
 

 
 

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

 
 
 
 

Louise Grännsjö & Johanna Henriksen 
 

 
Varumärket som strategisk resurs 

 
Fyra värmländska varumärken och deras koppling till 

regionen 
 
 
 

The Brand as a Strategic Resource 
 

The link between four Värmland brands and the region 
 
 

C-uppsats 
Informationsprogrammet 

 
 

Datum: 2006-06-08 
Handledare: Christian Christensen 
Examinator: Patrik Wikström  



 2

Abstract 
 

The purpose of this essay is to investigate how four companies in Värmland, Sweden, are 

working strategically with their brands. This is a qualitative method in which we have used a 

combination of interviews and literature review in order to investigate the link between brands 

and the Karlstad region.  

 

Even though there is a huge interest in brands, there are only a few companies who can 

describe clearly what their own brand represents. This probably due to the fact that the brand 

is still regarded as a tactical tool, rather than as a strategic one. Because of this we find it very 

interesting to investigate how organizations in Värmland think about this issue. Are brands 

regarded as a strategic resource, and how strong is the link between their brands and the 

region? 

 

The result indicate that organizations are working strategically with their brands, but they can 

still get better. Working with brands is a long-term work and the result can not be shown 

directly. Economic resources and old traditions limit the divisions which work with marketing 

and their possibilities to develop the brand in becoming an important part of success. Working 

with brands is a never-ending job, and you must always struggle forward. There is no model 

for building a strong brand, but we know that a clear vision is a basic condition. 

 

 
Louise Grännsjö & Johanna Henriksen 
Karlstad, June 2006 



 3

Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur fyra värmländska organisationer arbetar med 

sitt varumärke och hur de ser på varumärket som strategisk resurs. Med hjälp av en kvalitativ 

metod, i form av intervjuer i kombination med litteraturstudier har vi även tittat på deras 

varumärkens koppling till regionen.  

 

Trots att intresset för varumärken är stort, är det få företag som faktiskt kan redogöra för vad 

det egna varumärket egentligen står för. Detta beror förmodligen på att varumärket 

fortfarande på många håll betraktas som ett taktiskt hjälpmedel snarare än en strategisk resurs. 

Därför tycker vi att det är intressant att titta på hur man ser på detta i värmländska 

organisationer. Betraktas varumärket som en strategisk resurs, hur hög dignitet har den och 

hur stark är kopplingen till regionen? 

 

Resultatet visar att samtliga av de berörda organisationerna arbetar strategiskt med 

varumärket men de kan bli bättre. Varumärkesarbete är mycket långsiktigt och resultaten går 

knappast att se över en natt. Ekonomiska resurser och gamla traditioner begränsar 

informations-/marknadsavdelningarnas möjligheter att utveckla varumärket ytterligare och bli 

en avgörande framgångsfaktor. Varumärkesarbete blir aldrig fullbordat, man måste hela tiden 

sträva framåt. Det finns ingen fullständig mall för vad som kännetecknar ett starkt varumärke, 

men att ha en tydlig vision har visat sig vara en förutsättning.  

 

 
Louise Grännsjö & Johanna Henriksen 
Karlstad, Juni 2006 
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1 Inledning 
 
I inledningen redogör vi för bakgrunden till problemområdet, klargör syftet med uppsatsen samt valda 
frågeställningar och avgränsning. 
 

Varumärkets värdeskapande förmåga har under senare år blivit mycket uppmärksammad och 

är en av anledningarna till att många företag idag ser varumärkesuppbyggnad som en 

strategisk fråga med hög dignitet. De senaste årens utveckling har lett till att synen på 

varumärket som konkurrensmedel har etablerats. Länge har företag som marknadsför 

konsumentprodukter haft den här synen men idag är det även många industri- och tjänste-

företag som börjat prioritera varumärken som konkurrensmedel och varumärkestänket har 

spridit sig till offentlig verksamhet. En av anledningarna kan vara att många företag och 

organisationer upplever en hårdare konkurrens och har insett värdet av att utveckla långsiktigt 

uthålliga konkurrensfördelar. 1  Även de svenska kommunerna märker av konkurrens, om 

investerarna, turismen och invånarna. Det är egentligen inget nytt att städer väljer att 

positionera sig för att klara konkurrensen, det som är nytt är dock att offentlig verksamhet mer 

och mer använder sig av marknadsföringens synsätt och metoder för att profilera sig.2 Mycket 

forskning har genomförts inom marknadsföring och varumärken, det är dock inte särskilt 

många som har forskat kring hur regional identitet påverkar varumärket. 

1.1 Bakgrund 
I början av 90-talet blev varumärken en angelägenhet både inom och utanför organisationen 

och idag har varumärkesdiskussionen utökats till att även omfatta styrelserum, konsulter och 

forskare. 3  Diskussionerna kring varumärkets värde har sedan dess bara ökat. Allt fler 

uppmärksammar varumärket som en värdefull tillgång och intresset har spridit sig till fler 

kretsar. 4  Successivt har företagsledare och marknadschefer börjat förstå innebörden av 

varumärket som strategisk resurs. Trots detta finns fortfarande många exempel på svenska 

små och stora företag som saknar en överordnad ideologi för hur varumärket ska integreras i 

affärsstrategin samt konkreta idéer och strategier för hur varumärket ska utvecklas och 

kapitaliseras.5 Denna bristande insikt tror Frans Melin, en av Nordens främsta forskare inom 

varumärkeområdet, beror på att man fortfarande ser på varumärket som ett taktiskt hjälpmedel 

                                                 
1 Melin (1999) 
2 Kavaratzis (2004) 
3 Uggla (2001), s.7 
4 Melin (1997), s. 3 
5 Uggla (2001), s. 7f 
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snarare än som strategisk tillgång. Trots detta ser man på många företag en viss förskjutning i 

intresse från materiella till immateriella tillgångar.6  

 

Idag är ett varumärke mer än bara produkten och den grafiska utformningen, ett varumärke 

laddas även med värderingar och immateriella värden. Genom varumärket speglas företagets 

identitet och genom det kommunicerar de med sin omvärld. I engelskan och allt oftare även i 

svenskan, används begreppet branding när man pratar om varumärkesbyggande. Branding 

står för att lansera, etablera och utveckla ett varumärke och har blivit en oerhört viktig aspekt i 

affärsverksamhet och många gånger avgörande för om ett företag blir framgångsrikt eller 

inte.7  

 

1.2 Frågeställning 
I vår uppsats kommer vi huvudsakligen att se på varumärket ur märkesinnehavarens 

perspektiv och vi har för avsikt att besvara följande frågor:  

 

Huvudfrågan för uppsatsen är: 

• Arbetar värmländska företag och organisationer med varumärket som 

strategiskt konkurrensmedel, och i så fall hur? 

 

Därutöver kommer vi att besvara följande: 

• Hur kommunicerar värmländska företag/organisationer sitt varumärke? 

(Bergviks köpcenter, Karlstads universitet, Löfbergs Lila och Karlstads 

kommun) 

• Hur ser varumärkesinnehavarna på varumärkets koppling till regionen? 

• Hur skiljer sig arbetet med att arbeta med varumärket i en offentlig 

respektive privat organisation? 

 

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att dra nya lärdomar om varumärkes-

byggande som ämnesområde, med en kombination av litteratur och verkliga exempel som 

utgångspunkt. Vi har för avsikt att undersöka hur värmländska aktörer ser på sitt varumärke 

                                                 
6 Melin (1997), s. 8 
7 Haig (2004), s. 5  
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som konkurrensmedel och strategisk resurs, samt identifiera och undersöka olika aspekter 

kring varumärkesbyggande och varumärkesvård.  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie av varumärkesbyggande i fyra organisationer i 

Karlstadregionen. Med en kombination av intervjuer och litteraturstudier ska vi titta på hur 

arbetet skiljer sig mellan olika organisationer, samt hur resultatet kan kopplas till tidigare 

forskning som gjorts om varumärken. Utifrån det är vi intresserade av att definiera det unika i 

varje organisations varumärkesarbete för att kunna göra en analys och jämförelse. Den 

kvalitativa metoden var ett naturligt val då vår intention är att gå på djupet med relativt få 

undersökningsenheter. Vad en kvalitativ studie är och hur vi har använt oss av den 

återkommer vi till i metodavsnittet. 

