
 
 
Institutionen för ekonomi och företagande 
Magisteruppsats i företagsekonomi 
VT 2005 
 
Handledare: Karl Gratzer 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den varumärkesuppbyggande 
processen 

 
 

- En fallstudie på en fackförening 
 

 
 
 
 
 

 
Författare: 
 
Tony Koski 790307 
firsikisk@hotmail.com 
 
Oguz Tayan 790904 
oguz_tayan@hotmail.com 
 
 
 
 



 2

Förord 
 
Föreliggande studie är en magisteruppsats på 10 poäng inom företagsekonomi, skriven vid 
Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola Vårterminen 2005. Vi har 
båda studerat på Södertörns Högskola sedan hösten 2000 med företagsekonomi som 
huvudämne. Detta har vi kombinerat med Språk, Nationalekonomi, Kulturgeografi, 
Idéhistoria samt Statsvetenskap. 
 
Vi vill passa på att framföra vårt tack till dem som ställt upp och medverkat till att denna 
uppsats kunnat genomföras. Detta avser framförallt våra kontaktpersoner, Cecilia Fahlberg 
hos Handelstjänstemannaförbundet, HTF samt Anders Blom och Rolf Skjöldebrand hos 
varumärkeskonsulterna Brand Management, BMN. 
 
Ett stor tack skall även våra opponenter ha som bidragit med värdefull insikt. Ni vet vilka ni 
är! 
 
Sist men inte minst vill vi givetvis tacka vår handledare, Karl Gratzer vid Södertörns 
Högskola som många gånger kommit med kritik och viktiga synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 6 Juni 2005 
 
 
 
Tony Koski    Oguz Tayan 
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Sammanfattning 
 
Titel:  Den varumärkesuppbyggande processen: En fallstudie på en fackförening 
 
Kurs:  Magisteruppsats i företagsekonomi 
 
Författare:  Tony Koski och Oguz Tayan 
 
Handledare:  Karl Gratzer 
 
Bakgrund:  Varumärkestänkande kommer framöver enligt många auktoriteter inom företagsvärlden att bli ett allt mer prioriterat mål 

för konkurrensstarka organisationer. Det tränger kontinuerligt in i allt fler branscher och det är inte längre bara 
produktionsorienterade tillverkningsföretag som tillämpar detta på sina produkter eller tjänster. 

 
Problem:  Utifrån teoretiska och empiriska studier skall vi försöka se hur ett varumärke för en fackförening kan byggas upp. 

Detta leder oss in på våra konkreta frågeställningar som lyder:  

• Hur har själva processen i visionsarbetet  för HTF gått till för att stärka och bygga upp sitt varumärke, hur uppnås 

detta i praktiken?  

• Vilka kriterier ligger till grund för detta arbete och vilken roll har konsultföretaget BMN  i själva processens 

gång? 

 

Syfte: Författarna har för avsikt att skapa en uppfattning om varför det är intressant för en facklig organisation som HTF att 

utföra en varumärkesuppbyggande satsning. En vidare förståelse skall försöka uppnås genom att framhäva ett starkt 

varumärkes fördelar och eventuella nackdelar för en fackförening. 

 

Resultat: Som en facklig organisation där relationen till medlemmarna samt de potentiella medlemmarna kommit att bli allt 

viktigare är det intressant att framhäva sitt varumärke tydligt och via den vägen bidra till att bygga och etablera en 

relation till dessa. Det vi kan konstatera utifrån denna studie är att det numera är en av de viktigaste stöttepelarna att som 

fackförbund framhäva sina kärnvärden som präglar varumärket, som ett fackförbund kan man till stor del jobba med och 

tillämpa de marknadsekonomiska modellerna för varumärkesuppbyggnad. 

 Den viktigaste aspekten här, kan vi konstatera är möjligheten att framöver jobba mer aktivt utåt i form av 

kommunikation, positionering, segmentering och differentiering, vilka varumärket är en förmedlare av. Detta 

tillsammans med de kärnvärden som präglar organisationen och genomsyrar varumärket ger en större möjlighet för HTF 

att tydligare kunna ge organisationens omvärld en mer exakt bild av vad det är man står för, eftersträvar och önskar 

kunna erbjuda sina medlemmar. 

 En möjlig nackdel finner vi i att man efter ett varumärkesarbete likt HTF: s får mer uppmärksamhet och därmed så kan 

vi konstatera att kraven i att leva upp till de kärnvärden och den vision som förmedlas höjs. 

 

Slutsatser: Vi kan konstatera att en viktig del i den varumärkesuppbyggande processen är att identifiera organisationens image, just 

då vid startpunkten av varumärkesprojektet. Analysen ger organisationen en bild av den egna organisationen, 

medlemmarnas perspektiv och konkurrenterna och utgör således en bra grund för det fortsatta arbetet. De arbetsstrategier 

som genomfördes var i  form av ett workshoparbete  för att på så sätt få fram vad som skall utgöra själva kärnvärdena i 

den  varumärkesuppbyggande processen. I själva workshoparbetet  utvecklades olika frågor och dessa fick man sedan 

svar på från sammanlagt 365 stycken anställda och intressenter, detta gjordes i gruppform. Det är viktigt att i 

workshoparbetet formulera och skapa en samsyn om vad  själva processen innebär och vad man vill åstadkomma med 

den samt på vilket sätt man vill uppfattas. Vidare efter workshoparbetet skapas det en planering och 

planeringskonferenser för de olika delarna i organisationen. Organisationen börjar sedan att arbeta med detta internt och 

via kommunikation försöker man visa på de olika värderingarna. 

 Både de teoretiska och empiriska studierna visar att de aspekter som ligger till grund för den organisationsidentitet som 

arbetas fram är sammankopplade till organisationens historia, kultur, rykte (uppfattningar som finns om organisationen), 

beteende hos de anställda och representanter 

 

  

 



 4

Summary 
 

Title:   The Trademark Development Process: A case study on a trade union 

Course:  Masters dissertation in Business Administration  

Authors:  Tony Koski and Oguz Tayan 

Tutor:  Karl Gratzer 

 

Background:  According to many authorities Trademark consideration will within the companies become all more prioritized 

objectives for competitive advantage and a strong organisational structure.  

Trade marking is becoming an important tool, not only Production oriented companies apply this on their products or 

services whereas it  is today spread in many different sectors.  

 

Problems:  On the basis of theoretical and empirical studies, we will try to see how a trademark is built up. 

This will guide us to our questions at issue:  

 

� How has the actual process for HTF been in order to strengthen and to build up their trademark, how have they 

achieved this in practice?  

� What are the underlying criteria�s to for this work and what role has the consultant company BMN in the actual 

process? 

 

Aim: The authors have for intention to create an understanding on  why there is  interesting for a trade union organisation like  

HTF to carry out a trademark development investment. A further understanding will be to  highlighting a strong 

trademark's advantages and possible disadvantages. 

 

Results: As a trade union organisation where the relationship to the members and the potential members is becoming  all more 

important is the interesting to highlight their trademark clear and in addition to that contribute to building and 

establishing strong relationships.  on the basis of this study  we can state  that it is  now one of the most important 

support activities  that as a  trade unions to highlight its core values through trademark. As a trade union, one can to a 

large extent work with and to apply the market the economic mocks-up for trademark build up. 
  

The most important aspect is that we can state , in the future developed to concentrate more on communication, 

positioning, segmentation and diversification, which the trademark act as intermediary  . This along with those core 

values that characterises the organisation and informs the trademark gives a bigger possibility for HTF to clearer give the 

organisation's surrounding world a more exact picture of what  it  stand for , seeks and what it  desires to offer the 

members. A possible disadvantage could be that  after a trademark establishment similar to HTF: s the organization can 

get more attention and the requirements in living up to those core values  will increase. 

 

Conclusions: We can state that an important part in that the trademark development process is to identify the organisation's image in 

the very beginning of the trademark project. The analysis gives the organisation a picture of the own organisation, the 

members' perspectives and the competitors and constitutes good basis for the continued work. The work strategies that 

were implemented where in the form of workshops this in order to view forward what the actual and core values in that 

the trademark development process are. In the actual workshop different questions were developed, the answers to those 

where given from total 365 paragraphs employee and stakeholders, this was done in group mould. It is important that in 

workshops to formulate and to create a common view about what the actual process means and how the company wants 

to be represented , which way one wants to be considered. Further after the workshops created a planning conferences 

for the different parts  of  the organisation is created. The organisation begins afterwards to work with this internal and 

trough communication different values are shared. Both the theoretical and the empirical studies demonstrate that those 

aspects that lie to shallow for that organisation identity that is worked forward is connected to the organisation's history, 

culture, rumour (views that exists about the organisation), behaviour patterns among the employee and representatives. 
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1. Bakgrund 
I denna uppsats behandlas processen kring HTF: s varumärkesuppbyggnad, dess fördelar och 

nackdelar. Den komplexa och alltmer globaliserade värld vi lever i präglas av en öppen 

marknadsekonomi där konkurrensfokuseringen är extrem. Marknader har ett överflöd av 

likartade produkter vilket medfört att det kommit bli allt mer värdefullt med ett starkt 

varumärke. Allt fler organisationer och även branscher har börjat jobba med sina varumärken. 

I en sådan marknad kan det förekomma att konsumenten/individen inte kan göra rationella val 

och därför utgör varumärken den faktor som särskiljer och differentierar nästintill identiska 

produkter.1 Diskussionen kring ämnet på senare tid visar att det har gått så långt att kunderna 

inte längre köper produkter utan de köper varumärken.2 Då utbudet är likartat blir det 

varumärket som är den avgörande faktorn i dagens marknader som översvämmas med olika 

företag och dess produkter.3 Utifrån dessa förklaringar har varumärket fått den betydelse det 

har idag och det är viktigare än någonsin, dess styrka är kolossal på marknaderna.4  

 

Under industrialiseringens början och lång tid därefter kretsade företagens framgång på 

produktionsinnovationer och överlägsenhet i tillverkningen, dessa faktorer anses fortfarande 

avgörande för framgång.5 Idag ligger dock styrkan i varumärket, vilket innebär att de 

associationer som förknippas med varumärket, d v s kärnbegreppet för varumärket och den 

känsla som förmedlas via den. Exempelvis Volvo associeras med säkerhet och Ferrari med 

exklusivitet. Produkten måste betyda något för kunden, men det räcker inte med det, utan 

varumärket som står för produkten måste förmedla olika värden, värderingar, livsstil, kultur, 

identitet med mera, något som skapar en god image hos konsumenten samt skapar lojalitet 

mot varumärket.6  

Detta visar att betydelsen av ett starkt varumärke i relation till kunden blivit allt viktigare för 

organisationer. Forskningen på området hävdar också att varumärkesbyggande kommit att bli 

allt viktigare för att skapa relationer med sin målgrupp, för att kunna vara konkurrenskraftig 

och således uppnå en fortsatt existens på marknaden. Varumärket har kommit att bli den 

viktigaste tillgången för en organisation i processen att binda kunder till sig. Processen, att 

                                                
1 Olins, W (2000) How Brands are taking over the corporation in Schultz, M. Sid. 60-61 
2 Linn, C.E, Debatt: Varumärken med fötterna på jorden, Dagens Industri (011106) 
3 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 109 
4 Olins, W. (2000) How Brands are taking over the corporation in Schultz, M. Sid 60-61 
5 ibid 
6 Hart, S. & Murphy, J (1998) Brands- the new wealth creators. Sid. 2 
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bygga upp ett starkt varumärke är tidskrävande, under vilken relationer etableras samt 

kunskap och förståelse för marknaden, konkurrenterna och främst konsumenterna byggs upp.7 

 

Varumärket uppträdde först under 1800-talets senare hälft och anses härstamma från England 

och USA. Massproduktion, masskommunikation och massdistribution ökade utbudet av varor, 

vilket bidrog till förändringstryck inom varuhandeln. Vidare infördes självbetjäningsbutiker 

inom varuhandeln vilket anses vara den avgörande faktorn för varumärkesutvecklingen. 

Konsumenterna kunde på egen hand välja bland de produkter som exponerades i 

butikshyllorna och därmed uppstod det nya möjligheter att konkurrera och marknadsföra sig i 

form av �märkesprodukter�.8 

 

Varumärkestänkande kommer framöver enligt många auktoriteter inom företagsvärlden att bli 

ett allt mer prioriterat mål för konkurrensstarka organisationer. Det tränger kontinuerligt in i 

allt fler branscher och det är inte längre bara produktionsorienterade, vinstdrivande 

tillverkningsföretag som tillämpar detta på sina produkter.9 

 

Varumärkestänkandet har utvecklats på olika sätt, dels genom att man infört lagar och 

restriktioner, som exempelvis varumärkesskydd, patentskydd.10 På så sätt har man legitimerat 

att ett varumärke har ett värde för både producenten och konsumenten. De flesta företagen har 

förstått värdet med äganderätten till varumärken, design, patent och copyright. Ett starkt 

varumärke bidrar inte endast till att differentiera sig för att vara allt mer konkurrenskraftigt 

eller tydligt utan det bidrar även till ett mervärde och ett finansiellt värde för produkten, 

utifrån företagets perspektiv.11 

 

1.2 Problemområde 
Ur ett 50-årsperspektiv har det fackliga landskapet genomgått stora förändringar i Sverige. 

Majoriteten av fackmedlemmarna är idag tjänstemän respektive kvinnor.12 Internationellt sett 

tillhör Sverige en liten grupp länder med en mycket hög grad fackligt anslutna. Men den 

svenska organisationsgraden har varierat. 

                                                
7 Saxber, Konsumentinsikten driver starka varumärken Resumé, (030123) 
8 Melin, F (1999) Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken. Sid 19-27 
9 www.prv.se (050125) 
10 ibid 
11 Hart S & Murphy J (1998) Brands: The new wealth creators. Sid. 1 
12 Utdrag ur antologin �Ute och inne i svenskt arbetsliv�, Arbetslivsinstitutet, 2003: 8, Carsten Von Otter (red) 
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Under 1980- talets första hälft skedde en facklig uppgång som i slutet på 80- talet övergick till 

en kraftig nedgång då ekonomin gick på högvarv. Men då konjunkturen under början av 

1990- talet resulterade i massarbetslöshet nådde fackanslutningen efter några år en ny 

rekordnivå.13 

Räknat från 1993 och fram till år 2000 har den fackliga organisationsgraden i Sverige sjunkit 

med 4-5 procentenheter och minskningen har varit störst i de yngre åldersgrupperna.14 

Organisationsgraden har stadigt sjunkit efter toppnoteringarna i mitten på 80- talet. Att 

organisationsgraden sjunker är oroande, men klart är att facken har en viktig funktion och 

man organiserar fortfarande stora delar av den svenska arbetskraften. Det finns dock några 

intressanta frågeställningar att beakta.  

 

Idag är det svårt att skilja fackförbunden åt. Detta visar inte minst det faktum att 

medlemmarnas förväntningar på fackliga organisationer i stort sett är identiska. Trygghet, 

löner och arbetsmiljö är exempel på viktiga områden som fackmedlemmar tycker att man 

skall jobba med. Detta är grundläggande frågor för alla fackförbund och då likheten mellan 

fackförbunden är slående och frågorna man driver i stort sett är samma ökar risken för 

sammanblandning. 

 

I den kommersiella världen försöker man diversifiera sig och påvisa organisationens eller 

tjänsternas unika värde. Detta är inget nytt utan så har den kommersiella världen länge jobbat. 

Arbetssättet verkar dock inte ha fått fäste inom idéburna organisationer som exempelvis 

fackförbund. I HTF: s fall så finns det ingen konkurrens i traditionell mening utan den 

karaktäriseras av ett naturligt monopol. Varumärket för HTF är inte syftat till att användas 

som konkurrensmedel likt den kommersiella världens premisser utan används som ett verktyg 

i informativt syfte, exempelvis framhäva bilden av sig själv, förmedling av ett mervärde för 

att kunna etablera sig i människors medvetande. På så sätt ges möjlighet för organisationen att 

bli tydligare utåt än tidigare och således öka chansen att kunna värva nya medlemmar och 

behålla befintliga medlemmar. Syftet består i att kunna vara mer tydliga än tidigare än tidigare 

gentemot sina befintliga medlemmar i vad det är man står för och sysslar med, värva 

exempelvis unga människor och de människor som inte är anslutna som medlemmar men 

ändå får ta del av typiska fackliga uppgifter, t ex kollektivavtal. 

                                                
13 ibid 
14 Börje Andersson (2002) Facklig organisationsgrad för vissa delar av den privata tjänstesektorn. 
Samhällspolitiska avdelningen. Sid. 12 
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Några som har tagit intryck av den kommersiella världens modeller och arbetssätt är 

idrottsföreningar och hjälporganisationer, såsom exempelvis Röda Korset. Idag jobbar många 

med att tydliggöra och att �sälja� sin idé eller övertygelse, allt för att bli tydligare och därmed 

minska risken för sammanblandning.15 Därför kan man konstatera att det råder en viss trend 

inom de ideella organisationerna i att framhäva och bygga sitt varumärke genom att anpassa 

sig till de marknadsekonomiska formernas sätt att arbeta med sitt varumärke. 

 

En intressant aspekt för fackförbunden att ta hänsyn till är att majoriteten av de organiserade 

idag är kvinnor. Exempelvis är 81 % av Kommunals medlemmar kvinnor, 63 % av HTF:s och 

74 % av SKTF:s medlemsskara (Kommunala tjänstemän) utgörs också av kvinnor. För dessa 

fackförbund blir det avgörande att identifiera frågor som intresserar både kvinnor och män. 

 

Den stora uppgiften för fackförbunden är dock att engagera, intressera och organisera yngre 

människor. Då flertalet yngre idag saknar fast anställning blir resultatet utestängning och 

oengagemang. Att då hitta sätt att visa på nyttan av ett fackligt medlemskap för yngre bör 

rimligtvis vara av största vikt, då denna grupp utgör den framtida arbetskraften. 

