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“A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a 

customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be 

quickly outdated; a successful brand is timeless. “    

Stephen King WPP Group, 

London 



 

Sammanfattning 

 I och med den föränderliga marknaden och globaliseringen har företag insett betydelsen av 

ett starkt varumärke. Detta har lett till att fenomenet outsourcing av tjänster har ökat. 

Relationen mellan varumärkeskonsulten och uppdragsgivaren har förändrats. Förr arbetade 

konsulten som en enskild enhet då denne gavs förtroende att självständigt klara uppdraget.  

Idag krävs ett samarbete mellan dessa enheter.  

Syftet med uppsatsen är att via en fallstudie analysera och utvärdera faktorerna och finna 

korrelation mellan varumärkesbyggande och samarbete, via variabler som kan påverka ett 

fungerande samarbete mellan uppdragsgivare och varumärkeskonsulter.  

Studien utfördes i två faser. I den första fasen har tre varumärkeskonsulter samt deras 

uppdragsgivare kvalitativt intervjuats, för att studera samarbetet. Under fas två genomfördes 

en kvantitativ intervju med respektive uppdragsgivares slutkund, för att se utfallet av den 

varumärkesbyggande processen. Uppsatsen ämnade svara på följande problemformulering: 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett fungerande samarbete mellan varumärkeskonsult och 

uppdragsgivare under en varumärkesbyggande process samt för långsiktlig överlevnad? 

Resultatet visar att följande faktorer är viktiga i ett fungerande samarbete; Det krävs en 

grundlig och aktuell research för att skapa en stark plattform för varumärkesbyggandet. Det är 

viktigt att parterna kommunicerar, talar samma språk och har en gemensam syn. Samt att det 

finns en beslutsfattare med förankring i det vardagliga arbetet. Det är väsentligt att involvera 

hela organisationen i ett tidigt skede. Det visar sig att traditionella och trögrörliga företag ofta 

har ett intern motstånd till förändringar och har svårt att anamma outsourcing. Fungerande 

samarbete under en varumärkesbyggande process leder till ett starkt varumärke som i sin tur 

skapar höginvolverade kunder och en långsiktig överlevnad för företaget.  



Abstract  

Due to the globalization and the changes in the market, companies have now realized the 

importance of a strong brand. This has led to the phenomena outsourcing. The relation 

between the branding consultant and his or her client has changed. Earlier the consultants 

worked as a single unit and were given a task to independently accomplish the assignment. 

Today there has to be co-operation between the two parties. The intention of the essay is to 

analyze and evaluate the different aspects of the co-operation and to find a correlation 

between branding and co-operation through variables that can influence an operating co-

operation between the consultant and his client. The study has been conducted in two phases. 

In the first phase three branding consultants and their clients have been interviewed 

qualitatively. To be able to see the outcome of the co-operating branding process, the target 

group for each client was interviewed quantitatively in the second phase. The problem 

question that the essay intended to answer was as follows; Witch factors are important in 

creating an operating cooperation between the branding-consultant and his client during the 

branding-process to be able to sustain endurance in the long-term? The answer to the question 

is presented in the following text. There has to be a thorough and up-to-date research to create 

a thoroughgoing branding platform. It is also of importance that the parties communicate, 

speak the same language and have a common vision. If the decision maker is closely involved 

in the everyday work, the branding process will be successful. It is also important to involve 

the entire organization from the starting point of the project. It shows that traditional and slow 

moving companies are facing intern resistance to changes and that they have a hard time 

coping with outsourcing.  A functioning co-operation during a branding process leads to a 

strong brand which creates high involved customers and a sustained endurance in the long-

term. 
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1. Inledning  
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund av de fenomen som är relevanta för problemområdet. 

Detta följs åt av en problemdiskussion som mynnar ut i problemformuleringen samt syfte. 

Under följande kapitel anges även en beskrivning av uppsatsens avgränsningar, definitioner 

som är relevanta för vidare förståelse av viktiga begrepp samt en perspektivdiskussion. 

1.1. Bakgrund   

Varumärkets bakgrund                                                              

I och med industrialismens massproduktion och medelklassens ökade välfärd skapades det en 

mångfald av varor som ledde till att företagen var tvungna att differentiera sig genom att 

marknadsföra sitt varumärke. 
1
 Då företagen tillverkade mer varor än vad det var kapabla till 

att sälja växte varumärkets betydelse för långsiktig överlevnad. Att spåra varumärkets historia 

är desamma som att spåra industrialismens historia.
2
 Varumärken har på ett eller annat sätt 

alltid existerat. Förr användes det i främsta syftet för att visa vart varan kom ifrån. En annan 

anledning till varför man använde varumärken var för att garantera produktens genuinitet. 

Detta skedde under en period då det var svårt att skilja likvärdiga produkter från varandra.
3
  

 

Framväxten av varumärken för företag har utvecklats och fått större betydelse under de 

senaste hundra åren. Det ger företaget en möjlighet att differentiera sig och särskilja sina 

produkter från konkurrenterna. 

 

Konsumentbeteende 

Innan varuhusens uppkomst kring 1850-talet var köpbeteende annorlunda. Konsumenten 

handlade i nischade butiker där priset förhandlades fram och relationen mellan köpare och 

säljare inte var av stor betydelse. 
4
 Relationen mellan konsument och säljare har förändrats, 

tidigare var konsumenten mer beroende av företagen och säljare som sålde varan eller 

tjänsten. Detta på grund av informationssamhällets framväxt. Idag har konsumenten mer makt 

än någonsin.
5
 Internets expansion och den digitala revolutionen har förändrat 

konsumentbeteendet då deras externa informationssökningsprocess har förändrats. 

                                                           
1https://ssd04.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/8D555824A1810B9FC12573DE003A7D12/$file/Marketing%20Theory-

introduktion%20(konssociologi).pdf  2009 
2 Lena Holger & Ingalill Holmberg. (2002) Sid 33 
3 Ibid sid 30 
4https://ssd04.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/8D555824A1810B9FC12573DE003A7D12/$file/Marketing%20Theory-
introduktion%20(konssociologi).pdf. Från föreläsning i marknadsföringsteori med Lars Vigerland, VT 2009 
5 http://www.hbl.fi/text/ekonomi/2008/3/12/d11098.php  
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Konsumenten kan enkelt få tag samt jämföra information. Detta har lett till att dennes 

kunskap har ökat tack vare den snabba och det effektiva informationsutbyte som Internet 

skapat i form av hemsidor och diskussionsforum. Konsumenterna finner snabbt ett utbyte av 

information.
6
  Genom Internet kan man inte enbart skapa kontakt med Svenska företag utan 

även internationella företag vilket leder till en ökad konkurrens. Köpsituationen har 

förändrats. butiker har flyttat ut på Internet, i många fall krävs det inte en fysisk butik utan 

konsumenten köper via visuella butiker. En annan faktor som har påverkat 

konsumentbeteendet är konsumtions och industrisamhället som nämndes tidigare. I och med 

den ökande massproduktionen har kunden idag ett stort utbud av produkter och tjänster. Detta 

har förändrat konsumentbeteende, idag har konsumenterna blivit mindre lojala och kan tänka 

sig att köpa en budgetvara som en lyxvara vilket leder till svårigheter att förutse ett specifik 

beteende.  Företag kan inte längre förlita sig på produktens fysiska och egna säljförmåga då 

konsumentens krav ökat och mervärdet likaså där bland annat varumärke har blivit allt mer 

viktigare för konsumenten. Företagen bör öka sina kvalitetskrav och erbjuda skräddarsydda 

lösningar till sina kunder då produktlivscykeln har blivit allt mer kortare än tidigare. 

 

Konsumtionsbeteendets förändring har lett till att företagen alltmer anpassar 

varumärkesbyggandet efter kunden. Informationssamhällets och Internets framväxt samt 

massproduktionen och överflödet av produkter och tjänster har bidragit till att konsumenten 

har mer makt. Företagen måste idag konkurrera om kunderna.  

 

Varumärkets betydelse för företaget identitet och image. 

I och med den ökade konkurrensen får varumärket större betydelse. Företag måste mer än 

någonsin tänka på sitt varumärke för att differentiera sig och på så sätt möta den föränderliga 

marknaden. Globaliseringen har medfört att de geografiska omvärldsfaktorerna spelar en 

större roll i uppbyggandet av ett konkurrenskraftigt varumärke.
7
 Varumärke är mycket mer än 

företagets logga på en produkt eller tjänst. Det kräver att företaget har ett långsiktigt 

engagemang, involvering och hög kompetens detta för att skapa ett starkt varumärke och 

långsiktigt överlevnad 
8
. Ett väletablerat varumärke kan leda till hög lönsamhet för ett 

företag.
9
 Idag tar konsumenten produktens tekniska funktioner för givet. Det är inte bara 

tekniska funktioner som är av betydelse utan konsumenten tar även hänsyn till varumärkets 

                                                           
6 Fill och Blackwell 
7 Henrik Uggla (2001) Sid 71 
8. Jean-Noel Kapferer (2004) Sid 33. 
9 Henrik Uggla. Upplaga (2001) Sid 27-28 
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image.
 10

 För att ett företag ska ha möjligheten att stärka sitt varumärke måste dess identitet 

speglas på rätt sätt. Identiteten är dem associationer som ett företag vill bli förknippade med. 

Dessa associationer som varumärket vill spegla kan komma till uttryck i personer, symboler, 

organisationer eller produkter. 
11

 Företaget kan aldrig skapa en god image, då det är den bild 

av företaget som konsumenten har. Det är med identiteten som det skapas en god image som i 

sin tur skapar ett starkt varumärke. 
12

 En viktig del i identiteten är företagets historia. Upplevs 

det att företaget har en lång och utpräglad historia som speglas i varumärket ger detta ett löfte 

till kunden i form av lojalitet och kunskap. Genom varumärken vill konsumenten förverkliga 

sig själv och omvärlden förväntas koppla deras personlighet till dem. 
13

 Genom kännetecken 

kan man identifiera ett företags service eller produkt, genom ett varumärke identifierar man 

ett löfte.
14

 

 

I och med den föränderliga marknaden och globaliseringen har företag insett betydelsen av 

att ha ett starkt varumärke. Genom att positivt stärka sin identitet kan detta leda till att 

kunden upplever en god image som resulterar i ett starkt varumärke samt att det ger 

företagen en långsiktig överlevnad. 

 

Outsourcing 

Företag effektiviserar sig och fokuserar allt mer på sin kärnverksamhet, vilket har lett till 

fenomenet outsourcing. Där delar av verksamheter läggs ut på olika specialister inom området 

där problem råder för att just fokusera sig på sin kärnverksamhet. Detta fenomen är vanligt 

hos traditionella företag, då varumärkesbyggande inte finns med i deras kärnverksamhet. 

Traditionella företag kan dock ha svårt att släppa in konsulter i deras verksamhet. 

Outsourcing tog fart under nittiotalet och då främst inom IT sektorn.
15

 Idag har fenomenet 

växt inom andra branscher såsom ekonomi som produktion och blivit allt mer vanligt inom 

varumärkesbyggande. 
16

 Varumärkes växande roll i samhället har lett till att fler företag börjat 

tänka mer på sitt varumärke och använder sig varumärkeskonsulter. Effektivitet är inte den 

enda grundorsaken till outsourcing. Det är inte alltid lönsamt för en verksamhet att resurser 

finns inom företaget, utan att de enbart hyrs in vid behov.
 17

 I och med outsourcing har 

                                                           
10 Wally Olins (2005) Sid 14 
11 Henrik Uggla (2001) Sid 83. 
12 Ibid Sid 83 
13 Wally Olins (2005) Sid 14 
14 Henrik Uggla (2001) Sid 29 
15 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article267508.ece 2009-04-01 18:08 
16 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article267508.ece 2009-04-01 18:08 
17 http://www.accenture.com/Countries/Sweden/Services/Outsourcing/default.htm 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article267508.ece%202009-04-01
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förhållandet mellan konsult och företag förändrats och samverkan har fått allt större betydelse 

då uppdragsgivaren sitter med värdefull kunskap som måste beaktas.  

 

Genom att använda sig av outsourcing kan företagen lättare anpassa sig till en föränderlig 

marknad och på så sätt frigöra kapital och resurser. För att skapa ett starkt varumärke är 

outsourcing en utväg som många traditionella företag använder sig av.  

 

Varumärkeskonsulterna förändrade roll 

Under åttiotalet vägde reklambyråernas kunskap tyngre än sina uppdragsgivare och det var 

ofta deras expertis som uppdragsgivarna förlitade sig på under den varumärkesbyggande 

processen. Reklambyråerna arbetade ofta som en separat enhet med begränsad relation till 

sina uppdragsgivare. Reklambyråerna drygade ut sina arbetstimmar och arbetade mer 

kortsiktigt och inte långsiktigt, vilket är viktigt idag för en långsiktig överlevnad. Detta ledde 

bland annat till att det existerade lite eller inget samarbete mellan de två parterna.
18

  

Globaliseringen och den alltmer komplexa marknaden ledde till att relationen mellan 

reklambyråer och uppdragsgivare förändrades under nittiotalet. Dels ökade konkurrensen för 

reklambyråerna då andra aktörer så som management konsulter, varumärkesstrateger, 

designmanagement konsulter, designbyråer med flera intog marknaden. Detta ledde till att 

reklambyråernas expertis inte längre vägde lika tungt på grund av konkurrensen på 

marknaden ökade.
19

  En specifik genre som intog marknaden, varumärkesstrategerna, insåg 

betydelsen av samarbetet med företag, vilket förändrade relationen mellan konsulten och 

uppdragsgivaren. De kunde inte längre arbeta som två separat enheter utan samarbete blev allt 

viktigare. Det gällde att ta fram koncept för hur verksamheten skulle styras och vilken 

identitet företaget ville spegla. 
20

  I och med marknadens komplexitet och förändring besitter 

företagen större kunskap om hur deras marknad ser ut eftersom dem är mitt i den. Denna 

kunskap måste varumärkeskonsulten ta tillvara på för att kunna bygga uppdragsgivarens 

varumärke på bästa sätt. 

 

Relationen mellan konsulten och uppdragsgivare har förändrats under de senaste 20 åren. 

Förr arbetade konsulten som en enskild enhet då denne gavs förtroende att självständigt klara 

uppdraget.  Idag krävs ett samarbete mellan enheterna. Konsulten bör vara bekant med den 

kunskapen om marknaden företaget besitter. 

                                                           
18 Henrik Uggla. (2001) Sid 78. 
19 Ibid Sid 78 
20 Ibid Sid 78-79 
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1.2. Problemdiskussion  

För att på bästa sätt anpassa sig till det förändrade konsumentbeteende samt kunna skapa ett 

starkt varumärke krävs det hög kompetens inom varumärkesbyggande, vilket företag inte 

alltid besitter. Detta kan medföra att företaget införskaffar sig kunskapen utanför 

verksamhetens gränser, vilket har lett till uppkomsten av fenomenet outsourcing. Genom att 

outsourca ger det objektivitet samt expertkompetens vilket skapar goda förutsättningar under 

ett varumärkesbyggande. Fenomenet outsourcing samt konsultens förändrade roll i samhället 

har påverkat samarbetets situation mellan konsult och företag. Konsulter och företag är idag 

beroende av att skapa samverkan för att gemensamt skapa ett starkt varumärke som leder till 

långsiktig överlevnad.  

 

En viktig faktor för att en lyckad varumärkesprocess är att samarbetet mellan konsult och 

uppdragsgivaren fungerar. Men samarbete är komplext och långt ifrån enkelt. Det krävs att 

många faktorer stämmer överens i samarbetet för att uppdragsgivaren ska nå en långsiktig 

överlevnad samt bidra till skapandet av en god image hos slutkunden. 

1.3. Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett fungerande samarbete mellan varumärkeskonsult och 

uppdragsgivare under en varumärkesbyggande process samt för en långsiktig överlevnad? 

1.4. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att via en fallstudie analysera och utvärdera faktorerna och finna 

korrelation mellan varumärkesbyggande och samarbete via variabler, som kan påverka ett 

fungerande samarbete mellan uppdragsgivare och varumärkeskonsulter. Uppsatsen kommer 

vara av en komparativ samt deskriptiv karaktär. 

1.5. Avgränsningar  

Denna uppsats undersöker hur samarbete mellan konsult och företag kan skapa ett starkt 

varumärke och på sikt långsiktig överlevnad. Författarna har valt att avgränsa uppsatsen till 

att undersöka konsulter på varumärkesbyråer samt konsulternas uppdragsgivare. Uppsatsen 

kommer även avgränsas till att undersöka de utvalda uppdragsgivarnas målgrupper, det vill 

säga slutkunden. Motivering till val av avgränsning har gjorts på grund av de olika parterna 

kan ha uppfattat samma process olika samt för att skapa en så objektiv bild som möjligt. 
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1.6. Definitioner   

1.6.1. Varumärkeskonsulter 

Definitionen på varumärkeskonsulter i uppsatsen innebär de konsulter som tilldelats uppdrag 

från företag eller uppdragsgivare för att bygga upp deras varumärken. Hädanefter kommer 

varumärkeskonsulter benämnas som enbart konsulter i uppsatsen.  

1.6.2. Företagen och uppdragsgivarna 

 I uppsatsen kommer företagen och uppdragsgivarna att ha samma definition för att få större 

variation i språket. Företagen och uppdragsgivarna definieras enligt följande; Dem som anlitar 

varumärkeskonsulter för att bygga upp sina varumärken. 

1.6.3. Slutkunderna  

Slutkunderna är de respondenter som kommer delta i undersökningens slutskede. För att mäta 

utfallet av de varumärkesbyggande processerna. Slutkunden är alltså den målgrupp som 

företagen eller uppdragsgivarna riktar sig till.   

1.6.4. Traditionella företag  

Traditionella företag definieras i denna uppsats som ett företag med lång historia där 

verksamhet har sett ut på ett visst sätt under lång tid. Företagen är trögrörliga och har även 

svårt för förändringar. 

1.7. Perspektiv  

Uppsatsens fokus kommer att vara på varumärkeskonsultens perspektiv för att hjälpa dem att 

förstå hur uppdragsgivarna och slutkunden ser på varumärkesbyggande processen samt 

varumärket. För att förstå hur alla berörda parter uppfattar varumärkesbyggande processen 

samt varumärket bör uppdragsgivarens och slutkundens perspektiv lyftas fram. Fokus 

kommer därmed vara ur varumärkeskonsulternas perspektiv men uppdragsgivarens och 

slutkundens perspektiv kommer även att lyftas fram, för att konsulterna skall kunna hjälpa 

uppdragsgivaren till en långsiktig överlevnad.  
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2. Metod  
 

Metoden har utförts i två olika faser, där den första fasen var en förstudie kring ämnet och 

den andra fasen skildras i följande kapitel där uppsatsens tillvägagångssätt samt förklaring 

av de olika metoderna och begrepp presenteras.  

Följande problemformulering är uppsatsen utgångspunkt 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett fungerande samarbete mellan varumärkeskonsult 

och uppdragsgivare under en varumärkesbyggande process för en långsiktig överlevnad? 

2.1. Vetenskapligt synsätt    

Det finns två vetenskapliga huvudsynsätt, om hur forskning bedrivs. Dessa två synsätt kallas 

för positivism respektive hermeneutik.  

Positivism utgår från enhetlig vetenskap, positivister menar att alla vetenskaper i grunden ska 

byggas upp på samma sätt.
21

 Med andra ord kunskap som uppstår i formella vetenskaper som 

matematik och logik.
22

 Det hermeneutiska synsättet skildrar forskarens förståelse och tolkning 

av text och andra människor. 
23

Forskaren är en aktiv del då tolknigen utgår från dennes egna 

upplevelser, minnen och förståelse för människor.
24

 Det hermeneutiska synsättet kopplas ofta 

till en kvalitativ förståelse och tolkningar medans positivism ofta kopplas till kvantitativa 

hårddata.
25

 

2.2. Metodsynsätt 

Det finns olika metodsynsätt som påverkar arbetssättet samt att förstå och förklara fenomen.  

2.2.1. Analytiska synsättet 

Det analytiska synsättet tillhör positivismen och bygger på antagandet att helheten alltid är 

summan av delarna. Med andra ord, det är lättare att förstå helheten då man har alla delarna. 

Det analytiska synsättet utgår från en objektiv ansats och klarlägger objektiv fakta vilket 

mynnar ut till ett objektivt resultat
26

 Som positivism så har matematik och logik en central 

plats i det analytiska synsättet.  

                                                           
21 Patel R & Davidson B (1994) Sid 22 
22 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/positivism 2009-04-28 kl 15:03 
23 Patel R & Davidson B, (1994) Sid 25 
24 Ibid sid 26 
25 Ibid sid 26 
26 Arbnor och Bjerke (2008) sid 97 

http://www.ne.se/l%C3%A5ng/positivism%202009-04-28
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2.2.2. Systemsynsättet 

Systemsynsättet kombinerar hermeneutikens och positivismens tankar. I systemsynsättet antas 

verkligheten vara uppbyggd av komponenter som i många fall är beroende och har relationer 

med varandra och därför inte går att summera.
27

 För att förstå ett system, organisation eller en 

verksamhetsprocess, räcker det inte med att enbart att undersöka komponenten för sig utan 

komponenten måste sättas i sitt sammanhang vilket skapar synergieffekter, vilket menas att 

det inte enbart finns ett värde i respektive komponent för sig. 
28

 Det är viktigt att förstå det 

utifrån fler perspektiv, bland annat förstå systemets relation till omvärlden, förstå samband av 

systemet olika delar och hur systemet har vuxit upp och utvecklats.
29

 

 

Denna uppsats kommer att ha en vetenskaplig synsätt utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Då 

majoriteten av det empiriska materialet kommer insamlas från kvalitativa intervjuer samt 

litteratur kring ämnet som sedan tolkas av författarna. Det metodsynsätt som skildras i 

uppsatsen är systemsynsättet då ämnet som undersöks är av systemkaraktär då alla parter är 

beroende av varandra.  

2.3. Deduktion och induktion  

Deduktion och induktion är två olika angreppssätt för att föra samman teori och empiri. 

Deduktiv angreppsätt menas att teser logiskt härleds ur allmänna och generella lagar. 
30

 Det 

vill säga från det generella till det konkreta.
31

 Det andra angreppssättet kallas induktion, vilket 

innebär att man utifrån det allmänna drar generella teorier.
32

 

 

Denna uppsats utgår från det generella till det konkreta vilket är en deduktiv ansats. Det 

generella kommer att insamlas vid kvalitativa intervjuer samt enkäter. 

2.4. Undersökningsmetod  

Uppsatsen kommer att genomföras som en kvalitativ och kvantitativ fallstudie med ett 

deduktivt angreppssätt baserat på en hermeneutisk vetenskapssyn.
 
Det empiriska materialet 

insamlas genom intervjuer samt Internetbaserade enkäter som sedan tolkas och analyseras. 