 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen har genomförts ur märkesinnehavarens perspektiv, och vi har därmed inte 

tagit någon hänsyn till hur konsumenten ser på de aktuella varumärkena. Vi har tittat på hur 

de olika organisationerna ser på varumärkets betydelse och potential. Däremot har vi inte lagt 

in någon värdering i vad som är rätt och fel. I analysen ligger fokus på skillnader och likheter, 

hur viktig regionen är för de olika aktörerna samt hur de har valt att ladda det egna 

varumärket. 

 

Benämningen varumärke används huvudsakligen i betydelsen konkurrensmedel, men det 

framgår av sammanhanget om varumärke syftar på trademark, registrerad rättighet eller 

brand, konkurrensmedel. Utgångspunkten för uppsatsen är ändå varumärket som konkurrens-

medel. 
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2 Värmländska varumärken 
 

I det här kapitlet följer en presentation av de organisationer vi har valt att intervjua, hur de är organiserade och 
vad de sysslar med. Informationen kommer dels från våra intervjuer, men även från organisationernas egna 
hemsidor och övrigt material som vi erhållit från respektive organisation. 
 

2.1 Karlstads kommun  
Karlstads kommun är en av Sveriges totalt 290 kommuner, med över 6 500 

anställda och nästan 82 000 invånare. Kommunen är en offentlig verksamhet 

och styrs enligt offentlighetsprincipen, som innebär att alla har möjlighet att 

ta del av kommunens handlingar och planer. Kommunen är demokratiskt styrd och leds av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som består av förtroendevalda politiker. 

Verksamheten samordnas av kommunledningskontoret som består av informationsenheten 

och enheterna tillväxtcentrum, ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt arbetsgivarpolitik 

och koncernstöd. Sedan är själva verksamheten fördelad på åtta förvaltningar, där varje 

förvaltning har en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för förvaltningens verksamhet.  

 
Karlstads Kommuns organisation: 

Kommunfullmäktige är högsta beslutande 

organ och består av 61 folkvalda 

ledamöter. Deras möten är öppna för 

allmänheten och direktsänds i Kunskaps-

radion. Kommunrevisionen är de som 

granskar kommunens verksamhet, 

kommunstyrelsen är det ledande organet. 

Kommunledningskontoret är direkt 

underställt kommunstyrelsen och 

Figur 4 8     verkställer dess beslut. Nämnderna  

ansvarar för respektive verksamhetsområden och den tillhörande förvaltningen verkställer 

nämndens beslut.  

 

Dessutom finns det ett antal kommunala bolag i verksamheten som ingår i koncernen 

Karlstads kommun, nämligen Karlstads stadshus AB, Karlstads bostads AB, Karlstads Elnät 

                                                 
8 www.karlstad.se/ko/forvaltning/organisation/index.shtml  

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Nämnder 

Kommunrevisionen 

Förvaltningar 

Kommunledningskontoret 
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AB, Karlstads Energi AB, AB Karlstads Studentbostäder, Karlstads Parkerings AB, 

Mariebergsskogen AB. Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser och det är 

moderbolaget Karlstads Stadshus AB som samordnar koncernens verksamhet. Karlstads 

kommun arbetar för kommunens invånare och ansvarar för många olika verksamheter, allt 

från barnomsorg och skola till äldreomsorg. Kommunen har även ansvar för 

samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, kultur, fritid, med mera.  

 

Karlstad 100 000 är en vision och ett utvecklingsprogram för Karlstad. 

 
”Karlstad 100 000 är en vision som står för mer än 100 000 människor. Människorna är det centrala, 

navet som får hjulen att snurra. Men det uttrycker också det värmländska kynnet där allting är möjligt 

och solen skiner även en regnig dag. Det handlar både om att hitta ny växtkraft och utveckla det 

etablerade. Allt för att människor och verksamheter ska kunna förverkliga sina drömmar i Karlstad.”9 

 

Kommunen har tagit fram fyra starka utvecklingsområden som de anser stärker staden; 

universitetsstaden, skogshuvudstaden, tjänstestaden och besöksstaden Karlstad. De har alla 

uppgiften att stärka bilden av att Karlstad är en plats där människor kan växa. 

 

2.2 Karlstads universitet 
År 1999 blev Högskolan i Karlstad, Karlstads universitet. Därmed är de ett 

ungt universitet, något de även använder sig av i sin profilering. De vill vara 

ett ungt och öppet universitet där saker som kanske inte är möjliga på de 

äldre universiteten är möjliga. Här erbjuds 50 utbildningsprogram och 700 kurser i områden 

som humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård. På 

Karlstads universitet studerar omkring 10 000 studenter. Verksamheten styrs av regler och 

uppdrag som riksdag och regering lämnar till landets universitet och högskolor. Högsta 

beslutande organ är styrelsen till vilken regeringen utser ledamöter. I styrelsen sitter även 

ledamöter utsedda av Karlstads Studentkår samt personalorganisationerna vid Karlstads 

universitet och direkt under styrelsen finns rektor. Utbildning, forskning och samverkan med 

omvärlden bedrivs inom fakulteterna. Ansvaret för kvaliteten i utbildning och forskning ligger 

hos de fem fakultetsnämnderna, med tillhörande nämnder. Forskarutbildningen är tills vidare 

organiserad i två forskarskolor: en för naturvetenskap och teknik samt en för humaniora och 

samhällsvetenskap. Administrativ service och tekniskt stöd är organiserad i universitets-
                                                 
9 www.karlstad.se/samhallsplanering/vision/  
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gemensamma enheter som arbetar på uppdrag av fakulteterna. Internationalisering av 

utbildningar och forskning är viktigt för Karlstads universitet och de strävar efter att göra sina 

studenter attraktiva på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Bland annat 

genom att höja kvaliteten på sina utbildningar, men även genom att uppmuntra utländska 

studenter till studier vid Karlstads universitet och egna studenter att tillbringa en del av 

studietiden utomlands.10 

 

Karlstads universitets produkt är deras utbildningar, men paketeringen av dessa styrs av lagar 

och förordningar. De har även ett tydligt uppdrag att marknadsföra, informera och motivera 

till högre studier och forskning. Målet är att ständigt locka fler studenter och därmed få mer 

pengar från staten för att förbättra utbildningarna med. De vill nämligen vara kända för hög 

kvalitet på utbildningarna och värdeord som de arbetar med är: ungt, modernt, öppenhet och 

värme. 

 

2.3 Bergviks köpcenter 
Bergviks köpcenter är en handelsplats där 58 butiker har samlats på 

samma yta för att dra nytta av varandra och locka besökare från 

många håll till sig. När idén till köpcentret föddes hade det i flera år varit ett 

handelsunderskott i Värmland. Värmlänningarna var inte nöjda med utbudet och åkte från 

Värmland för att handla. Bland annat åkte de till Mariebergs köpcenter utanför Örebro. 

Pengarna strömmade ut ur länet och desto mindre strömmade in och handelsunderskottet 

ökade. År 2003 hade Värmland ett handelsunderskott på 1 miljard kronor. Köpcentret 

invigdes i oktober år 2003, och är ett initiativ av OKQ8 Värmland, Ica fastigheter och 

Konsum Värmland för att främja handeln i Värmland. Efter bara ett par år har man lyckats 

vända trenden och nått +/- 0 i handelsbalansen. Redan 2006 räknar de med att nå ett överskott 

på en halv miljard kronor.  

 

På Bergviks köpcenter finns sammanlagt 850 anställda. År 2005 hade köpcentret 7,3 miljoner 

besökare och en omsättning på totalt 2,1 miljarder. Bergviks köpcenter vill skilja sig från 

andra handelsplatser, man vill att kunderna ska känna glädje när de handlar på Bergvik och att 

de ska hitta allt de behöver och vill ha på ett och samma ställe. Bergvik satsar mycket på 

aktiviteter och de har ofta samarbetspartners som syns på köpcentret. Detta för att besökarna 

                                                 
10 www.kau.se/omuniversitetet/ 
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ska bli positivt överraskade och för att besöket på köpcentret ska bli en upplevelse. De tittar 

mycket på den Europeiska marknaden och Asien för att förutspå hur framtidens köpcenter 

kommer att se ut i Sverige. Bergviks köpcenter har flera slogans till exempel: ”Allt du 

behöver och sånt du bara vill ha”, ”Öppet nästan jämt” och ”Ett av Europas gladaste 

köpcenter”. 