 

Under de senaste åren har tjänstemannaförbundet, HTF genomfört en omfattande 

omorganisation som bland annat har inneburit att en ny kansliorganisation har bildats, som 

bättre kan svara mot framtidens krav. Målen med omorganisationen är att framöver ge 

medlemmarna bättre och snabbare service, få mer tid till arbetsplatsbesök och andra 

medlemsrelaterade aktiviteter samt en tydligare och förenklad administration. 

 

För vidare utveckling beslutade HTF till att påbörja ett strategiskt visionsarbete. Grunden till 

det var att etablera en gemensam grundsyn om identiteten inom HTF, och på så sätt förstärka 

sitt varumärke. Detta för att kunna fortsätta vara ett starkt, attraktivt och handlingskraftigt 

fackförbund som både kan behålla och engagera dagens medlemmar men även attrahera 

morgondagens.  

HTF:s främsta uppgift är att tillsammans förändra och påverka för goda arbets- och 

livsvillkor. Som medlem erhåller man förmåner i form av stöd och hjälp i frågor som rör löner 

och anställningsvillkor, kollektivavtal och framtida trygghet. Som medlem i HTF blir du 

                                                
15 Beskrivning av nuläget inför visionsarbetet för Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholm den 27 februari 2004. 
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också medlem i HTF:s A-kassa. HTF har till förfogande, även förmånliga försäkringar, 

banklån, el-avtal, datorer med mera. Som medlem får man också hem medlemstidningen 

�Hetluft� i brevlådan 10 gånger/år.  Utifrån dessa tjänster som lagts fram av HTF kan det 

konstateras att det är en tjänsteprodukt som tillhandahålls för de anslutna medlemmarna, till 

en viss kostnad för medlemskapet. Denna kostnad baseras på den månadsinkomst man har på 

sitt arbete. Då ett visst utbyte sker mellan medlemmen och organisationen HTF anses det vara 

lämpligt att kunna tillämpa lämpliga marknadsekonomiska teorier i själva 

varumärkesuppbyggandet, vilket även gjorts i processen som konsulterna BMN och HTF 

utfört i visionsarbetet, som behandlas mer ingående under empiriavsnittet. (Sid. 32) 

Uppfattningarna och förväntningarna på HTF beror på organisationens historia och det som 

händer just nu inom den, den tidigare nämnda omorganisationen. Men även vad andra 

fackförbund gör påverkar HTF och dess medlemmar. Därför är det intressant att lyfta fram 

den allmänna synen på facklig verksamhet. 

HTF:s främsta arbetsuppgifter består i;  

• Anställningstrygghet 

• Löner/kollektiva avtal 

• Skydd mot inkomstförluster vid sjukdom och arbetslöshet 

• Arbetsmiljö 

 

Minst 90 % av TCO:s medlemmar ansåg att detta är viktiga eller mycket viktiga frågor för 

facket. Detta gäller även för SACO:s medlemmar, det råder i stort sett 

åsiktsöverenskommelse. TCO och SACO utgör alltså paraplyorganisationer till HTF. 

 

Utifrån konsulterna Brand Management Navigators (BMN) utförande av ett 

varumärkesutvecklingsprojekt för Tjänstemannaförbundet, HTF har vi format vårat problem i 

denna uppsats. 

 
1.3 Problemformulering 
Utifrån teoretiska och empiriska studier skall vi försöka se hur ett varumärke byggs upp. Detta 

analyseras utifrån tillgängliga marknadsekonomiska teorier inom ämnet 

varumärkesuppbyggnad och på så sätt vill vi finna vilka delar som är av relevans för ett 

fackförbund. 
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Detta leder oss in på våra konkreta frågeställningar som lyder:  

• Hur har själva processen i visionsarbetet för HTF gått till för att stärka och 

bygga upp sitt varumärke, hur uppnås detta i praktiken?  

• Vilka kriterier ligger till grund för detta arbete och vilken funktion har 

konsultföretaget BMN i själva processens gång? 

 

1.4 Syfte 
Vi har för avsikt att skapa en kunskap för varför det är intressant för en facklig organisation 

som HTF att utföra en varumärkesuppbyggande satsning. En vidare förståelse skall försöka 

uppnås genom att framhäva ett starkt varumärkes fördelar och eventuella nackdelar. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats har fokuserats till att undersöka hur en fackförening, HTF kan bygga och 

stärka sitt varumärke och den process genom vilket detta genomförs. Vår avsikt var inte att 

kunna generalisera till övriga organisationer och övriga aktörer inom fackvärlden utan vi 

sökte en förståelse genom att göra en fallstudie på ett unikt fall, något som tidigare inte gjorts 

och således särskiljer sig från den traditionella mallen för hur varumärkesuppbyggande går 

till. Vi har således avgränsat ifrån att undersöka och beakta andra fackföreningar.  

I teorin används en modell för �Corporate Identity� där en avgränsning görs ifrån Philosophy, 

Excellence, Good performance och Quality Control eftersom dessa aspekter inte anses ha 

någon relevans för undersökningens problemformulering och syfte. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
Definitioner som läggs fram är baserade på marknadsekonomiska aspekter såsom begreppen 
förekommer i litteratur inom ämnet varumärkesuppbyggnad. Då det inte finns några specifika 
definitioner som är lämpade för just ett fackförbund så kommer dessa definitioner att 
tillämpas i denna uppsats. 
 
Företagspersonlighet: Totaliteten av de karaktärerna som identifierar en organisation.16 

 

Varumärke: Ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av 

dessa för att känneteckna produkter/tjänster hos en säljare eller 

säljargrupp och för att differentiera dessa från konkurrenter.17 

 

Bransch:  Den helhet som bildas av företag som tillverkar eller erbjuder  

liknande tjänster och/eller produkter. Detta till en relativt homogen  

marknad. 18 

 

Företagsprofil: Företagsledningens beslut avseende vilka speciella säljfrämjande 

fördelar man vill lyfta fram avseende både organisationen och dess 

utbud.19 

 

Företagsidentitet:  Det ett företag kommunicerar till sin omvärld genom personal, 

utseende, tjänster/produkter och marknadskommunikation.20 

 

Företagsimage:  Hur ett företag och dess verksamhet uppfattas av sin omgivning. 21 

 

Kärnvärde: Varumärkesinnehavaren kan utifrån identiteten urskilja faktorer 

som ger grund till en långsiktig och uthållig differentieringsfördel 

vilket utgör ett varumärkes kärnvärde.22 

                                                
16 Fill, C (1999) Marketing Communications 
17 Kotler, P (2001) Principles of Marketing 
18 Söderman, S (2002) Affärsutveckling, 2002 
19 Föreläsning, Operativ verksamhetsstyrning, Öjvind Norberg, (031021) 
20 Egen definition 
21 Egen definition 
22  Melin, F (1999) Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken 
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2. Metod 
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning om hur vi har utformat undersökningen och 

upplägget har bestämts utifrån uppsatsens problemformulering. I följande stycken beskriver 

och motiverar vi de val som gjorts. 

 

2.1 Teoretiska föreställningar 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det två teoretiska föreställningar, positivism och 

hermeneutik.23 Dessa två synsätt betraktas ofta som varandras motpoler och skiljer sig mycket 

åt. 

 

2.1.1 Hermeneutik 
Det hermeneutiska synsättet som grundar sig på tolkningar och innebörder av bland annat 

texter, handlingar och upplevelser har valts för denna uppsats.24 I denna uppsats försöker vi 

skapa en förståelse för ett framgångsrikt varumärkesuppbyggande och dess process. Genom 

att tolka dels de teorier inom området som valts för uppsatsen och dels BMN: s arbetsmetod i 

fallet HTF, kommer tolkningar att ske i en växling mellan ett del- och helhetsperspektiv.25 

Tolkningarna sker utifrån en helhetssyn där sökandet efter bakomliggande innebörder och 

sammanhang står i fokus.26 De olika varumärkesteorier som vi arbetat med utgör ett 

delperspektiv i det helhetsperspektiv som växer fram i samband med att empiriska studier 

görs. All ny kunskap som inhämtas leder till ett bredare helhetsperspektiv av studien. 

Vi skapar en förståelse för BMN:s varumärkesuppbyggande metoder genom att tolka det 

arbete som utförts åt HTF. Förståelsen skapas utifrån de olika varumärkesstrategierna som 

kommer till uttryck i det talade språket samt i respondentens handlingar och livsyttringar.27 

Enligt hermeneutiken går det att tolka och förstå innebörden av handlingar och det yttrade 

språket hos människor. 

Vi närmar oss forskningsobjektet subjektivt utifrån deras egen förförståelse. Förförståelse är 

de tankar, intryck, känslor och den kunskap som en forskare har. Inom hermeneutiken 

betraktas förförståelsen som en tillgång för att tolka och förstå tolkningsobjektet. 

Förförståelsen i denna uppsats utgörs av de teorier som vi valt att tillämpa i undersökningen. 

                                                
23 Hartman (1998) Vetenskapligt tänkande. Sid. 94 
24 Wallén (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Sid. 32 
25 Wallén (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Sid. 32 
26 Hartman (1998) Vetenskapligt tänkande. Sid. 95 
27 Patel & Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Sid. 29 
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Dessa teorier ger oss en uppfattning av hur företag och organisationer generellt idag arbetar 

med sina varumärken. 28  

 

2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Fallstudie 
Ett varumärkesutvecklande projekt mellan BMN och HTF har valts som ett fallstudieobjekt 

till denna uppsats. Detta har gjorts för att få djupgående information angående 

varumärkesuppbyggnadsprocessen och för att kunna beskriva den utifrån ett praktiskt 

perspektiv, något fallstudien som metod erbjuder. En fallstudie sätter sin utgångspunkt i sin 

inriktning på endast ett undersökningsobjekt, i detta fall själva processen mellan BMN och 

HTF. Fallstudien är att föredra då fokus är på ett fenomen som är rådande i ett verkligt 

sammanhang. I denna uppsats fokuseras dels teorier och dels BMN:s tillvägagångssätt för att 

skapa ett starkt varumärke för HTF.  

Då fallstudie används så kan vi studera saker i detalj. En fallstudie reder ut en given situation 

och förklarar varför vissa resultat uppstår, den förklarar inte bara vilka dessa resultat är. Vi får 

genom att studera BMN:s tillvägagångssätt med HTF:s varumärkesuppbyggnad en förståelse 

om processen kring en organisations varumärkesuppbyggnad.  

I förhållande till undersökningens skala och omfattning ger en fallstudie möjlighet att använda 

flera olika metoder och källor för att undersöka de relationer och processer vi finner 

intressanta, detta är av stor vikt vid beslutet att välja fallstudien som undersökningsmetod. 

 

                                                
28 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid. 51 
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2.3 Bearbetning av insamlad information 
 
2.3.1 Kvalitativ Undersökning 
För att få en djupgående förståelse för undersökningsområdet har en kvalitativ 

forskningsmetod valts till denna uppsats. Undersökningen har byggt på att omvandla det som 

observeras och sägs om processen till skrivna ord.29 Den kvalitativa forskningsmetoden 

möjliggör det för oss att tillhandahålla detaljerade beskrivningar av de olika delarna i den 

varumärkesuppbyggande processen.30 Vi undersöker BMN:s arbete med HTF för att på så sätt 

uppnå den djupgående kunskapen för hur den varumärkesuppbyggande processen kan gå till. 

Därför uppfattas forskaren som det centrala mätinstrumentet i den kvalitativa 

undersökningsmetoden, och därmed får hon en stor påverkan på karaktären av data och 

tolkningen av dessa. 31 

Inom kvalitativ forskning framträder teorierna och metoderna under forskningens gång. I 

uppsatsen tillämpas teorierna kring varumärkesuppbyggnad som en del av den pågående 

forskningsprocessen. 

 

2.4 Urval 
Då undersökningen grundas på en kvalitativ metod är det inte lämpligt att verka 

generaliserande i urvalsprocessen. Syftet är inte heller att få ett urval som utgör ett tvärsnitt av 

hela populationen vilket är syftet med ett sannolikhetsurval. Med anledning av detta har vi 

valt ett icke- sannolikhetsurval. 

 

2.4.1 Icke- sannolikhetsurval 
Ett icke- sannolikhetsurval passar till den kvalitativa undersökning som genomförts då vi 

söker information om ett särskilt undersökningsobjekt som inte ska verka som statistiskt 

underlag. Den lämpligaste urvalsstrategin är alltså baserad på ett subjektivt urval, eftersom vi 

har tidigare kännedom om det valda undersökningsobjektet och ansåg att de utvalda 

intervjupersonerna skulle ge värdefulla data för det valda problemet. Fördelen med ett 

subjektivt urval är att det tillåter oss att närma sig undersökningsenheter som kan antas vara 

avgörande för undersökningen.32 

                                                
29 Ibid. Sid. 204 
30 Bryman (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Sid. 79 
31 Denscombe (2000) Forskningshandboken. Sid. 204 
32 Lindfors, M-B (1993) Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning. Sid. 56 
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2.5 Datainsamlingsmetoder 
 

2.5.1 Intervjuer 
Valet att använda intervjuer som en del i undersökningen ter sig självklart, då intervjuer 

används för att få reda på vad en person, eller flera tycker om något som man är intresserad av 

eller forskar i. Det är viktigt att respondenten besitter en kunskap om intervjuämnet för att 

dennes svar ska vara användbara. Respondentens svar ska vara så pass sanna, att en �säker� 

slutsats kan dras. 33 

För att få så detaljerade beskrivningar av undersökningsobjektet som möjligt använder vi oss 

av djupintervjuer. Personer som intervjuas är Anders Blom och Rolf Skjöldebrand, 

varumärkeskonsulter/projektledare hos BMN samt Cecilia Fahlberg, förbundssekreterare hos 

HTF. Dessa personer valdes ut i egenskap av att BMN:s representanter varit projektledare vid 

visionsarbetet som utförts. Dessa vägledde oss sedan vidare och rekommenderade Cecilia 

Fahlberg hos HTF då hon förmodligen är den som varit mest delaktig från HTF:s sida i 

varumärkesarbetet. Vid intervjuerna används diktafon och anteckningar som hjälpmedel. 

Intervjuerna redovisas i empiriavsnittet och kommer att ske via förklarande text. 

Syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper samt karaktären för ett förlopp.34 I detta fall 

den varumärkesuppbyggande processen och förstå vad som är unikt för en fackförening, 

utifrån det marknadsekonomiska perspektiv som finns tillgängligt i att arbeta med 

varumärken. Den kvalitativa forskning som tillämpas i uppsatsen har som avsikt att belysa 

handlingar, händelser, normer och värden utifrån intervjuobjektens egna perspektiv.35 Vi 

anser att semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst då den tillåter respondenten att tala 

utförligt om de varumärkesstrategier som BMN använder i fallet HTF, om branschen och dess 

omvärld i stort.36 

I vilken ordning frågorna ställs anpassas efter respondenten. Frågorna ska vara öppna så att 

betoningen ligger på respondenten, som utvecklar sina egna synpunkter, detta för att erhålla 

den kvalitativa information som krävs. Vi försöker således utveckla och förtydliga den 

information som erhålls utifrån intervjuerna. 

Intervjuerna i uppsatsen används för att komplettera data som erhållits via de befintliga teorier 

som finns att tillgå inom ämnet varumärkesuppbyggnad, och frågor ställs utifrån de valda 

                                                
33 Lantz, A, (1993) Intervjumetodik. Sid. 20 
34 Patel & Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Sid. 78 
35 Bryman (1997) Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Sid. 77 
36 May (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Sid. 150 
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teorierna. Intervjun som redskap har en fördel i att respondenten kan ges friheten att framhäva 

sina åsikter och idéer. Genom att använda sig av denna metod kan BMN förklara sina 

synpunkter och identifiera de centrala delarna i en varumärkesuppbyggande process. 

 

Nackdelar som kan identifieras i denna metod är att intervjuer är tidskrävande. Om man inte 

har någon struktur så tenderar det leda till en ensidig kommunikation, där endast respondenten 

yttrar sig. Därför bör vi vara kritiska gentemot de data som erhålls via intervjuerna. 

 

Dessa svar analyserar man sedan, för att nå en slutsats. Detta innebär att respondentens svar är 

data, som intervjuaren använder som underlag vid sin analys.  Det måste också finnas en 

möjlighet för intervjuaren att kritiskt granska respondentens svar. Eftersom respondenten 

oftast besitter en kunskap i ämnet som intervjun behandlar, innebär det att en djupare 

information kan erhållas.  

En intervju är en dialog mellan intervjuare och respondent/respondenter, där intervjuaren 

använder sina personliga förutsättningar som ett medel för att möta dessa. 

Det finns stora likheter mellan intervjuer och samtal, men skillnaden ligger i att intervjuaren 

styr dialogens utveckling och processen har en i förväg bestämd riktning. Intervjuer kan ske 

på olika sätt. Antingen kan man träffas och genomföra en intervju eller så kan den ske genom 

ett eller flera telefonsamtal.37 

 

2.5.2 Sekundärdata 
De data som redan finns att tillgå finns ofta hos undersökningar som har ett annat syfte än den 

aktuella undersökningen vilket gör att data blir av sekundär karaktär.38 Dessa data kan ha sitt 

ursprung från såväl interna som externa källor, varav det förstnämnda innebär att 

informationen är hämtad från det aktuella företaget och det sistnämnda att den är hämtad från 

källor utanför företaget. 

Förutom intervjuer, så används skriftliga källor som kan klassas som interna källor, dessa är 

broschyrer kring HTF:s visionsarbete, tidningsartiklar samt artiklar hämtade från Internet, 

vilka kan klassas som externa källor. Vi är medvetna om att de interna källorna kan vara 

partiska och därför anses de externa källorna nödvändiga för att erhålla så korrekt information 

som möjligt till undersökningen. 