Uppsatsen kommer även att vara av komparativ karaktär då tre olika varumärkesprocesser 

kommer att jämföras med fokus på arbetssätt. Även slutkundens uppfattning av varumärket 

                                                           
27 LarsH. Bruzelius, Per Hugo Särvad sid 60 
28  Arbnor & Bjerke (2008) sid 127-128 
29 LarsH. Bruzelius, Per Hugo Särvad sid 61 
30 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/deduktivmetod 2009-04-28 kl 15.27 
31 Patel R & Davidson B (1994) sid 21 
32 Ibid Sid 21 
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kommer att undersökas. För att se huruvida samarbetet mellan uppdragsgivare och 

varumärkeskonsult varit lyckat samt för att skapa ett större analysvärde av de olika 

arbetssättens utfall. 

2.5. Kvalitativ och Kvantitativ Ansats 

För att skapa förståelse kring ämnet kommer undersökningen att utgå från fler ansatser. De 

olika ansatserna som kommer att användas för att samla in empirisk data är kvalitativ ansats 

med intervjuer och kvantitativ ansats med enkäter.  

2.5.1. Intervjuer 

På grund av uppsatsen komplexitet kommer den primära datainsamlingen grundas på 

kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ska besvaras är öppna 

och intervjuobjekten får utveckla sina åsikter kring ett specifikt ämne. 
33

 För att analysera 

varumärkesbyggande processen utifrån olika perspektiv krävs det intervjuer eller enkät med 

alla berörda parter, det vill säga konsulterna, uppdragsgivarna samt uppdragsgivarnas 

slutkunder. Upptagning av intervjuer kan ske genom inspelning, fältanteckningar eller att 

intervjun skrivs ner under intervjutillfället.
 34

 

 

 Detta tillvägagångssätt är passande då uppsatsförfattarna vill ta reda på intervjuobjektens 

åsikter. Upptagningen av intervjuerna kommer författarna att göra med bandspelare och 

fältanteckningar.  

2.5.2. Internetbaserade enkäter 

För att få ett större djup i uppsatsen kommer Internetbaserade enkäter för respektive 

uppdragsgivarens målgrupp att utföras med strukturerade fasta frågor samt någon öppen 

fråga. Vilket utgår från en kvantitativ ansats. Eftersom respektive uppdragsgivares målgrupp 

är utspridd och skiljer sig från varandra har Internetbaserade enkäter valts då det är lättare att 

få tag på representativa respondenter det vill säga respektive uppdragsgivares målgrupp på 

Internet. Detta kommer att distribueras genom e-post samt Internet communityt Facebook, via 

ett kontaktnät som representerar målgruppen.
35

 

 

                                                           
33 Martyn Denscombe (2009) sid. 235 
34 Ibid sid 259    
35 www.facebook.com 
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Detta för att i slutskedet undersöka utfallet av de varumärkesbyggande processerna. Det vill 

säga, hur upplever konsumenten varumärket? Hur väl lyckades samarbetet mellan 

uppdragsgivaren och varumärkesbyrån förmedla rätt budskap till konsumenten? 

2.6 Gap Analys 36 

Gap analysen är en metod avsedd att analysera källor till kvalitetsproblem, och är ett 

instrument som hjälper ledningen att förstå samt förbättra kvalitet. Författarna valde denna 

arbetsmetod för att analysera samarbetet mellan konsult och arbetsgivare samt se eventuella 

gap i samarbetet.  Ledningen kommer hädanefter att definieras som konsulten och kunden 

definieras som uppdragsgivaren.  

 

                                                           
36

 Christian Grönroos (2008) Sid 117-122 
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2.6.1. Ledningens uppfattningar Gap 1  

Gapet skildrar den skillnad av uppfattningar och förväntningar som konsulten har och den 

kvalitets förväntningar uppdragsgivaren har. Uppdragsgivarens förväntningar är dennes 

tidigare erfarenheter och personliga behov samt kommunikation i form av word- of- mouth, 

som påverkats av konsultens kommunikation.  

2.6.2. Kvalitetsspecifikationer Gap 2   

Gapet handlar om att det inte finns någon överrensstämmelser mellan den utformade tjänsten 

och konsultens uppfattningar om uppdragsgivarens kvalitetsförväntningar. Det handlar om 

den bristande kommunikationen under processen.  

2.6.3. Tjänsteleverans Gap 3   

Gap tre handlar om att den identitet som ska spegla varumärket inte uppfylls av de 

uppdragsgivarens anställda. Uppdragsgivarens personal lyckas inte tillfredställa slutkundens 

förväntningar för att de inte kan eller vill samt att kvalitet skiljer sig från individ till individ.
37

 

I en varumärkesbyggandeprocess kan detta ske vid implementeringen. Personalen vill inte 

samarbeta och accepterar inte förändringar till exempel för att den interna marknadsföringen 

inte har lyckats eller att personalen inte känner sig involverade. 

2.6.4. Marknadskommunikation Gap 4  

Gapet skildrar om att de löften som ges i marknadskommunikation inte överensstämmer med 

den tjänst som levereras till slutkunden. Här undersöks den interna kommunikationen i 

uppdragsgivarens organisation för en fungerande marknadskommunikation. Till exempel när 

marknadskommunikationsplaneringen inte har samordnats med de övriga i organisationen.  

2.6.5. Gap analysens relevans för uppsatsen 

Gapanalysen är en arbetsmetod som kommer att användas i uppsatsen för att undersöka hur 

konsulterna och uppdragsgivarna arbetar samt kommunicerar. Genom att använda sig av 

denna metod kan eventuella gap undersökas och analyseras. De eventuella gapen kan påverka 

slutkunden och samarbetet mellan konsult och uppdragsgivaren, därför har författarna använt 

sig av denna metod.  

                                                           
37 Bo Bergman & Bengt Klefsjö (2006) sid 330 
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2.7. Urval 

Författarna gjorde ett medvetet urval då tre varumärkesbyråer med olika inriktningar valdes 

för att skapa en vidd i undersökningen av arbetsätten. Under förstudien rekommenderades ett 

antal varumärkesbyråer inom branschen vilket det medvetna urvalet utgick ifrån. Utifrån 

konsulternas portfolio valdes en uppdragsgivare från respektive varumärkesbyrå. Denna 

metod kallas för snöbollsurval vilket är ett icke slumpmässigt urval, där författarna frågar 

någon som rekommendera de vidare. 
38

  Utifrån uppdragsgivarna kommer ett representativt 

urval av en målgrupp från respektive uppdragsgivares totala målgrupp att väljas då 

uppdragsgivarna har fler målgrupper än bara en.
39

 

 

De varumärkesbyråer som kommer delta i undersökningen är Transformator, Essen och 

Pangea Design. De uppdragsgivare som deltar är Scania, Naturhistoriska Riksmuseet och 

Saco. De målgrupper som valts är i Scanias fall 150 stycken lastbilschauförrer och i 

Naturhistoriskas fall valdes 40 stycken barnfamiljer ut och i Sacos fall valdes 70 

Riksdagsledamöter samt fackförbundsmedlemmar.  

2.8. Bortfall 

Externt bortfall innebär att de uttänkta respondenterna inte deltar i undersökningen.
40

 Det 

interna borfallet innebär att respondenten svarar på frågan på ett sådant sätt så att dennes svar 

inte går att ta med i undersökningen.
41

 

Det externa bortfallet vid kvalitativa intervjuerna existerar inte. Däremot kan det uppstå ett 

internt bortfall om respondenten svarar kring frågan. Vilket kan bero på att denne uppfattar 

frågan som obekväm.  

I den internetbaserade enkäten kan det interna borfallet visa sig genom att respondenten inte 

slutför enkäten och då inte svarar på de resterande frågorna eller externt bortfall då 

respondenten väljer att inte medverka i enkäten.  

 

                                                           
38 Martyn Denscombe (2009) sid 38 

39 Tufte et al (2003) sid 134.  
40 Martyn Denscombe(2009) sid 110 
41 Ibid sid 111 
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2.9. Reliabilitet och Validitet 

2.9.1. Reliabilitet 

Reliabiliteten innebär tillförlitligheten i mätinstrumenten, det vill säga att något inte är 

slumpmässigt orsakat.
42

 För att ge en god reliabilitet till undersökningen kommer 

undersökningen utföras utifrån tre infallsvinklar, kvalitativa intervjuer med konsulter och 

uppdragsgivare samt kvantitativa enkätfrågor med slutkunden. 

Resultatet kan påverkas av intervjurespondenterna i den aspekten att respondenten förskönar 

svaren för att inte visa brister och misstag, detta ställer sig författarna sig kritiska mot i 

analysdelen.  

Ett frågeformulär skickas till intervjurespondenterna, för att de på bästa möjliga sätt ska 

kunna förbereda sig inför frågorna och vid behov samla in extern data. Reliabiliteten vid 

insamling av hårddata från enkäter är hög då den sker automatisk via dator och att resultatet är 

objektivt och färgas inte av författarna.  

2.9.2. Validitet 

Validitet innebär giltighet, det vill säga hur relevant och hur bra data representerar fenomenet, 

det vill säga det som mäter det som avses mäta
43

. Intervjurespondenten kan ge låg validitet, 

om personen i fråga besitter med icke relevant kunskap för uppsatsen. Dock kan 

intervjurespondenterna ge god validitet i den mån respondenter besitter med relevant kunskap 

samt att misstolkningar av frågor kan förklaras under intervjun. 

 

Den Internetbaserade enkätundersökningen kan ge mindre god validiteten i den mån att 

respondenternas engagemang och kunskap kring frågorna kan vara vag samt att 

enkätrespondenten misstolkar frågorna. Genom att välja enkätrespondenter som representerar 

respektive uppdragsgivares målgrupp kan engagemangs brist undvikas. Hade ett 

slumpmässigt urval av population gjorts kan resultatet setts annorlunda ut och inte omfatta 

lika god validitet.  

 

                                                           
42  Patel R & Davidson B (1994) Sid. 86 
43

 Tufte et al sid 47 



14 

 

2.10. Generaliserbarhet  

Resultatet kommer att bli svårt att generalisera med tanke på att uppsatsen är en mindre 

fallstudie som undersöker tre olika varumärkesprocesser utifrån tre varumärkesbyråer 

arbetssätt. Uppsatsen skildrar mer specifika fall som till viss del kan generaliseras om man 

använder sig av liknande strategier och står inför samma typ av utgångspunkter och situation.  

2.11. Källkritik  

 2.11.1. Primärdata  

Intervjurespondenter som tidigare nämndes kan försköna sina svar eller svara det som 

förväntas att man ska svara. Enkätrespondenter, kan ge oseriösa svar eller som även nämndes 

tidigare, att respondenten misstolkar frågorna.  
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3. Teori  
 

I följande kapitel kommer en övergripande modell presenteras. Därefter ges en presentation 

av de olika perspektiv och teorierna som ska användas i uppsatsen. För att finna faktorer som 

svarar på följande problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett fungerande 

samarbete mellan varumärkeskonsult och uppdragsgivare under en varumärkesbyggande 

process? har nedanstående teorier valts ut. Som sedan kommer att utmynna i en teoretisk 

syntes samt en beskrivning av den teoretiska referensramen. 

 

Denna uppsats handlar om samarbetet mellan konsulter och uppdragsgivare under ett 

varumärkesbyggande.  Genom olika undersökningsvariabler vilka är förankrade i den 

teoretiska referensramen kommer viktiga faktorer för ett fungerande samarbete att analyseras.  

3.1. Övergripande modell  

 

För att skapa en fungerande varumärkesbyggande process, bör den ha en systemkaraktär som 

uttrycker en helhet. Med andra ord består verksamheten av olika delsystem vilka måste 

fungera som en helhet. För att förstå helheten måste det finnas en förståelse för de olika 

delarna i processen. Dessa olika system bör samverka med varandra. I varje system finns det 

någon som besitter kunskap om en specifik del. Varje delsystem ska integreras för att det ska 

uppstå ett utbyte eller utveckling. Vilket leder till ett komplext affärssystem.  
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Här kommer konsultens och uppdragsgivarens samarbete in. Konsulterna bör inte arbeta 

självgående i syfte i att skapa en identitet, då kunskapen som uppdragsgivarna besitter har en 

betydande roll i arbetet. Kunden har även en betydande roll då denne bör involveras i 

samarbetet. För att skapa en bra process bör konsulten och uppdragsgivaren ha ett 

kunskapsutbyte eller kunskapsutveckling och på så sätt skapa förståelse för varandra vilket 

därefter utmynnar i en gemensam syn. Med andra ord bör konsulterna och uppdragsgivarna 

skapa samständighet. Denna gemensamma syn på processen kan leda till långsiktig 

överlevnad genom att slutkundens image stämmer överens med företagets identitet vilket kan 

bero på kunden är höginvolverad. Konsulten, uppdragsgivaren samt slutkunden är alla 

beroende av varandra och dessa tre måste samstämma för att skapa ett fungerande samarbete.  

Då identitetsbyggande är en långsiktig process är det viktigt att konsulten, som ofta är 

medveten om detta informerar uppdragsgivaren om det, för att minska eventuella 

missförstånd. Då uppdragsgivare lever i en kortsiktig värld som vill se snabba resultat. 

Under processens gång samt under implementering underlättar det för samarbetet om en 

beslutfattare är involverad och har en nära relation till konsulten. Detta för att undvika 

förmedling av information av någon som inte har beslutanderätten men en nära relation till 

konsulten. Men även för att undvika eventuell tidsfördröjning som kan ske om beslutsfattaren 

inte har en nära relation till konsulten och övriga parter i projektet. 

Målet med samarbetet mellan konsulten och företaget är att skapa ett starkt varumärke. Ett 

starkt varumärke bygger på en väldefinierad affärsidé, väldefinierad målgrupp, klart budskap, 

involvering, kommunikation och att alla i företaget ska ha samma uppfattning, idé och mål 

kring varumärket.
44

 För att det ska fungera krävs det att företaget kommunicerar och bygger 

upp en god identitet. Uppbyggnaden av identiteten görs dels inom organisationen där 

uppdragsgivarna själva bör arbeta för ett fungerande varumärke och dels i samarbete med 

varumärkeskonsulter. Utfallet av en lyckad uppbyggnad av identiteten tydliggörs i imagen. 

Vilken är de associationer som slutkunden har av företaget och dess varumärke.  

3.2. Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföringsperspektivet handlar om att de involverade parterna på en marknad 

sätter relationen, nätverket och interaktion i fokus. Till följd av interaktionen leder detta till ett 

samarbete där alla involverade parter strävar efter utveckling och arbetar i process.
45

 Ur ett 

                                                           
44 Håkan Lagergren(1998)  
45 Evert Gummesson (2002) Sid 16 - 32 
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relationsmarknadsföringsperspektiv bör konsulten, uppdragsgivaren och slutkunden interagera 

samt samarbeta utifrån värdestjärna, där det bör finnas en ömsesidig dialog. Förtroendet som 

skapas i en relation kan leda till långsiktig överlevnad för både konsulten och 

uppdragsgivaren.  

3.3. Transaktionsmarknadsföring 

Ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv ger uppdragsgivare ett varumärkesbyggande 

uppdrag till en konsult, denne förväntas med enkelriktad kommunikation med sin 

uppdragsgivare eller slutkunden, leverera ett starkt varumärke. Detta perspektiv förekommer 

vanligast då parterna samarbetar utifrån en värdekedja där det sker ett utbyte under en 

målstyrd process.
46

 

3.4. Mervärde  

Mervärde är känslan av ett högre värde som slutkunden, uppdragsgivaren eller konsulten  

upplever. Respektive part vill ha något utöver en produkt eller tjänst. Som till exempel 

kunskap, service eller garanti. Detta utgår från ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 

Gällande transaktionsmarknadsföringsperspektiv kan ett mervärde vara ett lågt pris på en 

vara.
47

 

3.4.1. Mervärdesteorins relevans för uppsatsen 

Mervärdesteorin kommer att appliceras på de övriga teorierna samt samarbetsformerna för att 

se hur uppdragsgivare, konsulter och slutkunden upplever mervärdet i en 

varumärkesbyggande process. 

Uppdragsgivaren och konsulten skapar ett mervärde under sitt samarbete både för dem själva 

och för det de förmedlar vidare till slutkunden. Hur denna samverkan går till och hur utfallet 

blir varierar beroende vilken samarbetsform konsulten och uppdragsgivaren har. Antingen 

arbetar de i värdestjärna som i relationsmarknadsföringen eller i värdekedja som i 

transaktionsmarknadsföringen.  

3.5. Värdestjärnan  

Värdestjärneteorin grundar sig på att alla parter såsom uppdragsgivare, konsulter och 

slutkunder samarbetar vilket sker under utveckling. Det ska finnas en kontinuerlig 

                                                           
46 Evert Gummesson (2002) Sid 31-32  
47 Normann, R., Ramirez, R. (1994) 
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dubbelriktad dialog, en ömsesidig relation och en strävan efter utveckling mellan alla berörda 

parter som är involverade i processen. Denna samarbetsform används ofta i 

relationsmarknadsföring.
48

 Faktorn arbetssätt kommer att mätas via variablerna dubbelriktad 

och enkelriktad kommunikation.  

3.6. Värdekedjan 

Här sker samarbetet sekventiellt, målstyrt under ett utbyte. Det vill säga aktörerna i kedjan tar 

emot input från aktören direkt bakom och sänder vidare output till den aktör som befinner sig 

direkt framför i kedjan, det sker en enkelriktad kommunikation. Samtliga aktörer i kedjan 

arbetar utifrån ett klart utsatt mål. Denna samarbetsform används ofta i 

transaktionsmarknadsföring.
49

 Faktorn arbetssätt kommer att mätas via variablerna 

dubbelriktad och enkelriktad kommunikation. 

 

Oavsett samarbetsform mellan uppdragsgivaren och konsulten, strävar de båda efter att 

skapa ett mervärde via varumärket som underlättar uppbyggandet av uppdragsgivarens 

identitet. Hur väl de båda parterna samverkar under identitetsbyggandets tre steg, det vill 

säga research, stärkande av varumärkesidentitet och implementering beror på vilken 

samarbetsform de arbetar efter. 

 

3.6.1. Värdestjärnans och Värdekedjans Relevans för uppsatsen 

Värdestjärnan och värdekedjan är relevanta då detta är uppsatsens utgångspunkt. Teorierna 

ämnar undersöka olika samarbetsformer under ett varumärkesbyggande.  

 

Oavsett samarbetsform mellan uppdragsgivaren och konsulten, strävar de båda efter att 

skapa ett mervärde via varumärket som underlättar uppbyggandet av uppdragsgivarens 

identitet. Hur väl de båda parterna samverkar under identitetsbyggandets tre steg, det vill 

säga research, stärkande av varumärkesidentitet och implementering beror på vilken 

samarbetsform de arbetar efter. 

                                                           
48 Normann, R., Ramirez, R. (1994) 
49 Normann, R., Ramirez, R. (1994) 
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3.7 Aakers identitetsteori 50 

Denna modell beskriver hur konsulten och uppdragsgivaren tillsammans stärker 

uppdragsgivarens identitet på ett effektivt sätt som vidare leder till att slutkunden upplever en 

stark positiv association till företaget, dennes image. I Aakers identitetsteori finns det finns tre 

steg för att skapa en stark identitet för företaget vilka är strategisk varumärkesanalys, 

varumärkesidentitet och implementering.  

 

3.7.1. Strategisk varumärkesanalys 

Första steget handlar om strategiska varumärkesanalysen det vill säga research. Här bör 

konsulten och uppdragsgivaren få en uppfattning och kunskap om marknaden som 

uppdragsgivaren verkar på. Den strategiska varumärkesanalysen består av tre delar, 

konsumentanalys, konkurrentanalys och analys av företaget. Grunden till en stark identitet är 

att göra sig införstådd med alla delar inom organisationen såsom styrkor, begränsningar, 

strategier och värden. 

3.7.2. Varumärkesidentitet 

Det andra steget handlar om varumärkesidentitet vilket är en uppsättning associationer som 

konsulten tillsammans med företaget vill uppnå. Dessa associationer ger ett löften från 

organisationen till slutkunden.
51

  

                                                           
50 David A. Aaker och Erich Joachimsthaler(2000) Sid 40-45 
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3.7.2.1. Kärnan  

Varumärkets kärna ligger till grunden för företaget identitet. Det finns ett antal 

kärnvärderingar och unika kvalitéer som man inte kan skapa eller förändra utan som alltid 

finns där, detta kallas varumärkets kärnidentitet. 

3.7.2.2. Utvidgade 

 I den utvidgade identiteten finns det utrymme för förändring och modifiering av olika 

fenomen. Det är här organisationen förändrar sig för att skapa en identitet.
52

 

3.7.3 . Implementering  

Det sista steget är implementering av varumärket och dess identitet. Det krävs att konsulten 

tillsammans med uppdragsgivaren lägger till struktur och klarhet till varumärkesidentiteten. 

Det är under implementeringsfasen som utfallet av den varumärkesbyggande processen och 

researchen synliggörs. Under denna fas handlar det om att varumärkesidentiteten ska 

förmedlas internt i uppdragsgivarens organisation och externt via marknadsföring eller dylikt.  

3.7.4. Identitetsteorins relevans för uppsatsen 

Under ett samarbete mellan konsult och uppdragsgivare finns det ett antal faktorer som är 

relevanta för uppsatsen. Dessa faktorer är strategisk varumärkesanalys, identitetsskapande och 

implementering. 

Första delen, strategisk varumärkesanalys, är en inlärningsprocess som bör ha en 

samarbetsform där konsulten och uppdragsgivaren samverkar för att på så sätt skapa 

förståelse för varandra. Grunden för ett varumärkesbyggande är att utveckla en stark plattform 

med förankring genom hela organisationen, vilket kräver en utförligt och grundlig research 

som skapas genom samverkan av både parterna. Genom att skapa en förståelse genom 

dubbelriktad kommunikation och genom samverkan kommer identiteten spegla 

organisationen och på så sätt kommer slutkundens image stämma överens med 

företagsidentiteten. Inlärningsprocessen har en bytande roll för processen då detta delsystem 

måste samverka med de andra delsystem som är i denna teori, identitetsskapande och 

implementering. Denna inlärningsprocess kan även ha ett utbytesperspektiv där inlärningen 

sker via utbyte det vill säga att man arbetar utifrån värdekedja där processen fortskrids 

sekventiellt och samarbete inte är av större vikt.  

                                                                                                                                                                                     
51 Henrik Uggla (2001) Sid 85 
52 Ibid Sid 85 - 86 
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Faktorn samarbete i identitets och varumärkesbyggande kommer att studeras utifrån 

variablerna processtyrning utifrån ett utvecklingsperspektiv och målstyrning utifrån ett 

utbytesperspektiv. Genom att kvalitativt intervjua båda parterna, konsult och uppdragsgivare i 

processen utifrån dessa faktorer kommer en övergripande bild av samarbetet formas utifrån 

arbetssätt och kommunikation. Teorins sista del handlar om implementeringen, hur processen 

har integrerats inne i organisationen och ut till slutkund.   

För att ett varumärke ska ha genomslagskraft bör identiteten förmedla ett mervärde till 

slutkunden. Detta upplevda mervärde och identitet är det som kallas image vilket är kundens 

uppfattningar kring varumärket. För att kunna mäta slutkundens image och vad kunden 

kopplar till varumärket bör fyra faktorer undersökas. Det vill säga kännedom, upplevd 

kvalitet, associationer och lojalitet för att se om slutkunden är hög- eller låginvolverad. 