 

2.4 Löfbergs Lila  
Löfbergs Lila AB grundades 1906 och ägs än i dag av familjen Löfberg i 

tredje och fjärde generationen. Löfbergs Lila AB är ett av Nordens största 

kafferosterier och ingår i familjeföretaget AB Anders Löfbergs 

kaffegrupp. Där ingår också produktionsbolaget Kaffehuset i Karlstad AB samt försäljnings-

bolagen Löfbergs Lila AS, Löfbergs Lila International AB och Peter Larsens Kaffe AS. 

Kaffegruppen omsätter cirka 1 miljard kronor och har 200 anställda. 
 

De senaste åren har företaget jobbat mycket med kvalitet, socialt ansvar och aktivt arbete för 

miljö och hållbar utveckling, vilket har stärkt deras position på marknaden. Löfbergs Lila har 

därför tydliga policys för både kvalitet, miljö, arbetsmiljö och etik, samt sätter upp nya 

miljömål inför varje år. Företaget är idag en av Europas största importörer av ekologiskt och 

rättvismärkt råkaffe. Löfbergs Lilas produkt är nära relaterad till Skandinavien och de 

skandinaviska traditionerna. Deras strategi är att bidra till att popularisera kaffedrickandet 

genom ständig produktutveckling och kraftfull marknadsföring. Detta har lett till att Löfbergs 

Lila är ett av de äldsta och mest moderna kaffeföretagen i norra Europa, samt ett av de 

starkaste varumärkena i Karlstadregionen.11  

 

                                                 
11 www.lofbergslila.se 
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3 Varumärke 
 

Kapitlet Varumärke innefattar den teori och litterära bakgrund som kom fram under litteraturstudierna och som vi 
har ansett relevanta för studiens inriktning och som därmed ligger till grund för uppsatsen. Teorierna i det här 
kapitlet har hjälpt oss att kunna göra relevanta analyser och jämförelser med verkligheten. 
 

Välkända varumärken har kommit att bli ett av våra företags viktigaste konkurrensmedel. 

Förändringen som skett när det gäller synen på varumärken har inneburit något av ett 

paradigmskifte inom varumärkesforskningen.12 Varumärket är en symbol för ett företag och 

ett redskap för att bygga och kommunicera dess förtroende och rykte. Det gäller att inte 

komplicera varumärkesprocessen för mycket utan gå en hel del på känsla, utnyttja sin 

kreativitet samt att dra lärdom av utarbetade teorier och modeller. Som konsument idag 

bombarderas vi av varumärken varje dag, vi lever i en värld som är översvämmad av olika 

varumärken och tvingas hela tiden ta en mängd beslut. Vi kommer idag i kontakt med fler 

varumärken på en enda dag, än vad tidigare generationer gjorde på ett helt decennium13. I och 

med detta måste alla företag bestämma sig för hur de vill ladda varumärket som kommer att 

symbolisera företagets verksamhet i framtiden. Att bygga ett varumärke är en angelägenhet 

för varje företag i samtliga branscher.14  

 

3.1 Definition av varumärke 
Begreppet varumärke innefattas idag av flera olika aspekter. I varumärkeslagen (1960:644), 

uttrycks det: 

 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från 

sådana som tillhandahålls i en annan.” 15 

 

På Patent- och registreringsverkets hemsida kan man läsa: 

 
”Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor eller tjänster från 

andras. Ett varumärke kan exempelvis vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som 

                                                 
12 Melin (1997), s. 56f 
13 Haig (2004), s. 185 
14 Nilsson (2000), s. 9 
15 Sveriges Lagar (2006)  
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kännetecknar en vara eller en tjänst. /…/ även ljud och melodier kan registreras som varumärken. /…/ 

Ett varumärke är en egendom och kan säljas, överlåtas och pantsättas.”16 

 

Båda dessa definitioner speglar varumärket ur ett juridiskt perspektiv, där varumärket är det 

som kan registreras och läggas patent på. Begreppet varumärke har kommit att innefatta 

mycket mer och målet med varumärkesbyggande är att hitta sätt att öka värdet på produkten, 

tjänsten eller företaget, som leder till märkeslojalitet. Varumärket är mer än ett namn eller en 

symbol, det är även ett uttryck för en hel serie av fysiska och socialpsykologiska kännetecken 

och värderingar. Varumärken spelar en central del i konsumenternas eget identitetsbildande.17 

 

I tidskriften BrandNews beskrivs det vidare begrepp som varumärke idag innebär: 

 
”Varumärket i sig är abstrakt och står för värden som är abstrakta, samtidigt räknas idag alltmer in 

under benämningen varumärke.”18 

 

De olika definitionerna av varumärke samt att allt mer räknas in under benämningen, medför 

en viss förvirring och svårighet att föra resonemang kring varumärken. Begreppsförvirringen 

beror delvis på att det på svenska endast finns ett ord för varumärke. På engelska används 

däremot två olika begrepp: trademark och brand. Frans Melin beskriver kopplingen där 

emellan med uttrycket: ”The trademark is the heart of the brand”. Förvirringen leder till att 

det på svenska kan vara svårt att veta om det syftas på varumärket som juridisk rättighet, 

trademark, eller varumärket som konkurrensmedel, brand.19  

 

Figur 1 20 
 

                                                 
16 www.prv.se/varumärke/vad.html  
17 Kavaratzis (2004) 
18 BrandNews, 16/1/39-41 
19 Melin (1997), s. 19f 
20 Ibid 
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Det man kan söka skydd för inom ramen för varumärkeslagen kallas för varumärke, men i 

juridiska sammanhang skiljer man på ordmärke och figurmärke. Ordmärket är det vi med 

allmän beteckning brukar kalla för varumärke, medan figurmärke oftast benämns som 

logotyp. I marknadsföring är det vanligt att företag kombinerar användningen av ord- och 

figurmärken, medan marknadskommunikationens budskap i allmänhet är koncentrerat kring 

ordmärket, där figurmärket eller logotypen ofta fungerar som avsändare av budskapet. 

 

3.2 Varumärkets funktioner 
• Informationsbärare – Med varumärkets individualiserande och identifierande förmåga 

är det också en bra informationsbärare. Ett framgångsrikt varumärke förmedlar också 

konkreta fakta om dess produkter så som innehåll, kvalitet och pris, och styr 

konsumentens förväntningar 

• Identitetsbärare – Genom att bygga upp en unik märkesidentitet med sitt varumärke 

spelar man på konsumentens känslor och knyter med hjälp av marknadsföring till sig 

förhoppningsvis trogna konsumenter. Märkesuppbyggande reklam innehåller ofta 

emotionella argument och spelar på konsumenternas känslor snarare än förnuft. 

• Positioneringsinstrument – Ett företag kan gå in på en marknad med ett flertal 

produktvarumärken vart och ett positionerat efter målgruppens behov och med hänsyn 

till andra varumärken på marknaden. 

• Konkurrensmedel – En av varumärkets viktigaste funktioner är att märkesinnehavaren 

kan kommunicera direkt till konsumenten. Det medför att ett företag som lyckats 

skaffa sig märkeslojala konsumenter också kan använda sitt varumärke som ett starkt 

konkurrensmedel, både i förhållande till konkurrenterna men kanske framförallt i 

förhållande till återförsäljarna. Märkesinnehavaren får på så sätt en stark position i 

förhandlingar med återförsäljare och andra.  