                                                
37 Lantz, A (1993) Intervjumetodik. Sid. 21 
38 Denscombe (2000) Forskningshandboken. Sid. 201 
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3. Teori 
Syftet med varumärkesuppbyggnad är att bygga upp ett starkt varumärke som fångar de 

relevanta intressenterna och alstrar en lojalitet och tillgivenhet hos dessa. 

Varumärkesbyggande är en process med vilken en organisation etablerar, bygger upp och 

underhåller ett inbördes lukrativt förhållande mellan en rörelse, dess interna och externa 

intressenter.39 

 

Detta kapitel avser att presentera den teori som används i uppsatsen och inleds med teorin 

över den strategiska varumärkesplattformen, vilken utgörs av en modell över den 

varumärkesuppbyggande processen. Vidare följer en redogörelse av varumärkesledarskap,  

d v s brand management och den roll som organisationsuppbyggnad spelar för varumärkets 

styrka och betydelse. Brand Management fungerar övergripande, då organisationens styrsätt 

och varumärkets roll inom den påverkar den varumärkesuppbyggande processen. Denna 

process innebär att en organisation bygger upp och stärker sitt varumärke för att det på bästa 

sätt ska erbjuda dess intressenter det de vill ha och i slutändan generera ett högre ekonomiskt 

utbyte. Uppbyggnaden av ett varumärke har sin bas i organisationens identitet och presenteras 

i avsnitt 3.3.  En organisation ska, för att kunna bygga upp en stark identitet och ett värdefullt 

varumärke genomgå vissa centrala steg. Dessa steg redogörs i tur och ordning och inom varje 

avsnitt avser vi att förklara de viktigaste aspekterna med varje steg och hur de bör hanteras. 

Det första steget utgörs av varumärkesanalys, och går ut på en analys av varumärkets 

målgrupp, eventuella konkurrenter och den egna organisationen. Den rätta målgruppen 

uppnås via en segmentering av marknaden. Sedan differentieras varumärket genom att ett 

kärnvärde, som innebär märkesproduktens essens, det värden som representerar 

märkesprodukts primära konkurrensfördelar kopplas till varumärket.40 Utifrån det kärnvärde 

som organisationen valt att differentiera sig mot och den valda målgruppen görs sedan en 

positionering av varumärket som steg fyra. Det sista steget, marknadskommunikation, 

fokuserar på och tar upp de aspekter som är viktiga att tänka på då den valda positioneringen 

ska kommuniceras ut mot organisationens kunder. Kapitlet avslutas med en presentation av 

imagen. Imagen bär en viktig roll i varumärkesuppbyggandet och är det slutgiltiga resultatet 

av denna process. En organisation kan, genom att undersöka imagen mäta hur väl de fört ut 

                                                
39 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 141 
40 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Sid. 326 
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sin positionering. Lojalitetsaspekten bakas även in under detta avsnitt samt de fördelar en 

organisation uppnår ifall de har många lojala kunder. 

 

3.1 Strategiska varumärkesplattformen 41 
Denna modell är uppbyggd av sex begrepp vilka är aktiviteter som är starkt kopplade till 

varandra och har stor betydelse i den varumärkesuppbyggande processen för ett varumärke. 

Dessa begrepp är följande; produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Den strategiska varumärkesplattformen 

väljer vi att använda då den tar sin utgångspunkt ur varumärkesinnehavarens perspektiv. I 

denna modell som redogörs av teorin framhävs begrepp som representerar aktiviteter vilka 

utgör funktioner när ett varumärke byggs upp, utvecklas och vårdas.42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1; illustration av den varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv. 
 

                                                
41 Melin Frans (1999) Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärke. Sid. 125 
42 Ibid 
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3.1.1 Produktattribut 
Med produktattribut menas de konkreta egenskaperna hos en produkt eller tjänst, vilket skulle 

kunna vara förmedling av ett mervärde till intressenterna. Dock finns det olika former av 

produktattribut såsom produktkvalitet, tjänstekvalitet, förpackningsdesign, färg och logotyp. 

Produktattributen är starkt kopplade till uppbyggandet av ett varumärke.43 

 

3.1.2 Märkesidentitet 
Detta begrepp avser att förmedla vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad 

som är unikt med varumärket. Denna aktivitet har blivit allt viktigare, detta på grund av att 

produktattribut i allmänhet är lätta att imitera, vilket i sin tur har bidragit till att organisationer 

har börjat sträva efter att utveckla andra styrkor, som exempelvis märkesidentitet. 

Huvudsyftet med att utveckla märkesidentitetiska aktiviteter är att förmedla ett emotionellt 

mervärde till sina intressenter.44 

 

3.1.3 Kärnvärde 
Kärnvärde är ett centralt begrepp i samband med den varumärkesuppbyggande processen, då 

det representerar de värde/värden som utgör en märkesprodukts primära styrka. Det är viktigt 

att identifiera unika kärnvärde/kärnvärden då de ska ligga till grund för den framtida 

positioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke.45 

 

3.1.4 Positionering 
Detta begrepp avser en aktivitet varigenom en organisation försöker att befästa sig i en 

specifik position i sina intressenters medvetande. Syftet med positionering är att den ska ge 

upphov till märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. Positionering delas 

upp i två kategorier, den psykologiska positioneringen där intressentens uppfattning är 

subjektivt till märkesprodukten i jämförelse med andra produkter. Den andra kategorin är 

positionering som innebär att organisationen på ett sätt objektivt kan positionera en 

märkesprodukt med hjälp av differentiering i förhållande till andra produkter. Positionering är 

                                                                                                                                                   
 
43 Melin Frans (1999) Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärken. Sid. 83-84, 208-210 
44 Ibid. Sid. 85 
45 Ibid. Sid. 126 
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en grundläggande förutsättning för att kunna ge attraktivt och relevant psykologisk 

positionering.46 

 

3.1.5 Marknadskommunikation 
Denna aktivitet är av stor betydelse för att kunna bygga upp ett starkt varumärke, ett verktyg 

som är betydelsefullt inom denna aktivitet är Reklam vars uppgift är att informera, övertyga 

och påminna intressenterna om märkesproduktens intentioner och fördelar. Detta verktyg är 

av stor betydelse för att differentiera märkesprodukten och därför bör hög prioritet ges för att 

kunna bygga upp ett starkt varumärke.47 

 

3.1.6 Intern märkeslojalitet 
Detta begrepp ses som ett uttryck för de åtaganden en märkesinnehavare har mot ett enskilt 

varumärke. Grundläggande för att intressenterna ska förbli märkeslojala är att 

märkesinnehavaren också är lojal, d v s visar internlojalitet.48     

 
3.2 Brand Management 
När en organisation vill skapa ett värdefullt varumärke måste också själva organisationen 

anpassas och förändras efter den marknad man verkar inom. Att ha kunskap om marknaden, 

varumärken och marknadsplaner blir en stor fördel när man ska tillföra energi i sitt 

varumärke.49 Varumärkesuppbyggande är en nödvändighet för organisationer i dagens 

samhälle, vilket inte minst bekräftas av att detta kommit att tränga in i allt fler branscher, inte 

längre bara affärsdrivande organisationer. Det bör därmed behandlas som en viktig punkt 

inom en organisation då det utgör en stark influens över hur en organisation styrs, vart den är 

på väg och bör därför användas som ett ledningsverktyg. 

Brand Management ingår i allt en organisation sysslar med. Alla aktiviteter som hänger ihop 

med varumärket och som organisationens intressenter kommer i kontakt med skapar 

varumärkets värde. Ett varumärke existerar horisontalt och/eller holistiskt inom 

organisationen.50 En organisation måste därför se på varumärket med en 360 graders syn, där 

organisationen ser till hur ledningen, intressenterna och de anställda uppfattar varumärket.51 

                                                
46 Melin Frans (1999) Varumärkesstrategi- Om konsten att utveckla starka varumärke. Sid. 98-101 
47 Ibid. Sid. 102 
48 Ibid. Sid. 105 
49 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 137 
50 Grindem (4/10-1999) Brands need new champion. Sid. 37 
51 Schultz (30/11)-1998) Refining Brand Management. Sid. 26 
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Deras åsikter och insikter studeras och jämförs för att i slutändan få fram vilken mening och 

vilket värde varumärket genererar. Detta bildar plattformen som 

varumärkeskommunikationen, både den interna och externa, utvecklas och utgår ifrån.52 Det 

krävs ett brett kunnande och förståelse inom organisationen och för intressenterna i vad det 

verkligen är som skapar ett värde.53 Samtliga inom en organisation har en del i utvecklingen 

av ett värdefullt varumärke.54 Grunden för att de utåtriktade aktiviteterna ska fungera på ett så 

bra sätt som möjligt läggs av den interna utvecklingen. En helhetssyn inom organisationen 

förutsätts för att en homogen bild ska kunna speglas till intressenterna, det ska inte spela 

någon roll vem på organisationen intressenten kommer i kontakt med, den homogena bilden 

skall förmedlas av samtliga. Detta leder till att den verkliga brand managern på organisationen 

är den som är ansvarig för helheten, nämligen den högsta chefen. 

I grunden handlar framgångsrik brand management om skickligheten att utveckla ett system i 

organisationen som stöd till varumärket. Det handlar också om förmågan att skapa ett 

enhetligt och samordnat utförande av varumärkesutvecklingen, från 

marknadskommunikationen till utvecklingen av tjänster och service.55 Genomförandet av 

detta kräver att varumärkesaktiviteterna centraliseras och att strategierna för varumärket är 

nära involverade med de övriga verksamhetsstrategierna inom organisationen. Att positionera 

varumärket på en strategisk nivå i organisationen ökar kontrollen och samtliga i ledningen är 

engagerade i dessa aktiviteter. En aktiv styrning av varumärket tillåter organisationen att 

agera korrekt, snabbt och enhetligt i konjunktursvackor. Att centralisera varumärket ökar även 

objektiviteten och leder till att organisationen har en referenspunkt vid identifiering och 

respons på klienters behov och uppfattningar.56 Fler och fler organisationer positionerar sitt 

varumärke på ledningsnivå. Varumärket betraktas som en av organisationens främsta 

tillgångar och om det kan styras på ett lämpligt sätt kan det således ligga till grund för att ta 

bättre verksamhetsbeslut.57 De organisationer som är framgångsrika på varumärkesbyggande 

fokuserar på ett större strategiskt perspektiv när det gäller varumärkets roll, värde och mening 

i organisationen.58 Man finner bland dessa organisationer en gemensam faktor i att de 

betraktar varumärket som ett förkroppsligande av den relation som råder inom organisationen, 

bland dess anställda, ägare och intressenter. Det krävs av en organisation att den strategiska 

                                                
52 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 237 
53 BDO Revision (1999) Varumärkets betydelse för ditt företag. Sid. 17 
54 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 237 
55 Schultz (30/11- 1998) Refining Brand Management. Sid. 26 
56 Chevron (11/8- 2003) Unholy Grail: Quest for the best strategy. Sid. 20 
57 Nelson & Kersten (2/12- 2002) Positioning the brand within the organization. Sid. 22 
58 Schultz (30/11- 1998) Refining Brand Management. Sid. 26 
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visionen, organisationskulturen och organisationens image sammanfaller för att ett pålitligt 

varumärke skall kunna byggas upp.59  

Grunden till uppbyggandet av varumärket är att organisationen har ett styrsätt och en 

organisation som är anpassat till varumärket.  

Fortsättningsvis kommer nu de olika delarna i den varumärkesuppbyggande processen att 

redogöras. Målsättningen med arbetet är att få fram ett så upplyftande varumärke som möjligt, 

med en varumärkesidentitet som verkligen visar vad organisationen står för och som erbjuder 

intressenten det den eftersträvar. 

 

3.3 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet är som ett varumärke, organisationer kan bestämma hur deras 

varumärke ska se ut, dess form, dess färger och meddelanden som man önskar förmedla. Det 

är dock först när det blir synligt för omvärlden, som märket blir en representation för 

organisationen. Organisationsidentiteten har i huvudsyfte att klargöra för alla intressenter 

vilka värderingar och vilken tro organisationen har och hur det strävar mot att uppnå dessa 

objektiv.60 Enligt en teori är identitet den sammansatta personligheten för en organisation, 

som härstammar från dess filosofi, kultur, historia, ledningsstil, strategier, rykte och beteendet 

hos anställda och andra organisationsrepresentanter. En organisation känns igen genom de 

många utmärkande egenskapernas utåtriktade och synliga tecken. Det är de synliga aspekterna 

av dessa attribut som sannolikt kommer att utsättas för omvärldens granskning mer ofta än 

andra former av kommunikation.61 Som tidigare nämnts i avgränsningar kommer vi i denna 

uppsats inte att tillämpa modellen i sin helhet då vissa delar av den inte är relevanta för 

undersökningens problemformulering och syfte. De delar som inte kommer att beaktas i 

modellen är: Philosophy, Excellence, Good Performance och Quality Control. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler, Sid. 145 
60 Fill, C (2002) Marketing communications � contexts, strategies and applications. Sid. 385-392 
61 Black, S (1997) The essentials of Public Relations. Sid. 86-100 
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Figur 2. The different factors involved in corporate identity (Black, S, Sid. 100) 
 

En annan syn på organisationsidentitet är en mer kategoriserad syn och beskrivningen på 

organisationsidentiteten är inte exakt samma som i teorin ovan. Här är resonemanget om 

identitet uppdelat i tre delar: Personlighet, identitet och image. Den större delen av den 

ovanstående definitionen kallas här för personlighet. Vidare är organisationspersonligheten 

helheten av de kännetecken som identifierar en organisation. Organisationsidentitet i sin tur är 

de tecken som intressenter kan känna igen och identifiera organisationen genom. Identitet är 

ett sätt att differentiera en organisation från andra organisationer, d v s bli mer tydliga. Alla 

organisationer har en identitet vare sig de vill eller inte. Däremot kan de välja att medvetet 

försöka styra sin identitet. Vissa organisationer lägger inte lika mycket vikt vid sin identitet, 

vilket kan bidra till att intressenter blir missledda och förvirrade. En organisations 

kommunikation, både internt och externt är bundet till dess identitet. Om inte 

kommunikationen stämmer överens med organisationens identitet bidrar det inte till de 

fördelar en effektiv identitet kan tillföra. 

 

Identitet kan klargöras på fyra sätt: de tjänster eller produkter en organisation erbjuder, var 

erbjudandet görs eller distribueras, hur organisationen kommunicerar med sina intressenter 

 
CORPORATE
 

IDENTITY 
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och hur organisationen beter sig.62 En bra metod för att bygga upp en konsistent och trovärdig 

organisationsidentitet är promotion på lång sikt.63 

 

 

 

 
 

Figur 3: Identitetselement. (Fill, C, sid. 389)  
 

3.4 Varumärkesanalys 
Varumärkesuppbyggandet startar med en genomgående analys av den egna organisationen 

och sina intressenter.64 Det egna varumärket, vilket analyseras utifrån en självanalys, en 

analys av sina intressenter samt sin omvärld är själva utgångspunkten i varumärkesanalysen.65 

Självanalysen består av en undersökning av det egna varumärkets image.66 Man undersöker, 

för att erhålla en klar bild av varumärkets image hur varumärkesimagen förändrats över tiden, 

om imagen skiljer sig i olika segment, samt de fördelar som intressenterna anser att 

varumärket har. 

 

Att undersöka hur intressenterna uppfattar andra organisationers varumärken, de fördelar som 

de förmår erbjuda, relationen mellan deras varumärke och deras intressenter, och den 

personlighet som deras varumärke förmedlar. Organisationen kan, genom att analysera 

omvärlden undvika att göra misstag vid den egna positioneringen. Behovet ligger inte enbart i 

att utvärdera den nuvarande omvärldssituationen, utan även den framtida. 

 

Vid analysen av sina intressenter samlas information om organisationens intressenter. 

Målsättningen med denna är att bestämma vilka känslomässiga, funktionella och 

självuttryckande fördelar som motiverar intressenterna att använda sig av ett varumärke. En 

organisation bör speciellt ta hänsyn till om intressenternas behov inte är tillfredsställda av de 

nuvarande produkterbjudandena. 

 

                                                
62 Fill, C (2002) Marketing communications � contexts, strategies and applications. Sid. 385-392 
63 Witt, S, Moutinho, L (1995) Tourism marketing and management handbook. Sid. 380 
64  Aaker (1996) Building strong brands. Sid. 191 
65 Aaker (1996) Building strong brands.  Sid. 201 
66 Ibid. Sid. 193 
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De varumärkesanalyser som gjorts bör resultera i en identifikation av de olika identitetsvalen 

samt i riktlinjer för de olika varumärkesstrategierna. Dessa analyser utgör grunden för det 

fortsatta arbetet med varumärkets uppbyggnad, vilket kommer att beskrivas i texten nedan. 

 

3.5 Positionering 
Kampen om marknadsandelar och lönsamhet utkämpas främst i huvudet på kunderna, inte hos 

själva organisationen.67 Huruvida en organisation lyckas ta sig in och besätta en plats i sina 

intressenters hjärnor är avgörande för hur en organisation kommer att lyckas med sina 

intentioner. Att göra det är inte alls lätt på något sätt, men det finns beprövad teknik och det är 

positionering. 

 

Att uppnå en önskvärd positionering tar mycket kreativitet och tid i anspråk.68 Det krävs av en 

organisation att man uppnår en total förståelse för varumärket, utifrån organisationen, 

intressenterna och marknaden. Positioneringen är ledningens beslut och det hör till deras 

uppgift se till att denna är tydlig. Organisationen bestämmer själv i vilket fack människor ska 

stoppa in organisationen eller dess produkter och tjänster, de planerar i vilken relation 

organisationen eller dess produkt ska stå i förhållande till andra och kommunicerar metodiskt 

för att lyckas placera dem just där.69 Allt som en organisation ämnar kommunicera till sin 

intressent måste bidra till att positionera organisationen och hålla det kvar i den valda 

positionen.70 Ledningen förmår dock inte bestämma vad intressenten ska uppfatta, utan kan 

bara förmedla intryck som denne sedan använder till att skapa en position i sitt medvetande. 