3.8. Brand Equity  

Brand Equity består av fördelar och förpliktelser som kopplas till ett varumärke som medför 

ett värde till en produkt och en tjänst. Brand Equity är uppdelad i fem dimensioner, 

kännedom, upplevd kvalitet, associationer, lojalitet och andra varumärkestillgångar. Brand 

Equity skapar värde för både slutkund och företag.  

 

3.8.1. Lojalitet  

Ett varumärke som är känt och starkt, har alltid en stor andel lojala kunder. Lojala kunder är 

en konkurrensfördel, men samtidigt svårt då konsumenterna har förväntningar på varumärket 
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att det alltid ska vara tillgängligt.
53

 Faktorn lojalitet kommer att mätas utifrån variablerna 

priskänslighet samt hög- och låginvolvering. 

3.8.2. Kännedom 

 Handlar om kundens kännedom om ett varumärke. För att skaffa sig lojala kunder är det en 

fördel men att ha kännedom om varumärket på marknaden.
54

 Kännedom är viktigt då oftast 

varumärken med hög kännedom och som är bekant är det som väljs framför ett obekant 

varumärke. Därför bör man som ett varumärke vara top of mind.
55

 Faktorn kommer att mätas 

utifrån variabeln top of mind samt rangordning av varumärken. 

3.8.3. Upplevd kvalitet 

 Handlar om kundens totala upplevda kvalitet av ett varumärke. Det kan vara kvalitén av 

själva upplevelsen, utförandet, varaktigheten, pålitligheten och servicevänligheten. Om den 

upplevda kvalitén är god leder detta till lönsamhet.
56

 Faktorn kommer att mätas utifrån 

variablerna förtroende, service, kärnvärden och kvalitet. 

3.8.4. Associationer 

Detta kan vara allt som konsumenten kan koppla till varumärket. Det kan vara allt från en 

produktsattribut, situationer och symboler. Stark association kan vara grunden för ett 

varumärkesbyggande.
57

 Faktorn kommer att mätas med variabeln personliga associationer. 

3.8.5. Brand Equitys relevans för uppsatsen 

Denna teori är relevant för undersökningens slutfas, där slutkundens uppfattning och image 

kring varumärket undersöks och utvärderas. För att se utfallet av varumärkesbyggande 

samarbetet kommer kännedom, upplevd kvalitet, associationer och lojalitet vara i fokus. 

Dessa fyra faktorer kommer att visa om slutkunden är hög- eller låginvolverad. Den image 

som slutkunden har beror på hur företaget förmedlar identiteten och genom att mäta det med 

Brand Equity kan man se om dessa två överensstämmer med varandra.  

Utfallet av slutkundens image som mäts med Brand Equity kommer att visa om slutkunden är 

hög- eller låginvolverad. 

                                                           
53  David Aaker (1991) sid 19 
54 David A. Aaker och Erich Joachimsthaler (2000) Sid17 
55  David Aaker (1991) sid 19 
56 David Aaker (1991) sid 20 
57 Ibid  sid.21 21 
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3.9. Höginvolvering 

Som höginvolverad slutkund finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Slutkunden tar risker, 

planerar sitt köp noga samt söker extern information. 
58

 Höginvolverade slutkunder är mer 

lojala mot företag och känner en stark lojalitet till varumärket då slutkunden känner sig 

involverad. För att slutkunden skall känna sig involverad och lojal mot ett varumärke krävs 

det en samarbetsform där alla parter samarbetar under utveckling.  

3.10. Låginvolvering 

Som låginvolverad slutkund tar man inga risker, priset har en betydande roll, 

informationshämtningen sker internt. Låginvolverade slutkunder och är mindre lojala till 

varumärket. 
59

 Den samarbetsform som passar vid en låginvolverad kund är en samarbetsform 

som levererar ett utbyte och där alla parterna arbetar sekventiellt.  

3.10.1. Involveringsteorins relevans för uppsatsen 

Denna teori är relevant för uppsatsen genom att den kan visa på en korrelation mellan 

samarbetet i ett varumärkesbyggande och en hög eller låg involverad slutkund. Beroende på 

om samarbetsformen sker under utveckling bör slutkunden vara höginvolverade eller om 

samarbetet sker under utbyte bör kunden vara låginvolverad. Faktorerna höginvolverad eller 

låginvolverad slutkund kommer studeras utifrån variabeln samarbete utifrån 

utvecklingsperspektiv, via värdestjärna, eller utifrån utbytesperspektiv, via värdekedja. En 

annan variabel som kommer att mäta hög- eller låginvolvering är priskänslighet.  

                                                           
58 Chris fill sid103 
59  Chris fill, sid. 105 
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3.11. Teoretisk syntes  

Nedanstående modell beskriver uppsatsens teoretiska syntes. Syntesen är uppdelad i tre faser 

den vänstra delen undersöker samarbetsformer mellan konsulten och uppdragsgivarens. Den 

högra delen fokuserar på slutkundens relation till varumärket. Den tredje fasen kommer att 

utmynna i faktorer för ett fungerande samarbete av de två ovan nämnda faserna. Vilket leder 

till en långsiktig överlevnad för uppdragsgivare. 

 

3.11.1. Samarbetsformer mellan uppdragsgivare och konsult 

Aakers identitetsteori kommer att studeras utifrån de olika variablerna; utbyte via värdekedja 

och utveckling via värdestjärna. Syftet med identitetsteorin är att konsulten och 

uppdragsgivaren i ett samarbete bör stärka företagets identitet via tre steg, strategisk 

varumärkesanalys, identitetsbyggande och implementering. 

Samarbetsformen kan utgå ifrån två olika perspektiv, relationsmarknadsföringsperspektivet 

och transaktionsmarknadsföringsperspektivet eller en kombination av dem båda. Beroende på 

val av perspektiv kommer samarbetet att se olika ut mellan konsult och uppdragsgivaren.  

3.11.2. Slutkunden  

Det är inte endast ett fungerande samarbete som är avgörande för om varumärket i slutänden 

blir starkt. Det är slutkundens image om varumärket som ger ett bevis på att 

varumärkesbyggandet har varit lyckat och uppdragsgivarens identitet har lyckats spegla det 

som de avsett spegla. För att få reda på utfallet av samarbetet kommer uppdragsgivarnas 

målgrupper att undersökas i fas två. Där faktorer såsom associationer, kännedom, upplevd 

kvalitet och lojalitet kommer att mätas. Detta kommer att ge svar på om slutkunden är hög- 
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eller låginvolverad. Om slutkunden däremot är låginvolverad har det skett en utbytesstrategi. 

Om slutkunden är höginvolverad har det skett en utvecklingsstrategi vilket är den ideala 

samarbetsformen för en långsiktig överlevnad.  

3.11.3. Samarbetsstrategier 

Utifrån de två ovan nämnda faserna, samarbetsform och slutkunden, kommer faktorer för 

fungerande samarbetsstrategier att bildas. Vilket bör leda till en långsiktig överlevnad för 

uppdragsgivaren.   

3.12. Syntesmatris 

Vilken typ av samarbete som skett i de olika processerna kommer placeras i 

positioneringsschemat nedan, denna har fyra separata rutor för samarbetsstrategier. Den 

horisontella axeln skildrar samarbetsstrategierna och visar till vilken grad det sker ett utbyte 

eller en utveckling. Den vertikala axeln skildrar kundens grad av involvering i varumärket, 

där slutkunden antingen är hög eller låginvolverad.  

 

I ruta ett är kunden låginvolverad och det sker ett samarbete under utbyte mellan 

uppdragsgivare och konsult. Då detta arbetssätt inte strävar efter att ha en höginvolverad kund 

sker det en enkelriktad kommunikation utan syfte att skapa en relation gentemot de 

involverade parterna. Där kvantitet kan vara av större betydelse än kvalitet. Kunden är 

priskänslig och lättillgängligheten är viktigare än service och information.   
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I ruta två är slutkunden låginvolverad och det sker ett samarbete under utveckling mellan 

uppdragsgivare och konsult. Företaget strävar efter att skapa en höginvolverad kund men har 

misslyckats då slutkunden inte vill vara höginvolverad. Vilket visar att samarbetsstrategin inte 

har varit lyckad.  

I ruta tre är kunden höginvolverad och det sker ett samarbete under utbyte mellan 

uppdragsgivare och konsult. Detta kan innebära att företaget inte har förstått att kunden är 

höginvolverad och därav använder sig av en utbytesstrategi. Vilket kan bero på att företaget 

inte känner sina kunder.  

I ruta fyra är kunden höginvolverad och det sker ett samarbete under utveckling mellan 

uppdragsgivare och konsult. Företaget och kunden har en dubbelriktad kommunikation och 

relationen är i fokus. Kunden är inte priskänslig, utan information, kvalitet samt kännedom 

om varumärket är viktigt.  

Sammanfattningsvis, företag som hamnar i ruta ett och fyra har lyckats med sina 

samarbetsstrategier, då de lyssnat till sina slutkunder och anpassat sina strategier efter deras 

behov. För att skapa ett starkt varumärke och en långsiktig överlevnad är det idealt enligt 

författarna att befinna sig i ruta fyra. Det går även att skapa ett starkt varumärke i ruta ett, 

vilket utgår från ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv.  

3.13. Arbetsmetod  

3.13.1. Teoriernas samband och struktur   

För att få en överskådlig bild över arbetsmetodens strategi och utformning presenteras här de 

olika faktorernas samband samt i vilket steg i undersökningen respektive teori kommer att 

användas. Detta kommer utmynna i en korrelation mellan den oberoende variabeln, 

samarbetsformer, och det beroende variabeln, slutkunden, och dennes uppfattning om 

varumärket. 

Den oberoende variabeln, samarbete, kommer i analysen att studeras utifrån värdestjärnan 

respektive värdekedjan. Dessa två exemplifierar två olika sätt att samarbeta mellan konsult 

och uppdragsgivare. De kommer i analysen att ställas mot varandra för att se vilken 

samarbetsform som är mest effektiv eller bäst lämpad.  
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I samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare kan det finnas gap i kommunikationen och 

arbetssätten. Gap ett, två och tre kommer användas för att finna möjliga gap. Via gap fyra 

kommer författarna undersöka eventuella gap mellan uppdragsgivare och slutkunden.  
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3.14. Teoretisk referensram  

Syftet med uppsatsen är att undersöka, utvärdera, analysera och bekräfta faktorer för en 

lyckad varumärkesbyggande process samt för en långsiktig överlevnad. Det finns en 

oberoende och en beroende variabel. Den oberoende påverkar den beroende variabeln. I 

följande uppsats är den oberoende variabeln samarbetsformer och den beroende variabeln är 

slutkunden och målvariabeln är långsiktig överlevnad. Faktorerna har konverterats till 

variabler för att de ska bli mätbara. I fas ett kommer de tre faktorerna i Aakers identitetsteori, 

strategisk varumärkesanalys, identitetsbyggandet och implementeringar studeras utifrån 

samarbetsvariablerna utveckling och utbyte.  Under fas två kommer slutkunden analyseras 

utifrån teorin Brand Equity detta kommer visa om slutkunden är hög- eller låginvolverad. 

Faktorerna kännedom, associationer, lojalitet och upplevd kvalité kommer att studeras utifrån 

variablerna top of mind, rangordning av varumärken, personliga associationer, priskänslighet, 

förtroende, service, kärnvärden, kvalité samt hög- och låginvolvering. 

 

Teori /metod Faktorer  Variabler 

Fas 1 Samarbetsformer 

Aakers Identitetsteori Strategisk   Utveckling eller utbyte 

   varumärkesanalys    

Aakers Identitetsteori  Kärnidentiteten Utveckling eller utbyte  

Aakers Identitetsteori Utvidgad identitet  Utveckling eller utbyte  

Aakers Identitetsteori Implementering Utveckling eller utbyte  

Värdekedja   Arbetssätt  Dubbelriktad kommunikation 

Värdestjärna  Arbetssätt  Enkelriktad kommunikation 

Fas 2 Slutkund 

Brand equity  Kännedom  Top of mind, Rangordning av

    varumärken 

Brand equity  Associationer Personliga associationer  

Brand equity  Lojalitet  Priskänslighet & hög- och  

   låginvolvering 

Brand equity Upplevd kvalitet Förtroende, service, kärnvärden och

  kvalitet  
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4. Företagspresentation  
 

Nedan kommer en kort företagspresentation av de tre varumärkesbyråerna som ställt upp 

vilka är Pangea Design, Transformator samt Essen samt respektive uppdragsgivare vilka är 

Saco, Scania och Naturhistoriska Riksmuseet. 

 

4.1. Presentation av Pangea Design  

Pangea Design startade 1997 i Stockholm och är en varumärkesbyrå som levererar 

designprogram. För att skapa en konkurrenskraft hos sina uppdragsgivare menar dem att 

företaget måste skapa en god design, dels inom organisationen och även via tjänster och 

produkter. 
60

 

De har ett flertal uppdragsgivare inom den offentliga sektorn och försöker nu även gå in på 

den privata sektorn för att bredda sina affärsområden. De specialiserar sig på 

varumärkesbyggande identiteter och mindre på förpackningsdesign. 

De har 17 anställda med olika bakgrunder såsom kreativa och interaktiva projektledare, 

varumärkesstrateger, designers, orginalare och typsnittsutvecklare. 

4.2. Presentation av Saco 

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation som består av 23 självständiga fackförbund. 

Organisationen bildades år 1947.
61

 De behandlar frågor som rör sina medlemmars 

arbetsmarknad, utbildning, forskning och anställning.
62

 Exempel på förbund som ingår i Saco 

är Jusek, Sveriges Arkitekter, Läkarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Lärarnas Riksförbund. 

Varje specifikt förbund under Saco driver sina egna frågor kring olika yrkesområden. Sacos 

huvudmålgrupp består av beslutsfattare, politiker och arbetsgivare. Ytterligare målgrupper är 

deras förbund samt journalister. 

4.3. Presentation av Transformator 

Transformator startades 1997 och är en varumärkesbyrå i Stockholm som inriktar sig på fyra 

tjänsteområden. Vilka är; varumärkesstrategier inom design och identitet, skapande av ett 

                                                           
60 http://www.pangeadesign.se/index.php/sv/pangea-design/om-pangea-design 24/5 kl 10:56 
61 www.ne.se/saco 24/5 kl 10 55 
62 www.saco.se 24/5 kl 10 55 
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enhetligt budskap av varumärket, innovation och konkurrenstjänster samt implementering av 

process. Idag arbetar det sex designstrateger på Transformator och alla är delägare med 

samma bakgrund, magisterexamen på institutionen industridesign på Konstfack. Vilket även 

är deras approach. Transformator arbetar utifrån industridesignmetoder.  Industridesigners 

relateras ofta till produktdesign, och produktdesign leder till stora förändringar och 

investeringar där inget får gå fel, därför gör industridesigners mycket grundlig research för att 

det varken finns tid eller pengar för att göra om. Transformator arbetssätt är organiserat och 

långsiktig. Deras uppdragsgivare är stora som små från olika branscher.
63

 

4.4. Presentation av Scania  

Scania grundades 1891 och är bland annat en av världens ledande tillverkare av bussar och 

lastbilar för tunga transporter. Scania är verksamma runt om i världen och har 35 000 

anställda samt 20 000 personer som arbetar på Scanias fristående försäljnings- och 

servicemarknad. Scanias målgrupp är chaufförer samt åkerier.
64

 

Scania är ett traditionellt välkänt varumärke världen över och arbetar med single brand 

strategy vilket menas att varumärket, Scania, ska känneteckna hela verksamheten.  De har 

inga dotterbolag eller oberoende återförsäljare. Scania arbetar mycket med hur den grafiska 

identiteten används. Detta för att kunden ska känna igen sig hos alla återförsäljare. Scania och 

dess återförsäljare arbetar efter en identitetsmanual och tre kärnvärderingar; kunden först, 

kvalitén samt respektera individen. Relation med kunden är något som Scania värderar högt i 

deras verksamhet, de har två brandvalues inom organisationen vilka är pride and trust, vilket 

är något de strävar att skapa oavsett vilket kontakt man har med Scania.   

4.5. Presentation av Essen  

Essen är en varumärkesbyrå som startade 1991 av Richard Von Essen. Essen kontor ligger i 

Stockholm där arbetar det runt 40 personer på Essen idag och det är lika många kreatörer som 

strateger, alla är specialiserade på varumärken. Essen erbjuder ett utbud av kreativa 

designtjänster och strategiskt varumärkeskonsultation. De riktar in sig på stora och små 

organisationer inom alla olika branscher, offentligt som privat, myndigheter samt 

intresseorganisationer. Essen är en av Nordens ledande varumärkesbyrå.  

                                                           
63 http://www.transformator.net/HTML/portal.html 
64 http://www.scania.se/About_Scania/ 
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4.6. Presentation av Naturhistoriska Riksmuseet 

Författarna intervjuande Göran Adenskog dåvarande projektledare för Naturhistoriska 

varumärkesbyggande. 

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges första offentliga museum och grundades i mitten på 

1700- talet. Det är en institution som ligger under kulturdepartementet. Idag håller museet 

utställningar som rör universum och jordens uppbyggnad, människans biologi, växt- och 

djurriket. Deras vision lyder Vi vill öka alla människors kunskap om naturen och dess 

mångfald. I och med att det sker en ständig forskning inom museets olika enheter kan de 

sprida stor och allmängilltig kunskap till sina besökare. Museet har en egen 

forskningsavdelning som forskar inom naturvetenskapen. Det finns tio professorer och ett 

sjuttiotal forskare som är verksamma på museet. Grunden för Naturhistoriska Riksmuseet är 

deras unika samlingar som klassas som en utav de tio största i världen. Utöver utställningar 

och samlingar så sker kunskapsspridningen i Naturhistoriskas publika verksamhet via 

visningar för skolgrupper, föreläsningar, lärardagar samt filmvisningar på Cosmonova.
65
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5. Empiri  
 

I följande avsnitt kommer det empiriska materialet från de tre studerade samarbetena att 

presenteras. Vilket presenteras som tre olika Case. Utgångspunken är från teorierna som 

presenterades i ovanstående kapitel. Inledningsvis kommer de kvalitativa intervjuerna att 

presenteras vilka följs åt av en presentation av de kvantitativa undersökningarna utförda på 

respektive uppdragsgivares målgrupp. 

5.1. Case 1 - Samarbetet mellan Pangea Design och Saco 

Saco hade kommit fram till att den visuella identiteten inte fungerade och att den behövde 

förnyas. Därför anlitade dem Pangea som fick till uppdrag att förändra den. 

5.2 Kvalitativ samt kvantitativ undersökning  

5.2.1 Intervju - Pangea Design 

Författarna intervjuade Pangeas VD som heter Jan Abrahamsson och Partner Örjan 

Nordling som är Creative Director 

Research 

Hur mycket research Pangea utför själva varierar. Ibland har uppdragsgivaren anlitat PR- eller 

kommunikationsföretag såsom Prime eller Springtime för att ta fram uppdragsgivarens värden 

genom bland annat workshops. Ibland gör uppdragsgivaren det själv. Pangea menar att det är 

viktigt att ifrågasätta uppdragsgivarens analys. Därför utför de en analys av uppdragsgivarens 

företag såsom konkurrenter och omvärld. Denna kan innefatta intervjuer med nyckelpersoner, 

den är dock inte är så djup.  

 

En identitet måste stämma över flera kontaktytor. Därför ser dem till att träffa nyckelpersoner 

i företaget som kan förmedla identiteten vidare. Under denna fas menar dem att de arbetar 

tillsammans med uppdragsgivaren. Pangea vill ha en nära kontakt och dialog med en 

förankringsgrupp från uppdragsgivaren, med mandat. 

 

Process 

Pangea menar att de inte utvecklar strategier tillsammans med uppdragsgivaren då de fått 

förfrågan och underlag, de tar dock emot rekommendationer. De presenterar ett antal 

scenarier som är baserade på input de fått under workshops. Pangea utvecklar värden 
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tillsammans med uppdragsgivaren genom att lyssna och ta del av den information som 

workshopsen har gett. De använder sig av en visuell workshop för att se och förstå vilka 

associationer uppdragsgivarna har av det ordet. Ett problem, anser Pangea, är att alla 

associerar olika på samma ord. 

 

Pangea menar att hela branschen och den föränderliga marknaden har lett till att fler är 

medvetna om varumärkets betydelse. Därför är kunden ofta mycket involverad i processen det 

kan annars bli kostsamt om processen måste göras om. Under processen arbetar alla med 

givna arbetsroller såsom projektledare, designer, produktionsledare och en orginalare. Ibland 

sitter en representant från uppdragsgivaren på Pangeas kontor under processen, då utbyts en 

ömsesidig hands-on kunskap. 

 

Pangea menar att det kan vara problematiskt att det är så många involverade i processen. 

Speciellt då uppdragsgivarens nyckelperson visar sig inte besitta det mandat som krävs för att 

i slutänden fatta ett beslut. Om ett nära samarbete sker med en person som inte besitter 

mandat är det viktigt att denne har kontinuerliga avstämningsmöten med beslutsfattare.  

För att undvika detta menar Pangea att det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog och 

samarbete med uppdragsgivaren och helst makthavare samt att i förväg besluta om hur 

implementeringen ska gå till, om den ska ske gradvis eller över natten.  

 

Kommunikation och implementering 

Ett vanligt problem som Pangea stöter på är att uppdragsgivaren tolkar fel. Därför försöker de 

definiera vad dem menar med viktiga begrepp som design.  Pangea menar även att det kan 

uppstå problem med att uppdragsgivaren inte accepterat den nya lösningen exempel att det 

finns acceptans för symbolen men färgerna är fel. Detta kan innebära att processen tar fler 

veckor längre och implementeringen skjuts upp. 

5.2.2. Intervju – Saco 

Författarna intervjuade Jon Stenbeck som är kommunikationsstrateg på Saco 

Research 

Saco utförde 2003 en utvärdering om hur de ville uppfattas som varumärke genom att ställa 

sig frågor om verksamheten. De samarbetade med PR- och kommunikationsbyrån Springtime 

som hjälpte dem att strukturera ett mer systematiskt sätt och identifiera deras målgrupper. 

Samarbetet med Springtime resulterade i att Saco satte som mål att bättre tydligöra sig som 
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akademikers företrädare samt att de vill förknippas med trovärdhet, trygghet och med kunskap 

och kvalité.  

 

Under 2006 uppdaterade Saco arbetet med Springtimes hjälp. Den information de fick fram 

via samarbetet med Springtime tog de med sig till samarbetet med Pangea Design. 

Överföringen av den information som Springtime inhämtade skedde i workshops med Saco, 

Pangea och Springtime. Där Springtime redovisade sina erfarenheter. Det var en del av ett 

inputarbete som Saco gav till Pangea design. Pangea intervjuade företrädare och tog del av 

tidigare material samt de fokusgrupperna som Saco hade 2006 och sammanfattade. Detta 

menar Saco ledde till att Pangea kunde ta in i informationen på ett bra sätt.   

Process 

Saco anser att de var mycket involverade i processen. Pangea utvecklade en design brief som 

beskrev vad Saco ville stå för. De tog fram vad som skulle känneteckna den visuella 

identiteten. Vilket bottnade i det arbete som Springtime tog fram och det Saco själva tog fram. 

