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Sammanfattning 
 
Titel:    Förändringar i varumärkeskoncept 
                  - En studie SVT:s förändringsarbete 
 
Författare:  Sara Davidsson 

Elin Vingeskog 
 

Handledare:   Mikael Ottosson 
 
Nyckelord: Varumärken, SVT, Public Service, varumärkets 

beståndsdelar, varumärkeskontinuitet.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur SVT jobbar 

med och använder sig av förändringar i koncept och om 
detta i sin tur påverkar varumärket. Vi vill se till det 
unika i SVT:s situation i och med deras public service-
uppdrag och om detta påverkar arbetet med 
programmen. Vi ämnar studera detta genom två av 
SVT:s mest populära program, för att se om vi kan se 
dem som varumärken och vad som förändrats efter att 
framträdande attribut har bytts ut. 

 
Referensram: Vi har i denna studie sett till vad ett varumärke är, vilka 

beståndsdelar ett varumärke har enligt Aaker (2002). Vi 
ser till hur förändringar av ett varumärke kan gå till 
utifrån Kapferers (2004) modell samt teoretikers ord om 
icke- kommersiella organisationers svårigheter. 

 
Empiri: Empirin är hämtad från tre olika intervjuer, den första 

med varumärkesansvarig på SVT, den andra med På 
spårets producent och den tredje Så ska det låtas 
projektledare. Vi har även sett till den information SVT 
ger ut via sin hemsida och sina public service- 
rapporter. 

 
Slutsats: Vid förändringar ser vi att de båda programmen 

förändrar med en viss försiktighet och verkar för att 
behålla programmens kärna. Vidare menar vi att public 
service-uppdraget påverkar programmen och det arbete 
som läggs ner på dem. Detta till trots, framhåller båda 
respondenterna att de vill bli det självklara valet på 
fredagskvällen och verkar vara mer engagerade i att 
konkurrera ut de kommersiella kanalerna än att verka 
för folkbildning. Vi anser på grund av detta att trots att 
de gärna framhåller public service som en ständigt 
påverkande faktor i allt vad de gör, att det inte har en 
alltför stor effekt på våra två valda program. 
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1. Inledning 
 
Intresset för varumärken är idag mycket stort och litteraturen inom ämnet ökar 
explosionsartat. En sökning på Google år 2010 gav 2 miljoner träffar på sökordet 
“varumärke” och 32 miljoner träffar på ordet “branding”. (Falonius, 2010) Om 
samma sökning görs idag, ungefär ett år senare, är träffarna så många som 4 miljoner 
respektive 73 miljoner.  Vi menar att detta visar på den enorma intresseökningen för 
varumärken, som skett under den senaste tiden. 
 
Vi ser att varumärken blir allt viktigare hela tiden vilket delvis kan bero på all den 
information konsumenter möts av dagligen. En genomsnittlig konsument utsätts för 
mellan 3000 till 5000 olika reklambudskap dagligen, det är endast en liten del av 
dessa budskap som tas in. (Parment, 2008) I denna informationsintensiva värld är det 
därför viktigt för alla företag och varumärken att hänga med i utvecklingen, inte bara 
för att ständigt vara relevanta utan för att helt enkelt kunna nå fram till sina 
konsumenter. (Keller, 2000).  
 

1.1 Problemdiskussion 
Varumärken är idag en stor del av vårt samhälle och nästan allt är ett varumärke; 
personer, platser, företag, skolor med mera. (de Chernatony & McDonald, 1998) 
Detta leder till att det är av stor vikt för företag att hantera sitt varumärke och 
säkerställa dess roll i samhället. Samtidigt lever vi i en snabbt föränderlig värld där 
trender kommer och går och ny teknik presenteras dagligen. Forskning inom 
varumärkeshantering poängterar därför vikten av konsistens och identitet i 
varumärkesbyggnad; konsumenter ska lätt känna igen varumärket, veta vad det står 
för, dess bakgrund och värderingar. (Falonius, 2010) Detta samtidigt som företag hela 
tiden måste förändra sina erbjudanden för att kunna hålla sig relevanta.  
 
Ett varumärke är en sammansättning av flera komponenter vilka alla påverkar kunders 
uppfattning av varumärket (Aaker, 2002). Dessa komponenter bidrar till hur 
varumärket uppfattas av konsumenterna. Det blir därför allt viktigare idag att företag 
tänker på hur olika komponenter uppfattas och att företaget måste jobba med dem för 
att behålla sin position på marknaden. (Falonius, 2010) 
 
Media är kanske den bransch där ständig relevans är allra viktigast då bytesbarriärerna 
för konsumenterna är väldigt låga (Chan-Olmsted, 2006). Att byta från en kanal till en 
annan kräver ingen större ansträngning och det finns ett enormt utbud tillgängligt för 
konsumenterna. Ett bolag som påverkas av detta är Sveriges Television (hädanefter 
SVT). SVT är en del av svensk public service med över 6 600 000 tittare varje vecka 
(SVT, 2009, a). I och med sitt public service-uppdrag ser SVT:s förutsättningar 
annorlunda ut än deras konkurrenters. SVT ställs inför svårigheter som de andra 
kommersiella kanalerna inte ställs inför i samma utsträckning. Detta samtidigt som 
SVT är i en unik situation och därav inte kan dra lärdom av andras varumärkesarbete. 
 
Två av SVT:s mest populära underhållningsprogram är På spåret och Så ska det låta. 
Dessa program har under de senaste åren båda två genomgått vissa förändringar, 
bland annat har de bytt ut de båda programledarna. Detta väcker frågan om 
förändringar som dessa påverkar varumärket och kundens syn på det. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera hur SVT jobbar med och använder sig av 
förändringar i koncept och om detta i sin tur påverkar varumärket. Vi vill se till det 
unika i SVT:s situation i och med deras public service-uppdrag och om detta påverkar 
arbetet med programmen. Vi ämnar studera detta genom två av SVT:s mest populära 
program, för att se om vi kan se dem som varumärken och vad som förändrats efter att 
framträdande attribut har bytts ut. Följande frågor ligger till grund för uppsatsen:  
 
* Vad i ett varumärkeskoncept påverkas av att en förändring sker? 
* Hur har de båda produktionerna jobbat med förändringar i de utvalda programmen? 
* Påverkar SVT:s public service-uppdrag programmens utformning? 
 

1.3 Studiens bidrag och relevans 
Det finns sedan tidigare mycket kunskap kring varumärkeshantering och förändring 
av varumärken.  Det denna studie bidrar med är att applicera varumärkesteorier på 
koncept, i vårt fall två kända tv-program. Studiens ambition är att ge nytt ljus på om 
SVT, som public service-organisation, jobbar med På spåret och Så ska det låta som 
varumärken. Utifrån detta vill vi bidra med kunskap kring hur public service-
organisationer kan jobba med sina varumärken. Bidraget blir också att ge ökad 
förståelse för hur teorier framtagna för kommersiella organisationer kan användas i 
andra organisationer än för vilka teorierna är framtagna.   
 

1.4 Avgränsningar 
På grund av studiens ringa omfång har vi valt att göra ett antal avgränsningar i vårt 
arbete. Syftet är att förstå hur SVT jobbar med olika förändringar i sitt varumärke och 
vi kommer därför att enbart se det ur ett företagsperspektiv. Vi kommer inte titta till 
konsumenternas åsikter och uppfattning av de förändringarna som skett. Vidare gör vi 
en avgränsning och kommer inte att jämföra, för att se om vi kan hitta liknelser eller 
skillnader i andra program, utöver våra två utvalda. 
 
I vår studie kommer vi stundtals att gå in på och se till SVT:s konkurrenter i och med 
de kommersiella kanalerna. Vi kommer dock inte att titta på ämnet ur den konkurrens 
som kan uppstå internt mellan SVT:s alla kanaler. 
 

1.5 Bakgrund Public Service 
Varumärkena vi valt att fokusera vår studie på är inom SVT, närmare bestämt 
möjligheten att se tv-programmen På spåret och Så ska det låta som varumärken. 
SVT ägs av förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och 
Sveriges utbildningsradio AB. Sedan 2006 är Eva Hamilton VD för SVT. Företaget 
finansieras via tv- licensen av vilken 60 procent tillfaller SVT medan resterande 
fördelas på Sveriges radio (SR) och Utbildningsradion (UR). (SVT, 2011, b) 
Stiftelsen ska främja så kallad ”fri television” eftersom stiftelsen inte kan besluta om 
tilldelning av resurser eller programinnehåll. Grunden till denna organisation är att 
SVT inte ska vara styrt av politiska eller kommersiella intressen utan vara fria att 
granska olika påtryckningar på samhällets invånare. (SVT, 2011, c) Att SVT är ett så 
kallat public service-företag innebär kortfattat att de verkar ”i allmänhetens tjänst”, i 
Sverige syftar public service på radio- och tv-verksamhet. Bakgrunden till public 
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service kommer från England där public service blev känt via radioföretaget BBC. 
Begreppet innebär att medieföretag svarar för tv- och radiosändning på uppdrag av 
staten, ofta med statliga riktlinjer för verksamheten vilken finansieras via licenser. 
Ideologin bakom public service menar att medier bör ha ett samhälleligt ansvar. (NE, 
2011) 
 

1.6 Tidigare Forskning 
Forskning med liknande syfte som vårt har tidigare inte, vad vi hittat, gjorts. Ingen 
före oss har tidigare studerat och undersökt varumärken ur ett public service-
perspektiv, som vi har i syfte att göra. Det har dock gjorts mycket forskning inom de 
olika delområdena i vår uppsats. Vanligt är att forskare numera, på samma sätt som 
vi, väljer någon form av nisch när de studerar varumärken. Ett exempel som här kan 
nämnas är Erika Lundell (2007) som skrivit om Okonventionella varumärken: form, 
färg, doft, ljud. Avhandlingen belyser i vilken utsträckning okonventionella 
varumärkesobjekt fungerar och erkänns som registrerbara varumärken. Hon menar att 
traditionellt har varumärken utgjorts av ord och figurer som applicerats på varor eller 
förpackningar, men att företag i dagens varumärkestäta samhälle söker nya sätt att 
skilja sig från mängden och på så sätt fånga konsumenternas uppmärksamhet. Vi 
använder oss inte av denna avhandling i vårt arbete, vi kan dock se en intressant 
koppling i och med att hon liksom vi valt att utvidga begreppet varumärke och gett 
ämnet nytt ljus. 
 
Inom varumärkeshantering poängterar flera forskare vikten av konsistens i 
varumärket, men det finns även teoretiker som ifrågasätter detta. En aktuell 
avhandling inom denna fråga är Fredrik Törns (2009), han skriver om hur ett 
varumärke kan utnyttja inkongruens, framförallt i sin marknadsföring för att 
överraska konsumenterna.  Avhandlingen framhåller att inkongruent, ologisk och 
överraskande marknadsföring kan ge effektivitetseffekter för väl etablerade 
varumärken då överraskningsmomentet fångar kunders uppmärksamhet. Den påvisar 
också möjligheterna som finns för starka varumärken att göra något nytt med sitt 
varumärke. Starka varumärken bör kännas spännande och överraskande och kan inte 
förlita sig på att det som fungerar nu alltid kommer att göra det. Till skillnad från vår 
studie behandlar Törn (2009) förändring i marknadskommunikation medan vår 
inriktar sig på förändring av varumärken, likheten med vår uppsats består i den 
problematik som en förändring kan innebära för varumärkesarbetet.  Vi kommer att 
återvända till och se vad andra forskare sagt om denna fråga senare i vår referensram. 
 