• Tillväxtgenerator – Ett företag som lyckas få en bred bas med märkeslojala kunder får 

en viss stabilitet och säkerhet inför framtiden. Ett varumärkes tillväxtpotential grundar 

sig på att det står för något unikt, som av konsumenterna upplevs som ett attraktivt 

mervärde.21 

 

                                                 
21 Melin (1997), s. 26ff 
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3.3 Märkesinnehavarens perspektiv 
Ett företags varumärke innebär att märkesinnehavaren ingår en slags förbindelse med 

konsumenten, där de lovar vissa åtaganden rörande kvalitet, pris etcetera. Det som 

konsumenten redan känner till rörande en produkt reglerar dennes förväntningar. Uppfylls 

förväntningarna och om konsumentens specifika behov tillfredställs kan detta leda till 

märkeslojalitet. Varumärkeslagen ger märkesinnehavaren ensamrätt till varumärket. Utöver 

det kan märkesinnehavaren investera i promotionaktiviteter och märkesuppbyggande reklam 

för att skapa kännedom och associationer kring det egna varumärket. Genom att skapa så 

många förbindelser med konsumenter som möjligt försäkrar man sig om långsiktig 

märkeslojalitet.22 

 

3.4 Starka varumärken  
Att definiera ett varumärkes värde och styrka är inte oproblematiskt och definitionerna skiljer 

sig ofta åt. Starka varumärken är inte detsamma som exklusiva märken. IKEA och H&M har 

exempelvis inte de exklusivaste produkterna, men har nått starka positioner för att de lyckats 

leverera en kvalitet som är tillräckligt bra till ett pris som människor är beredda att betala.23 

När man funderar på om ett varumärke är starkt eller inte, är det vikigt att tänka på vilken 

marknad varumärket befinner sig på. Ett världsvarumärke är starkt om det används av en stor 

andel köpare över hela världen, medan exempelvis Kenneths Hamburgeri är ett starkt 

varumärke i Karlstad med omnejd, utan att för den skull vara starkt utanför detta geografiska 

område. En förutsättning för varumärkesstyrka är att vara konsekvent i sin kommunikation 

och i det som levereras till kunderna. Oklara budskap som gör köparen osäker på vad 

varumärket står för, kommer att försvaga varumärket.24 

 

Det finns några olika dimensioner för att bedöma ett varumärkes värde ur märkes-

innehavarens perspektiv: 

 

• Ledarskap – Ett varumärke som är marknadsledande är stabilare och därmed också en 

värdefullare tillgång, än ett med färre marknadsandelar. 

                                                 
22 Melin (1997), s. 26ff 
23 Håkansson (1996), s. 14 
24 Håkansson (1996), s. 37f 
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• Marknad – Varumärken inom marknader som livsmedel är mer värdefulla jämfört med 

varumärken inom högteknologi eller textilindustri, eftersom de marknaderna är mer 

känsliga för teknologi eller svängningar i modet. 

• Stabilitet – Äldre varumärken som har hög kundlojalitet och är en naturlig del av sina 

marknader, är särskilt värdefulla. 

• Internationalitet – Internationella varumärken kan nå större marknader, än nationella 

och regionala. 

• Trend – Varumärkets stabilitet på lång sikt är ett viktigt mått på dess förmåga att hålla 

sig modernt och relevant för köparna.  

• Support – Varumärken som det konsekvent investerats i, måste räknas som mer 

värdefulla än de som saknar dessa satsningar. Investeringarna bedöms både utifrån hur 

mycket pengar som satsats och hur de använts.  

• Skydd – Ett registrerat varumärke innebär att ingen annan kan utnyttja det. Styrkan 

och bredden i ett varumärkes skydd är viktiga faktorer då man bedömer dess värde.25 

 

Genom att titta på hur väl ett varumärke uppfyller dessa olika variabler går det att bedöma ett 

varumärkes styrka. Men hänsyn behöver också tas till saker som goodwill, intäkter och 

möjligheten att använda varumärket på nya produkter.26 

 

När man en gång har uppnått ett starkt varumärke, går det ändå inte att luta sig tillbaka och 

koppla av. Det gäller att kontinuerligt utveckla sin varumärkesvård för att bibehålla 

konkurrenskraften. Konkurrens på marknaden påskyndar utvecklingen av varumärkesvård 

inom organisationen. Man kan säga att ”stark konkurrens skapar starka varumärken, medan 

svag konkurrens skapar svaga varumärken”27. Kort sagt skapar konkurrens på marknaden ökat 

tryck på företaget att utveckla sitt eget varumärke. En grundläggande förutsättning för att 

lyckas bygga upp starka varumärken är att kunna utveckla en unik konkurrensförmåga. I det 

här sammanhanget blir varumärkesorientering av hela organisationen viktig. Ett 

varumärkesorienterat företag ser starka varumärken och förmågan att bygga upp dem som 

strategiska resurser.28  

                                                 
25 Håkansson (1996), s. 34f 
26 Ibid 
27 Melin (1999), s. 254ff 
28 Ibid 
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3.4.1 Det upplevda värdet 
Det talas om vikten av det upplevda värdet. Det gäller att lära känna marknaden, 

konkurrenterna och kunderna, men även sig själv. Det för att kunna bli bättre än 

konkurrenterna och för att få kunderna att uppleva det egna företaget som bättre.29 Det är trots 

allt det upplevda värdet hos kunden som styr köpebeslutet. Det räcker dock inte med ett 

upplevt värde, kunden kräver bekräftelse om att den har gjort ett bra köp, genom till exempel 

kvalitet. Att kunna tillföra värde till sitt varumärke är kärnan i all framgångsrik 

marknadsföring. Starka varumärken är kostnadseffektiva verktyg men kräver ändå en hel del 

investeringar för att upprätthållas. Ett varumärke är en symbol för en produkt eller tjänst och 

representerar ett förtroende. Det berör i allra högst grad alla typer av företag stora som små, 

lokala eller multinationella. Förtroendet är viktigt både för märkesinnehavare och för kunden, 

det ger ett extra värde för relationen och medför betydande fördelar för båda parter. 

Varumärket och vad organisationen laddar det med är inte bara en angelägenhet för 

marknadsavdelningen utan för hela företaget. Alla avdelningar gör något som påverkar 

produkterna eller tjänsterna och bidrar också i någon mån till det som laddar ett varumärke. 

Varumärkesprocessen i ett företag omfattar alla de aktiviteter som medverkar till att etablera 

det rykte och de värderingar som symboliserar ett varumärke. Ett starkt varumärke byggs med 

utgångspunkt i det företaget verkligen är bra på, betydligt bättre än andra. Man måste utveckla 

en jämförbar fördel gentemot andra, annars leder det till att kunden inte har någon anledning 

att välja just den produkten eftersom ett annat företag är lika bra eller bättre på att uppfylla 

löftet som varumärket signalerar. 30 

 

3.5 Varumärkesplattform 
För att få konsekvens och kontinuitet i arbetet med sitt varumärke och för att alla inom 

företaget ska veta vad det står för och hur man arbetar med det, kan med fördel en 

varumärkesplattform arbetas fram. Denna bidrar till att identiteten kring varumärket stärks 

och klargör vad det är som skiljer det egna varumärket från konkurrenterna. Det unika med 

varumärket och vad som gör det bättre än andra, framhävs. Ett sätt att klargöra detta är att 

jobba med värdeord. Det görs genom att ta fram värdeladdade ord som beskriver kärnan i 

varumärket som ska genomsyra hela organisationen och speglas i allt som görs. I en 

organisations varumärkesplattform kan det även framgå hur de arbetar med bilder och hur 

tryckt material som ges ut av organisationen ska se ut, hur texter ska skrivas, vilka typsnitt 
                                                 
29 Nilsson (1999), s. 49 
30 Nilsson (1999) 
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och färger de använder och hur de arbetar med webben, annonser och annat marknads-

material.  

 

En grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas till ett strategiskt 

konkurrensmedel är att det har en förmåga att skapa värde för både märkesinnehavaren och 

konsumenterna. Detta är en värdeskapande process som äger rum parallellt både internt i 

organisationen och externt i konsumentens medvetande. För att kunna attrahera märkeslojala 

konsumenter är det av stor vikt att utveckla ett, i något avseende, starkt varumärke. Den 

strategiska varumärkesplattformen bör utgå utifrån begreppen produktattribut, märkes-

identitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet.31 

 

• Produktattribut – Ett varumärke blir alltid känt genom de produkter som det 

representerar. Det har inget egenvärde, utan det är först i relation till en produkt som 

det skapas värde.  

• Märkesidentitet – En unik märkesidentitet har allt mer uppmärksammats som en viktig 

del i den varumärkesuppbyggande processen och kan ge upphov till en klar 

konkurrensfördel.  

• Kärnvärden – Ska spegla kärnan i produkten utifrån dess funktionella och emotionella 

värden.   

• Positionering – Är den process då märkesinnehavaren etablerar en unik position, för 

det egna varumärket, i konsumenternas medvetande. Den position organisationen 

ämnar ta på marknaden. 

• Marknadskommunikation – Efter den genomtänkta positioneringen gäller det att 

omvandla konceptet till ett kommunikativt budskap som kan förmedlas till 

konsumenten. Marknadskommunikation inkluderar de marknadsaktiviteter som 

genomförs med primärt eller sekundärt syfte att stärka varumärket. 