Saco menar att den visuella identiteten skulle uttrycka bland annat nytänkande och 

modernitet. 

Design briefen växte fram i form utav att de arbetade nära Sacos projektgrupp, det vill säga de 

anställda på Saco. Den förankrades i olika led och förändrades och utvecklades och till slut till 

den fastställda briefen som låg till grund för Sacos visuella identitet. Det tog cirka tre månader 

att förankra och fastställa den gemensamma briefen som Pangea och Saco tog fram. 

Tillsammans med Pangea bestämde dem att Saco ska uppfattas som trovärdiga, tydliga och 

förknippas med kunskap och kvalité.  

 

Saco kände att Pangea och Saco uppfattade varandra bra. Men de menar att det alltid är svårt 

med samarbete. Jon säger: ”Jag är amatör och de är proffs, det blir alltid lite diskussioner 

kring vad som egentligen ingår och vad saker kostar. Då jag inte gör det här dagligdags, 

finns det alltid diskussion” 

 

Inför varumärkesbyggandet utsågs en projektgrupp som kom in efter tio dagar. Därefter 

utsågs inre och yttre referensgrupper knutna till arbetet som bland annat kansliföreträdare. 

Den yttre referensgruppen bestod av olika kompetenser från Sacos förbund. Här fanns 

exempelvis informationschefen från ett förbund, utredare, en förbundsjurist med flera olika 

kompetenser. Detta för att förankra projektgruppens tankar om arbetet bland Sacos förbund. 
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Syftet med referensgrupperna var att öka förståelsen för Pangeas arbete. Projektgruppen 

avrapporterade ständigt till Sacos styrelse då de hade beslutsrätten. Projektgruppen 

rapporterade vid varje styrelsemöte hur arbetet fortskred. Jon hade ett uppdrag från 

kansliledningen att bedriva detta arbete. Sacos styrelse var involverade och bestämde över 

deras arbete och fastställde verksamhetsplanen. Jon menar att det fanns vissa problem med att 

det var så många inblandade i processen. Processen tar alltid längre tid då den ska förankras 

löpande. Då en idéburen organisation styrs av förtroendevalda så kan det ta lång tid. 

  

Saco menar att Pangea arbetade utifrån de ramar som sattes i designbriefen och utifrån den 

arbetade de fram tre förslag som hade tonvikt på olika saker. Det uppkom vissa idéer och 

produkter som var väldigt moderna och nytänkande menar Jon. Projektgruppen visste att det 

inte kommer att fungera i en idéburen organisation. Jon säger: ”Om Pangea inte lyckas 

övertyga mig om nyttan och finessen med en produkt så är det mitt ord som uppdragsgivare 

som gäller.” 

 

Kommunikation 

På frågan hur kommunikationen fungerade svarade Jon 

”Ibland talar inte jag samma språk som en byrå därför är det viktigt att jag som köpare av 

den här tjänsten hela tiden frågar vad de menar. Vi har olika uppfattning, de är vana vid att 

arbeta med de orden, där måste jag som uppdragsgivare vara duktig och fråga och byrån 

måste duktigt på att förklara. Ibland gick det mindre bra för Pangea och ibland gick det bra, 

det kan bero på min kunskapsbrister eller deras övertro på mig. Vi måste ha samma bild på 

vart är vi på väg.  Om jag skulle göra om allting, skulle jag vara ännu tydligare med det för 

att undvika en del diskussion som alltid uppstod. ” 

 

Gällande mervärdeskapandet menar Saco att Pangea öppnade ögonen, gav dem stöd och 

ökade deras förståelse för varumärket. 

 

Implementering  

Planeringsfasen flöt på bra och projektet hade ett tydligt mål och tidsplan vid framtagningen 

av den visuella identiteten där värdeorden skulle lyftas fram. Den visuella identiteten skulle 

vara klar till Almedalen 2007. Det innebar att det blev stressigt vid slutet. Jon säger att han 

var lite optimistisk i sin tidsplanering, men de lyckades lansera den visuella identiteten.  Den 

interna lanseringen skedde efter sommaren. Jon säger att han önskat göra det i en annan 
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ordning. Det vill säga först personalen, då de skulle vara de ska vara bärarna av identiteten. 

Han menar att de borde ha fått en ökad förståelse för Sacos visuella identitet tidigare. 

Det var bland annat tiden och ekonomin, då organisationen inte har så mycket pengar, som 

bidrog till att det skedde lite långsamt menar Saco. Organisationen fick fasa ut det gamla och 

fasa in det nya. Detta menar Jon var ett problem då det blir dubbla budskap. Den externa 

marknadsföringen och lanseringen av den nya visuella identiteten skedde i Almedalen.  

 

På frågan om de anställda anpassade sig efter det nya svara Jon: ”Det fanns säkert de som inte 

förstod och tycker det var bortkastat med pengar och vissa som tänkte åh äntligen, lämnat det 

gamla bakom oss och gå in i något nytt, det är viktigt, att man funderar på vad medarbetarna 

vill ha.” Jon menar att en del anser att förändringar uppfattas som ett hot, det är inget att göra 

åt. Han säger att man inte kan bestämma att alla tycker det är toppen från dag ett, det får växa 

fram. Det är då viktigt att den som är ansvarig kommunicerar, säger Jon. 

Då det lanserades på kansliet hade Saco en vecka då de gick runt och pratade med 

medarbetande och hörde vad dem tyckte om den nya visuella identiteten. De hade även 

presentationer. Att de nu började arbeta mer strukturerat gav positivt respons.  

 

Pangea var mindre delaktiga i implementeringen dels på grund av tidsbristen. Utifrån 

workshops och seminarium gav Pangea gav idéer och lämnade synpunkter. Därefter gjorde 

Saco den praktiska implementeringen. Tidsbristen medförde att Saco inte hann allting som de 

velat vid lanseringsdags. En annan anledning till Pangeas ringa delaktighet i 

implementeringsfasen menar Jon beror på att om han får större ansvar blir det lättare för 

honom att svara på frågor angående varumärket. Den interna kunskapen blir därmed högre än 

om allt arbete överlämnas till externa konsulter. 

5.2.3 Kvantitativ undersökning - Saco 

Nedan följer empirin som är baserad på 49 stycken respondenters svar. Enkätens frågor 

kommer baseras på Brand Equity teorin och Saco:s värdeord: Trovärdhet, trygghet, kunskap 

och kvalité. Bortfallet uppgick till 21 stycken respondenter. 

Lojalitet  

Faktorn lojalitet mäts med priskänslighet, detta ger svar på om Sacos målgrupp är hög eller 

låginvolverad. Respondenterna rangordnade följande alternativ: information, kvalitet, pris, 

service, utbud och tillgänglighet. Detta för att se vilket som var viktigast vid medlemskap i en 
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facklig organisation. Pris och utbud visade sig vara de viktigaste vid medlemskap, därefter 

kom tillgänglighet och information, sedan service. Kvalitet hamnade som sista prioritet. 

Information        

Kvalitet        

Pris        

Service        

Tillgänglighet        

Utbud        

 

Kännedom 

På frågan vilken som är den första fackorganisationen för studenter och akademiker som 

respondenten tänker på, Top of mind, svarade en majoritet Saco. Vissa svarade olika fackliga 

organisationer som ligger under Saco såsom Jusek och Lärarförbundet. 

På frågan hur väl respondenterna känner till Saco svarade 31 % att de kände till dem mycket 

bra, 29 % svarade att de känner till dem bra, 20 % svarade mindre bra och 18 % känner inte 

till eller ganska lite.  

 

På frågan om hur viktigt det är att den fackliga organisationen respondenten är medlem i 

kommunicerar ett välkänt varumärke, svarade 48 % att det var viktigt, 10 % svarade att det 

inte var viktigt och 16 % svarade att de inte vet. Följande kommentarer som gavs motivering 

till varför respondenten ansåg det var viktigt: 

 Jag tror de har större chans att få igenom sina synpunkter då. Folk lyssnar till dem.    

 Varumärket uttrycker vad organisationen står för.    

 Ett känt varumärke kan hjälpa till att framföra medlemmarnas krav.    

 Varumärkestänk får inte gå så långt att man märker att här försöker man sälja in ett 

varumärke, då sjunker mitt förtroende.    

Upplevd kvalitet 

På frågan om hur mycket kunskap respondenten anser att Saco kan erbjuda sina medlemmar 

svarar 30 % relativt mycket kunskap, 20 % svarar mycket kunskap, 18 % svarar relativt lite 

kunskap och 16 % svarar lite kunskap. 

På frågan hur respondenten upplever Sacos kvalité i verksamheten, svarar 32 % att det finns 

kvalitet, 14 % mycket kvalité, 29 % svarar relativt lite kvalité och 4 % svarar väldigt liten 

kvalitet. 
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För att stärka den upplevda kvalitén är det viktigt att skapa ett förtroende för sin verksamhet. 

Därför ställdes frågan Hur stort förtroende har du för Saco? 20 % svarade att de kände ett 

stort förtroende, 42 % upplevde att de kände ett förtroende, 20 % svarade att de upplevde ett 

relativt förtroende och 10 % svarade att de kände ett litet förtroende för Saco.  

 

Trovärdheten är även den viktig för den upplevda kvaliteten. På frågan hur trovärdiga 

respondenten tycker att Saco är? visade den liknanden siffror som förtroendefrågan. 18 % 

ansåg att Saco var mycket trovärdiga, 48 % kände att de var trovärdiga, 20 % svarade att de 

var relativt trovärdiga och 10 % svarade att de inte var trovärdiga.  

 

På frågan hur stor roll respondenterna anser att Saco har för studenter och akademiker? 

Visar även här likvärdiga svar som ovanställda frågor. 38 % svarade att de har en relativt stor 

roll, 16 % svarar att de har en mycket stor roll, 20 % svarar att de har en mindre roll och 14 % 

svarar att Saco har en liten roll.  

 

Associationer 

Den öppna frågan, Nämn tre ord som du associerar med Saco? Ställdes för att se om det 

stämde överens med vad Saco vill förknippas sig med. 

Följande associationer är ett utkast från samtliga svar: 

Kompetens, Anna Ekström, utbildning   

Studenter, Universitet, Studiestöd   

Kompetens, oberoende, professionalism   

Utbildning, kompetens, höginkomsttagare   

Akademiker förvaltning fackförening   

Kunniga, korrekta, integritet   

Akademiker Samhällspolitik Individuella lösningar   

Akademiker, Yrkesförbund, reallöneutveckling   

Akademiker Facklig verksamhet Kompetens   

Kvalité, saklighet, medvetenhet   

Facklig organisation, akademiker, höglöneförbund   

Kompetens. Delaktighet. Närvaro.   

Akademiker, konservativt, solid   

Akademiker, opinionsbildare, samhällsaktör 
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5.3. Case 2- Samarbetet mellan Transformator och Scania  

Transformator skapade en plattform som grundade sig på Scanias Brand values, Pride and 

Trust. Plattformen som transformator arbetade fram var till grund för ett gemensamt språk och 

till en produktidentitet vilket Transformator utförde för ca fem år sedan.    

5.4. Kvalitativ och kvantitativ undersökning  

5.4.1. Intervju - Transformator  

Författarna intervjuade Gustav Gullberg som är designstrateg på Transformator 

Bakgrund 

Transformators strategiska arbete grundas på företagets identitet. Det vill säga, vad har 

företaget för värderingar? Vad står de för? Hur skiljer de sig åt? De lägger mycket fokus på 

kundupplevelsen, för att förstå och undersöka kundens drivkraft och köpprocess.  

Detta leder oss in på den första fasen, research, vilket är en av de faser enligt Transformator 

som tar längst tid. Även implementeringen är en fas som tar lång tid. Varav den enkla orsaken 

att en grundlig plattform som fås via research, genererar ett bättre slutresultat.   

 

Research 

Transformators research är mer fokuserad på kvalitativa undersökningar med kunden samt 

kundens förståelse och detta är nyckeln och utgångspunkten för en lyckad process. 

Transformator menar att denna metod är mer effektiv än analytisk research såsom 

marknadsanalys, vilket många konsulter och ekonomer använder sig av.  Detta kvalitativa 

arbetssätt är ett arv från deras bakgrund som industridesigners.  

Det brukar börja med att uppdragsgivaren gör en Brief som sedan Transformator och 

uppdragsgivaren utvecklar tillsammans. Uppdragsgivare har idag bättre koll på sina kunder och 

hur de ligger till som företag, vilket även Scania hade. Scania hade mycket information från 

början som transformator kunde använda sig av. Transformator kompletterade då med Varför 

frågor istället för vad frågor för att komma på lösningar.  

Transformator anser att det är viktigt att ta tillvara på Front line personalen, det vill säga de 

som har daglig kontakt med sina kunder, som kundtjänst eller säljare. Hos dessa personer finns 

det mycket kunskap att ta tillvara på.   



 

40 

 

Processen 

Transformator menar att de inte arbetar utifrån en process utan från en industridesignapproach. 

Detta för att alla processerna kan se väldigt olika ut. Planering av varumärkesstrategier görs av 

båda parterna, uppdragsgivarna är de som tar beslut och Transformator är de som ger riktlinjer. 

Detta brukar ske integrerat med återkommande möten och workshops och tillsammans kommer 

de fram till olika strategier. De parter som är involverade i processen är allt från 

ledningsgruppen till mekaniker, servicepersonal och säljare. Transformator gillar att arbeta sig 

genom hela organisationen, de tar tillvara på hands on kunskapen på företaget.  

Kreativitet vid idégenerering kan leda till ogenomförbara idéer. Gustav menar då att dessa idéer 

är värdefulla för uppdragsgivaren ändå. För att kunna utveckla strategier mot sina konkurrenter, 

kan en idébank vara ett ställe att hitta lösningar på. Transformator anser att varumärket är en 

designdriven process och inte att design är en varumärkesdriven process. Det måste upplevas 

när kunden lämnar in sin bil på service, det är då varumärket skapas. Detta gäller Scania, de 

värden som skapades, grundas via företaget och inte tvärtom.  

Diskussioner angående pris samt snabbt resultat är något som Transformator haft med 

uppdragsgivare. Gustav menar att Transformator arbetar i en långsiktig värld då 

varumärkesbyggande är en långsiktig investering medans deras uppdragsgivare lever i en mer 

kortsiktig värld och vill ha synbara resultat fort.  

Processen med Scania var ett stort projekt som tog tre till fyra år. Denna process var mycket 

lyckad finansiellt enligt Scanias dåvarande VD. Orsaken till detta var kostnadseffektivitet, 

genom att utvecklingskostnader minskade för att alla i organisationen visste vad de skulle göra, 

vilket ledde till mindre loopar och misstag och en bibehållen försäljningsmarginal på 

produkterna.  

Processen med Scania var som tidigare nämndes ett stort projekt, som inte var helt smärtfritt. 

Det krävdes mycket kunskapsöverföring, dialog, förklaring och definiering av ord. Det var en 

lärande process. Mervärdet i processen enligt Transformator är den kunskapsöverföring de ger 

till uppdragsgivarna. Uppdragsgivarna får mycket bi-information som är applicerbart i andra 

sammanhang.  
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Implementering  

Som nämndes tidigare ligger svårigheter med processer överlag i början och i slutet. Det är 

viktigt i början att arbeta fram en solid grund som man kan arbeta efter och i slutet är 

implementering viktig. Det pedagogiska hindret är det svåraste vid implementeringen det krävs 

att hela organisationen är med för att det ska fungera. Det är inte enbart ett projekt utan även en 

förändring i en organisation. De andra delarna i processen menar Gustav inte är lika svåra och 

mindre konfliktfyllda och problem dyker sällan upp. För en lyckad process skall man ta till sig 

kundinsikterna och genomföra dem kompromisslöst och troget genom hela organisationen. 

Vid implementering hjälper Transformator uppdragsgivarna genom att hålla presentationer, 

workshops eller utbildning som de kallar Train the trainers- program där personer från 

uppdragsgivarna blir utbildade i syfte att de vidare ska utbilda personalen i organisationen. 

Transformator tar även fram utbildningsmaterial samt annat underlag som policys och 

guidelines. I Scanias fall tog Transformator fram Guide-Lines, hade workshops och Train the 

traineersprogram. 

 

Kommunikation 

Enligt Gustav uppstår merparten av alla kommunikationsproblem under implementeringsfasen. 

När anställda på företaget inte vill eller känner sig delaktiga. Gustav anser att processen är 

misslyckad då de inte lyckats få med personalen i organisationen. 

5.4.2. Intervju - Scania  

  Författarna intervjuade Mikael Jakobsson och Mikael Persson som arbetar på Scanias 

avdelning Brand and marketing 

 

Research  

Innan Scania kontaktar en byrå skriver de en generell Breif, vilken är en plattform för en 

komponent eller tjänst. Plattformen innehåller information om vilka målgrupper, målsättning, 

kommunikationen samt vad byrån ska leverera. Denna Brief får byrån svara på och komma 

med olika lösningsförslag. Detta menar Scania är en process med mycket fram och tillbaka 

med möten och liknande tills att man känner att man är på rätt väg. 

Scania har en undersökning som görs regelbundet som heter Heavy truck study . Där de får 

reda på vad kunden tycker om olika varumärken samt vad de förknippas med Scania själva 

och dess konkurrenter. Där får Scania mycket bra underlag för vad de står och vad som 
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förknippas med Scania. Denna undersökning hade Transformator med sig i arbetet samt att de 

gjorde kvalitativa intervjuer med de flesta inom organisationen som höga chefer och tekniker, 

sedan gjordes ett antal studier ut hos Scanias kunder runt om i Europa. 

 

 Scania håller med Transformator när de säger att förarbete avgör resultatet, med ett grundligt 

förarbeta leder till ett bra slut. Det kostar tid och pengar att göra fel vilket kan undvikas med 

ett grundligt förarbete. Scania är ett stort företag som kräver att många parter är med i olika 

faser, som implementeringen  

 

Process  

Scania ser Transformator som ett stöd i strategiska varumärkesfrågor. Transformators stöttade 

Scania genom att de ledde workshops, hjälpte Scania med bland annat fram ett nytt sätt att 

benämna deras produkter samt ett gemensamt språk för att skicka ut ett klart budskap.  

Transformator har ett strategisk tänk som är mycket långsiktigt och möjligt att kommunicera 

och ge positiva vibbar menar Mikael.  

 

Mikael menar att det inte var så många som var involverade gällande produktidentiteten, det 

var ett litet antal personer som tänkte och diskuterade. Däremot vid start var det många i och 

med intervjuer likaså vid implementering. Det som är viktigt enligt Scania är att få en bra 

spridning på projektgruppen så att man täcker alla kompetensområden.  

 

Scania är ett traditionellt bundet företag där förändringar tar tid och har en lång 

förankringsprocess. De måste vara försiktiga med allt för stora kast menar Mikael. En annan 

del som Transformator upptäckte när de intervjuade folk inom organisationen var att Scanias 

produktidentitet behövdes utvecklas. Scania ansåg inte att tiden inte var rätt för denna 

förändring, organisationen var inte mogen för det. Det var en av idéerna som uppkom som 

inte var genomförbara. Scania anser att det är viktigt att det finns en bra balans gällande idéer, 

de ska inte vara för mycket med inte heller för lama. Scania är ett traditionellt varumärke som 

symboliserar mycket och kommunikationen måste vara korrekt. Därför anser Scania det vara 

viktigt med balans av idéer samt att konsulten förstår Scania som varumärke.  

 

Scania anser att det är viktigt att de är involverade i processen, vilket det var i samarbetet med 

transformator. Men inte enbart för deras egen del utan för att kunna hjälpa och stötta 
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konsulterna. Konsulterna är ett stöd i vår process, Mikael menar att de får betalt för att de ska 

ägna tid åt att göra research och tänka utanför Scanias korridorer. 

 

 Scania anser att Transformator gav ett mervärde genom att se ur friska ögon och som ny 

person ge en objektiv bild då personen inte har någon ställning i företag. Samt att 

Transformator satt ord på det Scania menar, skapade det visuella konkreta vilket de själva 

hade problem med. 

 

Scania har tre kärnvärden vilka är kunden först, kvalitet, respektera individen vilket betyder 

att alla anställda medverkar och influerar och deltar så mycket som möjligt i 

utvecklingsarbetet.  

 

Implementering  

Vid implementeringen involverades anställda då budskapet skulle föras ut till hela 

organisationen. Scania anser att det är bättre att någon i organisationen informerar. Om de 

själva inte kan hjälpa och förstå varandra kan de inte behandla varumärket på ett korrekt sätt. 

Identiteten måste komma från organisationen inte från en konsult.  

Det fanns ett motstånd i organisationen vid denna process, de anställda ville inte lämna det 

gamla för något nytt. Beslutet var dock fattat av ledningen. Scania anser att det är bra att man 

tar in konsulter då det finns ett motstånd inom organisationen. Däremot poängterar Mikael att 

det är viktigt att förändringen grundas av människorna inom organisationen.  

 

Produktidentitetsprojektet förändrade mycket, samtidigt som det var mycket motstånd över 

namnet på den nya lastbilsserien. Men i samband med namnbytet ändrade Scania designen på 

lastbilshytten. Vilket ledde till att namnfrågan betonades ner och kom i skymundan. 

Personalen tog implementering bra trots det motstånd som fanns. Samarbetet mellan 

Transformator var bra och Scania nämner att det är viktigt att ha förståelse för varandra samt 

att visa vilka roller man har i processen. Transformator hade rollen som stöd i arbetet att 

utveckla och stärka varumärket enligt Scania. 

 

Kommunikation  

Kommunikationen inom organisationen skall samlas kring något som heter Pride and trust, 

det är företaget interna Brandvalues. Där deras mål är att slutkunden ska känna förtroende och 
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stolthet när man har kontakt med Scania. Kommunikationen mellan Scania och Transformator 

anser Scania var bra. Transformator tog till sig och förstod hur Scania fungerar vilket är en 

stark fördel. Det uppstod inga direkta problem med kommunikationen. Givetvis är 

kommunikation svårt då alla har olika tankar kring exempelvis färgen. Men det handlar om att 

ge och ta samt att ha en kontaktperson på byrån. 

Kundrelationer 

Kundrelationer är mycket viktigt för Scania. De har ett uttryck inom organisationen som när 

det kommer till servicen, vilket är Dedicated all the way. Det betyder att Scania är nära 

kunden hela vägen.  Ärlighet och tydlighet är viktigt i en kundrelation. Det handlar om att inte 

lova för mycket menar Mikael. 

  

5.4.3 Kvantitativ undersökning - Scania 

Nedan följer empirin baserad på 44 stycken respondenters svar. Enkätens frågor baseras på 

teorin Brand Equity samt Scanias värdeord: Pride and trust, dedicated all the way, kunden 

först, kvalitet och respektera individen. Bortfallet var 106 stycken respondenter. 

Lojalitet 

Kundens lojalitet mäts med variabeln priskänslighet, detta ger svar på om Scanias målgrupp 

är hög eller låginvolverad. Respondenterna bads rangordna följande alternativ: information, 

kvalitet, pris, service, utbud och tillgänglighet. Detta för att se vilket som var viktigast vid köp 

av en lastbil eller tjänst. Information och utbud visade sig vara de viktigaste vid köp, därefter 

kom tillgänglighet, sedan pris och service. Kvalitet hamnade som sista prioritet. 