Sist väljer vi här att behandla vår egen nisch med SVT, public service och tv-
programmen i fråga. Som sagts tidigare kan vi inte hitta någon med exakt eller 
liknande vår infallsvinkel som bland andra Emma Kindbom och Sofia Sundeby 
(2001) har skrivit sin avhandling om Public Service -Begreppets olika ideal och 
tolkningar. De menar att SVT borde diskutera sitt public service uppdrag mer och de 
kommer fram till att det borde ligga i SVT:s eget intresse att föra en dialog med alla 
inblandade om SVT:s syfte och visioner. Många av SVT:s medarbetare har en egen 
definition av public service och Kindom och Sundeby anser därför att SVT borde 
diskutera definitionen och vilka mål de ska arbeta mot inom organisationen. För att 
återkoppla här till vår studie presenterar denna avhandling en grund i SVT:s public 
service-uppdrag vilket även vi behandlar. Dock är public service endast ett av våra 
perspektiv på varumärken och således inte vårt huvudspår. Vi kommer också att ställa 
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public service-uppdraget i relation till varumärkeshantering, vilket inte denna 
avhandling behandlat. 

 



	  
8	  

2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ fallstudie 
För att uppfylla studiens syfte har vi gjort en fallstudie, detta då vi ville göra en 
ingående studie av ett specifikt fall. (Bryman, 2011) Detta innebär att fall från 
verkliga livet, i vårt fall tv-programs varumärken inom public service, studeras och vi 
använder det som empiriskt material i vår studie. (Gummesson i Gustavsson, 2010) 
Då vi vill ha information om hur SVT:s program jobbar med sitt varumärke har vi 
intervjuat personer med kunskap kring detta, en av tv-programmens producent, en av 
programmens projektledare samt med varumärkesansvarige på SVT. Vi fick kontakt 
med dessa genom SVT:s växel och kontaktade dem med en förfrågan om de ville 
ställa upp på intervju, samtliga accepterade. Empirin samlades in med syfte att få 
respondenternas syn på och erfarenhet av arbetet med tv- programmen. 
 
Studien är till sin ansats av kvalitativt slag men vissa kvantitativa moment 
förekommer. Kvalitativ ansats används då syftet med studien är att öka förståelsen för 
vårt fall samt att kvalitativ ansats ger utrymme för den komplexitet fallet besitter. I 
vårt fall består de kvalitativa inslagen av personliga intervjuer vilkas utförande 
presenteras närmare nedan. (Gummesson i Gustavsson, 2010) Gummesson (2010) 
fortsätter att en studie kan i huvudsak vara kvalitativ men ha kvantitativa inslag vilket 
är fallet med vår studie, då i form av tittarsiffror som vi valt att presentera för att i 
vissa fall kunna stärka vår argumentation.  
 

2.2 Datainsamling  
Studien består av både primär- och sekundärdata. Vår primärdata är de tre olika 
intervjuer vi har genomfört med Martin Sundborn som är producent för På spåret, Per 
Rådelius som är projektledare för Så ska det låta och Anna Haupt som är 
varumärkesansvarig på SVT. Intervjuerna har varit semi- strukturerade och 
genomförts via mailkontakt. Vi valde detta sätt då det i jämförelse med till exempel 
personliga intervjuer, är billigt och smidigt då ingen av parterna har behövt anpassa 
sig tids- och platsmässigt efter den andra utan svaren har kunnat ges när 
respondenterna själva känt att tiden funnits. Nackdelen med detta sätt är dock att det 
inte lämnas något utrymme för följdfrågor och har inte haft någon möjlighet att be 
dem utveckla svaren eller liknande. Detta problem har vi försökt överbygga genom att 
vi har hållit möjligheten för kompletterande frågor öppen.  
 
Vår sekundärdata består av information kring tv-programmens utformning, dess idé 
samt historik, informationen är hämtad från SVT:s hemsida. Vi har också 
sammanställningar av tittarsiffror som vi fått tillgång till via Mediamätning i 
Skandinavien (MMS), ett företag som för statisktik över tv-tittandet i Sverige. (MMS, 
2011) Nackdelen med användandet av sekundärdata är att vi inte själva kan styra över 
hur den är utformad eller kontrollera kvaliteten, detta är något vi varit medvetna om 
under insamlandet av data. Dock medför sekundärdata stora fördelar, då vi med hjälp 
av den får möjlighet att göra en analys av information och data som vi inom 
uppsatsens ramar inte kunnat samla in själva. (Bryman, 2011) 
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Vår empiri kommer att analyseras utifrån teorier på ämnet. Vi valde att genomföra 
denna kvalitativa undersökning då vi ville testa teorierna snarare än genomföra en 
generalisering. (Bryman, 2011) Detta innebär att vi arbetar huvudsakligen deduktivt 
eftersom vi har teorier och modeller vi applicerar på ett verkligt fall. (Gummesson i 
Gustavsson, 2010) Vi har genom vår referensram försökt ge namn till de mönster vi 
kan se och genom detta ge ett nytt perspektiv på varumärken inom public service-
organisationer samt förändring av dessa varumärken. Vår analys inleds redan då vissa 
delar av empirin samlats in, och efter det har det skett växelvis med empiriinsamling 
och analys av data. Detta medför att den inledande analysen kan ha påverkat nästa 
steg i datainsamlingsprocessen. (Bryman, 2011)   
 

2.3 Metodkritik 
Genom alla uppsatser måste författarna försöka hålla en hög grad av objektivitet och 
ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som behandlas, så också vi. 
Detta är dock inte helt genomförbart då vi som författare påverkar allt från val av 
forskningsområde, frågeställningar, metodval, analys och slutsatser. (Bryman, 2011) 
Ett annat problem ur objektivitetssynvinkel kan vara att åsikterna vi fått från 
respondenterna kan vara färgade av deras egna åsikter, vi anser dock att på grund av 
att SVT är public service och inte drivs med vinstintresse blir risken mindre. Detta på 
grund av det publika intresse som medför en annan transparens än vad som finns i 
andra organisationer. Som vi tog upp tidigare finns risken att vi låtit våra egna åsikter 
färga våra frågor till respondenterna, våra tolkningar av svaren och den övriga data. 
Vi har dock varit medvetna om detta under hela arbetets gång, och då vi jobbat med 
att få bort så mycket ogrundade åsikter som möjligt, anser vi att risken för detta 
minskat. 
 

2.3.1 Kvalitetskriterier  
Gällande frågan hur en kvalitativ studie bör bedömas finns det flera åsikter. Ett antal 
forskare tillämpar begreppen validitet och reliabilitet, vilka i huvudsak används inom 
kvantitativ forskning men anpassar då begreppen efter en kvalitativ studie. Andra 
forskare tillämpar begreppen äkthet och tillförlitlighet. Vi kommer nedan att diskutera 
vår studies kvalitet utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet, inom dessa begrepp 
ryms även validitet och reliabilitet, om än med andra namn. (Bryman, 2011) 
 
Begreppet tillförlitlighet består av komponenterna trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och objektivitet. Trovärdighet handlar om huruvida vi har uppfattat vårt 
empiriska material på rätt sätt och gett respondenterna möjlighet att se eventuella 
misstolkningar. Då våra intervjuer skedde via mail anser vi att detta inte är något 
problem eftersom respondenterna själva skrev ner sina svar utan vår inblandning. 
Naturligtvis kan vi alltid ha misstolkat vad respondenterna skrivit, likväl som de kan 
ha missuppfattat våra frågor, något vi försökt undvika genom att tydligt förklara 
studiens syfte och sammanhang för respondenterna. Studiens överförbarhet är liksom 
de flesta kvalitativa studiers låg eftersom den sker i ett unikt sammanhang, dock 
ämnar vi detaljerat redogöra för studiens förutsättningar och komponenter vilket 
möjliggör för andra att själva se i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras 
på andra fall. Detaljerad redogörelse för studiens genomförande stärker även 
pålitligheten. Sista delkomponenten i begreppet tillförlitlighet är studiens objektivitet, 
vilket vi redan ovan diskuterat problemet med. Dock tåls det att upprepas att vi är 
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medvetna om vår oförmåga att vara objektiva men vi har försökt att i mesta möjliga 
mån inte låta våra egna åsikter och förförståelse påverka resultatet. (Bryman, 2011) 
 
Det andra kvalitetskriteriet är studiens äkthet eller autenticitet. Ett begrepp vars 
kriterier är att studien ska ge respondenterna en bild av vad andra personer i miljön 
tycker, hjälpa respondenterna att bättre förstå sin situation, ge dem möjlighet att 
förändra sin situation samt ge en rättvisande bild av respondenternas åsikter. 
(Bryman, 2011) Då vårt empiriska material består av intervjuer med tre personer inom 
samma företag ger vi deltagarna en bild av vad andra i liknande situation tycker samt 
att vi hoppas att detta bidrar till ytterligare kunskap om situationen. Dock är studien 
inte främst ämnad att ge deltagarna mer kunskap utan snarare illustrera en situation. 
Vidare anser vi att vi har gett en rättvisande bild av respondenternas svar då vi inte 
varit inblandade i nedtecknandet av dem och därmed inte haft möjlighet att uppfatta 
fel eller snedvrida svaren. Här finns naturligtvis också risken att vår egen förförståelse 
påverkat hur vi tolkat svaren vilket leder till att resultatet kan bli annat än vad 
respondenten avsåg. Även detta avhjälper vi med att ha så tydliga frågeställningar 
som möjligt.  
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3. Referensram 
	  
Referensramen är menad att först introducera en grundläggande bild av vad ett 
varumärke är och vad det består av, för att sedan visa på vad som har sagts gällande 
förändring av varumärken. Slutligen visar vi på hur marknadsföring tar sig i uttryck i 
icke-kommersiella organisationer för att bättre kunna förstå SVT som en public 
service-organisation och de svårigheter detta kan medföra. Teorierna vi valt är ett 
urval ur en uppsjö av varumärkesteorier men vi presenterar här de teorier som vi anser 
bäst hjälper oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  
 

3.1 Vad är ett varumärke? 
Vi vill här ge en grundläggande syn på varumärken, vi kommer att gå in på och 
redogöra för vad ett varumärke är och vad olika forskare har för perspektiv på det. 
Detta för att se om våra valda tv-program, utifrån teorierna, kan klassificeras som 
varumärken.  
 
Ett varumärke är enligt Keller (2008) ett sätt att särskilja en produkt från en annan. En 
annan den definition av ett varumärke och kanske den som de flesta kända namn inom 
marknadsföring hänvisar till är American Marketing Associations, de definierar ett 
varumärke som: ”a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, 
intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to 
differentiate the from those of competitors” (Kotler & Keller, 2006, s. 274). 
 