 

Insikter om en psykologisk process genom vilken människor organiserar sinnesintryck i 

medvetandet utgör basen för själva positioneringen.71 Genom att skapa en mental stege i sitt 

medvetande förenklar människor överflödet av information.72 Medvetet eller omedvetet 

rangordnar man som människa organisationers varumärken och deras produkter eller tjänster i 

olika stegar.73 Överst finner man det varumärke som upplevs som ledande och under står de 

övriga i tur och ordning. Att uppnå en framgångsrik positionering handlar inte bara om att 

finna rätt ord och uttryck för varumärket utan det är också viktigt att kunna koppla uttrycket 

                                                
67 Anderson (1997) Positionering: konsten att vara först. Sid. 13 
68 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 144 
69 Anderson (1997) Positionering: konsten att vara först. Sid. 15 
70 Ibid. Sid. 19 
71 Ibid. Sid. 13 
72 Apéria (2001) Brand Relationship Management. Sid. 77 
73 Anderson (1997) Positionering: konsten att vara först. Sid. 15 
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till en mental stege som är relevant för intressenten och som märket har en möjlighet att 

dominera.74 

 

3.6 Marknadssegmentering 
Innebörden av segmentering består i att skära till sig bitar av marknaden.75 Grundantagandet 

är att en organisations alla intressenter är olika och att marknader aldrig är homogena. Olika 

delar av en marknad har alltid skilda behov och ju skickligare organisationen lyckas anpassa 

sin produkt eller tjänst till en bestämd intressents behov, desto större är sannolikheten att ett 

utbyte uppstår. 

 

Segmentering syftar till att anpassa organisationens kunskaper och resurser med 

intressenternas  behov och utvecklingspotential. En organisation koncentrerar, för att utveckla 

varaktiga och ömsesidigt givande relationer på de intressenter som har behov av just det som 

organisationen är eller kan bli bra på. I regel måste man förändra sin organisation, sitt 

tänkande och sitt arbetssätt för att kunna ha möjlighet att segmentera effektivt, det räcker inte 

endast med att förändra de tekniker man tillämpar i sin marknadsföring. Det finns inget 

allmänt tillvägagångssätt för segmentering, utan det är främst en kreativ process att urskilja 

möjligheter till lönsam segmentering, vilken sedan kompletteras med en analytisk granskning 

av segmentens struktur, potential och struktur. 

 

En segmentering görs i flera steg och inleds med en horisontell segmentering. Denna går ut på 

att välja bransch, geografiskt läge, organisationsstruktur och organisationsstorlek. När man 

etablerat sin verksamhet på ett visst område så kan detta val sägas vara gjort. Steg två är att 

göra en så kallad vertikal segmentering, vilken baseras på att inom de horisontella segmenten 

bestämma vilka beslutsfattare, beslutssituationer, behovstyper, köpbeslutgrupper med flera 

organisationen ska lägga fokus på. I grova drag definieras först vilka kategorier av 

intressenter organisationen ska vara lämpad för. Sedan närmar man sig gradvis de människor 

som köper och använder sig av produkten eller den tjänst som erbjuds. 

Det som sedan utgör organisationens målgrupp är det segment som väljs ut. Den valda 

målgruppen består av en grupp individer som har gemensamma värderingar och behov och 

dessa förväntas reagera ungefär likartat på organisationens erbjudande av tjänster och har 

tillsammans en tillräcklig köpkraft för att vara av strategisk betydelse för organisationen. 

                                                
74 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 144 
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Denna målgrupp definieras därefter på två olika plan.76 Det första är de som organisationen 

har i åtanke när de utvecklar sitt varumärke och den andra är de som verkligen kommer att 

köpa själva märkesprodukten eller tjänsten. Den sistnämnda utgör ofta en bredare grupp. Det 

brukar underlätta, i det första fallet som utgör målgruppens ideal, att arbeta med en i hög grad 

detaljerad definition av målgruppen, kanske till och med en enstaka individ. Ju mer detaljerad 

den är, desto enklare blir det att arbeta med den och att gå på djupet med sina ambitioner och 

preferenser. I det andra fallet, vilken utgörs av den kommersiella målgruppen så måste 

organisationen vara aktsam så att de inte arbetar med en alltför snäv precisering därför att det 

då inte kommer finnas tillräckligt med kunder för att kunna bygga ett varumärke. Ett 

varumärke kräver en tillräckligt stor och potentiell kundkrets för att en organisation ska kunna 

fördela tillräckligt med kapital för ett ordentligt varumärkesprojekt. Organisationen har 

genom att man valt en målgrupp definierat sitt marknadssegment och därmed, 

definitionsmässigt mer eller mindre, uteslutit andra delar av marknaden. Det är av vikt att 

organisationen väljer rätt målgrupp om man vill uppnå en kostnadseffektiv marknadsföring, 

detta både för att förmå utveckla rätt budskap och rätt produkt men också för att se till att de 

kommunicerar med rätt människor. 

 

3.7 Marknadskommunikation 
För att en organisation ska ha möjlighet att skapa en eftertraktad bild av sitt varumärke, krävs 

det en kommunikation som både talar till konsumenten och samtidigt tilltalar den. Att bara ta 

reda på varumärkets identitet och vilken del av denna identitet som ska positioneras i 

konsumentens medvetande är inte tillräckligt.77 Hur man kommunicerar måste betraktas som 

lika viktigt som vad man kommunicerar. Själva marknadsföringen måste därmed tillskrivas en 

avgörande betydelse som inte får undervärderas. 

 

Till en av organisationens viktigaste uppgifter hör att skapa varumärkeskännedom, vilket 

innebär att göra konsumenterna medvetna om den egna produktens eller tjänstens existens.78 

Kännedom om varumärket är en förutsättning för att kunna skapa sympatier till ett varumärke 

och kan därför betraktas som den första åtgärden i att skapa en bindning mellan varumärket 

och kunden. Genom kännedomen skapar man en känsla av vana och gemenskap. 

 

                                                                                                                                                   
75 Anderson (1997) Positionering: konsten att vara först. Sid.5 
76 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 148 
77 Höglund (1996)Varumärkets makt. Sid. 30 
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Syftet med reklam som syftar till att bygga upp ett varumärke är att den ska övertyga, 

informera och påminna konsumenten eller den potentiella kunden samt tillföra varumärket en 

extra dimension i form av ett mervärde.79  För att lyckas tränga igenom informationsbruset 

krävs det att marknadskommunikationen är tydlig och särskiljande.80 Därför är det angeläget 

sträva efter att utveckla en unik kommunikativ identitet som kan förmedlas på ett likartat 

sätt.81 Varumärkets kärnvärde är målet vid denna utveckling och bör sätta sin prägel på all 

reklam som syftar till att bygga upp och stärka varumärket. 

 

Ju enklare varumärkets budskap är, desto bättre är det.82 Kommunikationens uppgift i 

processen är stärka kundens upplevelse av produkterfarenheten.83 Att lyckas kommunicera på 

fördelaktigt sätt så blir kunden vänligt inställda och erfarenheten i sin tur mer positiv. Ju mer 

av varumärkesintrycken kunden är mottaglig för desto mer fast blir bilden av själva 

varumärket. Det är viktigt att ideligen skylta med sitt varumärke för att bibehålla och utveckla 

en stark position, inte enbart för att uppnå en hög kännedom, förtydliga vad varumärket står 

för och således försvåra för sin konsument att hålla andra varumärken i medvetandet.84 Ju mer 

ens varumärke används av konsumenterna, desto starkare blir varumärket betraktat som 

tillgång. Detta medför att kännedomen ska betraktas som en tillgång vars värde ser en ökning 

med tiden. I vilken mån de upplevda egenskaperna motsvarar de förväntningar som byggts 

upp genom varumärkets förmedlade budskap är sedan i hög grad avgörande för huruvida en 

lojalitet skapats och ett köp eller användning av tjänsten kommer att ske igen. 

 

3.8 Image 
Image betecknas som den bild kunden har av varumärket och hur kunden tolkar de signaler 

som varumärket förmedlar.85 Att ha en välkänd och positiv image är en av organisationens 

största tillgångar, då den utgör en mental representation av verkligheten, underbyggd av en 

individ och således en avgörande faktor för om denne köper produkten/tjänsten eller inte.86 

 

                                                                                                                                                   
78 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Sid. 41 
79 Brand News (01/2001) Stark identitet, lång process. Sid. 20 
80 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 124 
81 Brand News (01/2001) Stark identitet, lång process Sid. 20 
82 Tomkiw (30/7- 2001) Screwed up your brand? Now fix it! Sid. 24 
83 Nilson (2000) Ladda ditt varumärke. Sid. 75 
84 Aaker (1991) Managing Brand Equity. Sid. 76 
85 Grönroos (1997) Service Management. Sid. 179 
86 Normann (2000) Service Management: Ledning och strategi i tjänsteproduktionen. Sid. 138 
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Varumärkets image är respons på huruvida organisationen lyckats med att förmedla sin 

identitet.87 Resultatet av en positiv image är att konsumenter blir mer mottagliga för den 

marknadskommunikation som organisationen bedriver och således lättare sprider positiv 

kritik främst med hjälp av Word- of mouth.88 En bra och positiv image förstärker kundens 

upplevelse av produkten eller tjänsten och gör att man som kund lättare överser och påverkas 

mindre av negativa händelser och rykten. En svag och dålig image tenderar däremot att ha en 

motsatt effekt. 

 

Ifall budskapet som ett varumärke förmedlar motsvarar konsumentens behov i ett visst 

avseende kan det bidra till att konsumenten bygger upp en lojalitet för varumärket.89 Det 

krävs dock av organisationen, för att skapa lojalitet att man måste öka konsumentens 

engagemang för varumärket, genom att få denne att lägga större vikt vid valet av varumärke.90  

Detta ökade engagemang leder till ökad märkeskänslighet, där varumärket blir den 

ursprungliga informationskällan vid valet av produkt eller tjänst. Den höga 

märkeskänsligheten är grundläggande för att kunna skapa en stabil och pålitlig lojalitet för 

varumärket. Denna lojalitet leder sedan i sin tur till att kostnaderna för marknadsföringen 

reduceras, att nya kunder lättare får förtroende för varumärket och att märkesinnehavaren får 

en hävstångseffekt gentemot handeln.91 En uppnådd hög lojalitet för märket skapar genom en 

stabil marknadsandel där märkesinnehavaren kan stärka sin position på marknaden 

förutsättningar för en god lönsamhet.92  Lojaliteten för varumärket blir en viktig barriär mot 

konkurrenter, då dessa inte gärna vill spendera onödiga resurser på kunder som är svåra att 

erhålla. 

Ifall den externa lojaliteten för märket ska bli hållbar så krävs också en intern lojalitet för 

märket.93 Denna interna lojalitet kräver en varumärkesorientering av hela organisationen, det 

vill säga att samtliga inom den vet vad varumärket står för idag och vad det är tänkt stå för i 

framtiden. Organisationer bör således investera kontinuerligt på den varumärkesuppbyggande 

kommunikationen efter lojaliteten för märket minskar ifall den varumärkesuppbyggande 

reklamen reduceras.94 

                                                
87 Aaker (1996) Building strong brands. Sid. 71 
88 Aaker (1991) Managing brand Equity. Sid. 110 
89 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 112 
90 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Sid. 40 
91 Aaker (1991) Managing Brand Equity. Sid. 16 
92 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 117 
93 Holger & Holmberg (2002) Identitet: Om varumärken, tecken och symboler. Sid. 125 
94 Brand News (01/2001) Stark identitet, lång process. Sid. 20 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras intervjuerna med Anders Blom, varumärkeskonsult och 

projektledare hos BMN samt intervjuerna med Cecilia Fahlberg, Förbundssekreterare hos 

HTF. Vi kommer kort att presentera HTF, som utgör själva varumärkesprojektet, dess 

branschsituation samt även konsultföretaget BMN, Brand Management Navigator. 

 

4.1 Presentation av HTF 
Tjänstemannaförbundet, HTF är en facklig organisation för privata tjänstemän inom handel, 

transport och service. Det bildades 24 September, 1937 genom en sammanslagning mellan 

Sveriges kontoristförbund och Svenska Affärsmedhjälpareförbundet. Även kvinnliga 

kontoristföreningen valde att ingå i HTF. Idag har HTF omkring 160 000 medlemmar. HTF är 

Sveriges femte största fackförbund och tillhör TCO samt Förhandlings- och samverkansrådet 

PTK. HTF: s främsta uppgift är att teckna kollektivavtal om lönerna och allmänna 

anställningsvillkor samt se till att avtalen och arbetsrättsliga lagar följs för att på så sätt se till 

att medlemmarna känner sig trygga på sin arbetsplats. HTF är partipolitiskt obunden men 

samverkar ändå med statsmakterna för att på så sätt försöka påverka dem till att föra en politik 

som gynnar medlemmarna. HTF försöker även vara aktiva i de aktuella 

arbetsmarknadspolitiska debatterna. 

 

HTF har tre olika klubbar, beroende på var medlemmarna arbetar tillhör de en viss typ av 

klubb. Dessa klubbar är företagsklubb, som är den vanligaste typen och kan bildas om det 

finns minns fem HTF-medlemmar på arbetsplatsen. Den andra är riks- eller regionalklubb och 

dessa kan bildas om företagen finns på flera platser i Sverige. Den tredje och sista är allmän 

klubb som medlemmen tillhör om det finns färre än fem medlemmar på arbetsplatsen och om 

riksklubb saknas. Förutom dessa klubbar finns det HTF-ombud, vilka fungerar som en 

informationslänk mellan medlemmarna, HTF och arbetsgivaren på små arbetsplatser som 

tillhör en riksklubb. Dessa HTF-ombud kan i viss mån sköta fackliga förhandlingar om det 

finns ett kollektivavtal. 
 

Varje enskild medlem och klubb tillhör någon av HTF: s 13 förbundsavdelningar. 

Avdelningsrådet är det högsta beslutande organ i avdelningen, och består av representanter 

från de lokala klubbarna. Avdelningsstyrelsen behandlar motioner som kommer in från 
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klubbarna och de enskilda medlemmarna samt ser även till att både kongressens och 

avdelningsrådets beslut förverkligas. HTF:s Förbundsordförande heter Holger Eriksson. 

 

Kongressen är HTF: s högsta beslutande organ. Den är sammansatt av 80 medlemmar valda 

vid HTF:s 13 avdelningsråd. Kongressen samlas vartannat år för att ta stora, övergripande 

beslut. Här slutbehandlas även motioner från klubbar, avdelningar och medlemmar. 

 

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av ordförande, vice ordförande, åtta 

ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden 

och verkställer kongressens beslut. 

 

HTF har 13 avdelningskontor spridda i landet som sysslar med grundläggande fackligt arbete: 

förhandlingar, rekrytering, klubbildning, förtroendemannautveckling, facklig utbildning och 

stöd till klubbar, avdelningsstyrelsen och avdelningsrådet. Alla medlemmar och klubbar ska 

kunna vända sig till kunnig HTF- personal för att få råd och stöd. 

 

4.2 Presentation av Brand Management Navigator (BMN) 
BMN grundades 1995 ur något som då verkade under namnet Networks. Flera bolag agerade 

under namnet Brand Management Networks. Ambitionen då var att fungera som ett kollektiv 

där man hade flera olika discipliner, kommunikation, PR, Internet och undersökning. Denna 

konstellation varade fram till 1999, då varje bolag blev så pass framgångsrikt att man valde att 

bryta sig loss och bli självständiga. Ur detta bildades BMN, Brand Management Navigator 

och sedan dess har man verkat och agerat på egen hand, som ett enskilt bolag, där man 

renodlat arbetar med brand management, som varumärkeskonsulter. 

 

4.3 Branschsituation 
Den kommersiella världen, där vinstgivande affärsverksamhet bedrivs blir mer och mer van 

att jobba med sitt varumärke, då det i princip kan ses som en bärare av allting hos en 

organisation. För HTF specifikt, som inte bedriver någon vinstdrivande verksamhet så har 

detta kommit att bli allt viktigare. Vi kan här se tillbaka en bit i historien. Som tumregel 

brukar det hävdas, enligt Anders Blom att det tar en livstid att bygga upp ett varumärke och 

en eftermiddag att förstöra det. I den värld som HTF och fackföreningar generellt 

representerar är det ovanligt att man jobbar med sitt varumärke, utan man ser sig mer jobba 
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utifrån en slags företeelse om gemenskap, man ska så att säga bara vara med, detta enligt 

Anders Blom hos BMN. 

Enligt Cecilia Fahlberg på HTF, så har detta har nästan gått i arv inom branschen i stort och 

därför har man inte aktivt arbetat med sitt varumärke på så sätt att det faktiskt betyder och 

säger någonting. Detta gäller inte bara fackföreningar, utan även exempelvis organisationer 

som Rädda barnen, politiska partier m fl. Det är först på sistone man mer börjat jobba med 

dessa saker även inom organisationer likt dessa. 

 

Anders Blom berättar att i egenskap av ett fackförbund så har man ett visst antal människor 

att arbeta emot, är man exempelvis civilingenjör så har man inte på HTF att göra. 

Fackförbunden överlag har också på senare år kommit att tappa allt fler medlemmar. Därför är 

det viktigt för HTF att skapa en kontinuerlig relation till sina medlemmar, d v s skapa en 

positiv uppfattning av vad HTF står för. När man som medlem hör av sig så bör det vara en 

fördel att man då har en bild av organisationen. 

 

4.4 Visionsarbetet 
Visionsarbetet innebar att framhäva HTF: s identitet, vilken utgör grunden för det önskade 

varumärket som baserats kring visionen och de fem kärnvärden för HTF som arbetats fram. 