 

Information        

Kvalitet        

Pris        

Service        

Tillgänglighet        

Utbud        
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Kännedom 

För att få reda på vilket varumärke som var Top of mind hos lastbilschaufförerna, fick dem en 

öppen fråga rörande vilket varumärke de först kommer att tänka på. Svaren var relativt jämt 

fördelade mellan Volvo och Scania. Dock hade Scania 3 röster fler än Volvo, med sina 20 

mot Volvos 17. 

 

Däremot när det kommer till rangordning rörande vilket varumärke de svarande hade mest 

kännedom om svarade de flesta Mercedes Benz. Scania och Volvo hade lika hög kännedom. 

 

På frågan om ett välkänt varumärke är en viktig faktor vid köp av tjänst eller produkt inom 

lastbilsbranschen, svarade 50 % ja och 12 % svarade nej. Detta var en halvöppen fråga där 

respondenterna fick svara varför det var viktigt eller inte viktig. Följande kommentarer gavs:  

 Det är viktigt eftersom man ofta jobbar över stora områden och då är beroende av att 

det finns gott om serviceställen.    

 Det är kvalitén bakom varumärket man köper men utan kvalitén skulle nog 

varumärket inte vara välkänt, därför både ja och nej.    

 För att ett välkänt varumärke antagligen har blivit känt p.g.a. att dem har skött sig 

bra.   

 

 Upplevd kvalitet 

Förtroende är en variabel som visar hur väl slutkunden upplever kvalitén. På frågan hur väl 

lastbilschaufförer känner förtroende för Scania svarade 68 % att de kände ett starkt förtroende 

för varumärket, vilket skapar en lojal kund.  

En annan strategi som Scania har för att stärka den upplevda kvaliteten hos slutkunden är att 

erbjuda en god service. På frågan om slutkunden anser att Scania levererar en god service 

svarar 24 % att de levererar en mycket god service. 21 % svarar att de levererar en relativt god 

service. 19 % svarar att de levererar en medelmåttig service. Medan 7 % svarade att de 

erbjuder en mindre bra service och endast 2 % svarade att de erbjöd en dålig service. 26 % 

visste inte om Scania levererar en god service.  

På frågan hur respondenterna upplever Scanias kvalitet svarar 36 % respektive 31 % att den 

är god respektive mycket god. De övriga lägre alternativen är jämnt fördelade. På frågan om 

Scanias kunder anser att de blir lika bemötta på Scanias alla serviceställen svarar 29 % ja, 20 

% nej och 43 % svarade vet ej. 
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Associationer 

För att få reda på om Scanias kärnvärden, kunden först, kvalitet och respektera individen, 

stämmer överens med vad deras målgrupp associerar med varumärket, fick respondenterna en 

öppen fråga där de bads skriva tre associationer till varumärket. Följande utdrag av 

associationer var de dominerande hos respondenterna 

 

Robust Driftsäker Smidig   

Kvalité. Bra service. Känsla.   

Kvalitet Säkerhet Trygghet   

 Stark, hållbar, bra kör kvalité.   

Kvalitet, styrka, pålitlighet   

5.5. Case 3- Samarbetet mellan Essen och Naturhistoriska Riksmuseet 

Naturhistoriska som organisation var komplex och svår att arbeta med då de har den publika 

verksamheten och forskningen samt att organisationen var uppdelad i flera undervarumärken. 

Alla dessa undervarumärken hade olika värderingar och åsikter. Naturhistoriskas hade tidigare 

försökt att ändra sin identitet flertal gånger men misslyckats. Essens fokus i detta projekt var 

på den interna organisationen, att samla alla dessa undervarumärken och lägga det under ett. 

Detta för att skapa en gemensam identitet som genomsyrar hela organisationen.   

5.6. Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

5.6.1. Intervju Essen  

Författarna intervjuade My Kiiman- Håll som är Client director på Essen 

Research  

Processen börjar med research för att lägga grunden för en strategisk utveckling, där man 

tittar på vision, värderingar och även på en kommunikativ varumärkesplattform. Det är en fas 

som kräver mycket kunskapsinput.  Essen utför extern research där de gör en 

konkurrentanalys och målgruppsanalys. De utför även en intern research där de kollar på 

exempelvis strategiska dokument, kultur och befintlig kommunikation. Detta är början på en 

varumärkesbyggande process. Det gör detta mestadels själva, ibland kan denna information 

finnas på företaget och de tar då del av den. Om det saknas något utöver tidigare research 

arbetar de tillsammans med uppdragsgivaren för att få fram en bra grund. Det är väldigt 

mycket research och bollande samt arbete tillsammans med uppdragsgivaren. Essen 

undersöker internt inom organisationen, hur de anställda tycker och vad företaget vill i form 

av vision och utifrån det arbetar de sig fram. Att ha en stor och gedigen research är bra start 



 

47 

 

på alla projektet, om det är en lång och gedigen researchfas så går resterande av processen 

betydligt smidigare menar My.  

 

Process 

Det viktiga i Naturhistoriskas fall var enligt Essen att enas om en plattform samt hitta en bra 

processmodell. Detta krävde att involvera rätt personer vid rätt tillfälle och få beslut på saker 

innan man går vidare till nästa. My menar att det var en väldigt bra process som skedde med 

Naturhistoriska. Den var metodisk och det fanns referensgrupp som kom med förslag, det 

fanns en styrgrupp som var ansvarig för att ta beslut och slutligen fanns det en projektgrupp 

som var drivande och tog fram beslutsunderlag.  

 

 Det var väldigt många som var involverade i Naturhistoriska men alla var inte med i 

beslutsgruppen. I Naturhistoriskas fall var det även viktigt att ta in en extern referensgrupp. 

Det fanns en löpande kontakt mellan de olika referensgrupperna, styrgruppen och Essen. De 

hade även intern förankring, där personal ställde upp på intervjuer. 

Det är bättre att ha en referensgrupp och en styrgrupp som sitter på en hög nivå och som man 

träffar vid färre tillfällen än att man har en som i sin tur måste förmedla det vidare till 

ledningsgruppen, då det är styrgruppen som har beslutsrätten.  

 

Fokuset under processen på Naturhistoriska var att arbeta internt med varumärket, att få ihop 

organisationen under ett och samma varumärke. Men detta blev mer en maktkamp mellan de 

olika enheterna. Det fanns mycket känslor och åsikter kring detta.  I och med komplexiteten 

att det var så många parter som var involverad i processen leder detta ofta till att problem 

dyker upp. En lösning för att minska problem var att diskutera dem i referensgrupperna.  

Diskussioner, menar Essen, uppstår alltid i en varumärkesbyggande process och går inte att 

undvika. My menar att nyckeln brukar vara att ha både utifrån och inifrånperspektiv.  Många 

av Naturhistoriskas undervarumärken hade ett inifrånperspektiv. 

 

Det uppkommer alltid idéer som inte är genomförbara menar My. Men under resans gång 

försvinner det idéer alltmer sedan landar man i en grundidé som bearbetas. I Naturhistoriskas 

fall landade Essen snabbt på att identiteten skulle förändras, då det fanns flera olika logotyper 

och layouter. Det gjorde ett plattformstänk om vad varumärket var. Det fanns inga speciella 

regler och ramar att följa, förutom det som är deras uppdrag vilket ska fullfölja och 
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representera hela verksamheten.  Det är underförstått att varumärket måste matcha uppdraget. 

Det Naturhistoriska vill förmedla var den entusiastiske läraren. 

 

Planeringsfasen är ofta enkel att genomföra tillsammans med kunden det som är svårt är att 

genomföra implementeringen.  Essen menar att det är en smärtsam process för 

Naturhistoriska att fatta beslut och diskutera förändringar. Genom att skapa ett starkt 

varumärke som har en relation till konsumenten skapas ett mervärde. Mervärde kommer efter 

ett tag då det är en långsiktig investering.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan Essen och Naturhistoriska var bra, de hade en nära relation till 

varandra. Men My menar att ett vanligt problem är att man missförstår varandra, för att 

minska dessa missförstånd menar hon att bör arbeta mer integrerat för att fullt ut förstå 

varandra och den situation kunden befinner sig i. Men hon menar att det är svårt att integrera 

alla inom organisationen. Under en varumärkesbyggande process är det viktigt att man litar på 

varandra och att relationen fungerar samt att man trivs ihop.  För att kunna skapa en bra 

relation krävs det kunskap menar My. 

När Essen tar till sig ett projekt, börjar de med att förstå branschen, för att lära sig språket. Så 

att de kan tolka kundens förutsättningar för att kunna skapa en sådan god kommunikation som 

möjligt. Vilket även gjordes i Naturhistoriska fall.  

 

Implementering  

Strategier planeras av Essen som sedan utför workshops, går igenom dokument, ställer frågor 

och därefter arbetar Essen och uppdragsgivaren tillsammans uppstarten.  

 

Gällande implementering anser Essen att det är uppdragsgivaren som ska stå och berätta om 

varumärket, och att de själva kommer in som experter. My menar att uppdragsgivaren måste 

äga sitt eget varumärke och uppdragsgivaren ska inte vara beroende av konsultstöd för all 

framtid. Det är viktigt att implementeringen görs i hela organisationen, ibland arbetar Essen 

med kaskadprogram, det vill säga att man lär organisationen att utbilda sig själva. 

 

Naturhistoriska har valt att arbeta mer med kommunikation med reklambyråer medan Essen 

menar att det är viktigare att arbeta med de egna kanalerna. Essen hade valt att arbetat mer 
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med upplevelsen på museet än med kommunikationen om de själva fick bestämma. Dock 

menar my att den köpta reklamen kommer alltid vara en mycket viktig del av Naturhistoriskas 

marknadsmix. 

5.6.2. - Intervju Naturhistoriska Riksmuseet 

Författarna intervjuande Göran Adenskog dåvarande projektledare för Naturhistoriska 

varumärkesbyggande 

Research  

Naturhistoriska riksmuseet genomförde regelbundna undersökningar med sina besökare, 

intressenter och allmänheten om vad de hade för kännedom av varumärket och uppfattning av 

museet efter besök. De arbetade med en extern marknadsundersökningsbyrå för löpande och 

återkommande undersökningar. Inför det varumärkesbyggande projektet genomförde 

dessutom Essen kompletterande intervjuer med olika intressentgrupper. Naturhistoriska 

menar att de har skapat kännedom om deras kunder genom mångåriga och omfattande 

marknadsundersökningar.  

Process 

Syftet med identitetsskapande och varumärkesbyggandet var att fokusera på potentiella 

segment utöver de befintliga. Naturhistoriska tog tillsammans med varumärkesbyrån fram en 

Brief som omfattade och styrde de olika stegen i processen. Vid varumärkesbyggandets start 

bildades referensgrupper med en representant från de olika enheterna på Naturhistoriska.  

 

På frågan om det uppstod några problem med att det var så många involverade i processen 

svarar Göran att det demokratiska arbetssättet medförde att projektet inte var lätt att 

genomföra rent tidsmässigt. Däremot vann dem i förankring och slutresultatet blev mycket 

bra, liksom acceptansen internt. Genom utbildning och olika övningar förmedlade dem 

information kring varumärket inom företaget. 

 

De konkreta målen som bestämdes var att museet skulle samlas under en hatt. Då museet 

innan identitetsbyggandet hade en väldigt spretig organisation. Där alla enheterna som gick 

under Naturhistoriskas namn gärna ville ha sin egen identitet. Men detta blev mycket bättre 

efter identitetsutvecklandet med Essen.  
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Under planeringsfasen uppstod det en hel del konflikter som handlade om nödvändigheten av 

att göra vissa saker till vissa kostnader. Under varumärkesbyggande processens gång uppkom 

det även idéer eller strategier som inte var genomförbara. Naturhistoriska och Essen arbetade 

ständigt med olika förslag. Den varumärkesbyggande processen blev som Naturhistoriska 

hade förväntat sig och slutresultatet blev lyckat. Men han säger också att det krävde enormt 

mycket kraft och vilja. Göran menar att varumärkeskonsulterna skapade mervärde i processen 

genom sin kompetens och expertroll. 

 

Kommunikation  

Kommunikationen med Essen menar Göran var mycket god. Han säger att det beror på att 

Essen är en klar organisation med professionella konsulter, som gjorde att det fungerade 

alldeles utmärkt. Det enda problemet under processen menar Göran, var att det fanns ett 

ständigt bevakande av budget och utfall från ledningen.  

5.6.3. Kvantitativ undersökning - Naturhistoriska Riksmuseet  

Enkätens frågor kommer baseras på teorin Brand Equity och Naturhistoriskas värdeord: 

Entusiasm, nyfikenhet, fascination, förtroende och pålitlig kunskap. 18 stycken respondenter 

svarade på enkäten och uppstod ett bortfall på 22 stycken respondenter.  

Lojalitet  

Faktorn lojaliteten mäts genom variabeln priskänslighet. Det visar sig att det som prioriteras 

högst vid köp av tjänst, alltså vid ett museum besök, är information och utbud, därefter 

tillgänglighet och service. Pris och kvalité var det som besökarena prioriterade lägst. 

3.3.2. Kännedom 

 Faktorn kännedom mäts via variablerna Top of mind.  Det första respondenterna kommer att 

tänka på, var det flest som svarade Naturhistoriska Riksmuseet. Däremot när det kommer till 

Information        

Kvalitet        

Pris        

Service        

Tillgänglighet        

Utbud        
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kännedom om respektive museum hamnar Naturhistoriska på en sista plats. Det museum som 

respondenterna visste mest om var Nationalmuseum och Moderna Museet. På frågan om ett 

välkänt varumärke spelar roll vid val av fritidsaktivitet visar det sig att 33 % anser det viktigt 

och 28 % anser att det inte är viktigt. 23 % hade ingen kommentar. 

3.3.3. Upplevd kvalitet 

Faktorn upplevd kvalité mäts med variablerna förtroende, museets kärnvärden, service, och 

kvalitet. När det kommer till frågan hur stort förtroende respondenterna känner för 

Naturhistoriska svarar 26 % att de känner ett stort förtroende, 10 % svarar att de känner ett 

förtroende och 21 % att de känner ett relativt förtroende. 37 % svarar Vet ej.  

På frågan om hur pålitlig kunskap Naturhistoriska förmedlar svarar 32 % att den är mycket 

trovärdig, 20 % svarar att den är relativt trovärdig. 42 % svarar Vet ej. 

På frågan hur respondenterna upplever att servicen är på Naturhistoriska svarar 22 % att den 

är ganska god. 16 % svarar att den är god. 61 % svarade Vet ej. 

På frågan hur väl respondenten upplever att Naturhistoriska har lyckts skapa fascination 

svarar 28 % bra, 11 % relativt bra. 50 % svarade Vet ej. 

På frågan hur väl respondenten upplever att Naturhistoriska har lyckts förmedla entusiasm 

svarar 22 % att det lyckats förmedla det bra, 17 % att det förmedlats mindre bra. 50 % svarade 

Vet ej. 

På frågan hur väl upplever du att Naturhistoriska Riksmuseet har förmedlat och skapat 

nyfikenhet under besöket svarade 28 % mindre bra och 17 % relativt bra. 50 % svarade Vet ej. 

3.3.4. Associationer 

Den öppna frågan, Nämn tre ord som du associerar med Naturhistoriska? Ställdes för att se 

om det stämde överens med vad Naturhistoriska vill förknippas sig med. 

Följande associationer är ett utkast från samtliga svar: 

Spännande, intressant, roligt 

Djur, upplev, barn 

Djur, Cosmonova & historia 

Cosomonova, Universum, Dinosaurier 

Dinosaurier, Cosmonova, djur 

Upptäckter, lärande, nyfiken. 

Vagt innehåll, gammalt, ointressant 

Cosmonova hjärna valskelett 

Intressant, varierande, barnvänligt
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6. Analys  
 

I detta avsnitt kommer författarna att analysera empirin utifrån de faktorer och variabler som 

tas upp under teoretisk referensram. 

6.1. Case 1 - Samarbetet mellan Pangea och Saco 

6.1.1. Analys av kvalitativ undersökning  

Strategisk varumärkesanalys 

Pangea fick information från tidigare undersökningar som hade gjorts av undersökningsbyrån 

Springtime som hade workshops med Pangea och Saco där undersökningsbyrån redovisade de 

resultat som de kom fram till. Detta samarbete skedde ur ett utvecklingsperspektiv då det 

fanns en dubbelriktad kommunikation mellan de tre berörda parterna. Eftersom denna 

information kom från en tredje part i ledet kan viss kunskap om kunden gå förlorad. Pangea 

gjorde dock en mindre organisationsanalys där de intervjuade nyckelpersoner. Resterande 

researchinformation togs från Springtimes tidigare undersökning.  Pangea förlitade sig 

mycket på den befintliga informationen. De nämnde att det är viktigt att ifrågasätta 

uppdragsgivarens analys, vilket författarna inte kan se i detta samarbete. 

Identiteten  

Pangea utvecklade en designbrief som beskrev vad Saco skulle stå för. Designbriefen växte 

fram i ett nära samarbete under utveckling med Sacos projektgrupp via möten och intervjuer 

med en dubbelriktad kommunikation. Saco kände sig mycket involverad och det fanns olika 

referensgruppen och projektgrupper som var med under processens gång.  

Saco är en idéburen organisation som kräver tid för förändring. Dem som var involverade i 

vardagliga varumärkesbyggandet på Saco arbetade i process. Däremot var beslutsfattarna inte 

med i processen och där skedde det ett utbyte och förmedling av information. Detta fattade 

ledningen beslut utifrån, alltså var det mer målstyrt då dem inte var med i det vardagliga 

varumärkesbyggandet. Vilket ledde till att samarbetet försvårades då information och kunskap 

skall gå igenom många led. Författarna kan se att detta kan leda bristande kommunikation i 

processen vilket leder till gap två, Kvalitetsspecifikationer. 

 Detta är ett problem som Pangea som varumärkeskonsulter stöter på, för att motverka detta 

föredrar Pangea en nära relation med en person med beslutanderätt. Vilket författarna inte har 
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sett i denna process. Ett annat problem som uppstod vid samarbetet var att i en idéburen 

organisation uppstår det idéer som är ogenomförbara på grund av organisationens kultur och 

dominerande idéer inte stämde överens. Eftersom Saco förmodligen förväntade sig mindre 

utmanande idéer från Pangea så kan detta ha medfört att gap ett uppstod, Ledningens 

uppfattningar. Pangea är medvetna om att vissa idéer inte är genomförbara så är det en 

medveten strategi från deras sida. De menar att ogenomförbara idéer kan medföra något till 

processen.   

Kommunikation 

När det kommer till kommunikationen under processens gång fanns det en del missförstånd 

på grund av de talade olika språk.  Både Pangea och Saco menar att det är upp till Saco att 

fråga om det är något som är otydligt och upp till Pangea att definiera viktiga begrepp. Vilket 

inte genomfördes under processen då Saco upplevde att Pangea hade en övertro på Jons 

kunskapsområde inom varumärkesbyggande. Jon menar att han skulle vara mer tydlig. Här 

kan författarna se att kommunikationsgap ett, Ledningens uppfattningar, uppstod. 

Implementering  

Den externa marknadsföringen och lanseringen av den nya visuella identiteten skedde via 

seminarier under Almedalsveckan. Saco menar att de hade tidsbrist och svårt att hinna bli 

klara. Pangea menar att om företaget inte har en nära relation till beslutsfattare kan besluten 

dra ut på tiden och sakta ner hela projektet. I och med tidsbristen så implementerades den 

visuella identiteten internt efter lanseringen i Almedalen. Först då fick de anställda ta del av 

den nya identiteten. Sacos projektgrupp gick under en vecka runt bland de anställda, 

informerade och svarade på frågor. Att den interna och externa marknadsföringen skedde vid 

olika tillfällen kan ha lett till ett dubbelt budskap, det vill säga gap fyra, 

Marknadskommunikation. Då den externa implementeringen i Almedalen kom före den 

interna implementeringen i Sacos organisation. Orsaken till att det uppstod ett dubbelt 

budskap var på grund av ekonomiska aspekter. Saco hade inte resurser nog att byta ut allt det 

gamla mot det nya. Utan de var tvungna att fasa ut det gamla och fasa in det nya.  

Pangea hade under implementeringsfasen inte en så stor roll som det var planerat på grund av 

tidsbristen. Saco tog in de anställda sent i processen utan Pangeas hjälp. De motstånd som 

möttes internt inom organisationen skulle kunna undvikits om de anställda kom in tidigare i 

processen. Det motstånd som möttes internt inom organisationen ledde till att gap tre, 

Tjänsteleverans, uppstod.  
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En del produkter som Pangea tog fram för den visuella identiteten var inte användbara enligt 

Saco. Detta kan ha berott på att Pangea inte utförde tillräckligt grundlig research så 

varumärkesbyggandet bör ha en god förankring i detta led. Då Sacos förväntningar inte 

stämde överens med Pangeas uppfattning vilket leder till gap ett, Ledningens uppfattning. Att 

alla produkter inte implementerades på rätt sätt kan ha berott på att samarbetet och 

kommunikationen under processen var bristfällig. Här kan gap två, Kvalitetsspecifikationer, 

ha uppstått. 

Gällande mervärdeskapandet menar Saco att Pangea öppnade ögonen, gav dem stöd och 

ökade deras förståelse för varumärket. Författarna anser att Pangea fick ett mervärde i form av 

ökad kunskap från den trögrörliga och komplexa branschen, som ger dem fördelar till nästa 

samarbete med liknande organisation. 

6.1.2. Analys av kvantitativ undersökning - Saco  

Sacos mål är att tydligöra sig som akademiska företrädare. Deras ledord är att de ska vara 

trovärdiga, tydliga och förknippas med kunskap och kvalité.  

Utifrån brand equity där faktorerna kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet och associationer har 

mäts visar det sig att Sacos målgrupp visar en hög upplevd kvalitet och kännedom. Utifrån 

dessa faktorer visar det sig att målgruppen är relativt höginvolverade.  

Vid mätning av lojalitet visar det sig att Sacos målgrupp är relativt låginvolverade, på grund 

av att de prioriterar pris och tillgänglighet så pass högt, och service och kvalitet relativt lågt. 

Det som talat emot att kunden är låginvolverade är att målgruppen prioriterar utbud av tjänster 

samt information. 

Med hjälp av variablerna kunskap, kvalitet, förtroende, trovärdighet och Sacos roll 

akademiker mättes faktorn upplevd kvalitet hos Sacos målgrupp. Där visade det sig att 

kvaliteten och förmedlingen av kunskapen varken var hög eller låg. Förtroende, trovärdighet 

och Sacos betydelse för akademiker visade sig vara starka. Slutligen leder det till en hög 

upplevd kvalitet. De ovan nämnda utfallen visar trots allt på att Saco lyckas förmedla de 

värden som identiteten ska spegla inom organisationen vilket i sin tur medför att imagen 

stämmer överens med identiteten.  
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För att se hur väl målgruppens image stämde överens med Sacos identitet studerades faktorn 

associationer. Vilket visade att värdena i kärnidentiteten stämmer relativt bra överens med 

imagen.  