• Intern märkeslojalitet – Är lika viktigt som extern märkeslojalitet, men rör den egna 

personalen inom organisationen. Detta är viktigt för att upprätthålla varumärkets 

juridiska och kommersiella status.32 

                                                 
31 Melin (1999), s. 206ff 
32 Ibid 
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3.5.1 Varumärkesplattform för Värmland 
Det har tagits fram en varumärkesplattform för Värmland, som varumärke. Den blev till 

genom ett samarbete mellan Värmlands Turistråd, Länsstyrelsen i Värmlands län och Region 

Värmland. Samarbetet heter Värmland låter spännande och ”Världen skulle må gott av lite 

mer Värmland”, är titeln för plattformen. I den har de försökt att klarlägga kärnan i den 

värmländska mentaliteten och värdskapet. Värdeorden är personligt, berättande, omtanke, 

avspänt och humor. Det värmländska värdskapet är något spontant som värmlänningar har 

med sig men samtidigt ingenting ska tas för givet. Ett varumärke byggs av människorna som 

representerar det. I plattformen finns beskrivningar om hur Värmlandsbilder bör tas och vad 

man bör tänka på när man skriver Värmlandstexter. I de värmländska bilderna är samarbete 

den röda tråden. I bilderna ska det finnas en interaktion mellan människorna på bilden, de ska 

se på varandra och inte in i kameran. Bilderna ska vara vackra, spegla naturlighet och 

mänsklig värme, ha varma färger och ge löfte om ett möte istället för att avbilda något. Både 

bilder och texter ska ge ett löfte om gemenskap, en värme och en naturlighet som inbjuder till 

värmländska möten och bevisa att världen skulle må bra av lite mer Värmland.33  

 

3.6 Strategier för varumärken 
Vitsen med varumärken är att få en produkt eller verksamhet att skilja sig från 

konkurrenterna. Eftersom inget varumärke är det andra likt finns det heller ingen enkel formel 

för hur ett framgångsrikt varumärke skapas. Det går dock att konstatera att framgångsrika 

varumärken alla har en tydlig vision, även om den visionen aldrig är densamma.34 En annan 

faktor som är viktig för framgång är tydlighet. Ett tydligt märkesbudskap kombinerat med 

tydligt särskiljande egenskaper har visat sig vara en gemensam nämnare för framgångsrika 

varumärken. Ett varumärkes uppgift är att tala till marknaden med tydlig stämma.35 Det är av 

avgörande betydelse för en framgångsrik varumärkesstrategi att man är, eller åtminstone vill 

bli nummer ett. Annars finns det ingen framtid, i en värld med alltmer krävande konkurrens 

och aggressivitet.36 Det gäller att sträva framåt för att förbli konkurrenskraftig.  

 

Vissa företag, särskilt inom tjänstesektorn, har insett att personalen är det egna varumärkets 

främsta identitetsbärare och att allt kommunicerar. I och med detta växer behovet av intern 

                                                 
33 Värmlands Turistråd (2006)  
34 Haig (2004), s. 5f 
35 Haig (2004), s. 185 
36 Nilsson (1999), s. 30 
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marknadsföring där man kan kommunicera vad varumärket står för och på vilket sätt det 

bidrar till att skapa värde för företaget. 37  Alla i företaget måste personifiera och leva 

varumärket.  

 

3.7 Internt varumärkesarbete 
Genom att jobba aktivt med sitt varumärke kan ett företag vinna klara fördelar, istället för att 

kunderna på egen hand ska fundera ut vad de ska tycka om företaget. Först och främst kan ett 

väl laddat varumärke ge ett företag finansiella fördelar, dessutom bidrar det till att de anställda 

lättare kan identifiera sig med företaget och dess produkter och tjänster. Vid en första åtanke 

kanske varumärkesbyggande gäller extern kommunikation, men det är viktigt att även se de 

interna vinsterna med ett starkt och väldefinierat varumärke. Varumärket måste vara väl 

förankrat internt för att det ska lysa igenom externt. Ett väl laddat varumärke gör att de 

anställda känner sig stolta och ökar samhörigheten. Dessutom kan det ha ett mycket positivt 

inflytande på företagsmoralen. Har de anställda en stark identifikation med företaget och 

därmed varumärket, motiverar det dem till hög produktivitetsnivå och lojalitet.38  

 

3.8 Begrepp inom varumärkesforskning 
Inom varumärkesforskningen finns det två huvudinriktningar, brand management och 

consumer behaviour. Inom brand management-perspektivet ser man på varumärket med 

märkesinnehavaren i fokus, medan man inom consumer behaviour sätter konsumenten i 

fokus. Dessa två forskningsområden kompletterar varandra och har på sitt sätt bidragit till den 

samlade teoretiska kunskapen som finns om varumärket som konkurrensmedel.39 

3.8.1 Brand Equity 
En orsak till att varumärkesbegreppet har blivit så populärt är genomslaget av ett annat 

begrepp nämligen brand equity, varumärkeskapital. Faktumet att kunna omvärdera 

varumärket till en ekonomisk tillgång har varit viktigt i många organisationer för att öka 

medvetenheten och acceptansen för varumärkets betydelse som värdefull tillgång.40  

 

                                                 
37 Melin (1997), s. 315f 
38 Nilsson (1999) 
39 Melin (1997), s. 32 
40 Melin (1999) 
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Brand equity fick sitt genombrott under 1990-talet och har kommit att bli ett centralt begrepp 

för varumärkesforskningen. Brand equity, eller varumärkeskapital, saknar en allmänt 

vedertagen definition. Det är dock inte bara produktskiljande egenskaper som skiljer två 

produkter inom samma segment åt. Varumärket har en stor betydelse när det gäller att beräkna 

värdet, vid frågan om uppköp av andra företag. Equity är från början ett finansiellt begrepp 

men har kommit att beteckna det kapital som varumärket representerar. Varumärkeskapitalet 

kan diskuteras ur såväl märkesinnehavarens som konsumentens perspektiv. Märkeslojalitet, 

märkeskännedom, upplevd kvalitet, märkesassociationer och den juridiska rättigheten till 

varumärket, är alla beståndsdelar i brand equity. Det centrala i hela begreppet är att om 

varumärket skapar värde för konsumenten så leder det till att värde också skapas för 

märkesinnehavaren, vilket visar sig i form av märkeslojalitet.41  

3.8.2 Consumer Behaviour 
För att kunna förstå hur varumärket används som konkurrensmedel på bästa sätt måste man 

förstå hur varumärket skapar värde för konsumenterna, det vill säga, vad i beslutsprocessen 

som får konsumenten att fatta det avgörande köpebeslutet.42 Genom att vara värdefullt för ett 

företags kunder blir varumärket också värdefullt för företaget. Genom kundernas igenkänning 

och positiva attityder, kan lojaliteten till varumärket skapa en stabil efterfrågan och ge 

möjligheter för företaget att ta ut högre priser.43 Varumärkets roll i beslutsprocessen är inte 

helt självklar. Melin (1997) menar att det som kunden i själva verket köper är en 

märkesprodukt, inte en produkt och inte ett märke. Så här uttrycker King skillnaden mellan en 

produkt och ett varumärke, i Melin (1997): 
 

”A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought by a consumer. 

A product can be copied by a competitor, a brand is unique. A product can be quickly outdated, a 

successful brand is timeless.”44 

 

Av märkesproduktens båda beståndsdelar är varumärket det mest beständiga. Varumärken 

som till exempel Coca-Cola har funnits på marknaden i över hundra år medan varumärkets 

produkter successivt har produktutvecklats.45 Ett varumärke är inte bara till för att kunden ska 

kunna se vem som gjort en vara eller tjänst, utan också för att ett företag ska kunna 

                                                 
41 Melin (1997), s. 33ff 
42 Ibid 
43 Håkansson (1996), s. 2 
44 Melin (1997), s. 38 
45 Ibid 
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kommunicera kvalitén på sina erbjudanden till kunderna. Vi konsumenter använder också 

varumärken för att kommunicera något om oss själva och tala om för andra men även oss 

själva, vilka vi är, eller vill vara.46 För att en märkesinnehavare ska lyckas med att bygga upp 

en lojal konsumentkrets krävs det att de kan erbjuda en märkesprodukt med ett unikt, 

attraktivt och bestående mervärde, som på bästa sätt kan tillfredställa konsumentens behov 

och önskemål. För att lyckas med detta krävs det, som redan påpekats, att förstå vad det är 

som bidrar till att skapa mervärde för konsumenten, samt vilken betydelse det har i 

konsumentens beslutsprocess. Sex centrala begrepp i consumer behaviour-teorin som syftar 

till att öka förståelsen för den varumärkesbyggande processen i konsumenternas medvetande, 