Ett varumärke är något som gör att kunder upplever ett mervärde vid köp av en 
produkt eller tjänst. Något som får kunder att känna att de får något extra utöver den 
fysiska produkt eller tjänst de tillgodogjort sig. Ett varumärke är också något som gör 
att kunder särskiljer produkter ifrån varandra och genom detta väljer kunder en viss 
produkt över en annan liknande. Ytterligare aspekter av varumärken är att de 
förmedlar en trygghet till kunderna som vet vad varumärket står för och vad de kan 
förvänta sig av det. Detta leder också till lägre sökkostnader eftersom kunderna redan 
har information om varumärket innan de ens har testat det. (Falonuis, 2010) Kotler 
och Keller (2006) menar att kunder lär sig genom varumärket, genom tidigare 
erfarenheter från produkten och marknadsföringen kring den, vad som tillfredsställer 
deras behov och vad som inte gör det.  
 
de Chernatony och McDonalds (1998) definition av varumärken skiljer sig från andra 
forskares då de menar att ett varumärke innebär i vilken grad en produkt eller tjänst 
kan utökas för att ge ytterligare mervärde till kunden. De menar att ett varumärke 
består av fyra nivåer, den allmänna, den förväntade, den utökade och den potentiella. 
Den allmänna nivån handlar om varans förmåga att uppfylla kundens grundläggande 
behov, denna nivå innehåller det som är lättast för konkurrenter att kopiera. Nivå två, 
den förväntade, innebär att varan värderas efter dess förmåga att tillfredsställa 
kundens lägsta krav för köp till exempel efter varans förmågor, priset eller efter 
tillgängligheten. Med kundens erfarenhet stiger dock också kundens krav, så nivå tre 
innefattar de emotionella värden som varan ger kunden. Med ytterligare erfarenhet av 
varumärket, ökar också kundens benägenhet att vara kritisk, här måste företaget 
därför se till att varumärket inte åker ner till nivå två igen. För att nå till nivå fyra 
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menar de Chernatony och McDonald (1998) att det endast är kreativiteten som sätter 
gränsen för hur mycket varumärket kan mogna till den potentiella nivån, här måste 
företag hela tiden utveckla produkten och lägga till nya värden för kunden. 
 
Teoretikernas syn på varumärken ovan har sin utgångspunkt i produktmarknadsföring 
vilket länge varit det rådande synsättet inom marknadsföringsforskningen. Vårt fall 
handlar om tv-program, vilka skapar underhållning, något som är att betrakta som en 
tjänst enligt definition av Wilson,  Zeithaml, Bitner och  Gremler (2009) som menar 
att en tjänst är en handling, process och prestation. Gällande vad ett varumärke är så 
gör distinktionen mellan produkt- och tjänstemarknadsföring ingen skillnad och 
anledningarna att använda varumärken är desamma för både varor och tjänster. 
(Turley & Moore, 1995) Detta gör att ovanstående teorier gäller även för de koncept 
vi undersöker trots att teoretikernas diskussion har sin utgångspunkt i 
produktvarumärken.  
 

3.2 Ett varumärkes beståndsdelar 
I detta avsnitt kommer vi att utgå från Aakers (2002) modell över hur varumärken är 
uppbyggda och vilka dess huvudbeståndsdelar är. För att styrka hans argument ser vi 
även till vad andra forskare sagt inom de fyra områdena som Aaker (2002) tagit fram, 
dessa åsikter har vi ingen intention att gå in på i analysen utan använder dem här för 
att stärka Aakers (2002) argument. Detta gör vi för att få en heltäckande bild över ett 
varumärkes olika beståndsdelar. Vi kommer i vår analys att applicera modellen på 
våra valda program för att se vilka delar som påverkas av en förändring.  
 
David A. Aakers (2002) modell visar hur ett varumärkesvärde skapas. Han menar att 
detta värde består av en uppsättning tillgångar som är kopplade till varumärkets namn 
och symbol och bidrar till det värde produkten eller tjänsten ger till företaget och 
företagets kunder. Beståndsdelarna är enligt honom: kännedom, lojalitet, upplevd 
kvalité och associationer. Han fortsätter att varje kategori skapar värde på en mängd 
olika sätt och menar att på grund av detta måste företagen vara medvetna om vilka 
delar som påverkas när diverse förändringar i varumärket utförs.   
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Aakers modell: 
 

 
 
Figur 1. Beståndsdelarna i ett varumärke som skapar varumärkesvärde. Framtagen 
utifrån Aaker, (2002) s. 9. Tolkad av författarna. 
 

3.2.1 Upplevd Kvalité 
Att kunderna upplever att ett varumärke står för högre kvalité än dess konkurrenter är 
det som enligt Aaker (2002) leder till de största konkurrensfördelarna. Detta på grund 
av att den upplevda kvalitén är en av de mest påverkande faktorerna till hur ett 
varumärke uppfattas av konsumenterna. Aaker (2002) menar också att den upplevda 
kvalitén är den viktigaste aspekten i kundernas uppfattning om varumärket. Han 
fortsätter att om den upplevda kvalitén förbättras kommer kundens uppfattning om 
andra delar av varumärket även dem att förbättras, samma sätt om den upplevs som 
sämre. Sist säger Aaker (2002) att det även är den upplevda kvalitén som kan ses som 
det mest drivande till ekonomisk framgång. Detta i sin tur kan leda till, åtminstone i 
vissa branscher, att företag får ett positivt prispremium vilket i sig resulterar i att de på 
sikt kan ta ut högre priser och på så sätt bli mer lönsamma. (Aaker, 2002) 
 
Haig (2006) nämner att ett företag inte bara måste hålla vad de lovar i sina uttalanden 
och i sin marknadsföring utan det är också viktigt att de håller en jämn kvalitetsnivå. 
Detta då kunder måste kunna lita på att ett företag fortsätter att prestera i nivå med 
tidigare produkter. 
 

3.2.2 Kännedom 
Ett välkänt varumärke skapar fördelar genom att det bemöts positivt. Det räcker dock 
inte att bara sikta på hög kännedom utan företaget måste också tänka på strategisk 
kännedom. Med andra ord räcker det inte med att vara känd – utan varumärket måste 
vara känt för rätt saker och på så sätt undvika att bli känt av fel anledningar. Aaker 
(2002) säger att det har visat sig att när ett val ska göras mellan olika varumärken, har 
alltid det välkända märket ett försprång – oavsett produkt. Den ultimata kännedomen, 
det som ofta eftersträvas, är när en kund bara kan nämna ett varumärke inom en viss 
produktkategori. Dock finns det även risker här i att ett varumärke kan bli så pass 
välanvänt att det blir en synonym till produkten. Ett annat mått inom området 
kännedom, är i vilken mån varumärket har blivit en del av människors liv. Det handlar 
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om vad som kan kallas acceptans – det vill säga hur gärna kunderna vill ha ett visst 
varumärke i jämförelse till konkurrentens. (Aaker, 2002) 
 
Parment och Söderberg (2010)  tar också upp kännedom, eller som de uttrycker det, 
uppfattning. Enligt de utgörs ett varumärke av marknadens eller kundens uppfattning. 
De menar att det är den uppfattningen som är det väsentliga, inte den för företaget 
tänkta eller den önskade. Ett varumärke måste därför vara lyhört för vad marknaden 
säger för att kunna sammanföra dessa två uppfattningar så marknadens uppfattning 
stämmer överens med det företaget vill förmedla. 
 

3.2.3 Lojalitet 
Ett starkt varumärke bygger till stor del på att det finns en lojal kundbas. 
Märkeslojaliteten är därför essentiell för att kunna öka varumärkesvärdet. Aaker 
(2002) talar här om att det är viktigt att inte bara fokusera på sina kunder utan också 
på dem som inte för tillfället är lojala för att då kunna öka antalet lojala kunder. 
Lojala kunder hjälper inte bara till med att öka varumärkesvärdet utan dessutom till 
att minska marknadsföringskostnaderna. Detta inte minst genom att det kostar mindre 
att behålla en befintlig kund än vad det kostar att skaffa en ny, men också genom den 
positiva word-of-mouth lojala kunder hjälper till att sprida. (Aaker, 2002) 
 
Parment och Söderlund (2010) talar också om lojalitet och väljer att definiera det 
som: ”kundens förhållande till ett visst objekt över tiden, i termer av såväl beteende 
som mentalitet.” (s.128) De menar att detta är av stor vikt att jobba med då det kan 
medföra stora fördelar. Här tar de, på samma sätt som Aaker (2002), upp att 
fördelarna som främst uppstår är att lojalitet leder till lägre kostnader i form av 
marknadsföring. Detta dels genom att företaget inte måste presentera sig och sin 
verksamhet i varje marknadsföringskampanj men också återigen genom den positiva 
word-of-mouth. 
 

3.2.4 Associationer 
En nyckel till ett framgångsrikt varumärke är att veta vad varumärket står för och hur 
detta uttrycks till kunderna. Företag måste vara medvetna om vad kunden associerar 
varumärket med. Dessa associationer kan till exempel vara till ett produktattribut, en 
känd varumärksambassadör eller en viss symbol, och de kan komma att påverka hur 
kunden ser på varumärket i stort. Begreppet associationer kan även här bytas ut mot 
ett mer etablerat begrepp, nämligen image, det vill säga hur företaget vill att 
varumärket ska ses av marknaden. Varumärkets identitet måste utvecklas så den är 
tydlig och så att kunden kan relatera sin egen image till den. En kunds image kan 
dock förändras och utvecklas över tiden vilket innebär att det som fungerar idag 
troligtvis inte fungerar i samma utsträckning imorgon. Därför måste ett företag ha en 
klar uppfattning om vad som är rätt i tiden och vilken typ av värderingar som gäller 
för målgruppen, och för tillfället, för att kunna utvecklas med dem. (Aaker, 2002) 
 
Bengtsson och Östberg (2006) talar också om hur varumärket måste stämma överens 
med kundens självuppfattning. De talar om märkning och menar att det blivit allt 
viktigare idag då det är en viktig ingrediens i människors identitetsskapande. Det har 
idag blivit viktigare för individen att uttrycka sin identitet och nu mer än någonsin 
görs detta genom konsumtion. 
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3.3 Konsistensens vara eller icke vara 
Debatten om huruvida ett varumärkes budskap ska vara detsamma över tiden eller inte 
kan göras lång. Vi vill här ta upp vad olika forskare kommit fram till i frågan. Detta 
för att senare kunna analysera om SVT följer teorierna i deras förändringsarbete. 
 
Den klassiska synen på varumärken är att det krävs en viss konsistens i det. Keller 
(2000) talar om att världens starkaste varumärken delar tio egenskaper varav en av 
dessa tio är just att: varumärkena är konsistenta, företag ska vara säkra på att 
varumärket inte sänder ut blandade och motsägande budskap. Parment (2008) säger 
att konsistens bör finnas på två sätt, dels ska varumärket signalera samma 
grundläggande värden över tiden och dels ska det finnas en samstämmighet mellan 
alla olika marknadskommunikationskanaler företaget använder sig av. Varumärket får 
inte gå förlorat i en kakofoni av blandade budskap som sänds ut till kunderna (Keller, 
2000). Jobber och Fahy (2009) stärker resonemanget och menar att eftersom 
konsumenter ständigt bombarderas av olika meddelanden krävs ett konsistentt 
budskap för att nå fram genom detta informationsbrus. 
 
Håkansson och Wahlund (1996) talar om att ett varumärke är en pålitlig signal för en 
viss fördel per krona. Med detta menar de att ett varumärke ska kunna användas som 
ett riktmärke för att kunden ska veta värdet i produkten eller tjänsten. De fortsätter 
med att för att detta ska fungera måste företaget leva upp till kundens förväntningar. 
Detta på grund av att en användare som litar på varumärket också kommer att vara 
lojal mot det. För att kunna uppnå detta måste varumärken visa konsistens och 
upprätthålla en viss produkt- eller servicenivå. de Chernatony och McDonald (1998) 
instämmer och säger att varumärkets framgång är resultatet av dess förmåga att 
bibehålla unika och relevanta mervärden som motsvarar användarens behov, i 
konkurrens med andra varumärken. 
 