6.2. Case 2- Samarbetet mellan Transformator och Scania 

6.2.1. Analys av kvalitativ undersökning  

Strategisk varumärkesanalys 

Transformator gjorde en grundlig analys via kvalitativa intervjuer med Scanias kunder, 

tekniker, högt uppsatta chefer och anställda inom organisationen runt om i Europa samt via 

workshops. Det bidrog till att det fanns ett utvecklingsperspektiv med dubbelriktad 

kommunikation i denna fas. Den ovan nämnda undersökningen kompletterades med en 

omfattande och kontinuerlig undersökning utförd av olika undersökningsbyråer som anlitades 

av Scania.  

Transformator ansåg att researchfasen och implementeringsfasen var det svåraste under 

projektet men den flöt på bra. Då både Transformator och Scania anser att denna researchfas 

är viktig, kan detta vara en anledning till att samarbetet mellan de två parterna flöt på utan 

större problem. Vilken kan bero på att Transformator har en bakgrund som industridesigners 

som lägger stort fokus på analys och research. 

Identitet 

Transformators uppgift var att hjälpa Scania att utveckla deras produktidentitet. 

Transformator menar att det var en långt ifrån smärtfri process som pågick i tre till fyra år. De 

menar att det var en otroligt stor mängd kunskapsöverföring och flertalet dialoger. Där de 

försökte få Scania att förklara vad dem menar med värde, vad kunden behöver och vill ha. Det 

var en lång lärande process. Transformator menar att allt detta beror på att Scania är ett 

väldigt typisk traditionellt svenskt verkstadsföretag. Utifrån transformators research kom de 

med ett förslag om att utveckla serviceidentiteten, men detta menade Scania att organisationen 

inte var mogen för. Scania själva säger att dem inte kan göra för stora förändringar i sitt 

varumärke på grund av dem inte kan riskera att det värde som finns i varumärket går förlorat.  

Samarbetet mellan Transformator och Scania skedde utifrån värdestjärnan. Då Scania 

värdesätter liknande grundvärderingar gällande samarbete som transformator, det vill säga 

relationen i fokus och en dubbelriktad kommunikation. Transformator prioriterar den 
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personliga relationen högt vilket kan vara en anledning varför Scania gärna arbetar med 

Transformator igen. 

Det författarna lade märke till var att Scania ser Transformator mer som ett stöd i deras 

varumärkesbyggande process. Vilket motsäger sig då Transformator ansåg sig vara högst 

delaktiga i processen. Eftersom Scania är ett traditionellt och stort företag som förmodligen 

inte har använts sig av outsourcing gällande varumärkesbyggande, kan detta ha lett till 

svårigheter i samarbetet då de inte litar på en outsourcing källa.  

Scania hade försökt att utveckla produktidentiteten inhouse men hamnat i en återvändsgränd 

och mötte motstånd internt. Motståndet kan bero på att Scania inte tog med de anställda i 

begynnelsefasen i utvecklandet av produktidentiteten eller att den interna marknadsföringen 

inte var tillräckligt effektiv. Vilket kan leda till att kommunikationsgap tre, Tjänsteleverans, 

uppstod. 

Då Transformator gick in i samarbetet med Scania för att bland annat ta fram namnet på den 

nya lastbilsserien så mötte dem ett visst motstånd internt. Detta på grund utav gap tre, 

Tjänsteleverans, fortfarande fanns kvar. Detta interna motstånd minskade vid 

implementeringen. Detta kan bero på skillnader mellan inhousearbetssättet och 

Transformators arbetssätt. Då Transformator arbetar utifrån ett utvecklingsperspektiv genom 

hela organisationen och involverar så många som möjligt från första början alltså samarbetade 

utifrån värdestjärna.  

Implementering 

Scania valde vid implementera, att själva förmedla den nya produktidentiteten, det var viktigt 

att förändringen kom från någon inom organisationen och inte från en utomstående part. 

Utifrån ett utvecklingsperspektiv samarbetade Transformator och Scania då de tillsammans 

beslutade om hur informationen om den nya produktidentiteten skulle implementeras internt. 

Transformator hjälpte även Scania att ta fram Guide-Lines för hur identiteten skulle speglas 

inom organisationen 

Scania anser att Transformator gav ett mervärde genom att se ur friska ögon och som ny 

person ge en objektiv bild då personen inte har någon ställning i företag.  
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6.2.2 Analys av kvantitativ undersökning - Scania 

Faktorn upplevd kvalitet mäts med variabeln service. Dedicated all the way är ett utav 

Scanias ledord när det kommer till service detta stämmer väl överens med vad deras målgrupp 

anser då variabeln service visade sig även den hålla en god kvalité. Att notera är att bortfallet, 

vet ej, var dominerande i denna fråga. Detta kan bero på att denna fråga ställdes till alla 

lastbilschaufförer, oavsett om de äger ett Scaniafordon eller inte.  

När det kommer till variabeln om Scania visar omtanke för sin målgrupp och service uppvisar 

denna inte lika gott resultat som den ovan nämnda variabeln. Vilket författarna tror kan bero 

på att det är en så pass stor organisation är det svårt att få samtliga återförsäljare att 

upprätthålla samma identitet, det vill säga Scanias strävan efter Single brand strategy.  Detta 

kan bidra till att imagen inte alltid överensstämmer med identiteten. Genom hela 

organisationen och ut mot målgruppen vill Scania förmedla ledorden Pride and Trust. Detta 

visar sig i imagen, då majoriteten av dem som äger ett fordon anser sig stolta över det. 

Faktorn kännedom mäts med variabeln top of mind. Scanias varumärke verkar vara Top of 

mind, strax därefter kommer Volvo. Detta påvisar att Scania har ett starkt varumärke. Vilket 

respondenterna anser är viktigt vid köp av lastbil. Däremot verkar kännedomen om Mercedes 

Benz varumärke vara högre än både Volvos och Scanias. Detta skulle kunna påvisa att 

Mercedes Benz är ett mer exklusivt och dyrt varumärke som målgruppen känner mycket väl 

till.  

Målgruppens image associeras väl med dem värdeord som Scania vill förmedla i sin identitet. 

Både det som Scania intern förmedlar, Pride and trust och det som de externt förmedlar, 

Dedicated all the way. Även de övergripande tre värdeorden, kunden först, kvalité och respekt 

för individen upplevs av målgruppen.   

Faktorn lojalitet mäts med variablerna information, kvalitet, service, pris, tillgänglighet och 

utbud. Vid köp av ett Scaniafordon prioriteras information och utbud, priset var inte av lika 

stor vikt. Däremot var tillgängligheten, då främst av serviceställen, väldigt viktigt i denna 

bransch då lastbilschaufförer har en bred arbetsplats. Vilket visar på att Scanias målgrupp är 

höginvolverad. 

Utifrån den kvantitativa undersökningen uppvisar Scania ett starkt varumärke, trots att inte 

alla respondenter äger ett Scaniafordon. Ovan nämnda variabler uppvisar positiva utfall av 
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faktorerna lojalitet, kännedom, upplevd kvalité och associationer. Detta påvisar att Scanias 

målgrupp har en höginvolverad målgrupp. 

6.3. Case 3 Samarbetet mellan Essen och Naturhistoriska Riksmuseet  

6.3.1. Analys av kvalitativ undersökning   

 

Strategisk varumärkesanalys 

Essen gjorde en egen research för att lära sig Naturhistoriskas språk, förstå dess bransch och 

organisation. Vilket underlättade inlärningsprocessen under själva samarbetet för att undvika 

kommunikationsgap ett. 

Den interna organisationsanalysen gjordes i ett samarbete under utveckling mellan Essen och 

Naturhistoriska. Utgångspunkten för den varumärkesbyggande processen var att båda parterna 

tillsammans utsåg olika referensgrupper, projektgrupper och styrgrupper, vilka processen 

förankrades i. Det var många involverade i processen, vilket var positivt då det var många 

undervarumärken som skulle in under samma identitet. 

Identitet  

Båda parter menar att det uppstod problem på grund av den komplexa organisationen med alla 

mindre undervarumärkena som fanns på Naturhistoriska. Det skedde en maktkamp och 

motstånd till förändring mellan de olika enheterna inom organisationen, då dem såg sig själva 

som fristående varumärken vilka inte ville samarbeta. Detta kombinerat med att det var 

många parter involverade i processen ledde till att samarbetet möttes av motstånd under 

begynnelsefasen. Vilket ledde till gap tre, Kvalitetsspecifikationsgapet. 

Implementeringen  

I och med att alla enheter involverades i processen i att skapa en gemensam plattform för 

identiteten lyckades Essen tillsammans med Naturhistoriska för första gången ena enheterna 

till att samarbeta under en gemensam identitet. Att förankringen av identiteten var av stor 

omfattning internt var anledningen till att det gav ett positivt resultat. 

När samarbetet att utveckla en gemensam plattform för identiteten var över mellan Essen och 

Naturhistoriska uppstod det vissa meningsskiljaktigheter. Naturhistoriska valde att under 

implementeringsfasen inrikta sig mer mot extern marknadsföring, 

transaktionsmarknadsföring. Trots att Essen gav råd om att Naturhistoriska skulle arbeta mer 
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med de egna kanalerna som upplevelsen av museet. Naturhistoriska tog inte till sig Essens råd 

gällande implementeringen. Detta kan bero på att dem hade olika uppfattningar och 

förväntningar. Vilket ledde till kommunikationsgap ett, Ledningens gap. 

Det fanns ett ständigt bevakande av budget och utfall från Naturhistoriskas beslutsfattare. 

Vilket medförde problem under samarbetet, projektledaren själv kunde inte själv fatta det 

avgörande besluten. Dock nämnde Essen att det fanns en löpande förankring hos styrgruppen.  

Ledningen på Naturhistoriska ville att processen skulle ge snabba kortsiktiga resultat. Medan 

Essen arbetar mer långsiktigt. Detta kan ha medfört att gap ett, Ledningens gap, uppstod. Då 

de har olika uppfattningar rörande varumärkesbyggande. 

6.3.2. Analys av kvantitativ undersökning – Naturhistoriska  

Naturhistoriskas målgrupp visar sig vara höginvolverad då dem prioriterar mycket 

information och ett stort utbud. Vilket kan tyda på att målgruppen är höginvolverade i denna 

fråga.  

Av de respondenter som svarade på frågan rörande servicen upplevde de inte att den var 

speciellt hög. Det blev dock ett stort bortfall då över hälften svarade Vet ej. Detta kan bero på 

att repsonderna inte har upplevt eller besökt museet. Detta kan även förklara frågan där 

respondenten skulle rangordna museer efter kännedom och naturhistoriska kom sist. Vilket 

kan bero på att deras kärnvärden inte har nått ut till målgruppen. 

Fokus på Naturhistoriskas process var enligt Essen inom organisationen. Efter samarbetet 

med Essen valde naturhistoriska en egen strategi för att nå ut till sina målgrupper via 

transaktionsmarknadsföring. Vilket kanske inte har nått ut till deras målgrupp, här uppstår gap 

fyra, Marknadskommunikation. Då marknadskommunikationen inte stämmer överens med 

imagen. 

Förtroendet för Naturhistoriska uppfattas som högt, däremot finns det ett stort bortfall då 

drygt hälften svarade Vet ej. Ett relativt högt förtroende och pålitlighet för Naturhistoriska kan 

bero på att det är en organisation som har fått i uppdrag av staten och därför hårt kontrollerade 

jämfört med andra kommersiella fritidsaktiviteter samt att naturhistoriska är ett traditionellt 

varumärke med en lång historia.  

Vid Top of mind frågan dominerande naturhistoriska museet i kännedom. Det som motsäger 

lite är att i frågan om kännedom om fem olika museer då Naturhistoriska hamnade på en 
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femteplats. Detta kan bero på målgruppen känner till museet från förr men inte vad det står för 

idag, vilket kan bero på gap fyra, Marknadskommunikation. 

Naturhistoriskas förmedling av fascination och entusiasm är relativt hög. Detta är de värdeord 

som naturhistoriska och Essen tillsammans tog fram för att spegla identiteten. Detta kan visa 

på att samarbetet mellan Essen och Naturhistoriska gav resultat, då alla undervarumärken 

verkar andas samma identitet då det speglar sig i målgruppens image och associationer. Den 

upplevda kvalitén är god. Detta kan bero på att det har nått ut till besökare men inte till 

målgruppen. Det stora bortfallet i undersökningen visar att Naturhistoriskas målgrupp är 

låginvolverad, men fritidsaktivitetsutövande barnfamiljer är höginvolverade då information 

och utbud visar sig vara viktigt. 
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7. Resultat 
 

I detta kapitel ämnar författarna att besvara uppsatsen syfte som är att; via en fallstudie 

analysera och utvärdera faktorerna och finna korrelation mellan varumärkesbyggande och 

samarbete via variabler, som kan påverka ett fungerande samarbete mellan uppdragsgivare 

och varumärkeskonsulter. Uppsatsen kommer vara av en komparativ samt deskriptiv 

karaktär. 

7.1. Case 1 - Samarbetet mellan Saco och Pangea  

Resultatet av det övergripande samarbete mellan Pangea och Saco var att det skedde ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv med dubbelriktad kommunikation och involvering mellan 

parterna det vill säga en samarbetsform via värdestjärnan. Dock uppkom det vissa brister 

under samarbetets gång.  

Utifrån analysen framgår det att under den strategiska varumärkesanalysen var samarbetet 

mellan Pangea och Saco bristfälligt. På grund av att inlärningsprocessen bestod av tre parter, 

varav Pangea var relativt passiv, då förmodligen viktig kunskap kan ha förlorats. Detta kan ha 

lett till att vissa produkter som Pangea tog fram för den visuella identiteten inte var lämpade 

för Saco. Då viktig kunskap kan ha förlorats under inlärningsprocessen. 

Som nämns under den övergripande modellen bör det ske en förankring hos beslutsfattaren i 

en varumärkesbyggande process. Under detta samarbete var denna förankring något som 

saknades. Den ansvarige för projektet hade inte den avgörande beslutsrätten. Vilket påverkade 

samarbetet och processens tidsplanering negativt.  

Implementeringen som skede internt inom organisationen inträffade under ett sent skede. Det 

vill säga efter den externa marknadsföringen av den nya identiteten.  De anställda inom 

organisationen gav ett motstånd till förändringen vilket kan bero på att de inte kände sig 

tillräckligt involverade i processen. Det nämns i identitetsteorin att vid uppbyggandet av 

identiteten krävs att hela organisationen samverkar och är involverad i ett tidigt skede.   

Kommunikationen under processens gång var dubbelriktad dock med svårigheter att förstå 

och kommunicera samma språk. Vid lansering av den nya identiteten kan målgruppen upplevt 

ett dubbelt budskap vilket Jon på Saco även nämnde. 
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Saco menar att mervärdet skapades i samarbetet, genom att Pangea fick de att öppna ögonen, 

få en ökad förståelse samt mycket kunskap och stöd. Pangea fick mervärde i form av ökad 

kunskap från den trögrörliga och komplexa branschen, vilket ger dem fördelar till nästa 

samarbete med liknande organisation. 

Utifrån faktorerna kännedom, upplevd kvalité och associationer visar det sig att Sacos kunder 

är relativt höginvolverade. Däremot visade sig att faktorn lojalitet var låg, då priset har en 

betydande roll vid medlemskap. Detta borde tyda på en låginvolverad kund, men författarna 

anser att Sacos målgrupp är tämligen höginvolverad, då de övriga tre faktorerna gav ett gott 

resultat.  

Utfallet visar på att samarbetet mellan Saco och Pangea var framgångsrikt då identiteten i 

stora drag samstämmer med målgruppens image.   

7.2. Case 2 - Samarbetet mellan Transformator och Scania 

Den strategiska varumärkesanalysen var omfattande och den lärande processen skedde under 

utveckling. En stor del kvalitativa studier gjordes i samarbete mellan Transformator och 

Scania där alla inom organisationen var involverade. Vilket skapade en bra plattform för 

identiteten. 

Som nämnts i bakgrunden har traditionella företag svårt att ta till sig fenomenet outsourcing. 

Detta kan författarna se ha skett under samarbetet mellan Transformator och Scania. Då 

Scania endast ansåg att Transformator fungerade som ett stöd i processen. Detta anser 

författarna kan resultera i att det inte uppstår en totalt självgående process med ömsesidig 

utveckling utan det i istället sker en viss målstyrning då nya iakttagelser i organisationen från 

konsulterna förbises, vilket påverkar samarbetet negativt. 

Under den strategiska varumärkesanalysen och implementeringen fanns det ett motstånd inom 

organisationen. Då Scania är ett trögrörligt och traditionellt företag. Slutresultatet blev dock 

accepterat. Vilket kan bero på att Transformator involverade många parter inom 

organisationen och gjorde en grundlig research.  

Scania anser att Transformator gav ett mervärde i samarbetet genom att se ur friska ögon och 

som ny person ge en objektiv bild då personen inte har någon ställning i företag. Samt att 

Transformator satte ord på det Scania menar. De skapade det visuella, konkreta vilket de 

själva hade problem med. Transformator ansåg att dem gav mervärde i processen genom att 
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ge Scania mycket bi-information som är applicerbart i andra sammanhang samt den 

kunskapsöverföring de ger till uppdragsgivarna. 

Scanias målgrupp anser författarna är höginvolverad. Då faktorerna som mättes i den 

kvantitativa undersökningen visade en hög kännedom, relativt hög lojalitet, en positiv 

upplevd kvalité och associationer som stämde bra överens med värdeorden i identiteten. 

7.3. Case 3 - Samarbetet mellan Essen och Naturhistoriska Riksmuseet  

Samarbete under den strategiska varumärkesanalysen skede under utveckling det vill säga att 

de arbetade utifrån värdestjärnan. Även som i ovan nämnda fall var flera parter involverade 

under researchfasen. Däremot lärde sig Essen Naturhistoriskas organisation, bransch och 

språk för att skapa förståelse för den komplexa organisationen. Vilket kan ha påverkat 

samarbetet positivt. 

Dock fanns det även här vissa brister i samarbetet samt spänningar inom organisationen. Att 

få många enheter att samverka inom en identitet medförde att det en maktkamp enheterna 

emellan då företagskulturen tvingades förändras, vilket försvårade samarbetet. 

Ett annat problem som uppstod under processen var att den ansvarige för 

varumärkesprocessen på Naturhistoriska, kände sig ständigt bevakad och kontrollerad av 

beslutsfattaren som inte var delaktig i den vardagliga processen. Detta kan ha påverkat 

samarbete negativt.  

Under implementeringsfasen rådde det skilda meningar om hur identiteten skulle förmedlas. 

Essen rekommenderade sin uppdragsgivare att arbeta mer med upplevelsen på museet, medan 

Naturhistoriska valde att marknadsföra sig genom ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. 

Enkätundersökningen visade generellt sätt att kunden var låginvolverad, vilket författarna 

anser kan ha berott på att Naturhistoriska fokus på den externa marknadsföringen, 

transaktionsmarknadsföringen 

Utfallet av samarbetsprocessen kanske hade sett annorlunda ut om Naturhistoriska skulle ha 

följt Essens strategier för implementering. I och med att samarbetet skedde under utveckling 

kanske detta lett till att Naturhistoriskas målgrupp blivit höginvolverad. 

Naturhistoriska menar att varumärkeskonsulterna skapade mervärde i processen genom sin 

kompetens och expertroll. Essen menar att de kan skapa mervärde till Naturhistoriska genom 
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att skapa ett starkt varumärke som har en relation till konsumenten. Mervärdet, menar de, 

kommer efter ett tag då det är en långsiktig investering. Vilket har skapats under utveckling. 

 

Utifrån den kvantitativa undersökningen visar det sig att denna målgrupp prioriterar mycket 

information och ett stort utbud. Vilket kan tyda på att målgruppen är höginvolverade i denna 

fråga. Det som talar emot att Naturhistoriskas målgrupp är höginvolverad är att en stor del har 

svarat Vet ej. Däremot visar det sig att de respondenterna som inte svarade Vet ej har en image 

som stämmer delvis överens med Naturhistoriskas värdeord. Frågan angående vad slutkunden 

associerar med Naturhistoriska stämde delvis med Naturhistoriskas värdeord. Detta visar på 

att samarbetsprocessen mellan Naturhistoriska och Essen delvis är framgångsrik. Vilket kan 

bero på att Essen arbetade mycket inom Naturhistoriskas organisation och mindre ut mot 

slutkund. 

7.4. Casens placering i syntesmatrisen 

Vilken typ av samarbete som skett i de olika processerna kommer att placera i 

positioneringsschemat nedan, vilken har fyra olika rutor för olika samarbetsstrategier. Där den 

horisontella axeln skildrar samarbetsstrategin. Axeln visar i vilken grad det sker ett utbyte 

eller en utveckling. Den vertikala axeln skildrar kundens involvering till varumärket, där 

kunden antingen är hög eller låginvolverad.     

 

 

Case 3  

 

      

 Case 1 

 

 Case 2  
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7.3.1. Case1 - Pangea och Saco 

Utifrån analys och resultat har författarna positionerat samarbetet i ruta fyra. Då samarbetet 

mellan Pangea och Saco skedde under utveckling. Sacos målgrupp är priskänslig men 

uppvisar andra faktorer som visar på en höginvolverad kund. Därför har Case 1 placerats i 

mitten av den vertikala linjen. För att skapa en långsiktig överlevnad är det en fördel att vara 

positionerad i ruta fyra. Då det sker utveckling som kan leda till en höginvolverad målgrupp 

som i sin tur leder till ett starkt varumärke vilket utmynnar till långsiktig överlevnad.   

7.3.2. Case 2 - Transformator och Scanias  

Utifrån analys och resultat har författarna positionerat samarbetet i ruta fyra. Då samarbetet 

överlag var bra genom hela varumärkesbyggande processen. Det skedde en utveckling och ett 

samarbete som genomsyrade hela organisationen. Scanias målgrupp visade sig vara 

höginvolverade och är därför placerade långt ner på den vertikala linjen. Då detta Case 

befinner sig i samma ruta som ovan nämnda Case gäller likvärdiga förutsättningar. Det vill 

säga långsiktig överlevnad.  

7.3.3. Case 3 - Essen och Naturhistoriska Riksmuseet 

Utifrån analys och resultat har författarna positionerat samarbetet i ruta två. Då det var ett bra 

samarbete som uppvisar att processen har skett genom utveckling däremot visades det sig att 

Naturhistoriskas målgrupp, barnfamiljer, inte är höginvolverade. Utifrån 

utvecklingsperspektivet som strävar efter att skapa en höginvolverad kund, påvisar detta att 

Naturhistoriska strategier för att nå ut till sin målgrupp inte har lyckats.  Då det idag har 

låginvolverade kunder och befinner sig i utvecklingsperspektivet.  
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8. Slutsats och avslutande diskussion 
 

 I detta kapitel kommer författarna att besvara uppsatsen frågeställning som lyder:  

Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett fungerande samarbete mellan varumärkeskonsult 

och uppdragsgivare under en varumärkesbyggande process samt för långsiktig överlevnad? 

 

Trots att alla processer har olika utformningar är det viktigt att det sker en grundlig strategisk 

varumärkesanalys där konsulten och uppdragsgivaren bör samarbeta och inte förlita sig på 

gammal information. Denna kunskaps och inlärningsprocess skapar en stark plattform för ett 

varumärkesbyggande.  

