därmed enhetlig kommunikation. Detta borgar för 

att alla organisationsmedlemmar förstår att de är en del av 

varumärket och att all kommunikation stärker varumärket.  

 

Genom att anamma strategisk varumärkeskommunikation tar 

företagen kontrollen över sin kommunikation. Effektiviteten i 

organisationen ökar med avseende på både kommunikation och 

resursanvändning. De är även rustade för att hantera framtida 

varumärkesrelaterade frågor då varumärkeskommunikationen har 

lyfts upp på en strategisk nivå inom företaget.  
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9 Rekommendationer 
I detta kapitel ger vi de rekommendationer för fortsatt forskning 

inom ämnesområdet, som vi genom denna uppsats funnit 

intressanta. Vi kommer dock inte ge några rekommendationer för 

hur företag bör arbeta med varumärkskommunikation då vi anser 

att vi tillfredsställande har behandlat detta i det tidigare 

analyskapitlet.  

 
”Vad är det för skillnad mellan att vara involverad och att vara 

engagerad? Skillnaden kan exemplifieras med hjälp av 

produktionen av ägg och bacon. Hönan är involverad medan 

grisen är engagerad.”  

Pär Bergkvist (030210), Varumärkeskonsult, Värdera 

Inledning Metod Teoretisk orientering 

Empiri I Teoretisk referensram Empiri II 

Analys Slutsats Rekommendationer 
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arallellt med uppsatsens framskridande har vi funnit aspekter 

som vi anser vara intressanta att utreda. Då de fallit utanför 

uppsatsens syfte har vi valt att redovisa dessa frågeställningar 

separat under detta kapitel. Dessa uppslag har genererats av 

respondenternas breda kunskapsområden samt de litteraturstudier 

vi genomfört inom ämnesområdet.  

 

Det gap som vi har funnit mellan önskad och faktisk 

varumärkesidentitet har vi studerat ur ett ledningsperspektiv. 

Därför vore det av intresse att i ett fallföretag definiera den önskade 

identiteten genom att mäta ledningens associationer till varumärket. 

Denna är sedan en grund för mätningar inom hela organisationen, 

som med vår terminologi utgör den faktiska varumärkesidentiteten. 

Utfallet av denna studie ska sedan jämföras med varumärkesimagen 

för att fastställa eventuella differenser.  

 

Vi har i vår uppsats funnit ett intresse för en utveckling av ett 

benchmarkingsystem av den interna bilden av varumärket. Detta 

har ett samband med ovanstående studie, men har istället en 

metodinriktning. Kunskapen om externa mätningar är i dagsläget 

stort, men däremot brister den i interna mätningar. 

 

Eftersom vi i vår uppsats har antagit ett rationellt förhållningssätt 

till strategi vore det därmed intressant att studera ämnesområdet ur 

ett inkrementellt perspektiv. Ett problem som vi anser vara svårare 

att behandla med detta perspektiv är hanteringen av den oreglerade 

kommunikationen, varför en lösning på denna problematik vore 

intressant att jämföra med utfallet av vår studie. 

 

P 
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I vår uppsats fann vi kommunikationsbärare som föredras av 

respondenterna. Det skulle enligt vår mening vara av intresse att 

identifiera de kommunikationsbärare som har störst inverkan på 

varumärkesimagen. Detta innebär en undersökning ur ett 

konsumentperspektiv. I figuren nedan återges de medelvärden 

respektive kommunikationsbärare, i Empiri II, erhållit på frågan om 

hur stor påverkanskraft kommunikationsbärarna har för att påverka 

varumärkesimagen.  

 
Figur 25 Kvantifierade kommunikationsbärare 

Det bör dock nämnas att endast 11 av totalt 16 företag ansåg sig 

kunna besvara frågan. Av de företag som besvarade frågan ansåg 

vissa respondenter att det var svårt att kvantifiera vissa 

kommunikationsbärare, varför exempelvis ”val av distributions-

kanal” är missvisande. Därför anser vi det intressant att genomföra 

en kvantitativ komparativ studie mellan varumärkesägarnas 
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prefererade kommunikationsbärare och vilka kommunikations-

bärare som påverkar konsumenternas varumärkesimage. 

 

Då ett antal av uppsatsens respondenter anser att företags sociala 

ansvarstagande numera är ett krav, anser vi det intressant att utreda 

möjligheterna till att genomföra en certifiering för socialt 

ansvarstagande. Med ett sådant certifikat anser vi att konsumenten 

aktivt kan välja varumärken eller företag med ett etiskt 

ställningstagande. Dessutom skulle detta antagligen ”tvinga” fler 

företag till ett mer utvecklat ansvarstagande då även de som inte har 

massmedias ögon på sig måste certifiera sig för att bli attraktiva.  
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Intervjuguide Empiri I 

Allmänt 
1. Hur skulle du vilja beskriva er verksamhet? 

2. Vad arbetar du med? 

Reklambyråns roll 
3. Hur sker samarbetet med era kunder? 