är: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och 

märkeslojalitet. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Figur 2 48 

 

3.8.2.1 Engagemang och märkeskänslighet 

Varje märkesinnehavares primära uppgift är att väcka ett engagemang kring sin produkt och 

därigenom även öka märkeskänslighet. Engagemang medför intresse och betydelse för 

individen och bidrar till att öka mottagligheten för information. Man tar lättare till sig av 

information om produkter eller ämnen som engagerar en. Därför brukar man skilja på hög- 

och lågengagerande produkter. När lågengagerande produkter marknadsförs, förutsätts det att 

konsumenterna är passiva och inriktar därför informationen på att söka upp konsumenten, 

                                                 
46 Håkansson (1996), s. 10 
47 Melin (1997), s. 38ff 
48 Ibid 
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medan man med högengagerande produkter låter konsumenten aktivt söka efter information 

och förutsätter att denne på så sätt tillfredställer ett behov. Målsättningen med att öka 

engagemanget är att varumärket ska bli det avgörande vid köpebeslutet. Ökat engagemang ska 

leda till minskad priskänslighet och ökad märkeskänslighet, då detta innebär att konsumenten 

kommer att fatta sitt beslut utifrån relationen till varumärket och inte utifrån priset.49 

3.8.2.2 Märkeskännedom, märkesassociationer och mervärde 

En kanske ännu viktigare uppgift för märkesinnehavaren är att skapa märkeskännedom om 

den egna produkten. Önskemålet är att potentiella kunder ska känna igen varumärket i en 

inköpssituation. Igenkänningen inkluderar två olika begrepp, antingen att kunden känner igen 

varumärket med lite hjälp på traven eller också helt spontan erinran. Det senare är högst 

önskvärt när det gäller produkter där märkesengagemanget är lägre, som för till exempel 

baslivsmedel. Märkeskännedom är också en förutsättning för att konsumenten ska skapa 

associationer till varumärket och första steget i strävan efter att skapa en bindning mellan 

märkesprodukten och konsumenten. Att varumärket är känt är dock lika viktigt som vad det är 

känt för. Genom att få konsumenten att förknippa produkten med värden som skapar positiva 

märkesassociationer blir produkten också mindre priskänslig. Konsumenten är beredd att 

betala lite mer för ett större mervärde och det är den upplevda kvaliteten som blir det 

väsentliga.50 

3.8.2.3 Märkeslojalitet 

Positiva erfarenheter av produkter och tjänster skapar lojalitet både mot varumärket och mot 

produkten. Lojaliteten byggs upp av egna och andras erfarenheter av produkten/tjänsten, 

eftersom vi föredrar att använda oss av saker vi redan känner till.51 Tyvärr sprids dåliga 

nyheter minst lika snabbt som goda, produktmisslyckanden kan därför helt förstöra tilltron till 

ett varumärke.52  

3.8.3 Brand Management 
Brand management är ett samlingsbegrepp för varumärkesforskning ur märkesinnehavarens 

perspektiv. Det är en forskningsinriktning som har gamla anor men som ändå har utvecklats  

en del under senare år. Inom brand management-området finns två huvudinriktningar, en 

klassisk och en modern. Den klassiska forskningen utgår ifrån ett marknadsförings- eller 

                                                 
49 Melin (1997), s. 38ff 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Håkansson (1996), s. 12 
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organisationsperspektiv medan den moderna, som föddes under sent 1980-tal, endera har ett 

finansiellt eller ett redovisningsperspektiv.53 Även om den klassiska inriktningen är mycket 

äldre än den moderna är båda inriktningarna lika aktuella. Forskningen inom båda 

inriktningarna handlar om hur det så kallade varumärkeskapitalet byggs upp och förvaltas, 

samt hur det värderas och redovisas.54 

3.8.3.1 Klassisk brand management-forskning 

I många böcker om marknadsföring diskuteras varumärket under rubriker som produktstrategi 

och produktplanering, vilket visar att varumärket tidigare har haft en ganska självständig roll 

som konkurrensmedel och taktiskt hjälpmedel i försäljningsarbetet. Detta synsätt har varit 

ledande fram till början av 1990-talet då varumärkets strategiska värde började 

uppmärksammas. Trots denna utveckling finns det fortfarande ingen konceptuell modell för 

hur ett starkt varumärke byggs upp. 55  De senaste årens diskussion om värdering av 

varumärken kommer sannolikt att påverka utvecklingen inom den klassiska brand 

management-forskningen.56 

3.8.3.2 Modern brand management-forskning 

Inom den moderna brand management-forskningen finns två forskningsperspektiv, 

redovisning och finansiering. Båda fokuserar på värderingen av varumärken. Den moderna 

forskningen har, som redan nämnts, sitt ursprung i den senare delen av 1980-talet då många 

företag med stora varumärkesportföljer blev uppköpta. Redovisningsperspektivet har i 

huvudsak fokuserat på om varumärket ska finnas med i balansräkningen eller inte. Det 

finansiella perspektivet växte fram efter 1988 då en engelsman inkluderade en värdering av de 

egenutvecklade varumärkena under tillgångar i balansräkningen. Eftersom det inte finns 

någon allmän princip för hur varumärken värderas, har det inspirerat både forskare och 

konsulter till att utveckla förslag på modeller för varumärkesvärdering. Det har lett till att det 

finns många olika sätt att värdera varumärken på. Det går dock att konstatera att värderingen 

av ett varumärke fyller andra och långt viktigare funktioner än att bara stärka 

balansräkningen.57   

                                                 
53 Melin (1997), s. 47ff 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Melin (1997), s. 53ff 
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3.8.3.3 Kärnan i affärsverksamhet 

Brand Management är även kärnan i all affärsverksamhet. Alla företag arbetar, mer eller 

mindre framgångsrikt och mer eller mindre medvetet, med sitt rykte och de värden som är 

bundna till företagets varumärke. Att bygga ett varumärke är en omfattande process som 

inkluderar alla delar av ett företag. Helhetssynen är en förutsättning för en konsekvent bild av 

företaget. Därför bör också ansvaret för Brand Management ligga hos den person som har det 

övergripande helhetsansvaret för företaget, det vill säga den verkställande direktören.58 

3.8.4 Corporate branding 

I början av 1990-talet började även företag använda sig av varumärken. Fokus flyttades från 

att endast innefatta produkter, till att symbolisera en hel organisation och människorna bakom 

den. Corporate brand är begreppet för ett företags varumärke. Den grundläggande idén med 

corporate branding är corporate identity, företagets identitet, vilken uttrycker de gemensamma 

målen och värderingarna, samt differentierar organisationen från andra. Identiteten är viktig 

för att skapa en enad intern och extern image. Det som bygger ett starkt corporate brand är en 

samordning av vision, kultur och image. Corporate branding kräver, till skillnad från product 

branding en högre grad av klarhet, gripbarhet, komplexitet och socialt ansvar, vilket gör det 

mer komplicerat att bygga ett sammanhängande varumärke. Varumärken generellt, men 

särskilt corporate brands, ses ofta som grunden för långsiktig framgång i alla typer av 

organisationer.59 

3.8.5 City branding 

En geografisk plats kan också ha ett varumärke, det talas då om city branding. Det består dels 

i att utveckla policys för hur ekonomiska mål ska uppnås, men också i att invånarna ska kunna 

identifiera sig med sin stad. Hur de förknippar sig själva med den och upplever den, inverkar 

på stadens varumärke när de kommunicerar med andra. De senaste årtiondena har 

konkurrensen om investerarna, turismen och invånarna hårdnat mellan städerna. Det är inget 

nytt att städer positionerar sig. Det som är nytt är att offentliga instanser i hela Europa mer 

och mer använder sig av marknadsföringsknep för att positionera sig. Kommuner styrs idag 

på ett mer affärsinriktat sätt och risktagning, promotion och vinstdrivande är inte längre tabu. 