En annan viktig faktor vid ett samarbete är kommunikation. Alla parter bör ha förståelse för 

varandra och tala samma språk. Detta för att undvika olika kommunikationsgap. Konsulten 

har en betydande roll gällande kommunikationen samt vid definiering av betydande begrepp.  

Då uppdragsgivaren inte alltid är bekant med hur varumärken byggs.  

Under ett varumärkesbyggande är det viktigt att det finns en beslutsfattare med förankring i 

det vardagliga arbetet. Detta för att underlätta samarbetet, minska eventuella förseningar och 

missförstånd. Då det kräver tid, god kommunikation och engagemang att underrätta en 

beslutsfattare som inte är involverad i processen. Det är en fördel om beslutsfattaren är 

delaktig i processen, för att undvika felaktiga beslut.  

För att underlätta implementeringsfasen är det viktigt att involvera hela organisationen i ett 

tidigt skede, då kan eventuella interna motstånd och maktkamper undvikas. Identiteten som 

ska förmedlas bör genomsyra hela organisationen för att inte löpa risken att spegla dubbla 

budskap samt för att den ska stämma överens med slutkundens image. Det är även viktigt att 

konsulten är med under hela processens gång, även implementeringen. 

Genom att det sker ett kunskapsutbyte mellan konsult, uppdragsgivare och slutkund, kan detta 

skapa ett mervärde för respektive part.  

En slutsats som kan dras utifrån Casen är att traditionella och trögrörliga företag ofta har ett 

intern motstånd till förändringar. Vissa traditionella företag har svårt att anamma outsourcing 

då dem har svårt att släppa makten och låta en konsult upptäcka brister som kan kräva 
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eventuella åtgärder. Här är det viktigt att konsulten har en förståelse för detta, för att bygga ett 

förtroende hos uppdragsgivaren. 

Konsult och uppdragsgivare arbetar i två olika världar. Konsulten arbetar långsiktigt och ser 

varumärkesbyggandet som en investering. Medan uppdragsgivarna strävar efter ett snabbt 

kortsiktigt resultat av varumärkesbyggandet.  Detta kan försvåra samarbetet, därför är det 

viktigt att det finns en gemensam syn som båda parter bör sträva efter.  

De ovan nämna faktorerna är viktiga att ha i åtanke vid ett samarbete. Då ett fungerande 

samarbetet under en varumärkesbyggande process leder till ett starkt varumärke som i sin tur 

skapar höginvolverade kunder och långsiktig överlevnad för företaget.  
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9. Rekommendationer till vidare forskning 
 

I detta kapitel kommer författarna att ge rekommendationer för vidare forskning som 

författarna anser är relevanta utifrån denna uppsats. Kapitlet kommer att avslutas med 

självkritik från författarna 

 

Författarna har uppmärksammat att processen kan se olika ut beroende på vilken bakgrund 

varumärkeskonsulterna har.  Det skulle vara intressant att vidare undersöka om konsulternas 

arbetsätt och samarbete varierar beroende på bakgrund.  

Författarna har nuddat ämnet att traditionella företag är trögrörliga och har svårt att rucka på 

gamla normer och värderingar under ett varumärkesbyggande. Det skulle vara intressant att 

undersöka detta fenomen närmre.  För att underlätta samarbetet mellan konsult och 

traditionella uppdragsgivare.  

 

Självkritik 

Författarna har utfört djupintervjuerna utifrån samma utgångspunkt via en mall med frågor. 

Det uppkom dock skillnader i svaren hos intervjuobjekten som medförde att vissa gav mer 

användbar information än andra. Detta har i sin tur påverkat empirin och analysen. En del 

intervjufrågor som ställdes till samtliga konsulter var av generell karaktär, vilket var ett 

medvetet val. En pilotintervju gjordes där författarna upplevde att konsulten inte vill avslöja 

för mycket om de specifika uppdragsgivarnas processer. På grund av att detta kan vara ett 

känsligt område. Detta kan ha medfört brister då vissa svar kan ha blivit för generella samt 

svåra att applicera på specifika fall.   

 

  

 



 

69 

 

10. Referenser  

I detta kapitel kommer författarna att redogöra de referenser från tryckta böcker, Internet 

samt intervjuer som används under uppsatsskrivandet. 

10.1. Tryckta källor  

 Identity – Trademarks, Logotypes and Symbols.  Lena Holger & Ingalill Holmberg. 

Förlag: Nationalmuseum & Raster Förlag 2002 

 Buyer decision making process, Fill och Blackwell 

 

 Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling. Henrik Uggla. 

Upplaga 1:1, Liber ekonomi, 2001.  

 

 The new strategic brand management, Jean-Noel Kapferer tredje upplagan, Cambridge 

University Press. 2004 

 

 On Brands. Wally Olins. Thames and Hudson, 2005.  

 

 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, andra upplagan 1994 

 

 Arbnor och Bjerke, företagsekonomisk metodlära, studentlitteratur  2:a upplagan 2008  

 

 Integrerad organisationslära, LarsH. Bruzelius, Per Hugo Särvad. Studentlitteratur  

 

 Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

andra upplagan, Martyn Denscombe, studentlitteratur lund, 2009.  

 Service management och marknadsföring, upplaga 2:1, Christian Grönroos, Liber 

2008. 

 Kvalitet från behov till användning, Bo Bergman & Bengt Klefsjö, tredje upplagan, 

studentlitteratur Lund 2006 

 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber 

(2003) 
 

 Håkan Lagergren, Varumärket inre värden, 1998 ICT Education 

 

 Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R. Av Evert Gummesson. Förlag: Liber AB. 

Upplaga: 3:1. 2002.   

 Normann, R., Ramirez, R., Den nya affärslogiken, Liber-Hermods, Malmö. 1994, 

 

 Brand Leadership. David A. Aker och Erich Joachimsthaler. The Free Press. 2000.  

 Managing Brand Equity, David A.Aker , the free press, 1991  



 

70 

 

10.2. Elektroniska källor 

http://www.sh.se 

http://www.hbl.fi 

http://www.affarsvarlden.se 

http://www.accenture.com 

http://www.ne.se/ 

www.nrm.se 

www.facebook.com 

10.3 Muntliga källor 

 Saco – Sveriges akademikers centralorganisation  

Den 27:e april i Stockholm. Klockan 15:00 

Jon Stenbeck, kommunikationsstrateg  

 Pangea Design  

Den 29:e april i Stockholm. Klockan 16:30 

Jan Abrahamsson, VD och Örjan Nordling, Partner och Creative Director.  

 Scania  

Den 29:e april i Södertälje. Klockan 10:00 

Mikael Person och Mikael Jakobsson på avdelningen Brand & Marketing 

Communications 

 Transformator 

Den 30:e april i Stokholm. Klockan 15:00 

Gustav Gullberg, designstrateg. 

 Essen 

Den 6:e Maj i Stockholm. Klockan 14:00 

My Kiiman-Håll, varumärkesstrateg 

Mailintervju 

 Naturhistoriska Riksmuseet 

Den 13:e Maj. Klockan 10:00 

Göran Adenskog, dåvarande projektledare för Naturhistoriskas varumärkesbyggande. 



 

71 

 

11. Bilagor  
 

11.1. Bilaga 1 Kvalitativt frågeformulär till Konsulterna  

11.2. Bilaga 2 Kvalitativt frågeformulär till Uppdragsgivare  

11.3. Bilaga 3 Kvantitativt frågeformulär Saco  

11.4. Bilaga 4 Kvantitativt frågeformulär Scania  

11.5. Bilaga 5 Kvantitativt frågeformulär Naturhistoriska Riksmuseet  

11.6. Bilaga 6 Kvantitativt resultat Saco  

11.7. Bilaga 7 Kvantitativt resultat Scania 

11.8. Bilaga 8 Kvantitativt resultat Naturhistoriska Riksmuseet  

 

 

 



Bilaga: 1 

 

Kvalitativa frågor till Varumärkeskonsulter  

 

Om företaget 

 Vad har ni för bakgrund på företaget? (tex.varumärketsstrategier) industridesigners eller 

grafiska designers).  

 Tror ni att ert strategiska arbete skiljer sig från andra varumärkesbyråer som besitter en annan 

bakgrund? 

 

Research 

 Utför ni någon form av analys och research av uppdragsgivarens organisation? På vilket sätt 

och vad undersöker ni? (konkurrenter, målgrupp, segment osv.) 

 Har ni utfört researchen och analys av organisation tillsammans med era uppdragsgivare? 

Eller brukar ni få en färdig research av uppdragsgivare? 

 

Process 

 Planerar ni varumärkesstrategier tillsammans med uppdragsgivare? Hur samarbetade ni under 

planering av varumärkesstrategier?  

 Vilka parter förekommer ofta under varumärkesbyggandets gång hos uppdragsgivarna och på 

Er byrå? (fler avdelningar, eller är det en ansvarig)? 

 Var det något problem med att det var så få/många parter involverade gällande arbetssättet? 

 På vilket sätt är Era uppdragsgivare involverade i processen?  

 Hur uppfattade ni Er planeringsfas,( ex. konfliktfylld eller flöt den på bra)? 

 Under processen gång, uppkom det idéer eller strategier som inte var genomförbara ute hos 

uppdragsgivare?  

 Var ni tvungna att anpassa er till några regler/ramar eller hade ni fria händer?  

      Vad var era förväntningar inför varumärkesbyggande processen, blev det som ni hade 

förväntat er?  

     Hur upplevde ni att processen flöt på? 

 Blev ni nöjda med slutresultatet som ni levererade?  

 Hur kan ni skapa mervärde i processen, till uppdragsgivarens fördel? 



Kommunikation  

 Hur uppfattar ni kommunikationen genom varumärkesbyggandet mellan er och 

uppdragsgivaren, hade ni bra kontakt genom processens gång? 

 Uppstod det några problem i kommunikationen eller arbetssätt under processen och 

samarbetet med uppdragsgivarna? 

Identitet  

 På vilket sätt är företagets varumärkesidentitet viktig för ert arbete med varumärkesbyggande? 

 Hur arbetar ni med att få fram värdena som uppdragsgivarna vill spegla i sitt varumärke? 

Anser ni att varumärket lyckats spegla de värden som ni vill förmedla efter 

varumärkesbyggande processen? 

 Uppfattar ni att varumärket mötte uppdragsgivare och slutkundens förväntningar efter 

processens gång? 

 Hur aktivt arbetar ni med att kommunicera uppdragsgivarens identitet? 

 

Implementering 

Hur förmedlar ni information kring varumärkesprocessen hos uppdragsgivaren, är alla inom 

företaget medvetna om de mål och visioner som uppdragsgivaren vill nå?(kontor eller de med 

direktkontakt med kunden) 

 

 Hur har ni implementerat det utarbetade varumärket? Gjorde ni det tillsammans med 

uppdragsgivarna eller själva? 

 Har ni arbetat med något varumärkesbyggande program? (Alltså Inte bara genom 

marknadsföring utan även genom publicitet, förpackningar, direktmarknadsföring, flag- ship 

stores, internet och sponsorer)  

 

Uppdragsgivarnas uppfattningar efter varumärkesbyggande 

 Hur tror ni uppdragsgivare uppfattar ert arbete  

 Har ni gjort någon form av uppföljning efter processens gång? (ex, slutkundens uppfattning, 

positionering)  

 Vad vill ni att uppdragsgivare ska ha för association till ert företag?  



 Hur mäter ni uppdragsgivare och slutkundens upplevda kvalitet? (själva upplevelsen av 

utförande, varaktighet, pålitlighet och servicevänlighet)? 

 Har ni försökt skapa något slags mervärde för uppdragsgivare samt slutkunden? På vilket sätt?  

 Vad anser ni är viktigt för att skapa en god relation till era uppdragsgivare? 

 



Bilaga: 2 

Kvalitativa frågor till uppdragsgivare 

Research 

 Utför ni någon form av analys och research av er egen organisation innan 

varumärkesbyggandet startar? På vilket sätt? 

 Har ni utfört researchen och analysen av er organisation och kunder själva, eller har ni 

samarbetat med varumärkesbyrå? 

 Hur har ni skapat kännedom om era kunder (ex, research, marknadsundersökningar) 

 Hur ser ni på konkurrenter under ert varumärkesbyggande?  Tar ni hänsyn till dem? 

 Fokuserar ni er på hela marknaden, dvs. potentiella segment eller endast nuvarande segment? 

 

Process 

 Har ni planerat varumärkesstrategier tillsammans med varumärkeskonsulter? Hur 

samarbetade ni under planering av varumärkesstrategier?  

 Vilka parter var involverade under varumärkesbyggandets gång (fler avdelningar på företaget 

eller var det en ansvarig som skötte företagets del)? 

 Om ni anlitade varumärkeskonsulter, kände ni er då involverade i processen? Hur? 

 Var det något problem med att det var så få/många parter involverade gällande arbetssättet? 

 Hur förmedlar ni information kring varumärket inom företaget, är alla inom företaget 

medvetna om era mål och visioner, speciellt de som har direkt kontakt med kunden?   

 Utformades det några konkreta mål inför ert varumärkesbyggande?  

 Hur uppfattade ni Er planeringsfas,( ex. konfliktfylld eller flöt den på bra)? 

 Under processen gång, uppkom det idéer eller strategier som inte var genomförbara?  

 Var varumärkeskonsulterna tvungna att anpassa sig till några regler/ramar eller hade de fria 

händer?  

 Vad var era förväntningar inför varumärkesbyggande processen, blev det som ni hade 

förväntat er?  

 Blev ni nöjda med slutresultatet som varumärkeskonsulterna levererade?  

 Hur kan varumärkeskonsulterna skapa mervärde i processen, till er fördel? 

Kommunikation  

 Hur uppfattar ni kommunikationen genom varumärkesbyggandet mellan er och 

varumärkeskonsulter, hade ni bra kontakt genom processens gång.  



 Uppstod det några problem i kommunikationen eller arbetssätt under processen och 

samarbetet med varumärkeskonsulterna? 

Identitet  

 På vilket sätt är varumärkesidentiteten viktig för er? 

 Har ni någon speciell varumärkesidentitet som speglas i företaget?  

 Finns det några specifika värden ni vill förmedla till konsumenten med hjälp av 

varumärkesidentiteten? Tycker ni att ert varumärke lyckats spegla de värden som ni vill 

förmedla efter varumärkesbyggande processen? 

 Uppfattar ni att varumärket mötte kundens förväntningar efter processens gång? 

  Hur mäter ni kunderna upplevda kvalitet?( själva upplevelsen av utförande, varaktighet, 

pålitlighet och servicevänlighet)? 

 Hur aktivt arbetar ni med att upprätthålla, kommunicera och bygga upp er identitet? 

 

Implementering 

 Hur har ni implementerat det utarbetade varumärket? Gjorde ni det tillsammans med 

varumärkeskonsulter eller själva? 

 Positionerade ni ert varumärke annorlunda efter varumärkesprocessen?  

 Hur har ni arbetat med varumärkesbyggande program? (Alltså Inte bara genom 

marknadsföring utan även genom publicitet, förpackningar, direktmarknadsföring, flag- ship 

stores, internet och sponsorer) 

 

Kundens uppfattningar efter varumärkesbyggande 

 Hur tror ni era kunder uppfattar ert varumärke, och hur har ni skapat dessa uppfattningar av vad 

kunden har för bild (ex: via marknadsundersökningar eller liknande)? 

 Vad vill ni att kunden ska ha för association till ert varumärke? 

 Har ni försökt skapa något slags mervärde för kunden? På vilket sätt?  

 Vad anser ni är viktigt för att skapa en god relation till era kunder?  

 



Bilaga 3. Undersökning av konsumentens varumärkeskännedom 3  

   

 1. Varumärkeskännedom hos konsumenten  

  

Vi ska undersöka hur samarbetet mellan varumärkeskonsulter och deras uppdragsgivare fungerar. För att se om deras samarbetsprocess 
har fungerat kommer utfallet att undersökas genom att fråga slutkonsumenten. Det vill säga dig. 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om du vill ta dig tid att svara på några korta frågor. 
Tack på förhand // Julia Granath och Veronika Wiig 

 

 
 

  
1. Vilket är den första fackorganisationen för studenter och akademiker som du tänker på? * 

 
  

 
 

  
 

  

2. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid medlemskap i en facklig organisation (sätt 1 på den du 
anser har högst prioritet och 6 på den du anser har lägst prioritet etc) * 

Information 
 

Kvalitet 
 

Pris 
 

Service 
 

Tillgänglighet 
 

Utbud 
 

 

  

 
 

  
 

  

3. På skala ett till fem hur väl känner du till Saco, Sveriges akademiker centralorganisation? (5 är det som 
prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 
 

  
 

  

4. Anser du det att är viktigt att den fackliga organisationen du är medlem i kommunicerar ett välkänt 
varumärke? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Om Ja eller Nej, varför? 

        

  

 
 

  
 

  5. Nämn tre ord som du associerar med Saco *   



 
 
 

  
 

  

6. På en skala från ett till fem hur mycket kunskap anser du att Saco kan erbjuda dig som medlem? (5 är det 
som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 
 

  
 

  

7. På en skala från ett till fem hur upplever du kvalitén i Saco:s verksamhet? (5 är det som prioriteras högst 
och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 
 

  
 

  

8. På en skala från ett till fem hur stort förtroende har du för Saco? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det 
som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 
 

  
 

  

9. På en skala mellan ett till fem hur trovärdiga anser du Saco är i sitt arbete? (5 är det som prioriteras högst 
och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 
 

  
 

  

10. På en skala mellan ett till fem hur stor roll anser du att Saco har för studenter och akademiker? (5 är det 
som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

 

 



Bilaga: 4 

 

Enkätundersökning Scania  

  

  

  
1. Vilket är det första varumärket du tänker på inom lastbilsbranschen? * 

 
  

  

  
 

  

2. Rangordna följande företag utifrån din kännedom om respektive varumärke (sätt 1 på den du har mest 
kännedom om och 3 på den som du har minst kännedom om) * 

Volvo 
 

Scania 
 

Mercedes-Benz 
 

 

  

  

  
 

  

3. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid köp av tjänst/produkt? (sätt 1 på den du anser har högst 
prioritet och 6 på den du anser har lägst prioritet etc) * 

Information 
 

Kvalitet 
 

Pris 
 

Service 
 

Tillgänglighet 
 

Utbud 
 

 

  

  

  
 

  

4. Är ett välkänt varumärke en viktig faktor för dig vid köp av tjänst/produkt inom lastbilsbranchen? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Om Ja/Nej, varför?  

        

  

  

  
 

  5. Nämn tre ord som du associerar med varumärke Scania *   



 
  

  
 

  

6. På skala 1 till 5. Hur stort förtroende känner du för Scania? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som 
prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

7. På skala 1 till 5. Hur upplever du Scanias kvalitet? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som 
prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

8. På skala 1 till 5. Hur upplever du Scanias service? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som 
prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

9. Upplever du att du blir lika bemött på alla Scanias serviceställen? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Om Ja/Nej, Varför? 

        

  

  

  
 

  

10. Hur väl känner du att Scania bryr sig om dig som kund på en skala 1 till 5? (5 är det som prioriteras högst 
och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

11. Hur stolt är du över ditt Scania fordon? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) * 

 1                        2                        3                        4                        5                       
 Vet 

ej                  

 Har 
inget 

Scania 
Fordon 

 

   

 



 

Bilaga: 5 

 

Enkätfrågor Naturhistoriska   

 
1. Varumärkeskännedom hos konsumenten  

  

Vi ska undersöka hur samarbetet mellan varumärkeskonsulter och deras uppdragsgivare fungerar. För att se om deras samarbetsprocess 
har fungerat kommer utfallet att undersökas genom att fråga slutkonsumenten. Det vill säga dig. 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om du vill ta dig tid att svara på några korta frågor. 
Tack på förhand // Julia Granath och Veronika Wiig 

 

  
1. Vilket är det första museet du kommer att tänka på? * 

 
  

  

  
 

  

2. Rangordna följande museer utifrån din kännedom om respektive varumärke (sätt 1 på den du har minst 
kännedom om och 5 på den som du har högst kännedom om etc). 

Historiska Museet 
 

Nationalmuseum 
 

Naturhistoriska Museet 
 

Tekniska Museet 
 

Moderna Museet 
 

 

  

  

  
 

  

3. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid köp av tjänst/produkt? (sätt 1 på den du anser har lägst 
prioritet och 6 på den du anser har högst prioritet etc) * 

Information 
 

Kvalitet 
 

Pris 
 

Service 
 

Tillgänglighet 
 

Utbud 
 

 

  

  

  
 

  

4. Spelar ett välkänt varumärke roll vid val av fritidsaktiviter? (som museebesök, simhall etc.) * 

 Ja 

 Nej 

 Ingen kommentar 

 Om Ja eller Nej, Varför? 

  



        

  

  
 

  
5. Nämn tre ord som du associerar med varumärket Naturhistoriska Riksmuseet? * 

 
  

  

  
 

  

6. På skala ett till fem hur stort förtroende känner du för Naturhistoriska Riksmuseet? (1 är lägst på skalan 
och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

7. På en skala från ett till fem hur pålitlig kunskap inom naturvetenskapen upplever du att Naturhistoriska 
Riskmuseet förmedlar?(1 är lägst på skalan och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

8. På en skala från ett till fem hur upplever du servicen på Naturhistoriska Riskmuseet?(1 är lägst på skalan 
och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

9. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska Riksmuseet har skapat facination under ditt 
besök? (1 är lägst på skalan och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

10. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska Riksmuseet har förmedlat entusiasm under 
ditt besök? (1 är lägst på skalan och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

  

  

  
 

  

11. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska Riksmuseet har förmedlat och skapat 
nyfikenhet under ditt besök? (1 är lägst på skalan och 5 är högst) * 

 1       2       3       4       5       Vet ej 
 

   

 



Bilaga: 6  
 
 Page 1. Varumärkeskännedom hos konsumenten 

     1. Vilket är den första fackorganisationen för studenter och akademiker som du tänker på?  

 
   1.  kjlkjlkjlk 

 

 
   2.  Saco 

 

 
   3.  SACO 

 

 
   4.  SACO 

 

 
   5.  Saco 

 

 
   6.  SACO 

 

 
   7.  civilekonomerna 

 

 
   8.  saco 

 

 
   9.  Saco 

 

 
   10.  saco 

 

 
   11.  SFS 

 

 
   12.  Tria 

 

 
   13.  Saco 

 

 
   14.  Saco 

 

 
   15.  saco 

 

 
   16.  Sulf 

 

 
   17.  SULF, Sveriges universitetslärarförbund 

 

 
   18.  Lärarnas riksförbund 

 

 
   19.  sulf 

 

 
   20.  SACO 

 

 
   21.  Saco 

 

 
   22.  SACO 

 

 
   23.  SULF 

 

 
   24.  SACO 

 

 
   25.  SULF 

 

 
   26.  SACO/Sveriges Ingenjörer 

 

 
   27.  SACO-SULF 

 

 
   28.  saco 

 

 
   29.  SACO 

 

 
   30.  Saco 

 

 
   31.  SACO 

 

 
   32.  SACO 

 

 
   33.  kan ingen 

 

 
   34.  sulf 

 

 
   35.  sulf 

 

 
   36.  LR 

 

 
   37.  Saco 

 

 
   38.  SACO 

 

 
   39.  SULF 

 

 
   40.  Saco 

 

 
   41.  saco 

 



 
   42.  SACO 

 

 
   43.  Lärarförbundet 

 

 
   44.  SACO 

 

 
   45.  ingen ?? 