4. Säljer ni in en kreativ idé till era kunder? 

5. Finns det ett långsiktigt tänkande från er eller era kunders sida? 

Kommunikation 
6. Vad är varumärkeskommunikation för dig? 

7. Vad är det som kommuniceras? 

8. Vilka kanaler är viktiga kommunikationsbärare för  varumärket? 

9. Finns det fler, än nedanstående, kommunikationsbärare som 

kommunicerar varumärkets identitet till konsumenten?  

 

Produkt   

Köpta kommunikationsbärare 

PR 

Informativa skrifter 

Internet 

Samarbeten  

 

Ambassadörer  

Verksamheten  

Lokal 

Val av distributionskanal 

Via tredje part 
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10. Går det att urskilja skillnader beroende på om företaget levererar 

exempelvis tjänster eller produkter? 

11. Hur skulle du rekommendera att företag arbetade med detta? 

12. Är valet av kommunikationsbärare beroende av vad ni vill 

kommunicera eller sker valet av kommunikationsbärare med 

utgångspunkt ifrån målgruppen? 

13. Varför arbetar ni aktivt med de kommunikationsbärare ni valt?  

Strategi 
14. Vad är en kommunikationsstrategi för dig? 

15. Vad utgår en kommunikationsstrategi ifrån?  

16. Vad innefattar den? 

17. Hur utformas den, vilka är delaktiga i denna process? 

18. Hur skulle ni vilja arbeta mot era kunder, med avseende på 

detta? 

19. Samordnar ni varumärkeskommunikationen? 

20. Vad är syftet med denna samordning? 

21. Vad är viktigt att tänka på för att samordna 

varumärkeskommunikationen? 

22. Vilka problem/hinder finns det kring samordningen? 

Varumärken 
23. Vad är ett varumärke för dig? 

24. Vad tillför varumärket för värde? 

25. Vad skiljer ett bra VM från ett dåligt? 

26. Vilka företag skulle du vilja säga arbetar strategiskt med att 

kommunicera en enhetlig bild av sitt varumärke till kunden? 
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Intervjuguide Empiri II 

Allmänt 
1. Vad arbetar du med? 

2. Vad är ett varumärke för dig? 

3. Vad tillför ert varumärke för värde till er verksamhet? 

4. Är ni ett varumärkesorienterat företag?  

5. Är detta en prioriterad fråga inom er verksamhet?  

6. Vad står ert varumärke för?  

7. Finns det någon som är ansvarig för varumärkes-

kommunikationen? 

8. Fattar denna person både de taktiska och strategiska besluten?  

Kommunikation 
9. Vad är varumärkeskommunikation för dig/er? 

10. Hur arbetar ni med detta? 

11. Vad är det ni kommunicerar?  

12. Vilka kanaler kommunicerar ni ert varumärke igenom?  

13.  Varför arbetar ni aktivt med dessa kommunikationsbärare?  

14. Finns det fler kontaktpunkter som ni inte använder er aktivt av? 

15. Är valet av kommunikationsbärare beroende av vad ni vill 

kommunicera? 

16. Skiljer sig valet av kommunikationsbärare åt beroende av 

kommunikationens målgrupp?  

17. Skulle du kunna kvantifiera de kommunikationsbärare ni 

använder utefter hur stor påverkanskraft de har på varumärkets 

image? 
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18. Arbetar ni långsiktigt med er varumärkeskommunikation? 

Strategi 
19. När ni arbetar med er varumärkeskommunikation, utformar ni 

då någon form av kommunikationsstrategi? 

20. Vad utgår den ifrån?  

21. Hur utformas den och vad innehåller den? 

22. Vilka personer/funktioner är delaktiga i denna process? 

23. Utgör kommunikationsstrategin en riktlinje för all verksamhet?  

24. Samordnar ni varumärkeskommunikationen? 

25. Vad är syftet med denna samordning?  

26. Kommunicerar ni samma värderingar genom samtliga 

kommunikationsbärare?  

27. Hur sker samordningen rent praktiskt? 

28. Är kommunikationsstrategin ett stöd vid samordningen? 

29. Vilka problem/hinder finns det kring samordningen? 

31. Finns det någon bra lösning för att överkomma dessa hinder? 

32. Stämmer ni av er varumärkesimage? 

33. Hur ofta gör ni det? 

34. Hur mäter ni kundens uppfattning av ert varumärke? 

35. Mäter ni den interna bilden av ert varumärke? 

36. Hur ofta gör ni det? 

37. Hur gör ni detta rent praktiskt? 

38. Finns det någon/några som ansvarar för korrigeringen av 

eventuella gap? 

39. Hur går detta till? 
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Reklambyråns roll 
40. Hur sker samarbetet med er reklambyrå/kommunikations-

konsult? 

41. När kommer dessa in i processen? 

42. Vad gör er reklambyrå i ert samarbete?  

43. Arbetar ni långsiktigt tillsammans med er reklambyrå/ 

kommunikationskonsulter? 