Dessa Under visionsarbetets gång har man utfört ett workshoparbete för HTF, vilket 

tillsammans med nulägesanalysen utgör själva visionsarbetet. På så sätt får man fram vad som 

skall utgöra själva kärnvärdena hos organisationen HTF. Nedan följer en processbeskrivning 

av det workshoparbete som genomförts, vilket utgör den ena delen i visionsarbetet som BMN 

utfört. Den vision man har inom HTF är: �Ge människor styrka att uppnå ett arbetsliv som 

ger livskvalitet�. Med styrka menas HTF: s kollektiva kraft och organisationens samlade 

kompetens och med arbetsliv som ger livskvalitet menas de förutsättningar som HTF kan 

skapa för ett tryggt, utvecklande och givande liv.95 

Organisationens mission definieras som dess uppgift vilket för HTF är att tillsammans 

förändra och påverka för goda arbets- och livsvillkor. Med tillsammans menar man att många 

medlemmar och kunniga förtroendevalda gemensamt blir en stark röst. Med goda arbets- och 

livsvillkor menar man �alla förhållanden i arbetslivet som påverkar människors tillvaro till det 

bättre.96 

                                                
95 HTF:s visionsarbete 2004, HTF kommunikation (Broschyr), Sid. 2 
96 Ibid  
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Anders Blom berättar att, rent allmänt så drevs arbetet under 4-5 workshoptillfällen. Varje 

tillfälle var mellan klockan 13-17 och gruppen som hade ansvaret var HTF:s förbundsstyrelse. 

Denna styrelse delades in i ett antal smågrupper om 3 i varje, där olika frågeställningar 

behandlades och diskuterades (se bilaga 3). Detta var de grundläggande frågorna som drevs 

under de olika workshoptillfällena. Efter varje fråga redovisade samtliga grupper sina svar, 

följt av diskussion för att nå konsensus bland grupperna. 

Inför varje ny workshop �backade man bandet� och gick igenom det som hade diskuterats 

under föregående tillfälle. Detta för att repetera och stadfästa att samtliga var överens om det 

som eventuellt hade formulerats.   

 

Anders Blom vidareutvecklar, att bygga ett varumärke, görs inifrån och på så sätt involveras 

människorna internt och förstår varför förändringen sker. Därför drivs visionsarbetet i 

workshopform. Även om arbetet sker inifrån måste perspektivet vara utifrån, detta för att det 

på arbetsmarknaden finns förväntningar på en organisation av HTF: s karaktär. Dessa 

förväntningar är uppbyggda över lång tid och grundar sig i HTF:s historia och det man gör 

just nu.97  Övriga aktörer inom TCO och andra fackföreningsfamiljer påverkar också. Det tar 

tid, 1000 dagar brukar man prata om, som fingervisning. Det tar Ca 1 år att arbeta igenom 

allting beroende på hur stor organisationen är, samt tar det ytterligare ett år att förändra sättet 

att arbeta internt. År 3 börjar i regel kunden/medlemmarna se att det händer någonting. 

Innan man gjorde arbetet med förbundsstyrelsen inom HTF som fick det övergripande 

ansvaret, vilket var att formulera och skapa samsyn om vad själva processen innebär och vad 

man vill åstadkomma och på vilket sätt man vill uppfattas.  

Innan detta fanns ingen gemensam grundsyn, samsyn i dessa frågor. Man hade ingen tydlig 

formulering över vad det är man sysslar med, vad man vill åstadkomma. Idag har man lyckats 

skapa en samsyn internt i förbundsstyrelsen, man har sedan tagit ut detta i organisationen till 

förtroendevalda/medlemmar samt vara med och påverka och säga hur vi kan spegla oss i det 

här och vad vi kan göra för de förändringar man önskar åstadkomma. Utifrån detta har det 

sedan skapats en planering och planeringskonferenser för alla de klubbar som finns. Sedan har 

man börjat jobba med detta, vidare har det skapats planer som stöttar själva visionsarbetet 

samt internt börjat arbeta med detta och via kommunikation försöker man visa på de olika 

värderingarna. På så sätt har man tagit till sig arbetet och resultatet. Nu börjar det sakta men 

säkert levereras på så sätt att medlemmarna känner av förändringar. Efter detta har det gjorts 

                                                
97 Beskrivning av nuläget inför visionsarbetet för Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholm den 27 februari 2004. 
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mätningar för att se hur man uppfattas i år, och om ett år igen görs detta igen för att på så sätt 

kunna se den eventuella förändringen kring uppfattningen av organisationen HTF. Det här kan 

sägas förklara hur man tagit fram själva visionsarbetet samt utnyttjat plattformen för detta. 

Resultatet kan man dock inte riktigt påvisa ännu, även om man gjort mätningar. 

 

4.5 Strategiska varumärkesplattformen 
 
4.5.1 Produktattribut 
Beroende på medlemmens individuella engagemang är själva uppfattningen av det konkreta 

produktattributet olika. Cecilia Fahlberg hävdar att ifall man  ska man få ut något bra av sitt 

medlemskap så är det viktigt att man lägger ner tid och engagemang själv i att söka dessa 

tjänster. Men det är inte alls säkert att man orkar, kan eller vill göra och då är det viktigt att ha 

en bas i HTF direkt, ombudsmän som kan komma ut direkt när det brinner och något behöver 

göras. 

 

4.5.2 Märkesidentitet 
Enligt Cecilia vill man här förmedla de fem kärnvärdena (Närvarande, Drivande, Mänskliga, 

Tydliga, Mångsidiga) som tagits fram i samband med visionsarbetet och därefter göra detta 

varumärke unikt och ge det mening och på så sätt skapa en relation till medlemmar och 

framtida potentiella medlemmar. 

 

4.5.3 Kärnvärde 
De primära kärnvärden som HTF har enligt Cecilia Fahlberg, är också dess främsta 

styrka. Detta är den branschkompetens och yrkeskompetens man har samt att HTF 

är landets femte största fackförbund. Dock anser man sig inte ha så mkt 

konkurrenter, kanske bara ledarna, som är ett fackförbund för enbart chefer. 
 
Enligt Anders Blom så finns det inget speciellt inom HTF som drar, utan det är den fackliga 

tryggheten som lockar. Vissa är trygghetssökande, vissa är mer ekonomiska, andra är med av 

ideologiska skäl, man gillar hela fackföreningstanken. Minsta gemensamma nämnaren finns i 

vision som förmedlas, d v s vad man strävar emot, att ge människor styrka att uppnå arbetsliv 

som ger livskvalitet.98 

                                                
98 HTF:s visionsarbete 2004 HTF Kommunikation (Broschyr). Sid. 2 
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4.5.4 Positionering 
Cecilia Fahlberg berättar att HTF inte jobbar traditionellt utåt, som vinstdrivande 

verksamheter gör då man jämförelsevis har en väldigt liten budget för marknadsföring. Därför 

försöker man i första hand jobba inåt, alltså jobba emot sina medlemmar och positionera sig i 

deras medvetande som ett närvarande och drivande fackförbund och därmed skapa en positiv 

bild som i sin tur kan förmedlas via dessa medlemmar. 

 

4.5.5 Marknadskommunikation 
Enligt Cecilia Fahlberg har någon aktiv marknadskommunikation utåt i princip inte funnits 

hos HTF hittills, utan detta har skett via de förtroendevalda medlemmarna internt. Till stor del 

har själva kommunikationen skett på medlemmens initiativ då denne är i behov av 

information, tjänster och rådgivning. 

 

4.5.6 Intern märkeslojalitet 
Detta försöker man inom HTF nå genom att förmedla visionen inom organisationen till 

anställda samt att vara aktiv utåt. Detta för att skapa ett förtroende, stolthet och engagemang i 

organisationen och på så sätt förstärka den interna märkeslojaliteten. 

 

4.6 Brand Management 
BMN: s uppgift är att implementera ett varumärkestänkande och en bred förståelse för 

varumärkets betydelse hos de organisationer de arbetar med. Inom den värld fackföreningar 

verkar inom har detta ännu inte funnits hos organisationernas ledningsgrupper. Beroende på 

deras situation så har de en viss syn på ledarskap och ledarfrågor som inte alltid 

överensstämmer med det ledarskap som förespråkas inom brand management.  

I fallet HTF är det så att man dels historiskt sett har tappat medlemmar. Vissa förbund har 

periodvis gått bra, t ex ledarna som specialiserar på en mycket specifik grupp. Anders Blom 

menar även dels att uppfattningen av fackförbund mer kommit att bli den att man själv, på 

egen hand kan förhandla om sin lön, plus att fackförbund överlag konkurrerar med varandra. 

Man har de övergripande, paraplyorganisationerna TCO och LO, och under dessa finner man 

bland annat HTF och exempelvis SKTF, vilka är till kommunala tjänstemän.  

Det är här man kommit att få en mer otydlig roll och position på marknaden och då har man 

inom organisationerna börjat undra och diskutera hur man ska kunna lyfta upp sig och bli mer 

synliga och tydliga gentemot de människor man har att arbeta emot.  
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Cecilia Fahlberg berättar att man för ungefär 2 år sedan på HTF:s årliga kongress lade fram en 

motion om att man saknar n vision. Detta resulterade i att man beslutade sig för att göra ett 

visionsarbete varefter BMN kontaktades och fick jobba med detta visionsarbete. 

 

4.7 Organisationsidentitet 
En organisations identitet skapas av dess ledning, och inkluderar organisationens vision, 

mission och kärnvärden. Visionen är organisationens riktning, det framtida önskade läget. 

Missionen är en programförklaring om varför organisationen finns till för deras intressenter. 

Kärnvärden visar på den faktor hos organisationen som på bästa sätt kan bidra till att stärka ett 

varumärkes långsiktiga konkurrensförmåga. För att identiteten ska kunna bidra till att skapa 

ett värdefullt varumärke måste visionen, missionen och kärnvärdet sammankopplas med 

varumärkets strategi. Det är dessa strategier som BMN utvecklar och tillsammans med 

organisationen implementerar i verkligheten. 

Den identitet man inom HTF tillskriver sig är att man vill vara ett närvarande förbund, d v s 

ha engagerade och aktiva medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser. I Sverige finns 

närmare 70 fackförbund. Många av dessa är organiserade så att man har ett huvudkontor i 

Stockholm och sedan mindre kontor spridda över landet, medan HTF har valt en organisation 

lokaliserad från norr till söder med 13 olika avdelningskontor och man jobbar väldigt mycket 

på att ha förtroendevalda ute på arbetsplatser, så att det ska vara lätt att nå HTF. Sedan har 

man sin rådgivningsenhet som ger råd via telefon dagligen. 

 

Utöver identiteten, d v s att vara ett närvarande förbund, gjorde man under det pågående 

visionsarbetet så att HTF: s representanter tillsammans med BMN, sina moderatorer i arbetet 

tog fram olika kärnvärden, för hur HTF vill vara och uppfattas. Dessa kärnvärden som HTF 

baseras och bygger sitt varumärke på, utgörs i punktform av: 

 

• Närvarande  

• Drivande 

• Mänskliga 

• Tydliga  

• Mångsidiga 
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Dessa kärnvärden förklaras enligt Cecilia Fahlberg som följer.  

Med drivande menas enligt Cecilia Fahlberg att HTF skall ta initiativ och alltid kämpa för 

bättre arbets- och livsvillkor. Mänskliga karaktäriseras av att man sätter människan i fokus i 

allt man gör. Tydliga utgörs av att man alltid ska sträva efter att uppträda, informera och 

kommunicera tydligt. Grundtanken är att inte bruka termer som vanliga människor inte 

förstår. Med mångsidighet syftar man till att HTF skall representera och ha kunskap om 

många branscher. 

 

Cecilia Fahlberg berättar vidare att när man tagit fram dessa definitioner för kärnvärden så 

sade man att om HTF verkligen kan uppfattas enligt sina 5 kärnvärden, så kan man på så sätt 

nå sin vision. Hela organisationen skall leva upp till det. Man samlade ihop all personal och 

förtroendevalda till konferenser där man berättade om dessa värden, hur man ska arbeta för att 

kunna uppfattas enligt detta. Utifrån diskussioner drogs olika slutsatser, vad är viktigt för att 

uppfattas som närvarande o s v? Då fick man en dokumentation, det kom 350 unika idéer 

vilket resulterade i en verksamhetskatalog. Vidare genomfördes också en 

kärnvärdesundersökning, där man gick ut till 1000 medlemmar och bad de ange viktigheten i 

de framtagna kärnvärdena. Man bröt ner detta i underfrågor och utifrån det fick man en lista 

på sin förbättringspotential, de kärnvärden man rankat fick starkt gehör. Nu sitter man och 

formulerar en långsiktig plan, där man ska målstyra det här arbetet, man har kokat ihop detta 

och styrelsen kommer att sätta 5 mål som presenteras i juni. Sedan är tanken att de skall ut i 

organisationen ut och bryta ned de här målen och jobba med dom, detta är nytt för HTF. 

 

4.8 Varumärkesanalys 
Anders Blom kallar det man gjorde för en nulägesanalys, vilket är en traditionell 

omvärldsanalys i princip (SWOT). BMN gick tillväga så att man tittade på befintligt material, 

undersökningar, samt observationer under ca 4-5 veckor. Detta skapade ett ramverk, en 

grundstomme, det vill säga var vi befinner oss idag. Därefter bildades en styrgrupp, med 

representanter från både BMN och HTF. Vidare bestämdes, då allt visionsarbete generellt sett 

är en ledningsfråga, att det var förbundsstyrelsen som fick ansvaret att jobba fram frågan: Vad 

har man för vision inom HTF, vad drömmer man om? Denna styrelse bestod av 12-15 

personer. Det högst beslutande organet är kongressen. De fick ansvar för att, under ledning av 

BMN arbeta fram (Se bilaga 3). Det som utfördes var att man under 5 halvdagsworkshops, 

och utifrån BMN: s modell drev igenom processen. Det går till enligt den modell som BMN 
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har, och går ut på att man har övningar i grupp, där man ställer frågor och formligen tvingar 

gruppmedlemmarna att skriftligen formulera sig, sedan får samtliga presentera och sedan 

diskuterar man och försöker enas om en riktning. 

Detta landade sedan i själva visionsdokumentet eller varumärkesplattformen. Dokumentet 

presenterades sedan för kongressen. Utifrån det gjordes en kommunikativ förenkling av 

visionsdokumentet i form av en trycksak, innehållande viktiga frågor för framtiden, visionen, 

uppgiften, identiteten, arenan man verkar inom, HTF: s erbjudande, kärnvärdena och den 

önskade positionen. 

Nästa steg blev att detta sedan skulle implementeras till samtliga förtroendevalda inom HTF, 

och gjordes via 22 stycken workshops, en halvdag vid varje tillfälle. Vid varje tillfälle var 

man ca 20-30 personer. Detta gjorde HTF själva, utan inblandning av sina konsulter BMN. 

Konkret ville man presentera hela varumärkesplattformen. 

 

Anders Blom utvecklar vidare att man traditionellt sett tittar på konkurrenterna först, vilka 

andra aktörer finns, vad säger medlemmarna om oss, vad har man för uppfattning internt? I 

HTF: s fall är det dock så att man ett regelverk som styr att �vissa människor är inte vår 

målgrupp, alla svenskar är inte potentiella HTF medlemmar�.99 Dock finns andra 

fackförbund som ligger inom närliggande områden och det handlar i grunden om att öka 

rekryteringen av medlemmar. Man ser i branschen inte på varandra som konkurrenter utan 

som andra aktörer, men man slåss om samma sak. Man kan säga att det man slåss om snarare 

är medvetandet än de traditionella konkurrensandelarna eller marknadsandelarna. I viss mån 

kan man säga att under paraplyorganisationerna TCO och LO så finns olika differentieringar 

beroende på att man arbetar inom olika verksamhetsområden, SKTF innehar som tidigare 

nämnts kommunala tjänstemän medan HTF har handelstjänstemän. Det man har att utgå ifrån 

är dock att man har 100 % av den potentiella medlemsstocken, så det är den det är viktigt att 

vara synlig mot. I princip driver man samma frågor inom exempelvis SKTF och HTF men det 

gäller att vara synligare än den andra aktören och på så sätt uppnå en tydligare position. 

 

4.9 Positionering 
Cecilia Fahlberg berättar att man inte jobbar med externt positioneringsarbete, utan HTF kan 

ur denna synvinkel sägas ha en önskvärd och tydlig position, d v s eftersom HTF har funnits i 

runt 68 år och således skapat sig en position hos människornas medvetande. Detta grundar sig 

                                                
99 Anders Blom 14 April 2005 
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även på den aktuella branschstrukturen inom fackvärlden som inte kräver detta. Det som dock 

görs för att bibehålla sin befintliga position är att bevaka sin position som landets femte 

största fackförbund. Detta görs via förtroendevalda och de befintliga kanaler som man har, 

medlemstidningen lön & jobb samt sin förtroendemannatidning som heter  �hetluft�. Det man 

försöker göra är att kvalitetssäkra sin kompetens som förmedlas via de nämnda kanalerna och 

på så sätt bibehålla sin position. Genom de nöjda medlemmarna och förtroendevalda vill man 

försöka sprida kännedom om HTF på arbetsplatserna. Som ny arbetstagare skall man bli 

kontaktad. 

 

Enligt Anders Blom hos BMN så har HTF en position som ett närvarande förbund, men det 

har inte vidtagits några specifika åtgärder för att uppnå detta, det har aldrig använts som ett 

verktyg och framhävts som en styrka. Det är först nu man har börjat använda sig av denna 

styrka som ett verktyg i att profilera och positionera hos sina medlemmar. Detta har gjorts och 

tillämpats i det workshop- arbete som genomförts. Att vara ett närvarande och drivande 

fackförbund framhävs som en stor fördel, dessa begrepp ses som de vitala och är de begrepp 

man vill förknippas med. Nedan följer en figur av HTF: s önskade positionering utifrån de 

framtagna primära kärnvärdena, d v s närvarande och drivande. Denna har ritats i syfte att 

tydliggöra HTF: s önskade position gentemot sina medlemmar. 