 

 
   46.  civilekonomerna, jusek, saco 

 

 
   47.  SACO 

 

 
   48.  SACO 

 

 
   49.  Saco 

 

 
   50.  SULF 

 
Number of Respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     2. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid medlemskap i en 
facklig organisation (sätt 1 på den du anser har högst prioritet och 6 på den du 
anser har lägst prioritet etc) 

Response  
average 

 Response 
total 

Information     
 

3.34 167 

Kvalitet     
 

2.14 107 

Pris     
 

4.62 231 

Service     
 

2.56 128 

Tillgänglighet     
 

3.44 172 

Utbud     
 

4.90 245 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     3. På skala ett till fem hur väl känner du till Saco, Sveriges 
akademiker centralorganisation? (5 är det som prioriteras högst och 1 är 
det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
12.00% 6 

2 
 

 
8.00% 4 

3 
 

 
20.00% 10 

4 
 

 
28.00% 14 

5 
 

 
30.00% 15 

Vet ej 
 

 
2.00% 1 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     4. Anser du det att är viktigt att den fackliga organisationen du är 
medlem i kommunicerar ett välkänt varumärke? 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

Ja  
 

48.00% 24 

Nej  
 

10.00% 5 

Vet ej  
 

16.00% 8 



Det ger en tydlig röst i 
debatten  

 
2.00% 1 

för att attrahera 
medlemmar och 

kunna agera som en 
stark kraft bland olika 

arbetsmarknadsparter  

 
2.00% 1 

som ett sätt att 
rekrytera nya 

medlemmar, profilera 
sig mot beslutsfattare, 

agera aktivt mot 
media med mera  

 
2.00% 1 

Jag är inte medlem.  
 

2.00% 1 

Nej! Det viktiga är att 
den fackliga 

organisationen 
bedriver ett gott 
fackligt arbete i 

förhållande till sina 
medlemmar.  

 
2.00% 1 

Jag tror de har större 
chans att få igenom 
sina synpunkter då. 

Folk lyssnar till dem.  

 
2.00% 1 

Frågor måste vara 
läsbara. Omöjligt att 

välja ett alternativ och 
sedan förklara. 

Formuläret gör det 
också omöjligt att 

svara adekvat på fråga 
2  

 
2.00% 1 

Ja, det är viktigt för 
medlemsrekryteringen 

och för att man skall 
stå stark gentemot 

arbetsgivaren  

 
2.00% 1 

Varumärket uttrycke 
vad organisationen 

står för.  
 

2.00% 1 

Ett känt varumärke 
kan hjälpa till att 

framföra 
medlemmarnas krav.  

 
2.00% 1 

Varumärkestänket får 
inte gå så långt att 
man märker att här 

försöker man sälja in 
ett varumärke, då 

sjunker mitt 
förtroende.  

 
2.00% 1 

Koppling till nyttan  
 

2.00% 1 

Visst är varumärket i 
sig viktigt, men 
viktigare är att 

förbundet har ett 
mycket gott fackligt 

arbete. Det innebär att 
innehållet är viktigare 

än förpackningen.  

 
2.00% 1 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 



     5. Nämn tre ord som du associerar med Saco  

 
   1.  khjdaljHOIDhoij 

 

 
   2.  kompetens, Anna Ekström, utbildning 

 

 
   3.  Anna Ekström Gunnar Wetterberg Akademiker 

 

 
   4.  Akademiker, bra betalt, drifttig lednng 

 

 
   5.  Har inte några ord 

 

 
   6.  

akademiskt, centralstyrt, Har varit med i Saco i 40 år men inte fått hjälp den enda gång jag behövde 
det.  

 
   7.  vet ej 

 

 
   8.  utbildning, kompetens,höginkomsttagare 

 

 
   9.  Fackförening, akademiker, Anna Ekström 

 

 
   10.  akademiker förvaltning fackförening 

 

 
   11.  Kompetens, oberoende, professionalism 

 

 
   12.  Akademiker, marginalskatter, försäkringsmässighet 

 

 
   13.  Studenter, Universitet, Studiestöd 

 

 
   14.  Akademisk Framåtsyftande Trygghet 

 

 
   15.  Akademiker Samhällspolitik Individuelle lösningar 

 

 
   16.  

Paraplyorganisation Förhandlingskartell Samhällsdebattör Tillägg till fråga 6: Den enskilda personen är 
medlem i sin fackliga organisation, t ex JUSEK. JUSEK är i sin tur medlem i SACO.  

 
   17.  Akademiker, Yrkesförbund, reallöneutveckling 

 

 
   18.  akademiker ekström profesionalism 

 

 
   19.  Kvalité, saklighet, medvetenhet 

 

 
   20.  Akademiker Facklig verksamhet Kompetens 

 

 
   21.  utbildning, lön, akademiker 

 

 
   22.  paraplyorganisation organiserar akademiker något till höger politiskt 

 

 
   23.  facklig organisation, akademiker, höglöneförbund 

 

 
   24.  Akademiker Opolitiskt Starka 

 

 
   25.  Akademiker, stockholmsorganisation, debatt 

 

 
   26.  universitet, utbildning, tyngd 

 

 
   27.  Kompetens. Dealaktighet. Närvaro. 

 

 
   28.  akademiker samlingsnam professionella 

 

 
   29.  Akademiker, opolitisk, förbund 

 

 
   30.  Lönerörelser Universitetsläraren Universitet 

 

 
   31.  Akademiker Offentlig verksamhet Relativt låg lön 

 

 
   32.  aldrig hört talas om dem 

 

 
   33.  kunnighet inflytande pålitlighet 

 

 
   34.  akademiker konservativt solid 

 

 
   35.  akademiker, stor, robust 

 

 
   36.  Akademiker, opinonsbildare, samhällsaktör 

 

 
   37.  Akademi Forskning Utbildning 

 

 
   38.  Akademiker Fackförbund Förhandlingar 

 

 
   39.  kunskap anna ekström modernt 

 

 
   40.  anna ekström akademiker a-kassa 

 

 
   41.  Löneförhandling, arbetsmiljö, utbildning 

 

 
   42.  Kapitalism, girighet, översitteri 

 

 
   43.  Akademiker, samhällsdebatt, utbildning 

 



 
   44.  Har aldrig hört talas om Saco. 

 

 
   45.  kunskap, lobbying, drivande 

 

 
   46.  Kunniga, korrekta, integritet 

 

 
   47.  Akademiker, professionell, pålitlig 

 

 
   48.  snobbig, professionell ,vet bästattityd 

 

 
   49.  central, stor, akademiker 

 

 
   50.  akademiker, fack, lön 

 
Number of Respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     6. På en skala från ett till fem hur mycket kunskap anser du att Saco 
kan erbjuda dig som medlem? (5 är det som prioriteras högst och 1 är 
det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
18.00% 9 

3 
 

 
18.00% 9 

4 
 

 
30.00% 15 

5 
 

 
14.00% 7 

Vet ej 
 

 
20.00% 10 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     7. På en skala från ett till fem hur upplever du kvalitén i Saco:s 
verksamhet? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras 
lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
6.00% 3 

3 
 

 
28.00% 14 

4 
 

 
32.00% 16 

5 
 

 
14.00% 7 

Vet ej 
 

 
20.00% 10 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     8. På en skala från ett till fem hur stort förtroende har du för Saco? (5 
är det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
4.00% 2 

2 
 

 
8.00% 4 

3 
 

 
20.00% 10 

4 
 

 
42.00% 21 



5 
 

 
20.00% 10 

Vet ej 
 

 
6.00% 3 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     9. På en skala mellan ett till fem hur trovärdiga anser du Saco är i sitt 
arbete? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras 
lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
1.96% 1 

2 
 

 
9.80% 5 

3 
 

 
19.61% 10 

4 
 

 
47.06% 24 

5 
 

 
17.65% 9 

Vet ej 
 

 
3.92% 2 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     10. På en skala mellan ett till fem hur stor roll anser du att Saco har 
för studenter och akademiker? (5 är det som prioriteras högst och 1 är 
det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
6.00% 3 

2 
 

 
10.00% 5 

3 
 

 
20.00% 10 

4 
 

 
38.00% 19 

5 
 

 
16.00% 8 

Vet ej 
 

 
10.00% 5 

Number of respondents 50 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

 

 

 



Bilaga: 7 

Page 1.  

     1. Vilket är det första varumärket du tänker på inom lastbilsbranschen? 

 
   1.  scania 

 

 
   2.  scania 

 

 
   3.  ICA 

 

 
   4.  volvo 

 

 
   5.  scania 

 

 
   6.  Scania 

 

 
   7.  volvo 

 

 
   8.  Bring (gamla Box som nu bytt namn) 

 

 
   9.  DHL 

 

 
   10.  Volvo 

 

 
   11.  Scania 

 

 
   12.  Scania 

 

 
   13.  Scania 

 

 
   14.  Volva 

 

 
   15.  scania 

 

 
   16.  Scania 

 

 
   17.  Volvos timmerbilar 

 

 
   18.  Volvo 

 

 
   19.  vokvo 

 

 
   20.  coca cola 

 

 
   21.  Scania 

 

 
   22.  Volvo 

 

 
   23.  volvo 

 

 
   24.  volvo 

 

 
   25.  Volvo 

 

 
   26.  Scania 

 

 
   27.  scania 

 

 
   28.  scania, volvo 

 

 
   29.  Scania 

 

 
   30.  volvo 

 

 
   31.  volvo 

 

 
   32.  scania 

 

 
   33.  Scania 

 

 
   34.  Volvo 

 

 
   35.  Scania 

 

 
   36.  ASG 

 

 
   37.  Scania 

 

 
   38.  sisu 

 

 
   39.  scania 

 

 
   40.  volvo 

 

 
   41.  Scania 

 



 
   42.  volvo 

 

 
   43.  Volvo 

 

 
   44.  scania 

 
Number of Respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     2. Rangordna följande företag utifrån din kännedom om respektive 
varumärke (sätt 1 på den du har mest kännedom om och 3 på den som du har 
minst kännedom om)  

Response  
average 

 Response 
total 

Volvo     
 

1.55 68 

Scania     
 

1.50 66 

Mercedes-Benz     
 

2.95 130 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     3. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid köp av 
tjänst/produkt? (sätt 1 på den du anser har högst prioritet och 6 på den du 
anser har lägst prioritet etc) 

Response  
average 

 Response 
total 

Information     
 

4.91 216 

Kvalitet     
 

1.39 61 

Pris     
 

3.20 141 

Service     
 

2.68 118 

Tillgänglighet     
 

3.80 167 

Utbud     
 

5.02 221 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     4. Är ett välkänt varumärke en viktig faktor för dig vid köp av 
tjänst/produkt inom lastbilsbranchen? 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

Ja  
 

52.94% 27 

Nej  
 

11.76% 6 

Vet inte  
 

13.73% 7 

du vet då i regel om det 
funkar el. ej  

 
1.96% 1 

De spelar ingen roll om de 
är känt, så länge de är bra.  

 
1.96% 1 

det är viktigt eftersom man 
ofta jobbar över stora 

områden å då är beroende 
av att det finns gott om 

serviceställen  

 
1.96% 1 

välkänt vaumärke e inte 
alltid samma som en bra 

produkt  
 

1.96% 1 

Varumärket i sig är 
ointressant, men de 

faktorer man vill åt vid ett 
köp av en produkt/tjänst 

 
1.96% 1 



kan ju göra varumärket 
välkänt. Det är kvaliten 

bakom varumärket man 
köper men utan kavliten 

skulle nog varumärket inte 
vara välkänt, därför både ja 

och nej.  
För att ett välkänt 

varumärke har antagligen 
blivit känt pga att dem har 

skött sej bra.  

 
1.96% 1 

det är chaufförerna som ska 
leverera varorna som är en 

viktig faktor  
 

1.96% 1 

Snarare kontakter som styr 
mina val.  

 
1.96% 1 

Ett välkänt varumärke 
behöver inte vara ett bra 

varumärke. Mindre kända, 
lägre priser kan vara väl så 

bra, det handlar om att 
våga prova på olika 

varumärken då det ofta 
skilljer mkt i pris.  

 
1.96% 1 

Själv är jag bara anställd 
och köper inga 

produkter/tjänster själv 
däremot uppskattar jag 

etablerade varumärke då 
jag exempelvis kör en bil 
eller använder mig av en 

gps.  

 
1.96% 1 

Tillgänglighet  
 

1.96% 1 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     5. Nämn tre ord som du associerar med varumärke Scania  

 
   1.  Svenskt bra service hög kvalite 

 

 
   2.  kvalite styrka problemfri 

 

 
   3.  Stor hållbar motor 

 

 
   4.  V8, dåliga växellådor, dyr 

 

 
   5.  rymlig stabil på vägen service 

 

 
   6.  Kvalitet Säkerhet Trygghet 

 

 
   7.  vattenskalle, v8 å lastbilar 

 

 
   8.  Svenskt, Pålitligt, god kvalité 

 

 
   9.  Model, kraft och märke 

 

 
   10.  Lastbil, kvalite, service 

 

 
   11.  V8, Stil, Kvallite 

 

 
   12.  Kvalite. Bra service. Känsla. 

 

 
   13.  Robust Driftsäker Smidig 

 

 
   14.  V8,Scania gripen,Nosbil. 

 

 
   15.  Komfort, stabilitet, smidighet 

 

 
   16.  Stark, hållbar, bra körkvalite´t. 

 

 
   17.  vet ej 

 

 
   18.  Stabil, tyst, dock en hel del drivlinekrångel tyvärr. 

 



 
   19.  en bra bil 

 

 
   20.  lastbil bäst v8 

 

 
   21.  Kvalitet, styka, pålitlighet 

 

 
   22.  Dyrt Dyrt Plastigt 

 

 
   23.  prestanda styrka å ett gött ljud 

 

 
   24.  saab lastbil släp 

 

 
   25.  V8, Kvlitet, styrka 

 

 
   26.  stark säker hållbar 

 

 
   27.  Skåne Södertälje V8 

 

 
   28.  slitstark komfortabel v8 

 

 
   29.  Kvalité, prestanda, framtidstro 

 

 
   30.  stark motor liten hytt (mindre en volvo) bra servis 

 

 
   31.  snygga, gött me V8, lite dålig drivlina, bra komfort, men mindre bra kylskåp! 

 

 
   32.  pålitlig, utbud, stil 

 

 
   33.  svensk,stabil,v8 

 

 
   34.  Jobbig växellåda sättet som dom placerat stereo på jobbig att kolla oljan på 

 

 
   35.  V8,Kvalitet,snygg 

 

 
   36.  svensk bra snygg 

 

 
   37.  Styrka kvalite å god service !!! 

 

 
   38.  V8 bränslesnål trevlig att köra 

 

 
   39.  trygg, stark, trång 

 

 
   40.  stötig bränslesnål stadig 

 

 
   41.  Kvalitè. Känsla. V8 

 

 
   42.  V8, Plast, verkstadsbesök 

 

 
   43.  V8 

 

 
   44.  ............................................... 

 
Number of Respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     6. På skala 1 till 5. Hur stort förtroende känner du för Scania? (5 är 
det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
6.25% 3 

2 
 

 
6.25% 3 

3 
 

 
10.42% 5 

4 
 

 
35.42% 17 

5 
 

 
31.25% 15 

Vet ej 
 

 
10.42% 5 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     7. På skala 1 till 5. Hur upplever du Scanias kvalitet? (5 är det som 

prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
4.44% 2 



2 
 

 
6.67% 3 

3 
 

 
8.89% 4 

4 
 

 
33.33% 15 

5 
 

 
33.33% 15 

Vet ej 
 

 
13.33% 6 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     8. På skala 1 till 5. Hur upplever du Scanias service? (5 är det som 
prioriteras högst och 1 är det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
2.22% 1 

2 
 

 
6.67% 3 

3 
 

 
17.78% 8 

4 
 

 
20.00% 9 

5 
 

 
26.67% 12 

Vet ej 
 

 
26.67% 12 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     9. Upplever du att du blir lika bemött på alla Scanias serviceställen?  
% of 

 Respondents  
Number of 

 Respondents  

Ja  
 

31.82% 14 

Nej  
 

18.18% 8 

Vet inte  
 

43.18% 19 

kör volvo för tillfället  
 

2.27% 1 

det är väldigt individuellt  
 

2.27% 1 

Dom norrländska är MKT 
trevligare  

 
2.27% 1 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     10. Hur väl känner du att Scania bryr sig om dig som kund på en skala 
1 till 5? (5 är det som prioriteras högst och 1 är det som prioriteras 
lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
6.67% 3 

2 
 

 
4.44% 2 

3 
 

 
17.78% 8 

4 
 

 
33.33% 15 



5 
 

 
13.33% 6 

Vet ej 
 

 
24.44% 11 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     11. Hur stolt är du över ditt Scania fordon? (5 är det som prioriteras 
högst och 1 är det som prioriteras lägst) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
4.55% 2 

2 
 

 
2.27% 1 

3 
 

 
9.09% 4 

4 
 

 
9.09% 4 

5 
 

 
29.55% 13 

Vet ej 
 

 
2.27% 1 

Har inget Scania Fordon 
 

 
43.18% 19 

Number of respondents 44 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

 

  



Bilaga:  8 
 
 
 
Varumärkeskännedom hos konsumenten 

     1. Vilket är det första museet du kommer att tänka på? 

 
   1.  naturhistoriska 

 

 
   2.  Moderna 

 

 
   3.  Wasamuseet 

 

 
   4.  Naturhistoriska 

 

 
   5.  Naturhistoriska museet 

 

 
   6.  Wasamuseet 

 

 
   7.  Wasa museét 

 

 
   8.  Tekniska museet 

 

 
   9.  Moderna Museet 

 

 
   10.  vasa 

 

 
   11.  Naturhistoriska Museet 

 

 
   12.  Naturhistoriska Museet 

 

 
   13.  vasa 

 

 
   14.  Naturhistoriska 

 

 
   15.  Gamlia, Umeå 

 

 
   16.  Naturhistoriska 

 

 
   17.  tekniska 

 

 
   18.  Naturhistoriska museet 

 
Antal respondenter  18 

Antal respondenter som inte svarade 0 
 

     2. Rangordna följande museer utifrån din kännedom om respektive 
varumärke (sätt 1 på den du har minst kännedom om och 5 på den som du har 
högst kännedom om etc). 

Response  
average 

 Response 
total 

Historiska Museet     
 

3.22 58 

Nationalmuseum     
 

4.11 74 

Naturhistoriska Museet     
 

1.72 31 

Tekniska Museet     
 

2.56 46 

Moderna Museet     
 

3.39 61 

Antal respondenter 18 

Antal respondenter som inte svarade  0 
 

     3. Rangordna alternativen efter vad du prioriterar vid köp av 
tjänst/produkt? (sätt 1 på den du anser har lägst prioritet och 6 på den du 
anser har högst prioritet etc) 

Response  
average 

 Response 
total 

Information     
 

4.78 86 

Kvalitet     
 

2.06 37 

Pris     
 

2.17 39 



Service     
 

3.61 65 

Tillgänglighet     
 

3.67 66 

Utbud     
 

4.72 85 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     4. Spelar ett välkänt varumärke roll vid val av fritidsaktiviter? (som 
museebesök, simhall etc.) 

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

Ja  
 

33.33% 7 

Nej  
 

28.57% 6 

Ingen kommentar  
 

23.81% 5 

Oftast när det är en välkänt 
varumärke så kan man 

redan där få en uppfattning 
om det är kvalité på deras 

tjänst eller inte.  

 
4.76% 1 

Kännedom, man tror att det 
är bra, status  

 
4.76% 1 

Ja så tillvida att jag vet vad 
det är jag betalar för.  

 
4.76% 1 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     5. Nämn tre ord som du associerar med varumärket Naturhistoriska Riksmuseet? 

 
   1.  kosmonova hjärna valskelett 

 

 
   2.  film djur intressant 

 

 
   3.  Intressant, varierande, barnvänligt. 

 

 
   4.  dinosaurier, cosmonova, djur 

 

 
   5.  dinosaurier, cosmonova, sthlms universitet 

 

 
   6.  Vet ej 

 

 
   7.  museum, historia, natur 

 

 
   8.  vagt innehåll, gammalt, ointressant 

 

 
   9.  vet inga 

 

 
   10.  upptäkter, lärande, nyfiken. 

 

 
   11.  cosmonova, barn, natur 

 

 
   12.  cosmonova, rymdstenar,pampig byggnad 

 

 
   13.  Cosomonova, Universum, Dinosaurier 

 

 
   14.  Djur, Cosmonova & historia 

 

 
   15.  djur, upplev, barn 

 

 
   16.  natur, miljö, utställning 

 

 
   17.  natur, histotik 

 

 
   18.  spännande, intressant, roligt 

 
Number of Respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     6. På skala ett till fem hur stort förtroende känner du för 
Naturhistoriska Riksmuseet? (1 är lägst på skalan och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  



1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
5.26% 1 

3 
 

 
21.05% 4 

4 
 

 
10.53% 2 

5 
 

 
26.32% 5 

Vet ej 
 

 
36.84% 7 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     7. På en skala från ett till fem hur pålitlig kunskap inom 
naturvetenskapen upplever du att Naturhistoriska Riskmuseet 
förmedlar?(1 är lägst på skalan och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
5.26% 1 

2 
 

 
0.00% 0 

3 
 

 
10.53% 2 

4 
 

 
10.53% 2 

5 
 

 
31.58% 6 

Vet ej 
 

 
42.11% 8 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     8. På en skala från ett till fem hur upplever du servicen på 
Naturhistoriska Riskmuseet?(1 är lägst på skalan och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
0.00% 0 

3 
 

 
22.22% 4 

4 
 

 
11.11% 2 

5 
 

 
5.56% 1 

Vet ej 
 

 
61.11% 11 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     9. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska 
Riksmuseet har skapat facination under ditt besök? (1 är lägst på skalan 
och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
5.56% 1 

3 
 

 
11.11% 2 



4 
 

 
27.78% 5 

5 
 

 
5.56% 1 

Vet ej 
 

 
50.00% 9 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     10. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska 
Riksmuseet har förmedlat entusiasm under ditt besök? (1 är lägst på 
skalan och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
5.56% 1 

3 
 

 
16.67% 3 

4 
 

 
22.22% 4 

5 
 

 
5.56% 1 

Vet ej 
 

 
50.00% 9 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
 

     11. På en skala från ett till fem hur upplever du att Naturhistoriska 
Riksmuseet har förmedlat och skapat nyfikenhet under ditt besök? (1 är 
lägst på skalan och 5 är högst)  

% of 
 Respondents  

Number of 
 Respondents  

1 
 

 
0.00% 0 

2 
 

 
0.00% 0 

3 
 

 
27.78% 5 

4 
 

 
16.67% 3 

5 
 

 
5.56% 1 

Vet ej 
 

 
50.00% 9 

Number of respondents 18 

Number or respondents who skipped this question 0 
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