Många talar för konsistens i varumärket men Keller (2000) fortsätter med att företag, 
för att kunna upprätthålla ett starkt varumärke, måste hitta den perfekta balansen 
mellan kontinuitet i marknadsbudskapen och de förändringar som krävs för att 
varumärket ska fortsätta vara relevant.  Även Parment (2006) talar om detta och säger 
att ett varumärke måste vara proaktivt för att kunna överleva, att det handlar om att 
hänga med i utvecklingen. Parment fortsätter att varumärket trots dessa förändringar 
dock måste vara sant mot sin identitet och sina grundläggande värderingar. 
 
Det finns också många teoretiker som förespråkar förändring och inkongruens i 
varumärken. Ett av de tunga namnen inom varumärkesbyggnad, Kapferer (2004), 
diskuterar motsättningen mellan konsistens i varumärken och förändringar i 
samhället. Han säger att det är nödvändigt för varumärken att förändras i takt med att 
samhället utvecklas och förnyas för att varumärket ska fortsätta att kännas aktuellt. 
Kapferer (2004) säger att ”a brand which does not change with the times fossilises 
and looses its relevance.”(s. 218) Han menar att endast genom förnyelse kan 
varumärken överleva. Dessutom, menar Parment och Söderlund (2010), att 
konsumenter idag vill bli överraskade och förvånade över vad de får, de vill inte 
uppleva att ett varumärke känns förutsägbart. 
 



	  
16	  

Inom marknadsföring och varumärken är Alex Bogusky ett välkänt namn som 
verksam marknadsförare. Enligt honom kommer framtidens marknadsföring 
kännetecknas av överraskningar i motsats till tidigare marknadsföring som syftade till 
konsistens och enhetlighet. (Bogusky, 2010) Detta stöder Kapferer (2004) då han 
också anser att marknadsföringen måste vara öppen för förändring allt eftersom 
samhället omkring förändras.  
 
Det svåra för företag är att hantera denna konflikt då, som många teoretiker visat, 
konsistens i varumärkeskommunikation är av största vikt. Företag behöver förändra 
sig men samtidigt bevara sin identitet och ha kontinuitet i den information de 
kommunicerar. Kapferer (2004) beskriver denna situation som en pendel som går 
fram och tillbaka mellan konsistens och förändring.  Företag växlar mellan att förnya 
och förändra sig samtidigt som de också faller tillbaka på sin grund och sin identitet. 
 

3.3.1 Kapferers varumärkesmodell 
På nästa sida visar vi en modell framtagen av Kapferer (2004) där han frågar sig vilka 
egenskaper som är nödvändiga för varumärket. Grunden i förändring anser Kapferer 
(2004) vara att behålla varumärkets kärna, de karaktärsdrag som anses viktigast för 
varumärket, utan vilka varumärket inte skulle kunna existera. Dessa är drag som är så 
pass betydelsefulla för varumärket att dess kunder inte skulle tycka att det var samma 
varumärke utan dem. Kapferer (2004) beskriver modellen som att den består av flera 
lager och längst inne finns denna kärna av varumärkets viktigaste egenskaper. Runt 
kärnan finns ett antal lager vilka består av varumärkets andra egenskaper. Ju viktigare 
egenskap desto närmre ligger den kärnan. Egenskaper som konsumenter inte anser 
som speciellt viktiga för varumärket återkommer i de yttre lagren. Dessa yttre 
egenskaper, som inte anses så betydelsefulla för varumärkets existens, kan tillkomma, 
förnyas, förändras eller helt tas bort. Dock kan även dessa egenskaper med tiden 
komma att bli så pass viktiga att de ingår i varumärkets kärna, liksom kärnegenskaper 
kan minska i betydelse och komma att bli yttre egenskaper. För att lyckas med 
förändring är det därför viktigt att veta vad kunderna anser vara varumärkets 
essentiella egenskaper, dess kärna, för att på så sätt inte förändra dessa egenskaper. 
När en kärnegenskap måste förändras bör företaget verka för att förändra kundernas 
syn på egenskapen, så att egenskapen degraderas och ses som en yttre egenskap. 

Vi kommer att använda denna modell för att förstå vilka delar i våra valda program 
som kan förändras och vilka som inte bör ändras på. Vi kommer utifrån modellen att 
identifiera olika komponenter i tv-programmen för att sedan se hur 
programredaktionerna har jobbat med förändring av dessa samt om deras arbete 
överrensstämmer med vad teorin förespråkar. 
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Kapferers modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Ett varumärkes förmåga att förändras. Framtagen utifrån Kapferer (2004) s. 
221. Tolkad av författarna.  
 

3.4 Marknadskommunikation i icke- kommersiella organisationer 
Marknadsföring behövs närhelst någon vill påverka någon annans beteende. Detta kan 
vara då företag lockar konsumenter till köp, så kallad extern marknadsföring, men 
även internt med syfte att påverka medarbetarnas beteende. Samma företeelser 
förekommer även inom icke-vinstdrivande organisationer men då med målen att till 
exempel samla in donationer, få volontärer eller upplysa om sitt problem. Även inom 
den offentliga sektorn förekommer samma företeelser vilket gör marknadsföring till 
ett nödvändigt medel för att påverka kunders, medarbetares och övriga intressenters 
beteenden. (Andreasen & Kotler, 2003)  
 
Följande stycken presenterar närmre hur marknadsföring tillämpas i andra 
organisationer än de på en kommersiell marknad. Vi vill genom denna diskussion se 
ämnet ur ett nytt perspektiv och visa på hur marknadskommunikation i andra typer av 
organisationer kan se ut. Vi kommer speciellt att diskutera de svårigheter som denna 
typ av organisationer har, till skillnad från kommersiella organisationer, för att i 
analysen se om dessa är aktuella för SVT. Att vi fokuserar på svårigheter beror på att 
det finns en mängd olika kriterier för vad en icke-kommersiell organisation är och vår 
tanke är dessa organisationers svårigheter kan hjälpa oss förstå de företeelser som gör 
SVT speciellt.  
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De marknadsförings- och varumärkesteorier vi presenterat i föregående kapitel är 
framtagna för företag som verkar på kommersiella marknader vilket gör att dessa 
teorier inte helt stämmer överens med de behov icke-vinstdrivande organisationer har. 
Redan 1969 gjordes det dock ett försök att bredda marknadsföringsbegreppet, inom 
vilket varumärken är en del, till att anpassas även efter icke-vinstdrivande 
organisationer, då av Kotler och Levy (1969). Sedan dess har litteraturen kring icke-
kommersiell marknadsföring exploderat till att idag vara ett stort ämnesområde med 
mycket skrivet samt även en egen tidning, International Journal of Nonprofit & 
Voluntary Sector Marketing. Kotler och Levy (1969) argumenterar för att 
marknadsföring är betydligt mer än det tidigare rådande synsättet, att sälja produkter, 
och menar att även icke-vinstdrivande organisationer har samma behov av 
marknadsföring som vinstdrivande företag. Vidare menar Andreasen & Kothler 
(2003) att kommersiella och icke-kommersiella organisationer liknar varandra på flera 
områden varpå marknadsföringsteorierna från den kommersiella marknaden kan 
appliceras på icke-vinstdrivande organisationer, om än med viss modifikation. 
 
De marknadsföringsverktyg för non-profit organisationer som Andreasen & Kotler 
(2003) behandlar är i mycket desamma som används för kommersiella organisationer. 
De diskuterar bland annat kundorientering, segmentering, positionering och 
varumärkeshantering, vilka alla är kända fenomen inom kommersiell marknadsföring. 
Skillnaden är att verktygen ibland är anpassade efter non-profit organisationer och 
deras förutsättningar. Vidare menar Andreasen & Kotler (2003) att icke-kommersiell 
marknadsföring kan vara svårare än den kommersiella. De presenterar ett antal 
skillnader mellan de båda formerna av marknadsföring och menar att några av de 
utmärkande dragen för icke-kommersiella organisationer är:  
 

- Svårt att veta kunders preferenser, åsikter och attityder då det inte finns så 
mycket sekundärdata om detta tillgänglig. Dessutom är data svår att få tag på 
då dessa frågor ofta rör känsliga eller komplicerade ämnen vilket gör att data 
som går att få fram genom undersökningar inte alltid är korrekt. 
 

- Organisationer på en icke- kommersiell marknad är låsta vid sina mål och kan 
därför inte anpassa sig efter kunders önskemål. 

 
- Kunder ombeds att engagera sig i frågor som de inte är insatta i och det är 

organisationernas jobb att både informera om dessa frågor samt att få 
kunderna att tycka de är så viktiga att de vill ge av sina resurser. 

 
- Svårt för kunder att utvärdera och se resultat av sina insatser. Flera insatser är 

dessutom i förebyggande syfte vilket innebär att om organisationen lyckas 
med sitt uppdrag kommer företeelsen de verkar mot aldrig att inträffa. 

 
Vanligt är att icke-kommersiell marknadsföring är utformad för ideella organisationer 
som verkar för något samhälleligt ändamål samt att verksamheten finansieras via 
bidrag och donationer. (Andreasen & Kotler, 2003) Denna litteratur är relevant då 
SVT i likhet med ideella organisationer verkar för samhälleliga ändamål.  
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3.4.1 Marknadsföring i offentlig sektor 
En typ av organisation med förutsättningar som skiljer sig från de kommersiella, och 
som sällan förekommer i marknadsföringssammanhang är offentliga organisationer. 
Dessa kan räknas till icke-vinstdrivande organisationer då vinst inte är deras 
huvudsakliga mål. Dock är marknadsföringslitteraturen inom icke-vinstdrivande 
marknadsföring inte anpassad efter offentliga organisationer då den i mycket 
behandlar hur organisationer ska jobba med insamlingar, bidrag och attrahera 
volontärer, (Andreasen & Kotler, 2003) något som inte är aktuellt för offentliga 
organisationer. Vi kommer att använda oss av dessa teorier för att kunna undersöka 
om de svårigheter som offentliga organisationer har påminner om dem vi kan se hos 
SVT. Detta även om SVT inte själva är en offentlig organisation. 
 
Inom marknadsföring för den offentliga sektorn har Stensson (2002) kommit med ett 
bidrag genom en handbok i grundläggande marknadsföring anpassad för offentliga 
organisationer. Stensson menar att de främsta skillnaderna mellan en politiskt styrd 
organisation och en vinstdrivande är hur resurser skapas, hur verksamheten styrs och 
organisationens uppdrag. Dessa skillnader avspeglas i marknadsföringen vilken då 
fyller olika funktioner i båda typerna av organisation. Marknadsföring i offentlig 
sektor kan fylla funktioner som att erhålla mer resurser, ge information om ens 
existens och tillgänglighet och påverka samhället. De marknadsföringsverktyg som 
Stensson presenterar och rekommenderar för offentliga organisationer i deras möte 
med konkurrens även här är i stort samma modeller som används inom kommersiell 
marknadsföring. Svårigheten här är att ange mål för marknadsföringen. Detta då 
målen för hela organisationen kan vara svåra att mäta, otydligt definierade eller svåra 
att se resultatet av. Orsaker till detta är att målen ofta är kvalitativa till sin karaktär 
samt att de är uppsatta för att spegla befolkningens åsikter vilket kan leda till stor 
bredd och svårighet att ange konkreta mål. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att mycket av marknadsföringslitteraturen är 
densamma för kommersiella respektive icke-kommersiella organisationer men den är 
utvecklad för vinstdrivande företag och sedan har flertalet försök gjorts till att anpassa 
dessa teorier till övriga organisationer. Vi har dock valt att presentera ovanstående 
perspektiv för att belysa SVT:s unika situation som en organisation inom public 
service. Detta innebär att SVT har karaktärsdrag vilka överensstämmer med båda 
dessa typer av organisationer, vilket kommer att behandlas i analysen.  
 