 

              Närvarande 

 

 

 

   

   

        HTF 

                   Stelbent            Drivande 

 

 

             Otillgänglig 

 
Figur 4: HTF:s önskade position. Källa: HTF:s visionsarbete 2004, HTF kommunikation  
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4.10 Marknadssegmentering 
Anders Blom konstaterar bestämt att Segmentering per definition utifrån verksamheten som 

HTF bedriver, de regler som finns, inte blir speciellt aktuella. Man är verksam inom ett 

väldigt specifikt område och alla svenskar är inte inom målgruppen. Man kan däremot 

segmentera medlemmarna inom en grupp, alla medlemmar har inte samma behov och krav. 

Man skar ut 5 olika personligheter som präglades av dessa aspekter, aktiv, ideologiska, 

samhörighet, informativ, och försäkring. Dessa representerar och täcker i princip in alla 

medlemmar. Denna kom eller passa dock inte med i nulägesanalysen utan kom senare under 

arbetets gång, när man började prata om vilka man vänder sig till. 

Cecilia Fahlberg lägger fram att man har medlemmar som är tjänstemän inom service, handel 

och transport. Efter själva varumärkesarbetet så är tanken att utveckla segmenten till att både 

vända sig till unga, studenter och chefer, då detta är något som enligt Cecilia Fahlberg utgör 

tillväxten. Utifrån detta kommer HTF utöka sin externa kommunikation och jobba väldigt 

brett med kännedomen. 

 

4.11 Marknadskommunikation 
Enligt Anders Blom så ligger kommunikation självklart med i grunden, i nulägesanalysen 

eftersom alla faktumen som kollektivavtal, individuella preferenser med mera per definition 

rent kommunikationsmässigt överlag uppträder på samma sätt, med i stort sett samma 

budskap. Det skiljer sig självklart lite i om man är mer åt TCO hållet, eller LO hållet eller 

mittemellan. Sammantaget rör man sig på samma sätt, man har samma kommunikativa stråk, 

vilket skapar en tydlig bild. 

 

Enligt Cecilia Fahlberg så har man via HTF-direkt, sin telefonjour jobbat lite med 

marknadsföring mot sina medlemmar. Huvudsyftet är dock att an vill vara med så mkt som 

möjligt på arbetsplatserna. Ökad kännedom hoppas man uppnå via att man på arbetsplatserna, 

via medlemmar och förtroendevalda kan sprida kännedom om HTF och att man är nöjd och 

på så sätt förmå att värva nya medlemmar.  

 

I höst kommer man att göra en kampanj som fokuserar på att visa vilka man på HTF är. Ett 

problem i marknadsföringen är att man har så många målgrupper, många branscher, allt ifrån 

vaktmästare till VD. Vaktmästaren når man kanske via ett sätt och VD via ett annat. 

Egentligen är det en mardrömssituation för en marknadsförare att arbeta med HTF.  
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Man jobbar just nu också med att marknadsföra kollektivavtalen, det är viktigt att få folk 

förstå att man kan få trygghet som anställd. 

 

4.12 Image 
Den varumärkesuppbyggande processen mynnar ut i en varumärkesimage, men arbetet med 

varumärket slutar inte här. Efter att medlemmarna tagit del av organisationens erbjudande 

som utgörs av HTF: s arbetsuppgifter (redovisas i problemområdet) är nästa steg se till att 

dessa fortsätter att vara organisationen lojal och därmed även dess tjänster.  

 

Anders Blom anser att lojalitet är den viktigaste punkten för hela arbetet i stort sett. Det finns 

med i nulägesanalysen. HTF har cirka 160 000 medlemmar, dessa skall stanna kvar för det 

första. Bygger man lojaliteten utifrån dem så kan man kanske även öka nyrekryteringen av 

medlemmar och där man också ökar det som kallas organisationsgrad, d v s de som valt att bli 

fast anslutna. 

Uppföljning gjorde man efter visionsdokumentet, innan man började implementera det här 

hos alla som jobbar inom HTF. Man gjorde en kärnvärdesmätning, d v s frågade medlemmar 

hur de ser på värderingarna, hur pass viktiga anser dom att dessa är. Sedan frågades hur 

duktiga de tycker att man är på att leva upp till detta. Gapet som uppstår ur detta, är det 

utrymmet man har att förbättra sig. Här har man sedan börjat implementera aktiviteterna för 

förbättringar. 

 

Cecilia Fahlberg lägger fram att: Det är inte meningen att man skall gå ut på stora tavlor och 

säga att man är ett närvarande förbund, utan tanken är att det snarare skall synas i de 

aktiviteterna HTF gör och därmed forma den image som man strävar efter i organisationen, 

alltså närvarande och drivande. Utifrån det visionsarbete som genomförts vill man skapa en 

identitet som återspeglas i hela verksamheten och den uppfattning som detta medför. Man 

skall känna igen sig i de termerna som finns, och det är kommunikationsenheten som får 

ansvara för och se över det befintliga material man har. Målen som finns i visionsarbetet ska 

genomsyra allt man jobbar med d v s medlemsboken och de befintliga texterna. Det är Viktigt 

att man står för det som förmedlas. 
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5. Analys 
Varumärkestänkandets betydelse för organisationer har framhävts både genom teorierna och 

de empiriska undersökningarna med konsultföretaget Brand Management Navigator samt 

HTF, Handelstjänstemannaförbundet. Teorin har visat en tydlig bild av de olika delarna i den 

varumärkesuppbyggande processen, såsom den arbetas med och går till traditionellt sett. 

Genom intervjuerna har det givits en insikt i hur en organisation som HTF har stärkt sitt 

varumärke utifrån ett grundläggande visionsarbete, som utfördes internt i samarbete med 

konsultföretaget BMN. Intervjuerna har även belyst hur denna process gått till, dels utifrån 

HTF:s perspektiv och dels utifrån BMN och på så sätt har det framlagts vad som utförts i 

själva processen samt vad som är unikt för just detta fall.  

Vi kommer i nedanstående text att analysera och utreda teorins och konsultföretagets del i 

själva processen och på så sätt få en djupare förståelse i den varumärkesuppbyggande 

processen. För att ge en tydlig bild av detta kommer de olika delarna i processen att 

analyseras och diskuteras var och en för sig i den ordning som följt genom hela uppsatsen. Vi 

kommer även att analysera hur det själva grundläggande visionsarbetet genomförts och själva 

förloppet kring detta, med andra ord beskriva hur det unika fallet, ett fackförbund stärker sitt 

varumärke, kan gå till samt varför detta är intressant för just en fackförening. 

 

5.1 Strategiska varumärkesplattformen 
Denna teori är uppbyggd av sex begrepp, vilka är aktiviteter som är starkt kopplade till 

varandra och har stor betydelse i den varumärkesuppbyggande processen för ett framgångsrikt 

varumärke. Dessa begrepp är följande; Produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. 

 
5.1.1 Produktattribut 
Enligt teorin finns det olika former av produktattribut, dessa kan bidra med ett mervärde för 

själva produkten. I fallet HTF är det inte så självklart om det är en tjänsteprodukt som erbjuds 

i form av den fackliga tryggheten, dock anser vi att det är så. I annat fall skulle man inte ta 

betalt för den och det som sker är ett utbyte mellan individen och fackföreningen. Sedan är det 

upp till individen att ta del av denna tjänst eller inte, vilket även framkommer i empirin. Det 

är det individuella engagemanget som avgör den personliga uppfattningen av det konkreta 

produktattributet och mervärdet. Det är viktigt att man lägger ner tid och engagemang i att 
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själv söka dessa tjänster. Men det är inte alls säkert att man orkar, kan eller vill göra detta och 

då är det inte säkert att man får något mervärde ur sitt medlemskap i HTF. 

 
5.1.2 Märkesidentitet 
Det är enligt teorin viktigt att framhäva vad ett varumärke står för, vad som ger det mening 

och vad som är unikt med varumärket. Huvudsyftet med att utveckla en märkesidentitet och 

framhäva det är att skapa ett emotionellt mervärde för intressenten samt skapa en emotionell 

koppling till organisationen. Detta tillämpas starkt och flitigt i organisationen HTF, då vi ser 

att de framhäver dessa fem kärnvärden som tagits fram i samband med visionsarbetet. På detta 

sätt uppnås en unik mening med varumärket och således skapas en relation till medlemmar 

och framtida potentiella medlemmar. Denna handling tyder på att HTF har använt sig av rätt 

strategi utifrån det teorin på området säger. Att framhäva sina kärnvärden skapar en relation 

mellan individen och HTF som bygger på en emotionell nivå, d v s en känslomässig relation 

till organisationen, något man som medlem känner efter att man tagit del av de kärnvärden 

som framhävs. 

 
5.1.3 Kärnvärde 
Kärnvärde representerar enligt teorin den primära konkurrensfördelen i en organisation, därför 

är det viktigt att identifiera unika kärnvärden då dessa skall ligga till grund för positioneringen 

och marknadskommunikationen för ett varumärke. 

Det framkommer i empirin att HTF:s primära kärnvärde också är dess främsta styrka. Detta är 

den bransch- och yrkeskompetens man har samt att HTF är landets femte största fackförbund. 

Som det även framkommer i det empiriska materialet så har HTF inga riktiga konkurrenter. 

Därför är de konkurrensfördelar som framhävs i teorin inte aktuella för HTF, då man inte 

behöver differentiera sig på något bredare plan då fackförbund överlag har relativt likartade 

funktioner. Dock finns det andra fördelar med varumärket som grundas på de fem framtagna 

kärnvärdena, att kunna uppträda som en tydligare organisation gentemot sina 160 000 

medlemmar och öka möjligheten att etablera sig i potentiella framtida medlemmars 

medvetande, som exempelvis studerande och andra tjänstemän som av olika anledningar inte 

är anslutna till något fackförbund. 
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5.1.4 Positionering 
Positionering avser enligt teorin en aktivitet varigenom organisationen försöker befästa sig i 

en specifik position i konsumenternas medvetande. Själva syftet med detta är att den ska ge 

upphov till märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. 

HTF jobbar inte utåt med positionering utan man försöker i första hand jobba inåt, alltså emot 

sina medlemmar och positionera sig i deras medvetande som ett närvarande och drivande 

fackförbund. På detta sätt vill man skapa en positiv bild hos medlemmarna som i sin tur sedan 

kan förmedla detta vidare på exempelvis arbetsplatserna. Denna handling är enhetlig med 

teorins syfte och är således positivt då den rådande trenden hos fackföreningar är den att man 

förlorar fler medlemmar än man rekryterar nya. Därför är det av vikt att jobba efter själva 

syftet med positionering, d v s märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. 

 
5.1.5 Marknadskommunikation 
Denna aktivitet är enligt teorin av stor betydelse för att kunna bygga upp ett starkt varumärke 

och för att informera, övertyga och påminna konsumenten om produktens konkurrensfördelar.  

Som det framgår i empirin så har någon aktiv marknadskommunikation utåt sett inte hittills 

funnits hos HTF, utan detta har skett via de förtroendevalda medlemmarna internt. 

Vi finner detta faktum förståeligt då det är så att det är upp till medlemmen själv att vid behov 

söka de tjänster, rådgivning och service som finns att tillgå hos HTF.  

Efter denna omdaning som visionsarbetet medfört är det viktigt att ha en intern 

kommunikation för att förmedla de kärnvärden man tagit fram. På så sätt kommer dessa 

kärnvärden att genomsyra hela organisationen i stort. 

Därefter blir det förstås viktigt att även börja kommunicera identiteten utåt, till omgivningen. 

Detta har inte gjorts innan, även om vi kan konstatera att den alltid funnits där. Man har bara 

inte funderat kring den, på så sätt att den faktiskt betyder och säger någonting och kan 

användas som ett verktyg för att stärka sitt varumärke. 

 
5.1.6 Intern Märkeslojalitet 
Detta begrepp ses enligt teorin som ett uttryck för de åtaganden en märkesinnehavare har mot 

ett enskilt varumärke. Det är grundläggande att märkesinnehavaren, d v s HTF:s anställda 

visar internlojalitet i form av kunskap och engagemang för att också medlemmen ska förbli 

märkeslojal. Denna aktivitet försöker man inom HTF nå genom att förmedla visionen inom 

organisationen till anställda samt att vara aktiv mot sina medlemmar. Detta görs för att skapa 

ett förtroende, stolthet och engagemang i organisationen och på sätt stärka den interna 
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märkeslojaliteten. Utifrån detta resultat försöker HTF bygga den interna märkeslojaliteten 

med hjälp av den interna kommunikationen som även tillämpas i det föregående steget, 

marknadskommunikationen. Även här försöker man göra så att kärnvärdena skapar en 

kännedom som genomsyrar organisationen i stort och på så sätt skapas en gemenskap inom 

organisationen och en viss lojalitet till den gemenskap man blivit en del av. Detta i sin tur kan 

resultera i den individuella interna märkeslojaliteten. 

 

5.2 Brand Management 
Enligt denna teori ser organisation till hur ledningen, medlemmar, de anställda och andra 

intressenter uppfattar varumärket. Utifrån deras åsikter och insikter studeras och görs 

jämförelser för att på så sätt få fram vilken mening och vilket värde varumärket bidrar med. 

Detta i sin tur bildar plattformen som varumärkeskommunikationen, både den interna och 

externa, utvecklas och utgår ifrån. I BMN:s fall kan vi även observera detta under 

visionsarbetets gång  som nämnts tidigare. Där utvecklade man denna teoretiska process 

under workshoparbetets gång. Vi kan konstatera att en sådan kommunikationskanal är 

nödvändig för att kunna bygga upp en plattform för att vidare kunna kommunicera och på så 

sätt dela med sig av det som tagits fram, i HTF:s fall själva visionsarbetet. En sådan plattform 

är även grundläggande för att kunna ta fram och utveckla ett visionsarbete för 

varumärkesuppbyggande. Ett sådant arbete har som målsättning att lyfta fram varumärket 

utifrån en varumärkesidentitet som framhäver vad organisationen står för och erbjuder sina 

medlemmar, det som eftersträvas. 

 

Både teorin och BMN lägger tonvikt på att företagsledningen är de som bör vara ledande i 

den varumärkesuppbyggande processen inom en organisation. Enligt teorin är det ledningen 

som ska lägga upp varumärkesstrategierna och därmed bygga upp och vårda organisationens 

värdefulla varumärke. Organisationer bör ha en organisation där varumärket är en 

centraliserad process. Hela organisationen ska vara involverade i den 

varumärkesuppbyggande processen som ledningen har huvudansvaret för, vilket även 

framförs av BMN och HTF. I detta unika fall har man dock anpassat de olika strategierna för 

uppbyggnaden av organisationens varumärke och kommunikationen ut mot medlemmarna till 

den situation som råder i just fackföreningsvärlden.  

Det framförs även hur ledningen, medlemmarna och de anställda och andra intressenter 

uppfattar varumärket. Dessa intressenters åsikter och insikter ska studeras utifrån ett Brand 
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Management perspektiv för att i slutändan få fram vilken mening och vilket värde varumärket 

genererar. I HTF:s fall har man framhållit undersökningar under arbetets gång för att på så 

sätt tillhandahålla kunskap inom organisationen, för medlemmarna och vad det verkligen är 

som skapar ett värde samt förmedla den homogena bilden via samtliga i organisationen. Det 

framkommer från HTF:s sida i empirin att det fortfarande är för tidigt kunna säga att alla 

avdelningar genomsyras av de homogena kärnvärdena och visionen. Därför kan det 

konstateras att det fortfarande är ett för tidigt stadium att gå ut offentligt med de framtagna 

kärnvärdena, då en helhetssyn inom organisationen förutsätts för att en homogen bild ska 

kunna speglas till medlemmarna, tanken är att det inte ska spela någon roll vem på 

organisationen medlemmen kommer i kontakt med, den homogena bilden skall förmedlas av 

samtliga. 

 

5.3 Organisationsidentitet 
Organisationsidentiteten har i huvudsyfte att klargöra för alla intressenter vilka värderingar 

och vilken tro organisationen har och hur det strävar mot att uppnå dessa objektiv. 

Enligt en teori är identitet den sammansatta personligheten för en organisation, vilket anses ha 

sina grunder dess filosofi, kultur, historia, ledningsstil, strategier, rykte och beteendet hos 

anställda och andra representanter för organisationen.  

Det som gjordes i visionsarbetet var att man gick på djupet med att undersöka vad den 

grundläggande identiteten bestod av i HTF:s fall, detta framkommer i empirin. Det som 

främst gjordes här var att man tittade på aspekter såsom historia, kultur, rykte och beteendet 

hos anställda och representanter. Utifrån dessa aspekter jobbade man fram den grundläggande 

stommen för organisationens verkliga identitet för att sedan kunna kommunicera denna 

vidare. Detta gjordes sedan via de kärnvärden som blev resultatet av denna 

identitetsundersökning.  

Vidare framgår det i teorin att organisationsidentiteten är de tecken som intressenter kan 

känna igen och identifiera organisationen genom. Vare sig en organisation vill eller inte så har 

alla det gemensamt att de har en identitet, däremot kan de välja att medvetet försöka styra sin 

identitet. I visionsarbetet gjorde man en sådan undersökning då man tog fram olika karaktärer 

som kunde identifieras i skaran av medlemmar. Utifrån dessa karaktärer och 

organisationsidentiteten arbetade man sedan fram kärnvärdena ur en annan aspekt, vilket 

grundar sig i hur medlemmar kan identifiera sig i själva organisationen och hur organisationen 

själv vill styra sin identitet gentemot sina medlemmar.  
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För att dagens organisationer ska kunna hävda sig på marknaden krävs kontinuerligt nya 

initiativ från dessa organisationer. Både teorin och de två organisationerna HTF och BMN ser 

den identitetsbyggande processen som utgångspunkt i en organisations uppbyggnad av 

varumärken. För att organisationer sedan ska förmå att skapa värdefulla varumärken måste de 

anpassa sin organisation efter marknaden och de behov som där finns. Därför bör den 

identitetsuppbyggande processen ligga nära associerad med varumärkets strategier. I 

praktiken sköts organisationsidentiteten av ledningen. Utgångspunkten är den egna 

organisationen och utifrån detta skapas organisationens vision, mission och kärnvärde. Med 

andra ord stadgas identiteten från ett inifrån- och ut perspektiv. 