Att börja använda marknadsföringsmetoder var därför en naturlig övergång. Förr var 

kunskapen om och förståelsen för marknadsföringens metoder och tekniker mycket begränsad 
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i stadsledningarna, men på senare tid har man insett att de även är applicerbara på geografiska 

platser, för att stärka dess varumärken och tydliggöra en identitet.60    

  

Det en stad marknadsför är det som blir dess image och den är i sin tur utgångspunkten för 

utvecklandet av stadens varumärke. Varumärket är en blandning mellan teori och praktik som 

speglar staden, hur den faktiskt är och det som karaktäriserar den. Förr genomfördes alla 

marknadsföringsåtgärder med ett tydligt samband till ekonomisk vinst. Inom varumärkesvård 

är det svårare att se dessa tydliga samband.61 Därför krävs det också en del för att en kommun 

eller stad ska våga satsa på det, eftersom de ofta har stränga redovisningskrav om vad 

pengarna har gått till. Vissa tycker att skattepengarna enbart ska gå till vård, skola och 

omsorg, men för en väl fungerande kommun är det också viktigt att positionera sig och 

klargöra sin identitet för att stå sig i konkurrensen med andra kommuner.  

 

En stad har massor av olika målgrupper att tillgodose. Den största är naturligtvis stadens 

invånare. Samtliga aktiviteter som genomförs i en kommun eller stad, oavsett om de är av 

ekonomiskt, kulturellt eller socialt syfte, görs för att förbättra invånarnas levnadsvillkor. 

Därmed får inte besökare och investerare, som är minst lika viktiga, glömmas bort. Det gäller 

att få den interna bilden av staden att stämma med den externa. Allt som görs och allt som 

händer inom ramen för staden, kommunicerar det som blir stadens image. Den bygger på 

primär, sekundär och tertiär kommunikation.62   
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61 Ibid 
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En stads image 

Image kommunikation 

Sekundär kommunikation Primär kommunikation 

Landskap 

Infrastruktur Beteende 

Organisationsstruktur 

Tertiär kommunikation 

Figur 3 63 

3.8.5.1 Primär kommunikation 

Primär kommunikation är relaterad till de kommunikativa effekterna som uppkommer av en 

stads agerande, när inte kommunikation är det grundläggande målet. Landskap inkluderar 

stadsarkitektur, parker, grönområden och andra allmänna platser i en stad. Infrastruktur syftar 

till projekt som avser att utveckla och förbättra infrastrukturen. Organisationsstruktur är 

effektivisering och utveckling av en stads styrelseskick. Beteende hänvisar till hur den 

grundläggande servicen sköts och hur evenemang tillhandahålls i staden. 

3.8.5.2 Sekundär kommunikation 

Sekundär kommunikation är den planerade kommunikationen i form av marknadsförings-

aktiviteter som reklam, PR, grafisk profil och användning av logotypen. Detta är den delen 

från den traditionella marknadsföringen som städerna hittills, enklast har tagit till sig. 

3.8.5.3 Tertiär kommunikation 

Tertiär kommunikation kan till exempel vara word-of-mouth som underbyggs av rapportering 

i media och konkurrenternas kommunikation. Den här typen av kommunikation är svår för 

organisationer att kontrollera och förbinds, i figuren nedan, samman med resterande delar i 

form av en svagare linje. All form av varumärkeskommunikation och de två typerna av 

kontrollerbar imagekommunikation har som mål att framkalla och underbygga positiv tertiär 

kommunikation.64 

                                                 
63 Kavaratzis (2004) 
64 Ibid 



 29

3.9 Den aktuella varumärkesdebatten 
Varumärket var fram till slutet av 80-talet ett taktiskt hjälpmedel och en etikett som användes 

på produkten för att markera dess ursprung. Idag är varumärket snarare en strategisk resurs 

som bidrar till tillväxt och lönsamhet och i många företag den viktigaste tillväxtgeneratorn.65 

Under 1990-talet började medvetenheten kring varumärken att spridas på allvar, åtminstone i 

Sverige. Intresset för varumärken ökar och ökar, vilket också publiciteten gör. Det går inte en 

dag utan att media uppmärksammar något som har skett och påverkat ett varumärke på ett 

eller annat sätt. Det talas om landstings, fotbollslags och organisationers varumärken, ord som 

inte nämndes i samma rubrik eller mening för tio år sedan. Idag är det väldigt vanligt att det 

på svenska kommuners webbsidor finns fakta som rör deras varumärke och då inte någon kort 

ramsa, utan rejäla beskrivningar över allt från kärnvärden och värdegrunder till den grafiska 

profilen. Behovet av varumärken verkar ha exploderat och idag kan nästan allt och alla ses 

som ett varumärke. Personer som Carolina Klüft eller Carola är sina egna varumärken, och 

även vi andra kan se oss själva som ett, exempelvis i arbetslivet.66 

 

Ett långsiktigt arbete med varumärken är a och o. Det är helt avgörande att utveckla sitt 

varumärke och de värderingar det förknippas med.  
 

”Ett varumärke brukar beskrivas som verksamhetens själ, alltså en spegling av de bärande 

värderingarna. Ett starkt varumärke är en tillgång, särskilt som det ofta kopplas till positiva 

egenskaper som kvalitet, trygghet och kontinuitet./.../Därigenom kan ett starkt varumärke bidra till en 

positiv och lönsam utveckling av hela verksamheten.” 67 

 

När det kommer till handel, är det viktigt för företaget att just deras varumärke hamnar så 

högt upp som möjligt i konsumenternas medvetande, så att de genast känner igen dem vid 

köptillfället. Ett varumärke effektiviserar handel, det hjälper oss att identifiera en produkt som 

vi testat och varit nöjda med.68 Företag som utnyttjar varumärket som en strategisk resurs är 

nästan dubbelt så lönsamma som företag som inte är varumärkesorienterade. Det finns en 

stark koppling mellan lönsamhet och varumärke och det är viktigt att varumärkesfrågorna 

genomsyrar hela verksamheten och är en del av alla slags projekt och planer.69  
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4 Metod 
 

I det här kapitlet redogör vi för den metod vi har använt oss av. Vi motiverar våra ställningstaganden och klargör 
vårt vetenskapliga förhållningssätt samt beskriver genomförande och urval vid datainsamlingen.  
 

För att begränsa arbetet med uppsatsen, kommer vi att titta på varumärket ur märkes-

innehavarens perspektiv. Vi har valt att undersöka hur värmländska varumärkesinnehavare 

arbetar med sitt varumärke. Metoden vi har använt är en kvalitativ studie av hur fyra 

organisationer arbetar med sitt varumärke, där resultatet från litteraturstudien och intervjuerna 

bör ses som en helhet. Intervjuerna kommer att analyseras utifrån de teorier vi tar upp i kapitel 

3. För att kunna genomföra studien och för att få en teorisk bakgrund på ämnet, började vi 

med att läsa in oss på den litteratur och de teorier som finns kring varumärken och hur man 

bygger ett starkt sådant. För att få en verklighetsanknytning på uppsatsen och något att 

jämföra teorierna med, intervjuade vi även personer i ett antal organisationer om rollen som 

varumärkesinnehavare och hur de ser på den. Vi ville undersöka hur de arbetar med sina 

varumärken, vad som skiljer arbetssätten åt och vad som är gemensamt. Dessutom hur viktig 

varumärkets koppling till regionen är, vem som är beroende av vem och hur man 

framgångsrikt arbetar med sitt varumärke.  

 

4.1 En kvalitativ studie 
I en kvalitativ studie går man på djupet med få undersökningsenheter. Det unika, säregna eller 

eventuellt avvikande är det som är intressant. Detta till skillnad från en kvantitativ metod då 

man går mer på bredden än på djupet och undersöker många enheter. En kvalitativ 

undersökning passar när forskaren vill få förståelse för mer komplicerade fenomen och deras 

egenskaper och kännetecken, snarare än att få generell kunskap i en specifik fråga, i form av 

exempelvis mängder70. Till skillnad från kvantitativ metod, är det få forskare som är överens 

om hur den exakta proceduren med datainsamling, analys och rapportering, för kvalitativ 

metod ska gå till.71 Därför är den kvalitativa metoden en mycket friare form av forskning där 

frågeställningen kan utvecklas under arbetets gång. Man kan aldrig veta vad en person 

kommer att svara i en intervjusituation och i och med det har vi vinklat uppsatsen utifrån den 

data vi har fått in.  
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Den kvalitativa metoden var i vårt fall ett självklart val eftersom vi ville få en djupare 

förståelse för hur de utvalda organisationerna tänker kring varumärket. Intervjuer som 

insamlingsform är ofta kvalitativa och så även i vårt fall. Våra intervjuer kan kategoriseras 

som intervjuer med ett syfte där den intervjuade representerar organisationen och därmed 

fungerar som informant.  