3.5 Diskussion kring referensramen 
Flertalet av våra teorier är framtagna med produkter i åtanke då 
produktmarknadsföring länge stått i fokus inom marknadsföringen och var det 
dominerade synsättet när flertalet av de teorier vi idag använder togs fram. Vi 
kommer att använda dessa teorier i vår studie vilken tillhör tjänstmarknadsföring, då 
underhållning tydligt överensstämmer med de kriterier som finns gällande 
tjänstemarknadsföring.  Teorierna kring varumärken och dess beståndsdelar är 
applicerbara på vår studie eftersom varumärken används av samma anledningar i 
tjänst- och produktmarknadsföring. (Turley & Moore, 1995) Referenserna bakom 
kapitlet icke-kommersiella organisationers marknadsföring är redan framtagna för 
tjänstemarknadsföring varför problematiken kring produktmarknadsföring inte heller 
här är aktuell.  
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4. Empirisk analys 
	  
I detta stycke ämnar vi att presentera vår insamlade empiri för att koppla ihop denna 
med ovanstående referensram. Vi vill diskutera huruvida vi kan se På spåret och Så 
ska det låta som varumärken och vad som i så fall gör dem till det. Genom modellen 
över ett varumärkes beståndsdelar vill vi visa på vad detta innebär för programmen. 
Vidare till hur programmen har förändrats och med det vilka beståndsdelar som har 
påverkats av förändringen. Teorin om varumärkesförändring är menad att ge oss en 
inblick i vilka delar i ett varumärke som kan förändras och vilka delar som borde 
hållas intakta. Slutligen kommer vi här att diskutera hur programmen jobbar med sitt 
public service-uppdrag.  
 

4.1 Programinformation 
Vi börjar detta avsnitt med en presentation av de båda programmen, deras utformning, 
idé samt historik. Vi beskriver här de mest uppenbara förändringarna som skett under 
de senaste åren. Vi avslutar med en sammanställning över hur tittarsiffrorna sett ut 
varje säsong åren 2002 till 2010. 
 

4.1.1 Så ska det låta 
Så ska det låta är ett musikunderhållningsprogram i vilket kända artister bjuds in för 
att tillsammans med en eller flera lagkamrater samt en pianist tävla mot ett annat lag. 
Programmet går ut på att artisterna genom sång och show underhåller samtidigt som 
lagen tävlar emot varandra genom sin musikkunnighet. Programmet sänds i år (2011) 
för 16:e säsongen sedan starten 1997. (SVT, 2011, d) Årets säsong, 2011, beskriver 
SVT som: ”tolv musikfighter där folkkära artister blandas med Sveriges färskaste i 
spännande konstellationer och dueller” (SVT, 2011, d). 
 
Programmet började sändas 1997 med Peter Harrysson som programledare samt 
Robert Wells och Anders Berglund som pianister. Peter Harrysson var sedan 
programledare fram till 2006 då Peter Settman tog över. Pianisterna har dock bytts ut 
ett flertal gånger, och 2011 fick de återigen nya pianister i Marika Willstedt och 
Angelica Alm. Totalt har programmet haft sju olika pianister sedan starten. (SVT, 
2011, d) Under programmets livstid har man även utvecklat konceptet genom att 
förändra de olika tävlingsgrenarna. 
 

4.1.2 På spåret 
På spåret är en originalidé utvecklad av Sveriges Television i Göteborg. På spåret är 
ett underhållningsprogram där kända personer tävlar i par mot varandra om titeln På 
spåret mästare. Gästerna tävlar i en geografisk frågesport där de genom ledtrådar ska 
lista ut “Vart är vi på väg” för att sedan besvara frågor relaterade till olika städer. 
Även ämnen såsom kända personer, årtal och musik finns med i tävlingen. (SVT, 
2011, e) 
 
På spåret började sändas 1987 då med Ingvar Oldsberg som programledare. Oldsberg 
ledde programmet fram till 2009 då Kristian Luuk tog över. Vid programledarens sida 
finns det en domare, idag är det Fredrik Lindström som hjälper Luuk. Totalt har På 
spåret haft fyra olika domare sedan start, plus att Ingvar Oldsberg var ensam i sju 
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säsonger. Tittarframgångarna för På spåret har varit konstant höga genom åren, och 
toppnotering registrerades i mars 1990 då 3,7 miljoner svenskar bänkade sig framför 
tv:n för att se vart resan gick. (SVT, 2011, e) 
 

4.1.3 Tittarsiffror genom åren: 
Vi visar här hur tittarsiffrorna för de båda programmen sett ut under åren 2002 till 
2010. Vi kommer att använda oss av dessa siffror för att kunna analysera utvecklingen 
genom åren. Vi kommer även att se om vi kan se några mönster i och med de 
förändringar som skett och hur tittarsiffrorna utvecklats. 

 

Figur 4. Tittarsiffror för På spåret och Så ska det låta år 2002 - 2010. (MMS, 2011)  
 

4.2 På spåret och Så ska det låta som varumärken 
Enligt teorierna vi tog upp i referensramen så finns det många olika definitioner på 
vad ett varumärke är och vad det består av. Vi kommer här nedan att gå in på olika 
definitioner för att applicera dessa på vårt fall. Vi vill se huruvida vi kan se På spåret 
och Så ska det låta som varumärken, och vad som i så fall gör dem till det. Vi 
kommer också att föra en argumentation om hur lyckosamt detta är. Vi kommer att se 
till vad några av de teoretiker vi tidigare nämnt har sagt för att sedan jämföra detta 
med programkoncepten och det som Martin Sundborn (2011) och Per Rådelius 
(2011), från de båda produktionerna kring programmen tagit upp i våra intervjuer. 
 
En definition på ett varumärke som vi tagit med oss från den referensram som vi 
tidigare presenterat, är Kellers (2008). Han menar att definitionen på ett varumärke är 
något som skiljer en vara från en producent, från den vara tillverkad av en annan. Det 
är något som gör att kunden känner att de får något extra utöver den fysiska produkt 
eller tjänst som de tillgodogjort sig. För att förenkla det hela: det är vad som gör att 
kunden väljer en viss produkt eller tjänst istället för en annan. Detta är ett tankesätt 
som vi menar att de båda produktionerna är medvetna om eftersom de båda anser att 
de konkurrerar med de kommersiella kanalerna om tittarna på fredagskvällarna. För 
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att få kunderna (tittarna) att väja På spåret har de i produktionen ett tydligt syfte med 
programmet och gjort upp mål som de jobbar mot. Enligt Martin Sundborn (2011), 
producent hos På spåret, är syftet med programmet att vara ett stort 
underhållningsprogram i televisionen, de vill vara det största programmet. De vill 
vara en bred angelägenhet och underhålla på ett meningsfullt sätt och nå alla 
målgrupper, smart och snällt. Så ska det låtas syfte är enligt Per Rådelius (2011), 
projektledare för Så ska det låta, i första hand att underhålla med Sveriges främsta 
artister. Han fortsätter att de med programmet dessutom vill ha vissa pedagogisk 
inslag eftersom de leker med ord och bilder i musikaliska kunskaper.  
 
Vi ställer Kellers (2008) definition i relation till vad de Chernatony och McDonald 
(1998) säger att ett varumärke är. de Chernatony och McDonald (1998) talar om hur 
ett företag kan utvidga sitt eget erbjudande för att bättre kunna konkurrera om 
konsumenterna. Ur ett tv-perspektiv menar Sundborn (2011) att det är bra att vara 
försiktig med förändringar, att det ibland finns det en förändringsiver hos 
programmakare som inte alltid är i synk med det publiken vill ha. Produktionen kring 
På spåret har därför beslutat sig för att skruva och utveckla lite i taget. På samma sätt 
menar Rådelius (2011) att de jobbar med Så ska det låta, han säger att utmaningen i 
att förnya och uppdatera programmet är att kunna komma med nya idéer samtidigt 
som de behåller kärnan och igenkänningen av programmet. Sundborn (2011) och 
Rådelius (2011) synsätt talar här till viss del emot det resonemang som de Chernatony 
och McDonald (1998) för, att det endast är kreativiteten som sätter gränsen för hur 
mycket ett varumärke kan mogna. de Chernatony och McDonald (1998) menar att 
företag hela tiden måste utveckla varumärket och lägga till nya värden för kunden, då 
för att kunna stå sig i konkurrensen. Vi menar att teoretikerna och våra respondenter 
inte delar samma syn här. Rådelius (2011) och Sundborn (2011) från programmen, 
menar att det är bra att ta det lugnt när varumärket utvecklas, inte ta i för mycket från 
början utan låta publiken vänja sig vid en förändring innan nästa sker samt att hela 
tiden låta grunden vara kvar. Dock säger de Chernatony och McDonald (1998) att det 
handlar om att utveckla varumärket och hela tiden lägga till nya värden för kunden. 
Detta tolkar vi som att även de menar att grundvärderingarna inte ska ändras på, utan 
bara de yttre egenskaperna för att kunna fortsätta med att hålla varumärket relevant. 
Diskussionen om vad och hur mycket som kan ändras i ett varumärke kommer vi att 
återkomma till i ett senare avsnitt. 
 
Vi menar att produktionerna ser till sina styrkor och jobbar mot utsatta mål för att 
skapa så bra program som möjligt. De vill stå ut gentemot sina konkurrenter och 
särskilja sig från dessa. Vi menar också att de är medvetna om sin grund och vad de 
kan lägga till för extravärden för kunden som är i linje med vad de Chernatony och 
McDonald (1998) tar upp.  Utifrån detta resonemang menar vi att produktionerna 
jobbar med programmen som varumärken. Detta visar på att vår empiri stämmer 
överens med vår referensram och att det är passande att kategorisera programmen som 
varumärken.   
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4.3 Varumärkenas beståndsdelar 
Vi kommer i detta avsnitt att placera våra valda programs varumärken i David A. 
Aakers (2002) modell som vi redogjorde för i vår referensram. Detta för att kunna se 
vad i våra valda varumärken som påverkas när en förändring sker. Aaker (2002) har i 
sin modell visat hur ett varumärke är uppbyggt och vilka dess beståndsdelar är. Hans 
huvudområden är: kännedom, lojalitet, upplevd kvalité och associationer. 
 

4.3.1 Upplevd Kvalité 
Aaker (2002) betonar att upplevd kvalité i ett varumärke är en viktig faktor för att 
kunna särskilja sig från sina konkurrenter. Detta är något som både SVT och de båda 
produktionerna är medvetna om och jobbar mot. SVT har som ett av sina uttalade mål 
att konkurrera med just kvalité (SVT, 2011, f) och båda respondenterna betonar att de 
jobbar mycket med att kvalitetssäkra programmen. Varumärket är ett sätt att förmedla 
denna kvalité till konsumenterna och då ge konsumenterna en trygghet så att de vet 
vad de får och kan förvänta sig både generellt och kvalitetsmässigt. Aaker (2002) 
menar att den upplevda kvalitén är en av de viktigaste delarna av varumärket och 
säger att om den upplevda kvalitén förbättras kommer kundens helhetsbild av 
varumärket att förbättras. Rådelius (2011) från Så ska det låta menar att de jobbar 
med detta för att förbättra sitt varumärke, han säger att: ”om de inte utvecklar ett 
program stagnerar serien snabbt och blir otidsenlig samt tappar energi”.  Han 
fortsätter med att ny energi och kraft måste in i serier även om förändringar bör ske 
med försiktighet, framförallt i de serier som sänds år efter år. 
 