 

5.4 Varumärkesanalys 
Både teorin och de två organisationerna HTF och konsultföretaget BMN anser att, för att 

uppnå en bra grund till det varumärkesuppbyggande arbetet så bör en organisation genomföra 

en noggrann analys av nuläget, en så kallad nulägesanalys. Arbetet med att bygga upp 

varumärket bör alltid utgå ifrån intressentens och dennes syn på organisationen. En viktig del 

i den varumärkesuppbyggande processen är därmed att ta reda på organisationens nuvarande 

image, det vill säga hur man uppfattas i dagens läge. Målsättningen är att skapa en 

organisation som drar nytta av de egna styrkor man har, som efter bästa förmåga differentierar 

sig och som resonerar med sina intressenter. Varumärkesanalyserna fungerar som 

utgångspunkt till varumärkesstrategierna. Analysen ger organisationen en bild av den egna 

organisationen, intressenternas perspektiv och omvärlden, och utgör således en bra 

utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Utifrån denna analys arbetar man sedan med 

organisationens samsyn om vad det är man håller på med, vad man vill åstadkomma och hur 

man vill uppfattas. Det framgår av våra empiriska studier att man inte hade någon tydlig 

formulering över vad man sysslar med, vad man vill åstadkomma samt hur man vill uppfattas 

innan själva visionsarbetet med BMN infördes. Utifrån de analyser man gjort av nuläget har 

man sedan skapat en planering och implementerat det internt via planeringskonferenser för 

alla de klubbar som finns. Sedan har man börjat jobba med detta, man har skapat planer som 

stöttar själva visionsarbetet och man har börjat kommunicera detta internt, och då framhävt de 

nya värderingarna.  

Denna nulägesanalys överensstämmer med vår teori, förutom i konkurrensenssituationen, vad 

det gäller att erhålla en klar bild av varumärket, det vill säga det rådande läget och på så sätt 



 50

förstå styrkor och svagheter i den egna organisationen samt förstå den identitet som förmedlas 

i varumärket. Utifrån dessa analyser byggs sedan den nya visionen och de nya värderingarna 

för förbättringar fram vilket vi tycker har gjorts på ett bra och skickligt sätt av BMN. I de 

undersökningar som gjordes fick man även fram hur medlemmarna uppfattar organisationen 

och vad det är man saknar. Denna analys gav ännu en plattform, en grund för 

vidareutveckling av de kärnvärden som man önskar att förmedla. De varumärkesanalyser som 

gjordes resulterade i en ny formulering och framtoning av den identitet som organisationen 

står för. Det kan konstateras att denna framtoning och formuleringen av identiteten är nyckeln 

till en starkare uppfattning av varumärket då själva imagen blir klarare och tydligare hos 

medlemmarnas medvetande, vilket även resulterar i att man kommer närmare den vision som 

satts upp. 

 

5.5 Positionering 
Enligt teorin så utkämpas kampen om marknadsandelar och lönsamhet främst i huvudet på 

intressenterna, inte hos organisationen, d v s det gäller att ta en position, en plats i 

intressentens medvetande och på så sätt som organisation lyckas uppnå sina mål. 

Cecilia Fahlberg berättar, vilket framgår i empirin att HTF inte jobbar externt med 

positionering, utan man kan ur denna synvinkel sägas ha en önskvärd och tydlig position. 

Detta grundar sig i den aktuella branschsituationen inom fackvärlden, som inte kräver detta. 

 

Anders Blom medhåller att det inte har vidtagits några specifika åtgärder för att uppnå detta, 

men hävdar samtidigt att HTF som organisation har en position som ett närvarande förbund. 

Det är först på senare tid, efter visionsarbetet man har börjat använda sig av denna styrka som 

ett verktyg i arbetet att positionera och profilera sig hos medlemmarna. 

 

Utifrån den framlagda teorin och det empiriska materialet kan det konstateras att positionering 

framöver skall användas i den externa marknadskommunikationen och på så sätt försöka 

positionera sig i de potentiella medlemmarnas medvetande för att kunna öka antalet 

medlemmar. Detta för att kunna behålla sin position som en av de ledande fackföreningarna i 

landet. Då visionsarbetet ännu inte har genomsyrat organisationen i den omfattning som anses 

vara önskvärt gör HTF rätt i att avvakta med den externa kommunikationen i syfte att 

positionera sig. Det är viktigt att denna bild och identitet som visionsarbetet syftar till att 

skapa först och främst arbetas in i organisation internt, för att inte riskera att ge en 
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ofullständig bild utåt. Det grundläggande målet är att uppnå en gemensam anda där hela 

organisationen genomsyras av den identitet och bild som visionsarbetet syftar till att skapa. 

När detta sedan, att vara ett närvarande och drivande förbund, anses och bedöms vara uppfyllt 

är det på sin plats att inleda aktiviteter och kommunikation externt (Se figur i teori, sid. 30). 

Detta är en situation där det så att säga gäller att skynda långsamt, d v s alltid vara med i vad 

som händer, men stanna upp och smälta varje steg och inte rusa vidare för fort. I jämförelse 

med de traditionella marknaderna, d v s produkttillverkning i syfte att vinstmaximera, så har 

HTF privilegiet och råd att göra dessa avstannande bedömningar, då HTF är en av de ledande 

fackförbunden och konkurrensen inte är likartad som i de traditionella marknaderna där man 

vanligtvis sysslar med varumärkesuppbyggnad. Detta bör HTF starkt ta till vara på, det finns 

ingen anledning att gå för fort fram. Specifikt för fackföreningar som lever på sin vision och 

identitet, vilka är de faktorer som lockar till sig medlemmar, är det viktigt att inte rusa för fort 

fram, utan forma dessa faktorer så att man uppnår den önskade positionen. 

 

5.6 Marknadssegmentering 
Enligt teorin består segmentering av att alla kunder är olika och att marknaderna aldrig är 

homogena. Som organisation gäller det att välja ut och skära till sig bitar av en marknad och 

därefter anpassa sina produkter eller tjänster efter detta,  vilken görs genom att anpassa 

organisationens kunskaper och resurser med intressenternas behov och utvecklingspotential. 

Det segment man väljer utgör organisationens målgrupp. Den valda målgruppen består av en 

grupp individer som har gemensamma värderingar och behov. 

Anders Blom berättar att, vilket framgår i empirin, segmentering per definition utifrån 

verksamheten som HTF bedriver, de regler som där finns inte förekommer hos HTF, och inte 

heller i stort inom fackföreningsväsendet. Däremot har man inom HTF och BMN i sin 

nulägesanalys gjort en segmentering, som går ut på att särskilja medlemmar inom en viss 

specifik grupp. Inom en grupp, så har alla medlemmar inte samma behov och krav. Man har 

gått till väga som så att, man tagit fram 5 olika personligheter bland sina befintliga 

medlemmar som kan sägas utgöra och täcka in de homogena typerna.  Utifrån dessa har man 

format sina kärnvärden i enhetlighet med dessa personligheter. Det kan konstateras att i viss 

mån kan segmentering göras då den valda gruppen, som är medlemmar utgörs av en 

gemensam sektor, i form av tjänstemän. På så sätt har man gjort en viss segmentering och 

man anpassar sina tjänster och de frågor man driver fram till just denna kategori av 

yrkesverksamma. Man har så att säga gjort en grundläggande segmentering och detta utgör en 
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del av själva visionen och de kärnvärden man önskar att förmedla, d v s få fram de saker som 

är centralt för just denna sektor enligt dennes behov och krav. 

 

Cecilia Fahlberg lägger fram att efter själva varumärkesarbetet så är tanken att utveckla 

segmenten till att vända sig till unga, studerande och chefer, då dessa grupper bedöms utgöra 

själva tillväxten och är de som kommer att stå i fokus vid det vidare arbetet med själva 

kännedomen. Det är främst unga och studerande som är de grupper som bör bearbetas för att 

dessa allt som oftast ännu inte är anslutna till något fackförbund. Det är här man har sin 

möjlighet att värva och utöka sitt antal av medlemmar. Även unga som redan är etablerade i 

arbetslivet och anslutna till ett visst fackförbund är en möjlighet, då dessa möjligen 

fortfarande befinner sig i den flexibla arbetsmarknadsstrukturen och således ofta byter jobb 

och således även bransch. 

 

5.7 Image 
Att ha en välkänd och positiv image är en av organisationens största tillgångar, då den utgör 

en mental representation av verkligheten, underbyggd av en individ och således en avgörande 

faktor för om ett köp eller ett utbyte kommer att ske. Varumärkets image är en respons på 

huruvida organisationen lyckats med att förmedla sin identitet. Ifall den förmedlade 

identiteten motsvarar konsumentens behov i ett visst avseende så kan det bidra till att 

konsumenten bygger upp en lojalitet för varumärket. Utifrån den interna lojaliteten för 

varumärket får man en hållbar extern lojalitet för varumärket, därför utgör lojalitet den 

viktigaste punkten för hela varumärkesarbetet. Detta påpekar även Anders Blom, vilket 

framgår i empirin. 

Utifrån detta är själva imagearbetet viktigt då det utgör stöttepelaren för en vidare lojalitet. De 

kärnvärden som förmedlas via identiteten är det som skapar den önskade identiteten. Förmår 

dessa att uppfattas utan någon störande faktor så kan detta uppnås. Detta tyder på att, för att 

kunna skapa en god image, så måste man ha en stark identitet i form av ett välkänt varumärke 

som förmedlas via dess innebörd. På så sätt kan man se själva varumärket och imagen i en 

syntes, som är ständigt beroende av varandra. Om den identitet som präglar varumärket ger en 

felaktig bild som kan skada organisation, kommer det i sin tur att påverka imagen negativt 

och följden blir att varumärket riskerar få en negativ klang i organisationens omvärld. 

För att undvika denna negativa klang som ett varumärke riskerar att få om en felaktig bild 

förmedlas krävs en varumärkesorientering av hela organisationen, det vill säga att samtliga 
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inom den vet vad identiteten och varumärket syftar till att står för idag och vad det är tänkt att 

stå för i framtiden, d v s den vision som är tänkt att uppnås. I BMN:s kärnvärdesmätning 

undersökte man hur medlemmarna ser på de värderingar och hur pass viktigt de anser detta 

vara. Vidare såg man hur HTF lyckades med att leva upp till detta. Gapet som uppstod ur 

detta jobbade man aktivt med, i syfte att förbättra och implementera sin vision och sina 

kärnvärden för att på så sätt implementera den gemensamma identiteten. Utifrån dessa 

aktiviteter försöker skapa en image som betonar att organisationen är närvarande och 

drivande.  



 54

6. Resultat 
I resultatet kommer uppsatsens syfte att besvaras. 

 

Vi har för avsikt att erhålla en kunskap för varför det är intressant för en facklig organisation 

som HTF att utföra en varumärkesuppbyggande satsning. En vidare förståelse skall försöka 

uppnås genom att framhäva ett starkt varumärkes fördelar och eventuella nackdelar. 

 

Som en facklig organisation där relationen till medlemmarna samt de potentiella 

medlemmarna kommit att bli allt viktigare då antalet medlemmar visar en neråtgående trend 

är det intressant att framhäva sitt varumärke tydligt och via den vägen bidra till att bygga och 

etablera en relation till dessa. Det vi kan konstatera utifrån denna studie är att det numera är 

en av de viktigaste stöttepelarna, att som fackförbund framhäva sina kärnvärden som präglar 

varumärket. Eftersom fackförbunden överlag har relativt likartade funktioner och i stort 

behandlar samma typ av frågor är det viktigt även för ett fackförbund att jobba aktivt med sitt 

varumärke, d v s föra fram sitt budskap och sin identitet genom att använda sig av varumärket 

som verktyg för att uppnå  och framhäva detta. 

Som ett fackförbund kan man till stor del jobba med och tillämpa de marknadsekonomiska 

modellerna för varumärkesuppbyggnad förutom i HTF:s fall konkurrensaspekten. Den 

viktigaste aspekten här, kan vi konstatera är möjligheten att framöver jobba mer aktivt utåt i 

form av kommunikation, positionering, segmentering och differentiering, vilka varumärket är 

en förmedlare av. Detta tillsammans med att de kärnvärden som präglar organisationen och 

genomsyrar varumärket ger en större möjlighet för HTF att tydligare kunna ge 

organisationens omvärld en mer exakt bild av vad det är man står för, eftersträvar och önskar 

kunna erbjuda sina medlemmar. Detta gäller även internt, d v s att man som anställd inom 

organisationen skall ha en tydlig bild av vilka kärnvärden och vision som  HTF har samt vad 

det är viktigt att förmedla till organisationens medlemmar. 

En möjlig nackdel finner vi i att man efter ett varumärkesarbete likt HTF:s får mer 

uppmärksamhet och därmed så kan vi konstatera att kraven i att leva upp till de kärnvärden 

och den vision som förmedlas höjs. Om inte dessa kriterier, visionen och kärnvärden uppfylls 

så kan bilden av varumärket ändras i organisationens omvärld, vilket kan leda till en 

förvrängd bild av organisationen i sig. Detta kan leda till en intern press i organisationen och 

därför bör man vara försiktig med, vad det är man förmedlar via sitt varumärke, specifikt 

bland fackföreningar. 
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7. Slutsats 
Undersökningen är förutom att vara till för att besvara undersökningens syfte även användbar 
som en grund för att besvara undersökningens problem, vilket är: 
 

• Hur har själva processen i visionsarbetet för HTF gått till för att stärka och bygga 

upp sitt varumärke, hur uppnås detta i praktiken? 

• Vilka kriterier ligger till grund för detta arbete och vilken roll har konsultföretaget 

BMN i själva processens gång? 

 
Varumärkesuppbyggnad är en centraliserad process som involverar hela organisationen HTF. 

Ledningen är huvudansvarig och ser till att organisationen har en likartad syn om vad 

varumärket står för så att den bild som återges ut mot medlemmarna och omvärlden är 

enhetlig. 

Organisationens identitet utgör grunden för uppbyggandet av varumärket. Identiteten 

beskriver vad varumärket står för, vad som gör det unikt, vad som ger det mening och är en 

viktig komponent i förståelsen för hur en organisation laddar sitt varumärke. Sedan kopplas 

identiteten samman med organisationens varumärkesstrategier. De valda strategierna har som 

mål att nå organisationens vision och vara lik organisationens mission och kärnvärden. 

Tillsammans, i nära samarbete skapar identiteten och de valda varumärkesstrategierna ett 

värdefullt varumärke. 

 

Med utgångspunkt i organisationens identitet arbetas det sedan med olika 

varumärkesstrategier.  

Det BMN gjorde åt HTF var, en så kallad nulägesanalys. Vi kan konstatera att en viktig del i 

den varumärkesuppbyggande processen är att identifiera organisationens image, just då vid 

startpunkten av varumärkesprojektet. Denna fungerar som utgångspunkt till 

varumärkesstrategierna. Analysen ger organisationen en bild av den egna organisationen, 

medlemmarnas perspektiv och konkurrenterna och utgör således en bra grund för det fortsatta 

arbetet. 

 

De arbetsstrategier som genomfördes var i form av ett workshoparbete för att på så sätt få 

fram vad som skall utgöra själva kärnvärdena i den varumärkesuppbyggande processen. I 

själva workshoparbetet utvecklades olika frågor och dessa fick man sedan svar på från 

sammanlagt 365 stycken anställda och intressenter, detta gjordes i gruppform. Därefter 
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redovisades dessa, följt av en diskussion för att nå konsensus bland grupperna. Detta anser vi 

utgör den grundläggande aspekten vad det gäller att utföra en varumärkesuppbyggande 

process, d v s att stadsfästa att samtliga är överens i organisationen om det som eventuellt har 

formulerats och förstår varför förändringen sker. Vi konstatera att en sådan process utvecklas 

inifrån organisationen, men det tas även hänsyn till ett utifrån- perspektiv, där det finns olika 

förväntningar på organisationen. En sådan här process tar lång tid. 

 

De är viktigt att i workshoparbetet formulera och skapa en samsyn om vad själva processen 

innebär och vad man vill åstadkomma med den samt på vilket sätt man vill uppfattas. Vidare 

efter workshoparbetet skapas det en planering och planeringskonferenser för de olika delarna i 

organisationen, där man arbetar vidare med de planer som stöttar själva visionsarbetet. 

Organisationen börjar sedan arbeta med detta internt och via kommunikation försöker man 

visa på de olika värderingarna. På så sätt har man tagit till sig arbetet och resultatet. I detta 

skede börjar det sakta men säkert levereras på så sätt att medlemmarna känner av att  

förändringar har skett. En sådan kommunikationskanal är nödvändig i en 

varumärkesuppbyggande process för att kunna skapa en plattform för att vidare kunna 

kommunicera och dela med sig av det som tagits fram utifrån ett brand management 

perspektiv. 

 

Utifrån produktattribut- perspektivet så har vi kommit fram till de resultat att det är det 

individuella engagemanget i form av utnyttjande av HTF:s tjänster som avgör den konkreta 

uppfattningen av produktattributet och mervärdet av de tjänster som erbjuds i den fackliga 

världen. I princip alla individer har olika behov, vid olika tillfällen och således är det svårt att 

sätta fingret på exakt vad som bör ses som det specifika mervärdet i de tjänster som erbjuds. 

 

Ur det avseendet att fackliga organisationer inte har någon konkret produkt utan utgörs av 

tjänsteprodukter så är det viktigt att som fackförening framhäva identiteten för att på så sätt 

skapa ett emotionellt mervärde, detta för att ge intressenten möjlighet att skapa en emotionell 

koppling till organisationen. Detta ser vi i fallstudieobjektets fall, där man har utvecklat 

kärnvärden som vidare ska prägla organisationsidentiteten för att därefter kunna skapa en 

emotionell koppling och identifikation mellan organisationen och intressenterna. Det är dessa 

kärnvärden som ska locka intressenter till sig samt bidra till en tydligare bild gentemot de 

befintliga medlemmarna. 
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Dessa kärnvärden ska även ligga till grund för positioneringen och 

marknadskommunikationen för varumärket. 

Utifrån den aspekten, att kunna positionera sig i konsumenternas medvetande anser vi att ett 

sådant arbete är nödvändigt för fackföreningarna, då denna aspekt ger upphov till 

märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. Det är numera utifrån 

fackföreningarnas perspektiv väsentligt. Som vi tidigare nämnt är det nödvändigt att man 

utgår ifrån organisationen internt, använder själva identiteten som verktyg och jobbar sig utåt 

för att kunna åstadkomma en viss position i intressenternas medvetande.  

I själva fallstudien så ser vi att grunden till positioneringen gick till så att identiteten 

inledningsvis kommunicerades internt och den identitet som förmedlades hade i syfte att 

framöver genomsyra hela organisationen. Som vi tidigare nämnt var det visionsarbetet, vilket 

utgörs av nulägesanalysen och workshoparbetet, som utformade identiteten. Denna 

positionering med hjälp av identiteten skapar i sin tur förtroende, stolthet och engagemang i 

organisationen, vilket ger starkare band till organisationen emotionellt. Därmed ges det 

utrymme för märkeslojalitet. 

För att en sådan kommunikation ska kunna riktas externt krävs det att det finns en homogen 

bild av själva organisationen på det interna planet. Det är av stor vikt att smälta varje steg 

innan man rusar vidare och på sätt minimeras risken att ge en fel bild av organisationen 

externt. Om identiteten genomsyrar hela organisationen, och organisationen lyckas förmedla 

den identitet som motsvarar intressenternas behov kan det uppstå intern lojalitet och det i sin 

tur kan bidra till extern lojalitet. 

 

Både de teoretiska och empiriska studierna visar att de aspekter som ligger till grund för den 

organisationsidentitet som arbetas fram är sammankopplade till organisationens historia, 

kultur, rykte, d v s uppfattningar som finns om organisationen samt beteende hos anställda 

och representanter. Dels tycker vi även att organisationen präglas av den omvärld och bransch 

som den är verksam inom samt att alla de tidigare nämnda aspekterna påverkar. 
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8. Metoddiskussion 
I metoddiskussionen avses att kritiskt reflektera över undersökningen för att visa på 

resultatets och slutsatsens trovärdighet. 

 

8.1 Fallstudie 
Undersökningen bygger, vilket finns beskrivet i metoddelen, på en fallstudie. Nackdelarna 

med en fallstudie är svårigheter till generalisering av framkomna resultat eftersom strategin i 

uppsatsen endast bygger på att undersöka ett fåtal enheter. 

Ett annat problem med fallstudien är att det inte kan tas för givet att forskaren fått tillträde till 

att undersöka sina objekt på djupet vilket kan skada och fördröja arbetet till stor grad. Vad 

gäller undersökningen i denna uppsats, så har vi fått fri tillgång till det antal intervjuer som 

efterfrågats vilket bör påverkat validiteten i positiv mening. Intervjutiden har i båda fallen 

anpassats efter vårt behov och senare uppkomna frågor har besvarats vid en andra kontakt. 

 

8.2 Intervjuer 
Intervjuer har ansetts vara nödvändiga då det ofta har rört sig om känsliga frågor i denna 

undersökning. När det kommer till medvetenheten om intervjuareffekten blir det svårare att 

korrekt analysera utgången. Vi har inte känt av någon negativ intervjuareffekt under någon av  

intervjutillfällena. 

 

8.3 Validitet 
I en uppsats går det inte att komma ifrån att en uppsats speglar av våra egna tycken och tankar 

d v s forskarens eget �jag�. Även i denna uppsats måste det tillkännages som trolig 

influerande variabel. 

Intern validitet innebär att forskaren kritiskt ska granska de källor som är grunden för 

resultatet. I undersökningen har tre intervjuer gjorts, men sammanlagt fyra personer 

iblandade. Vi anser att validiteten stärks av att personerna som intervjuats var de mest centrala 

personerna i hela processen. Dock kan man i samma anda reagera över att validiteten 

möjligen kan försvagas av faktumet att någon möjlighet till kontroll och jämförelse av 

intervjumaterialet inte kan göras.  
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8.4 Reliabilitet 
Eftersom undersökningen genomförts som en kvalitativ fallstudie är vi medvetna om att den 

kanske inte skulle ge exakt samma resultat om den utfördes igen. Förutsättningarna för det 

fenomen som undersökts förändras ouppbörligen. Vi tror inte att undersökningen givit samma 

resultat för ett år sedan och tror heller inte att den skulle ge samma resultat om intervjuerna 

genomfördes om ett år. 

 

Vid samtliga intervjutillfällen i denna undersökning har två intervjuare närvarat. Information 

till samtliga respondenter om att undersökningen är en analys av den varumärkesuppbyggande 

processen utifrån båda parternas perspektiv, d v s både BMN och HTF. Sedermera har 

intervjuerna spelats in på kassettband, vilket givit oss som intervjuare möjlighet att reprisera 

intervjun så många gånger att vi kunnat försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 

Intervjuerna har sedan skrivits ner och skickats för kontroll till respektive intervjurespondent.  

 

Undersökningens reliabilitet hade givetvis ökat om ett större urval hade gjorts, med fler 

respondenter. Med hänsyn tagen till den begränsade tid som funnits till förfogande var detta 

dock inte möjligt. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuunderlag för HTF  

 
Historik 
 

1. Kort historik om HTF? Organisationens vision, mission? Vad står HTF för, dess 
identitet? Organisations kultur? 

 
2. Inom vad och vilket område är ni specialiserade? 

 
3. Din position i organisationen? 
 

Varumärket 
 

1. Varför är varumärket viktigt för HTF? Bakgrunden till uppbyggnad av varumärket? 
Vilken sorts varumärkesanalys ligger till grund för det? 

 
2. Hur utnyttjar HTF sitt varumärke idag? Hur jobbar ni med ert varumärke? 

 
3. Hur viktigt är varumärket för HTF och varför är den viktigt? 

 
4. Hur försöker ni skilja er från andra varumärken inom samma bransch? Vad är unikt 

med er? 
 

5. Vet ni något om hur andra eller beskriv hur andra liknande organisationer arbetar 
aktivt med sitt varumärke? 

 
6. Hur påverkar konkurrenssituationen ert sätt att tänka kring varumärket? 

 
7. Hur har arbetet/processen med BMN och varumärket gått till? Vilka faktorer jobbade 

ni aktivt med? 
 

8. Hur stor del har BMN i arbetet? 
 

9. Varför har ni valt att arbeta med just BMN?  
 

10. Använder HTF varumärket som ett ledningsverktyg, när man försöker framhäva olika 
värden? Hur sker ledarskapet kring det? 

 
11. Vilka inom organisationen har arbetat med i processen, varumärket? 

 
12. Genomsyrar varumärkestänkande alla avdelningar i organisationen? Vad gör ni för 

det? Är ledningen i organisationen medvetna om varumärkets värdeskapande 
förmåga? 
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13. Hur såg ert samarbete med BMN ut? Vilka aspekter tittade ni på 
 

- Bakgrund? 
- Vad är viktigt att tänka på? 
- Segmentering? 
- Differentiering? 
- Profilering? 
- Kommunikation? 
- Lojalitet � uppföljning? 
- Vilka/vilken modell använde ni er av? 
- Vilken image/uppfattning anser ni er ha? 

 
HTF: s syn på dessa aspekter 
 
- Produktattribut: konkreta kännetecken hos er tjänsteprodukt? 
 
- Märkesidentitet: vad står/vilka värden står varumärket för? 
 
- Kärnvärde: HTF:s primära styrka 
 
- Positionering: hur försöker ni positionera er, och utifrån denna position; hur jobbar ni 
märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet? 
 
- Marknadskommunikation: reklam etc? 
 
- Intern märkeslojalitet? 
 
Ser ni några trender, hur ser framtiden ut för varumärket och de strategier runtom? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag för BMN 
 

1. Kort historik om BMN? Uppgift? 
 
2. Organisationens vision/mission?? 

 
3. Inom vad är ni specialiserade? 

 
4. Din position i organisationen? 

 
5. Varför anser ni varumärket vara viktigt för HTF? 

 
6. Bakgrunden till uppbyggnaden av varumärket för HTF? 

 
7. Vilken sorts eller vilken varumärkesanalys ligger till grund för arbetet? 

 
8. Hur utnyttjar HTF sitt varumärke idag jämfört med tidigare, d v s innan BMN: s 

projekt? 
 

9. Hur försökte ni skilja HTF: s varumärke jämfört med andra aktörer i branschen? Tog 
man hänsyn till en sådan aspekt? 

 
10. Hur påverkar den rådande konkurrenssituationen erat sätt att tänka? 

 
11. Hur gick arbetet/processen med HTF till? Vilka inom organisationen var delaktiga i 

processen? 
 

12. Hur utfördes eller på vilket sätt utfördes en nulägesanalys? Vad är viktigt att tänka på 
o s v? 

 
13. Hur jobbade ni med följande faktorer? 

 
• Segmentering 
• Differentiering 
• Profilering 
• Kommunikation 
• Lojalitet - uppföljning 
• Modeller, användes något sådant? 

 
14. BMN: s syn på dessa aspekter? 
 

• Tjänsteprodukt- attribut, d v s konkret kännetecken hos HTF och dess produkt 
• Kärnvärde, HTF: s primära konkurrensfördel 
• Positionering, Hur jobbade ni med märkeskännedom/ associationer och 

lojalitet? 
• Marknadskommunikation, reklam e t c  
• Intern märkeslojalitet 
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15. Enligt HTF så jobbade ni fram 5 kärnvärden: 
 

• Närvarande 
• Drivande 
• Mänskliga 
• Tydliga 
• Mångsidiga 

 
16. Hur jobbade ni fram dessa värden? Hur anser ni att dessa kärnvärden har påverkat 

HTF: s varumärke? 
 
17. Hur har ni jobbat med processledet när det gäller gäller: 

 
• Vision 
• Uppgift 
• Identitet 
• Arena 
• Erbjudande 
• Kärnvärden 
• Position 
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Bilaga 3: Processbeskrivning workshoparbete för HTF 
 
Allmänt: 
 
Arbetet drevs under 4-5 workshoptillfällen. Varje tillfälle var mellan klockan 13-17 och 
gruppen som hade ansvaret var HTF:s förbundsstyrelse.  
 
Förbundsstyrelsen delas in i ett antal smågrupper om 3 i varje grupp. 
 
Frågeställningar som behandlades/diskuterades: 
 

a) Utifrån nulägesanalysen identifiera vilka 5 huvudpunkter/frågor som ni tycker är 
viktig att beakta inför framtiden? 

b) HTF:s medlemmar är många och går att dela in i ett antal huvudgrupper (Försäkrings 
Freddie, Informations Inger, Samhörighets Sanna, Ideologiska Ivar och Aktiva 
Agneta). 

a. Vilka karaktärsdrag har medlemmarna? 
b. Vilka har vi flest av inom HTF? 
c. Vilka förväntningar har de olika medlemskaraktärerna på HTF? 

c) Vilka behov skall HTF uppfylla nu och framåt? 
d) Formulera i en mening HTF:s erbjudande till medlemmarna? 
e) Skriv er uppfattning vad HTF:s uppgift är? 
f) Skriv er uppfattning om vad ni anser att HTF:s vision skall vara. Formulera i en 

mening? 
g) För att definiera HTF:s kärnvärden måste vi utgå ifrån vår kultur. 

a. Formulera i grupperna 3-5 värderingar som bäst karaktäriserar HTF? 
h) Utifrån våra kärnvärden kan vi formulera den önskade positionen. 

a. Formulera i grupperna vad ni vill att man sa om HTF när 1000 dagar har gått? 
 
Detta var de grundläggande frågorna som drevs under de olika workshoptillfällena. Efter varje 
fråga redovisade samtliga grupper, följt av diskussion för att nå konsensus. 
Inför varje ny workshop �backade vi bandet� och gick igenom det som hade diskuterat under 
föregående tillfälle. Detta för att repetera och stadfästa att samtliga var överens om det som 
eventuellt hade formulerats. 
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Bilaga 4: 100 år av fackligt arbete 
 
Denna sammanställning innehåller utvalda händelser ur historien och vilken utveckling HTF 
haft genom tiderna. (HTF:s historia skrivs med kursiv stil) 
 
1888 Redan 1888 samlas ett antal välfrejdade manliga kontorister för att bilda en 

kontoristförening i Stockholm. Det var mer än 200 kontorister som antecknade 
sig för medlemskap. Föreningens inträdesavgift fastställdes till 3 kronor och 
årsavgiften till 10 kronor. 1903 bildas också Kvinnliga kontoristföreningen i 
Stockholm.  

 
1898 LO bildas. 
 
1899 10 timmars arbetsdag. 
 
1900 6 svenskar av tio arbetade med jorden, skogen och fiske. 
 

Kvinnliga arbetare fick 50-60% av manliga arbetares löner. 
 
1902 SAF bildades. 
 
1906 SAF erkände den fackliga rörelsens förhandlingsrätt medan facken erkände 

arbetsgivarnas rätt att �leda och fördela arbetet�. 
 
1919 48 timmars arbetsvecka (8 timmar x 6 dagar). Gällde i första hand för industrin 

och var av provisorisk karaktär. Den permanentades först 1930. 
Tjänstemännen var undantagna från lagen. I flertalet fall var arbetstiden för 
dessa kortare än den fastslagna normalarbetstiden. 

 

1928 Lagstiftning om rätten att teckna kollektivavtal. I slutet av 20-talet motarbetades 
den fackliga kampen aktivt av högerkrafterna. 

 
1931 �De anställdas centralorganisation i Sverige� bildades den 3 maj 1931.  

DACO bestod av åtta förbund med totalt omkring 20.000 medlemmar. 
 
Initiativtagare var främst banktjänstemän, tjänstmän vid de enskilda 
järnvägarna, förmän och verkmästare inom industrin samt fartygs- och 
maskinbefäl. DACO bildade så småningom tillsammans med statligt och 
kommunalt anställda tjänstemännens förbund (TCO), �Tjänstmännens 
Centralorganisation� år 1944. 
Under 1936-37 blev Sveriges Kontoristförbunds anslutning till DACO aktuell 
och skapade spänningar mellan de anslutna föreningarna. En avgörande fråga 
blev att avgränsa medlemsanslutningen till att gälla enbart s.k. 
handelskontorister. En sådan gränsdragning skulle inte bara betyda en allvarlig 
avtappning av medlemmar, det skulle också spräcka idén att samla alla 
kontorister i en organisation. Men efter ett medlemsmöte beslöts att Sveriges 
Kontoristförening skulle anslutas till DACO. 
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1936 kom �Lagen om förenings- och förhandlingsrätt�. Den betydde dels att 
arbetstagarna hade rätt att organisera sig, dels att det endast var en organisation 
av löntagare som kunde förhandla med en arbetsgivare angående 
anställningsvillkorens utformning. Detta fick till konsekvens att motviljan bland 
tjänstemännen mot att tillhöra en facklig organisation mildrades. 

 
1937 HTF bildas.  

I direkt anslutning till DACO-anslutningen uppkom frågan om ett ombildande 
av Sveriges Kontoristförbund genom en sammanslagning med Svenska 
Affärsmedhjälpareförbundet och skapandet av Handelstjänstemannaförbundet. 
Vid ett medlemsmöte den 24 september 1937 beslöts att Sveriges 
Kontoristförbund skulle ansluta sig till det nybildade HTF. Även Kvinnliga 
kontoristföreningen valde att ingå  i HTF. 

 
1938 Saltsjöbads avtalet. LO och SAF slöt ett avtal om att ta ett centralt ansvar för att  

 undvika skadliga konflikter och enades om förhandlingsordning och  

 uppsägningsregler. På det sättet kunde man slippa undan statlig inblandning. 

 
Semesterlagen gav anställda 2 veckors semester. 

 
1939 HTF bildar en arbetslöshetskassa, den första för tjänstemän. 

Arbetet med att bilda en egen arbetslöshetskassa hade kommit så långt att man 
kunde anmäla beslutet till Socialstyrelsen. 

 
1951 Ändrades semesterlagen så att de anställda fick tre veckors semester. 
 
1962 Sverige undertecknar ILO-konventionen nr 1000 om lika lön för lika arbete. 
 
1963 Semesterlagen ändrades så att de anställda hade rätt till fyra veckors semester. 
 
1970 fick vi 40 timmars arbetsvecka. 
 
Under 70-talet tillkom flera viktiga lagar: 
 
1974 Lagen om anställningsskydd 
 Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
 Lag om arbetstagares rätt till utbildning 
 
1977 Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
 
1978 Minimisemestern förlängs till fem veckor 
 Arbetsmiljölagen 
 
  
1980 Lagen om Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. 
 
1983 Alla yrken är öppna för kvinnor. 
 
1994  Lag mot etnisk diskriminering 
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1999 Lag mot diskriminering pga. funktionshinder och Lag mot diskriminering pga. 
sexuell läggning.  

 
2001 Arbetsgivare med minst tio anställda är skyldiga en handlingsplan för jämställda 

löner. Förbudet mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. kön utvidgas 
 till att gälla hela anställningsförfarandet. 
 
2002 HTF driver kampanjerna �Kvinnoslanten� och �Gör arbetslivet barntillåtet�. 

Trots 2000-tal och IT-samhälle har mänskligheten inte kommit särskilt långt. 
Kvinnor i Sverige har idag bara 80% av männens lön. 

 
 