Förändringar medför också risker för programmen. Sundborn (2011) från På spåret 
menar att alla förändringar till en början upplevs med obehag och när de hos På 
spåret ändrar något i sitt koncept förväntar de sig att upprörda tittare och journalister 
kommer att uttrycka sitt missnöje. Även Rådelius (2011) tar upp detta och säger att 
reaktionerna de får från tittarna efter varje förändring som genomförs, alltid är mycket 
varierande. Vi menar att detta obehag kan komma just ur att konsumenter inte längre 
känner sig trygga i vad som levereras och inte längre vet om de kan lita på kvalitén. 
Dock vill vi här påpeka att denna otrygghet och detta tvivel är olika för varje kund. 
Sundborn (2011) berättar att de kallt räknar med denna upprördhet men vet att vinden 
vänder när den första upprördheten lagt sig. Även detta menar vi stöder ovanstående 
resonemang, när kunden återigen vet att hon eller han kan lita på kvalitén och återigen 
vet vad de kan vänta sig, sjunker deras missnöje. Detta stöds av det Sundborn (2011) 
säger, att de idag något år efter de stora förändringarna får brev och mail från tittare 
som berättar att de inledningsvis var mycket negativa till bytet men som nu tycker att 
programmet är bättre än någonsin. 
 

4.3.2 Kännedom 
I denna studie studerar vi två av Sveriges största underhållningsprogram som sänts i 
Sveriges Television sedan 1987 respektive 1997. Att argumentera för att programmen 
är välkända kan därför kännas överflödigt. Aaker (2002) talar dock om att det inte 
räcker att företaget har kontakt med sina kunder, utan de måste jobba på att alla 
konsumenter ska ha en medvetenhet om varumärket och vad det står för. De båda 
programmen har storstilade mål för att inte bara hålla uppe kännedomen utan också 
försöka öka den. På spårets mål är att bli det största underhållningsprogrammet som 
går på tv medan Så ska det låta vill nå ut till en bredare publik och göra tv för alla.  
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Aaker (2002) säger att ett välkänt märke bemöts mer positivt än det mindre kända. 
Under upplevd kvalité talade vi om den negativa respons vissa förändringar i 
programmen fått från sina tittare efter det att programmen genomgått vissa 
förändringar. Sundborn (2011) säger dock att alla reaktioner inte var negativa, utan en 
hel del tittare tycktes glada över förnyelsen. De märkte också en vridning åt acceptans 
och mer positiva reaktioner allteftersom deras tittare vande sig och såg kvalitén i det 
nya. Även Rådelius (2011) från Så ska det låta menar att en övervägande del av 
tittarnas reaktioner på förändringar som skett ändå varit positiva. Vi menar att när en 
förändring sker kan denna mottas med mindre skepsis på grund av det välkända 
varumärket.  
 

4.3.3 Lojalalitet 
Produktionerna kring På spåret och Så ska det låta jobbar hela tiden med att bli det 
självklara valet på fredagskvällarna. Sundborn (2011) hos På spåret säger att numera 
är deras fokus på att inkludera tittare ur grupperna unga vuxna, småbarnsföräldrar och 
skolbarnsföräldrar - grupper där TV4 traditionellt sett är starkare än SVT på 
fredagskvällarna. Detta menar Sundborn (2011) att de nu i en större utsträckning 
lyckats med i och med de förändringar som genomförts. Han fortsätter med att detta 
visas genom att På spåret idag har blivit ett program som många yngre tittare väljer 
att se som uppvärmning innan de går ut - och det är något som förändrats sedan 
programledarbytet 2009. Det har blivit en annan acceptans för ett program som 
tidigare kanske uppfattades lite mossigt av dessa kundgrupper. Även Rådelius (2011) 
och produktionen kring Så ska det låta jobbar med att locka till sig ny publik, han 
säger att de vill göra tv för alla och eftersom programmet sänds på prime-time 20:00 
fredagar försöker de nå den breda tv- publiken. Att På spåret verkar ha mycket lojala 
kunder ser vi också i de kommentarer som Sundborn (2011) säger att de fått från sina 
äldre, trogna tittare, som trots sitt missnöje med de förändringar som skett stannat 
kvar och låtit sig övertygas att förändringarna varit till det bättre. 
 
Ett starkt varumärke bygger till stor del på att det finns en lojal kundbas. Detta 
fungerar på samma sätt i tv- branschen som i alla andra branscher. Kanske är det till 
och med viktigare när det kommer till tv då det är lätt att byta från en kanal till en 
annan om tittaren inte är nöjd med utbudet på den första. Vi har tidigare visat hur 
både På spårets och Så ska det låtas tittarsiffror har sett ut under de senaste åren, vi 
kan där se att tittarsnittet för de båda programmen per säsong är mycket höga. Den 
senaste säsongen av På spåret har tittarmässigt varit den starkaste sedan 2004. De 
hade då ett snitt på 2,2 miljoner tittare per program (samt upp till 400 - 500 000 på 
reprisen på lördagar). Dock ser vi att det gått sämre för Så ska det låta sen 2006. Detta 
var samma år som de fick en ny programledare i Peter Settman, de fick även samma 
säsong en ny konkurrent i Let´s dance, ett dansprogram i TV4 där kändisar får hjälp 
av proffsdansare för att träna in 10-dans och tävla mot varandra (TV4, 2011). Det är 
därför svårt att säga vad denna nedgång i tittarsiffror beror på eller om det ens beror 
på något av dessa två alternativ. 
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4.3.4 Associationer 
En nyckel till ett framgångsrikt varumärke är, enligt Aaker (2002), att veta vad 
varumärket står för och hur detta uttrycks. När vi ser till vad våra intervjupersoner 
sagt, märker vi att de alla är mycket medvetna om detta i sitt arbete. Sundborn (2011) 
säger bland annat att de vill att På spåret ska vara en bred angelägenhet. Vidare 
menar han att de alltid har public service för ögonen när de gör programmet, om det 
så är i arbetet med manus, deltagare, artister eller frågor. Vi menar att detta pekar på 
att de alltid är medvetna om vilka de är och vad de står för. Det visar också att de är 
medvetna om att de måste jobba med sin image för att kunna hålla sig relevant. Även 
Så ska det låta jobbar med sin image och menar att deras mål kort och gott är 
underhålla med Sveriges främsta artister. Rådelius (2011) menar dock att de nu mer 
än någonsin står inför en utmaning att inkludera alla. Han menar att de kan bli ännu 
bättre på att inkludera och spegla alla i det land vi bor i. Problemet med att vilja 
inkludera alla, som vi anser, är att de inte kan göra några drastiska inriktningar i sin 
image som passar en viss målgrupp utan de måste hålla sig fria från den typen av 
värderingar. Detta för att det då är lätt att stänga ute andra målgrupper.  
 
En tydlig del av området associationer är olika typer av produktattribut som 
konsumenten förknippar med varumärket. Detta kan vi tänka oss är allt från inredning 
till deltagare. Sundborn (2011) tar upp att de på senare år velat binda upp bandet 
Augustifamiljen till På spåret, detta enligt oss är ett exempel på hur de i 
produktionerna jobbar med att ta in starka attribut för att på så sätt kunna förstärka sitt 
eget varumärke. Även valen av deltagare som vi tidigare tagit upp är en viktig del 
inom associationer. Båda respondenterna säger att de vill ha en stor spridning på 
deltagarna, vi menar att detta beror på att alla tittare ska kunna associera till dem. På 
så sätt stänger inget av programmen ute någon tittargrupp och uppnår sitt public 
service-uppdrag genom att erbjuda tv för alla. 
 
Vad vi kan visa på är att på grund av de associationer som konsumenterna gör till ett 
visst varumärke, påverkas konsumentens syn av de förändringar som sker. I tv-
programmen ser vi att det finns en koppling mellan förändringar som sker i konceptet 
och hur de påverkar varumärket. Vi menar att när en förändring sker och olika attribut 
byts ut, kan detta komma att påverka konsumenternas associationer och hur de 
uppfattar varumärket i sig. Med andra ord kan en förändring av till exempel en 
programledare, som här kan ses som både ett konceptattribut och en 
varumärkesambassadör, påverka konsumenternas syn på varumärket. 
 

4.3.5 Modellen i ett annat format 
När vi ser till modellen från Aaker (2002) kunde vi utan problem placera in 
programmen i den. Vi väljer här att dela upp modellen i två delar. Detta för att själva 
få ett perspektiv på modellen och för att lättare kunna se vilka delar i modellen som 
påverkats av en förändring.  
 
I den första delen sätter vi in lojalitet och kännedom. Som vi visade på i tidigare 
avsnitt arbetar de båda programmen med dessa två områden för att kunna uppehålla 
en hög nivå på dem båda. Vi ser att dessa två beståndsdelar inte påverkar tittarnas syn 
på varumärket, och därför påverkas beståndsdelarna inte heller av de förändringar 
som sker. Vi menar här är att om en kund uppskattar ett program beror detta inte hur 
många andra som känner till programmet eller hur lojala dess kunder är. 
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I den andra uppdelningen har vi placerat upplevd kvalité och associationer. Dessa två 
beståndsdelar är de som kan komma att påverka en kunds syn på programmens 
varumärken beroende på vilken typ av förändring som sker. När den upplevda 
kvalitén förbättras kommer också kundens helhetsbild av varumärket att förbättras. 
Detta innebär att om konsumenten upplever att förändringen lett till en förbättring, 
kommer de att uppskatta programmet i en vidare utsträckning. På samma sätt fungerar 
det med de associationer kunden gör, när en förändring sker och olika attribut byts ut, 
påverkar detta kundens associationer, vilket i sig påverkar hur kunden ser på 
varumärket. 
 

4.4 Konsistens i varumärken 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur tv-programmen jobbar med förändringar 
vilket vi ställer emot den presenterade referensramen om konsistens och förändring i 
varumärken.  
 
Den största förändringen i de båda programmen som vi valt att studera är bytet av 
programledare. I fallet med På spåret var anledningen till programledarbytet, enligt 
Sundborn (2011), att tidigare programledaren Ingvar Oldsberg skulle få ett nytt 
uppdrag. I samband med programledarbytet utförde de även vissa förändringar såsom 
förändring av deltagare, musik och artister. Sundborn (2011) poängterar dock att 
dessa förändringar var små till sin omfattning och att förändringen av programledare 
var så stor i sig att de ville vara försiktiga med att förändra för mycket. Detta kan ses i 
enighet med Håkansson och Wahlund (1996) som betonar att kunderna måste känna 
att de känner igen och att de kan lita på varumärket, eftersom detta leder till lojala 
kunder. Även inom Så ska det låta jobbas det med kontinuerliga förändringar av 
konceptet, vissa år blir dessa större än andra. Så ska det låtas projektledare poängterar 
också att de jobbar mot utmaningen att förnya samtidigt som de vill behålla 
programmets identitet. Båda respondenternas åsikt i frågan om att förändra med 
försiktighet och behålla programmens grund anser vi är i linje med vad som 
Håkansson och Wahlund (1996) och många därtill menar. Svaren visar också på att 
programmakarna har en hög förståelse för den här problematiken och aktivt arbetar 
med att lösa motsättningen. 
 
När vi ser på hur produktionen kring På spåret arbetar med förändringar i konceptet 
menar Sundborn (2011) att eftersom På spåret har sänts i Sveriges television sedan 
1987 “bör man akta sig för att kasta ut barnet med badvattnet” vid jobb med 
konceptet eller varumärket. Han menar att programmakare bör vara försiktiga med 
hur mycket de förändrar, ibland är programmakare väl ivriga och vill förändra mer än 
vad publiken är redo för. Det här tolkar vi som att teamet bakom På spåret vill jobba 
mer proaktivt med programmen som Parment (2006) förespråkar. Samtidigt är 
programredaktionerna måna om att behålla varumärkets konsistens och kontinuitet 
vilket Keller (2000) anser är en av de viktigaste egenskaperna för ett varumärke. 
Rådelius (2011) säger att de inför varje ny säsong av Så ska det låta utvärderar 
programmet och diskuterar huruvida de kan förädla något i syfte att uppdatera och bli 
ännu bättre än de redan är. Vi menar här att detta tyder på en skillnad i hur de båda 
produktionerna ser på förändringsarbetet. Trots att de har samma förutsättningar med 
två inarbetade och älskade koncept, jobbar På spåret med förändringar med stor 
försiktighet medan Så ska det låta är mer öppna för kontinuerliga förändringar.  
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4.4.1 Kapferers modell 
Kapferers (2004) modell om ett varumärkes förändring betonar vikten av att veta 
varumärkets kärnegenskaper för att inte byta ut dessa vid en förändring eftersom 
kärnegenskaperna är mycket viktiga för att konsumenterna ska känna igen sig i 
varumärket. Utifrån denna modell anser vi att konceptet, alltså tv-programmens idé 
och upplägg, är det som är varumärkets kärna och alltså inte får förändras. Detta då 
vår empiri visat att båda programmen har förändrats under årens lopp men behållit 
sina grundidéer och genomgående varit väldigt populära program. I Så ska det låta 
har förändringarna bestått av programledare och pianister (lagledare) medan 
konceptet varit intakt. Liknande är det även i På spåret där mycket har förändrats 
under årens lopp men programmet har behållit sin grundidé: vart är vi på väg? 
 
Enligt Kapferer (2004) kan de yttre egenskaperna förändras utan att varumärket 
förlorar sin identitet. Vi ser detta i de båda programmen och det stöds genom att 
Rådelius (2011), Så ska det låtas projektledare, talar om att de har förändrat 
programledare, deltagare men inte idén och konceptet. Även Sundborn (2011) hos På 
spåret säger att de förändringar de använt sig av är förändringar i artister, deltagare, 
ämnesval, attityd och tävlingar. Dessa attribut är således yttre egenskaper enligt 
Kapferers (2004) modell. Att programmet har behållit sin identitet trots dessa 
förändringar anser vi de positiva tittarreaktionerna våra respondenter vittnat om samt 
tittarsiffrorna som trots en nedåtgående trend hos Så ska det låta varit konstant höga. 
Vi kopplar även detta till den lojalitet, som vi talade i ett tidigare avsnitt, programmen 
får från sina tittare.  
 
En av de stora beståndsdelarna i tv-programmens varumärke är dess programledare 
som varit en tydlig identitet för båda programmen. Sett utifrån Kapferers (2004) 
modell är det diskuterbart huruvida denna roll är en kärnegenskap för varumärket. I 
fallet med På spåret visas programledarens betydelse för varumärket av hur upprörda 
programmets tittare blev när programledaren byttes. Det kan argumenteras för att 
programledaren är ett kärnvärde på grund av dessa starka negativa tittarreaktioner 
som programteamet fick efter bytet, kommentarer från främst äldre tittare som inte 
kände igen sig i programmet samt att första programledaren satt i hela 22 år. Dock 
menar vi att det faktum att programteamet, efter det att chocken lagt sig, fick mycket 
positiv feedback på bytet, samt att tittarsiffrorna senaste säsongen är de högsta sedan 
2004 tyder på att programledaren inte var essentiell för programmet. Också 
Sundborns (2011) åsikt, ”att konceptet nästan alltid är starkare än besättningen” 
tyder på samma sak. Sett utifrån Så ska det låta, så anser vi heller inte här att 
programledaren är ett kärnvärde för programmet. Baserat på tittarsiffrorna är det 
diskuterbart huruvida programledare är en kärnegenskap eftersom tittarsiffrorna visats 
vara starkt dalande efter programledarbytet. Dock kan vi inte säkert säga detta 
eftersom tittarsiffrorna kan ha sjunkit på grund av andra anledningar. Vad vi dock kan 
säga är att programledaren är en viktig del i Så ska det låta. Detta då Rådelius (2011) 
menar att det är viktigt för programmet att hela tiden förändras och förnyas samtidigt 
som de i dessa förändringar inte har bytt ut programledaren mer än en gång på 16 
säsonger.  
 



	  
28	  

Kapferer (2004) säger också att hur viktig en egenskap är för ett varumärke kan 
förändras över tiden. En kärnegenskap kan bli en yttre egenskap och vice versa. Detta 
gör att till exempel programledarrollen tidigare kan ha varit en kärnegenskap men 
sedan dess minskat i betydelse, för att då bli att betrakta som yttre egenskap hos 
varumärket, något vi nu inte besitter tillräcklig information om för att kunna uttala 
oss.  
 
Grundat på våra intervjuer upplever vi att programmakarna jobbar utifrån Kapferers 
(2004) modell även om vi betvivlar att de är medvetna om modellens existens. Detta 
eftersom båda respondenterna påpekat vikten av att behålla programmets kärna och 
tittarnas igenkänning av programmet vilken modellen även säger. Dock säger 
Sundborn (2011) hos På spåret att de jobbar försiktigt med förändringar, för att inte 
få publiken emot sig genom att förändra för mycket. Som exempel ger han bytet av 
programledare och domare som var stora förändringar i sig varför de var försiktiga 
med att förändra för mycket annat samtidigt. Detta tyder på att Sundborn (2011) ser 
programmet som en helhet och inte som olika lager där endast de yttre bör förändras 
vilket Kapferer (2004) gör. 
 

4.5 SVT:s public service-uppdrag 
SVT är en public service-organisation och arbetet med public service genomsyrar allt 
arbete de gör enligt Anna Haupt (2011) som jobbar som varumärkesansvarig på SVT. 
Hon säger bland annat att public service är en stor del i SVT:s varumärke och det är 
närvarande i allt som SVT gör. Följande kapitel behandlar SVT:s unika 
förutsättningar som en organisation verksam inom public service. Som public service-
organisation har SVT ett specialuppdrag som gör att organisationen är svår att 
klassificera utifrån andra typer av verksamheter. Vi tog i vår referensram upp vad 
olika forskare sagt om icke-kommersiella organisationer och kommer här nedan att 
titta närmre på hur detta stämmer överens med public service-uppdraget. 
 
Vi väljer här nedan att presentera utdrag från SVT:s sändningstillstånd och 
anslagsvillkor för att genom dem ge en tydligare bild av vad SVT:s public service-
uppdrag innebär. Detta då vår kommande diskussion har sin utgångspunkt i dessa 
anslag. Ur tillståndet framgår det hur deras program ska utformas i och med public 
service-uppdraget, det säger att: 
 
”SVT ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda 
anslaget till mer särpräglade programtyper. Hög kvalitet och nyskapande form och 
innehåll ska utmärka programverksamheten.” (SVT, 2011, g) 
 
Vidare nämns att: 
 
”Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet 
tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. 
Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av 
folkbildningsambitioner. SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den 
fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och 
meningsyttringar.” (SVT, 2011, g) 
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4.5.1 Svårigheter för SVT som public service-organisation 
Som public service-organisation är SVT styrda i utformningen av sina program. Detta 
gör att SVT står inför ett antal svårigheter till skillnad från sina kommersiella 
konkurrenter. Vi kommer här diskutera om de svårigheter som teoretiker inom icke-
kommersiell marknadsföring framhåller är relevanta för SVT, för att genom det se om 
detta perspektiv kan hjälpa att förklara de svårigheter SVT har som public service-
organisation.  
 
Andreasen och Kotler (2003) nämner ett antal svårigheter som de anser utmärker 
icke-kommersiella organisationer. En av de främsta svårigheterna de nämner är 
svårigheten att anpassa sin verksamhet efter sina kunders önskemål. Haupt (2011) 
som är varumärkesansvarig på SVT säger att de har ett tydligt uppdrag som ger dem 
grundstenarna i arbetet. Haupt (2011) säger att de jobbar mot tydliga mål i 
verksamheten och i varumärkesarbetet, hon säger att “utan mål kan inte varumärket 
utvecklas eller vårdas”. Vi ser också att SVT genom sitt sändningstillstånd och 
anslagsvillkor har tydligt uttalade mål med sin verksamhet, vilket gör att de inte i full 
utsträckning kan anpassa sitt utbud efter sina kunders önskemål. Trots detta säger 
Haupt (2011) att utöver dessa mål som kommer med uppdraget påverkas SVT 
självklart av publikens omdömen och användande. Även på SVT:s hemsida framgår 
att SVT regelbundet gör tittarundersökningar för att fastställa hur många som ser 
deras program, då “inget tv-bolag i världen vill göra tv för tomma soffor” (SVT, 2011, 
h) Vi tolkar detta som att SVT är intresserade av vad tittarna tycker för att anpassa sitt 
utbud efter publiken. Detta gör att SVT trots sitt public service-uppdrag anpassar sitt 
utbud efter sina kunders önskemål och därmed är denna svårighet bara delvis aktuell. 
SVT har i uppdrag att förmedla information till grupper vars intressen inte blir 
tillgodosedda av kommersiella kanaler, alltså mindre grupper i samhället och då inte 
den breda massans intressen.  (SVT, 2011, f) SVT ska rikta sig till hela Sveriges 
befolkning, i motsats till kommersiella tv-kanalerna vilka främst koncentrerar sig på 
åldrarna 12 till 59 som är de mesta attraktiva ur reklamfinansieringssynpunkt. (SVT, 
2011, f) Detta gör att public service-uppdraget leder till att SVT inte helt och hållet 
kan anpassa sin verksamhet efter vad deras kunder vill ha. Detta samtidigt som det, i 
och med deras uppdrag att nå ut till alla olika grupper i samhället, kan anses att SVT i 
stor utsträckning anpassar sin verksamhet efter sina tittare, bara inte efter majoriteten 
av tittarnas önskemål.  
 
Svårigheten för SVT att veta vad deras kunder vill ha kanske är mindre aktuell då de 
inte i full utsträckning kan anpassa programmen efter detta. Samtidigt vill SVT att 
deras program ska vara uppskattade av många (SVT, 2011, h) vilket gör dem i behov 
av information av vad deras tittare önskar. Detta har dem att tillgå i form av 
tittarsiffror samt i form av krönikor, ledare, bloggar med mera av personer som är 
engagerade i SVT:s program. 
 
De övriga svårigheterna för icke-kommersiella organisationer som Andreasen & 
Kotler nämner såsom att engagera kunderna i sitt mål för att få donationer eller bidrag 
samt svårigheten för kunderna att se resultatet av sina insatser är inte så aktuella för 
SVT då de finansieras via licenser. Dock är det av stor vikt även för SVT att påvisa 
sin samhällsnytta på grund av den aktuella debatten om hur de ska finansieras och se 
ut i framtiden. (SVT, 2011, f) 
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Även Stensson (2002) tar upp svårigheter men då för offentliga organisationer, en av 
de största svårigheterna är att utvärdera sina mål eftersom målen är kvalitativt 
uppsatta, vilket gör dem svåra att mäta. Detta gäller även för SVT vars mål är att 
konkurrera med kvalitet och vara branschledande i arbetet med mediebilden av barn, 
mångfald och tillgänglighet. (SVT, 2011, f) Deras mål innefattas också av att de vill 
bidra till ökad folkbildning. Alla dessa mål är kvalitativa till sin natur och 
svårmätbara. Däremot är ett annat av SVT:s mål att deras program ska vara 
uppskattade av många vilket i sig är mätbart genom tittarsiffror. Dock är många av 
SVT:s program väldigt nischade och kan därför vara mycket uppskattade utav många 
inom den kategorin utan att vara populära av den stora massan.  
 
Vad vi här visat är att flera av de svårigheter som icke-kommersiella organisationer 
har även är relevanta för SVT. Detta gör att SVT:s public service-uppdrag och den 
särställning det ger dem delvis kan förklaras av teorier framtagna för icke-
kommersiella organisationer. Vi har med det sett en förklaring till det unika i SVT:s 
situation och hur detta uppdrag påverkar SVT. Nästa kapitel behandlar hur public 
service-uppdraget påverkar arbetet med programmens utformning och dess 
varumärken.  
 

4.6 Public service och våra programs varumärken 
För att konkretisera public service tittar vi till våra valda tv-program och hur public 
service-uppdraget påverkar deras utformning. Våra intervjupersoner nämner att de 
alltid har public service för ögonen i allt vad de gör, exempelvis i arbetet med manus 
vilket noga granskas för att inte innehålla några osanningar, valet av deltagare vilka 
ska ha en jämn fördelning av män och kvinnor samt vikten av att undvika otillbörligt 
gynnande. Rådelius (2011) hos Så ska det låta poängterar också att en viktig del av 
hans jobb som projektledare, är just att kvalitetssäkra programmet och bevaka public 
service-värdet i det. Utöver detta menar På spårets producent att de har väldigt 
engagerade och noggranna tittare som mer än gärna kommenterar om felaktigheter 
ändå uppkommer. Båda programmen menar dessutom att de jobbar för att bidra till 
folkbildning, som vi tidigare nämnt. Ett exempel på detta är att Sundborn (2011) 
menar att På spåret gör så kallad ”infotainment”, en mix av underhållning och 
information. Även Rådelius (2011) säger att Så ska det låta har pedagogiska inslag 
och där igenom bidrar till de en ökad musikkunskap. Kravet på folkbildning gör tv-
programmens utformning och dess varumärken speciella i och med SVT:s public 
service-uppdrag. Detta eftersom de inte kan utformas helt efter tittarnas önskemål 
utan måste ta hänsyn till sitt public service-uppdrag. Våra valda program visar båda 
två att de har inslag av vad Andresen och Kotler (2003) nämner med svårigheten att 
anpassa sig efter sina kunders önskemål i och med att public service-uppdraget i stor 
utsträckning påverkar utformningen av programmen. Vilket gör tv-programmen 
annorlunda då de har andra krav på sin existens än dess konkurrenter och verkar efter 
andra förutsättningar.  
 
Delar i koncepten så som deltagare, programledare och manus kan ses i enlighet med 
vad Aaker (2002) kallar associationer vilket är en del i vad ett varumärke består av. Vi 
menar att då dessa delar i programmen är utformade efter programmens public 
service-uppdrag påverkas varumärkena av public service-uppdraget. Likaså är kvalité 
en av de beståndsdelar som påverkar kundernas syn på varumärket och är av stor vikt 
för På spåret och Så ska det låta vilket våra respondenter vittnat om. Även i detta fall 
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påverkar public service-uppdraget tittarnas syn på varumärket genom upplevd kvalité 
vilken är utformad efter SVT:s uppdrag.  
 
Båda respondenterna framhåller att de verkar för att deras tv-programm ska bli så 
populära som möjligt och attrahera en bred tittargrupp. Detta gör att På spåret och Så 
ska det låta, trots deras public service-uppdrag, är tv-program och varumärken som 
konkurrerar om tittarna i likhet med andra tv-program från kommersiella kanaler. Vi 
menar här att trots att public service är en ständig del i allt vad de båda programmen 
gör så tror vi inte att det påverkar speciellt mycket. Detta grundar vi i att programmen 
är riktade till den stora massan av tv-tittare och deras mål är att vara de största 
underhållningsprogrammen samt det självklara valet på fredagskvällen.  
 



	  
32	  

5. Slutsatser 
	  
Vi vill här redogöra för våra slutsatser och visa på vad vi kommit fram till. Vi 
kommer att besvara de frågeställningar vi ställde i början av arbetet för att se om det 
är lyckosamt att se programmen som varumärken och vad som händer med dessa 
varumärken när en förändring sker. Slutligen kommer vi gå in på det unika i SVT:s 
situation i och med deras public service-uppdrag för att se hur detta påverkar arbetet 
med programmen. 
 
Produktionerna ser till sina styrkor och jobbar mot utsatta mål för att skapa så bra 
program som möjligt. De vill stå ut gentemot sina konkurrenter och särskilja sig från 
dessa. Vi menar på grund av detta att produktionerna jobbar med programmen som 
varumärken. Vad som sedan påverkats i varumärkena när en förändring sker finns det 
inget enkelt svar på utan det beror vad kunderna (tittarna) har för syn på varumärket 
och hur förändringen har kommit att påverka denna. I vår empiriska analys delade vi 
upp Aakers (2002) modell i två delar, den första delen, kännedom och lojalitet, 
påverkar inte tittarnas syn på varumärket och därför kommer den heller inte att direkt 
påverka varumärket oavsett vilka förändringar som sker. Detta på grund av att 
konsumenter inte påverkas av att andra känner till eller är mer eller mindre lojala till 
varumärket. Den andra delen, upplevd kvalité och associationer, är den som kan 
komma att påverka en kunds syn på programmen om en förändring inom dessa 
beståndsdelar sker. Detta på grund av att beståndsdelarna upplevd kvalité och 
associationer påverkar kundernas helhetsbild av varumärket vid en förändring. När vi 
ser till programmens förändringsarbete ser vi att de båda två förändrar med en viss 
försiktighet och verkar för att behålla programmens kärna. Det har visat sig att båda 
programmens förändringsarbete samstämmer med vad Kapferer (2004) förespråkar, 
att det trots alla förändringar som sker är av stor vikt att behålla programmets kärna 
för att på så sätt behålla tittarnas igenkänning av programmen. 
 
Att public service-uppdraget påverkar programmen råder det inga tvivel om, detta i 
och med det arbete som enligt våra respondenter läggs ner på programmen. De 
granskas för att inte innehålla några osanningar, så att deltagarna har en jämn 
fördelning och dessutom så att programmen undviker otillbörligt gynnande. Vad som 
gör tv-programmens utformning och dess varumärken speciella i och med SVT:s 
public service-uppdrag är att de hela tiden måste se till sitt public service-uppdrag och 
se till faktorer såsom folkbildning, mångfald och korrekthet vilket deras kommersiella 
konkurrenter inte behöver ta hänsyn till. Detta till trots framhåller båda 
respondenterna att de verkar för att deras tv-program ska bli så populära som möjligt 
och att de vill attrahera en bred tittargrupp. Båda jobbar för att bli det självklara valet 
på fredagskvällen och verkar vara mer engagerade i att konkurrera ut de kommersiella 
kanalerna än att verka för folkbildning. Vi anser på grund av detta att trots att de 
gärna framhåller public service som en ständigt påverkande faktor i allt vad de gör, 
har det inte en alltför stor effekt på våra två valda program.  
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6. Slutdiskussion 
 
Vi ämnar här visa på vad vi menar att denna uppsats har bidragit med och hur väl dess 
resultat kan förstås i ett vidare perspektiv. Då vår studie är ett resultat av endast två 
fall gör vi inga anspråk på att generalisera, det är även svårt att hitta liknande fall att 
generalisera till eftersom vi undersökt SVT vilka förutom Sveriges Radio (SR) är 
unika som public service-organisationer i Sverige. Vidare är de program vi undersökt 
lite annorlunda än SVT:s övriga program då de, som vi visat i studien, är skapade för 
att underhålla den breda publiken och därmed inte lika smala som en del av SVT:s 
övriga program. Trots detta anser vi att vår studie är tillämpbar på andra fall där 
organisationer behöver hjälp med sitt varumärkesarbete samtidigt som de inte har 
samma förutsättningar som de organisationer för vilka teorierna är framtagna. Detta 
eftersom vi har visat att våra tv-program kan ses som varumärken vilket indikerar att 
även andra koncept kan ses som varumärken och därmed tillgodogöra sig dessa 
teorier. Vi har också visat att delar av litteraturen för kommersiella varumärken, i vårt 
fall ett varumärkes beståndsdelar samt hur ett varumärke kan förändras, är tillämpbara 
för andra fall än vad den utvecklades för. 
 
Vår studie har även belyst frågan om huruvida de svårigheter icke-kommersiella och 
offentliga organisationer har är relevanta för SVT för att genom det visa på om denna 
litteratur är aktuell för public service. Då vi kom fram till att ett antal svårigheter var 
relevanta även för SVT visar detta på att teorierna kan användas i andra fall än de som 
de är avsedda för. Dock visade vi även att denna litteratur behandlade problem som 
inte var aktuella för SVT varför en litteraturanvändning som denna måste föregås av 
ett val av vad som kan anses vara relevant. 
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7. Förslag till vidare forskning 
	  
Vi har i vår studie gått in och tittat på det unika i SVT:s situation i och med deras 
public service-uppdrag. Som vidare forskning kan det vara intressant att applicera det 
vi kommit fram till på andra tv- program, till exempel från någon kommersiell kanal, 
för att se om det är något som skiljer dem åt.  
 
En annan infallsvinkel är att ta modellen utvecklad av David A. Aaker (2002) över ett 
varumärkes beståndsdelar och ytterligare utmana denna modell. Vi har valt att 
applicera modellen på koncept men en annan tanke är att applicera den på till exempel 
rena tjänstevarumärken, teatrar, multinationella varumärken eller andra typer av 
organisationer och varumärken som skiljer sig åt från de traditionella 
produktionsföretagen. Detta som sagt för att utmana modellen och se vilka liknelser 
eller skillnader som uppstår beroende på i vilket sammanhang modellen används. 
 
Ytterligare intressant framtida forskning är att titta närmre på om SVT borde fortsätta 
vara public service. Det pågår idag en debatt om detta, där många menar att SVT nu 
för tiden är alltför kommersiella i sitt tänk och i sitt upplägg. Många menar att de har 
tappat meningen med deras unika uppdrag och därför inte bör finansieras av licenser 
längre. En infallsvinkel hade här kunnat vara hur det hade påverkat Sveriges media, 
om avsaknaden av en oberoende kanal gjort allting mer politikerstyrt.  
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Bilaga 1. 
	  

Intervjufrågor till Per Rådelius och Martin Sundborn 
- Hur kommer det sig att det blev ett programledarbyte? Hade ni några tankar 

kring förändring av konceptet i samband med detta byte?    

- Vad har ni fått för reaktioner på bytet? Till exempel kommentarer från tittare 
eller liknande?  

- Vad är syftet med programmet? Vilka vill ni nå och har detta förändrats 
genom åren? I form av kundgrupp, allmänbildning, underhållning…   

- Hur jobbar ni med att ni verkar inom public service och de mål som har satts 
upp för detta? 

 

Intervjufrågor till Anna Haupt 
- Jobbar ni mot tydliga mål med varumärket SVT? 

- Påverkar public service-uppdraget ert jobb med varumärket? Kan du ge 
exempel på hur? 

 