4.2 Intervjuer med ett syfte 
Det främsta alternativet till att använda observationer som metod, är att göra intervjuer, och 

då främst intervjuer av informell och mindre strukturerad karaktär. När kvalitativa intervjuer 

fungerar som bäst, skapar de en situation som är gynnsam för den intervjuade, genom att den 

som intervjuar uppmuntrar den andra personen till att fritt och obehindrat uttrycka sina 

intressen eller erfarenheter. Intervjuns förmåga att ge tillgång till subjektiva verkligheter har 

gjort den till en framstående metod inom kommunikation och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen. Ett kvalitativt synsätt på intervjuer står i stor kontrast till användandet av enkäter som 

metod. Enkäter bygger på standardiserade frågor och dess styrka är användbarheten när det 

kommer till att systematisera och analysera svaren. Men vid en sammanställning av enkäter 

behandlas svaren som om de vore skilda från sammanhangen som producerar dem. I en 

intervjusituation går det att fånga upp uttrycksrikedomen i informanternas egna språk och det 

finns utrymme för både den som intervjuar och för informanten att prata mer och utveckla det 

som frågorna handlar om. Denna möjlighet finns inte vid genomförandet en kvantitativ 

metod.72  

 

Intervjuerna vi genomfört är intervjuer med ett syfte eller ändamål, i det här fallet 

varumärkesfrågor. Syftet med en intervju är vanligtvis uttänkt av forskaren. Intervjuer är 

samtal som är organiserade så att de ger en person, intervjuaren, större kontroll över den 

andre, det vill säga informanten. Kvalitativa intervjuer skiljer sig från vardagliga 

konversationer genom att de består av en ’fråga och svar’-struktur, där den som intervjuar styr 

diskussionen i den önskade riktningen.73 Intervjuer passar särskilt bra när man vill ha en 

persons egna perspektiv av någonting. Forskaren intervjuar ofta bara de personer vars 

erfarenhet är väsentlig för undersökningen på något sätt. I vår studie har vi pratat med 

personer som arbetar med varumärkesfrågor dagligen och som är högst insatta i ämnet. 

Informanterna har intervjuats i sin roll som expert på området för att de representerar 
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marknadsföringsenheten på respektive organisation. Det som intervjuaren förväntar sig och 

vill ha, är informantens erfarenheter och synvinklar rörande ämnet i fråga. Detta kan 

beskrivas: ”/…/words that can be expressed only by someone who has ‘been there’.”74 
 

I intervjuer med informanter, måste källans roll och perspektiv vara ändamålsenligt för 

undersökningens syften, något vi anser att de vi har intervjuat varit. Våra informanter har mer 

erfarenhet om varumärkesfrågor än andra i organisationerna och förutsätts med lätthet kunna 

uttrycka sig med det språk och synsätt som finns i organisationen. Olika källor kan ge olika 

insikter eftersom de har olika och unika erfarenheter. Därför frågade vi våra informanter om 

deras bakgrund, för att sätta deras personliga erfarenheter i perspektiv med deras svar och 

påvisa deras lämplighet som informant. Vid användandet av flera informanter, brukar den 

som genomför undersökningen organisera intervjufrågorna så att de olika samtalen kan 

jämföras i rapporten.75 Detta är så vi har gått till väga, med undantag för viss anpassning av 

frågorna till varje organisation. Vi frågade om dagsaktuella företeelser i de olika 

organisationerna, vars verksamheter dessutom skiljer sig ganska mycket åt. 

4.2.1 Objektivitet vid kvalitativa intervjuer 
Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att tänka på att det är informantens 

perspektiv på det som kommer fram. Två personer kan berätta om samma händelse eller 

företeelse på olika sätt, genom sättet att tala och användandet av olika ord. Inget intervjusvar, 

ens från en expert, kan ses som en exakt återgivning av en situation. De egna erfarenheterna 

påverkar upplevelsen och därmed också svaret. Trots att den som intervjuar inte får en exakt 

och objektiv beskrivning av situationen, ger intervjun möjlighet att få kunskap om företeelser 

som inte kan observeras på andra sätt. Den som intervjuar måste dock komma ihåg att vad 

informanten säger inte är hela historien.76  
 

4.3 Urval 
Varumärkesinnehavarna vi intervjuat valdes ut på grund av att de har intressanta varumärken 

samt att de är starkt etablerade i Karlstadregionen. Vi försökte även få en viss spridning i 

verksamheterna mellan offentliga och privata. Vilka organisationer vi skulle välja 

diskuterades fram i samråd med handledare och därefter togs en första kontakt med dem. 

Kontakten skedde via mail där vi presenterade oss och gav en övergripande förklaring över 
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75 Ibid 
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vad vi ville få ut av en intervju samt förfrågan om de var intresserade av att ställa upp. 

Samtliga utvalda organisationer ställde upp på intervjuer. Mailen följdes upp med 

telefonsamtal och inbokning av möten. De organisationer vi valt är: Karlstads kommun, 

Karlstads universitet, Bergviks köpcenter och Löfbergs Lila. 

4.3.1 Organisationer 
Karlstads kommun och Karlstads universitet är organisationer som tillhandahåller en tjänst 

eller ett erbjudande i form av till exempel god service till medborgarna, sjukvård, utbildning 

eller forskning. Både kommunen och universitetet är helt eller delvis statligt finansierade. 

Bergviks köpcenter erbjuder en handelsplats med butiker, caféer och restauranger som 

erbjuder shoppingmöjligheter och upplevelser. Den fjärde varumärkesinnehavaren vi 

intervjuat är Löfbergs Lila som är ett av Värmlands starkaste varumärken och viktigt för hela 

regionen. De är de enda av de fyra utvalda organisationerna som säljer en ren produkt. 

Löfbergs Lila är ett familjeägt företag som drivits inom familjen i flera generationer och där 

varumärkesvård är en av de centrala framgångsfaktorerna.  

4.3.2 Informanter 
På Karlstads kommun har vi intervjuat informationschef, Pia Wikström. Hon är utbildad 

civilekonom och har tidigare bland annat arbetat med försäljning och marknadsföring, som 

produktchef på Arla, webbstrateg på Karlstads kommun och haft egen konsultfirma. Hon 

ansvarar för all typ av kommunikation, både intern och extern. 

 

På Karlstads universitet intervjuade vi Christina Knowles. Hon har jobbat på universitetet i 

tio år och arbetar som kommunikationsstrateg med strategiskt relationsarbete, detta på 

avdelningen Kommunikation och relationer. Hon är informatör i grunden och har tidigare 

arbetat som just det på Vattenfall, och senare som informationschef på Vattenfall Östsverige. 

 

På Bergviks köpcenter pratade vi med centrumledare, Peter Landmark. Peter är i grunden 

idrottslärare, men kom in på marknadsföring när han hjälpte skidåkningsförbundet med detta. 

Efter det byggde han upp ungdomsentreprenörsorganisationen Communicare, vilket handlade 

mycket om varumärkesbyggande och attitydsskapande aktiviteter. Jobbet idag liknar det på 

Communicare, det handlar om att skapa tillväxt. När han började som centrumledare var 

uppgiften att bygga upp hela marknadsapparaten och organisationen kring Bergviks 

köpcenter. Idag handlar hans jobb inte bara om den marknadsföring som syns utåt, han har 

också ansvar för ägarorganisationen och företagarföreningen. 
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På Löfbergs Lila intervjuade vi Lena Rodin, marknadskoordinator. Hon har arbetat med 

marknadsföring i många år, bland annat på ICA Meny och gamla Heidenborgs. Efter att ha 

arbetat i några år gick hon en marknadsekonomisk utbildning parallellt med jobbet. Idag 

arbetar hon med kampanjplanering på marknadsavdelningen på Löfbergs Lila. 

 

4.4 Genomförande 
Vi förberedde frågor kring området och försökte att hålla dem relativt öppna, dels för att inte 

styra informanten, men också för att få så mycket kvalitativ data som möjligt. Vi anpassade 

också frågorna i viss mån, så att de skulle passa till varje intervju. Fördelen med personliga 

intervjuer är att man får en helhetsbild som inte är möjlig att erhålla genom exempelvis en 

enkätundersökning. Intervjuerna genomfördes under vecka 17, 18 och 19, våren 2006. Vid 

samtliga intervjuer besökte vi informantens arbetsplats och bandade intervjun samt förde 

anteckningar. En av oss tog det övergripande ansvaret och skötte det mesta av utfrågningen, 

med utgångspunkt i intervjuformuläret. Detta justerades inför varje intervjutillfälle för att 

passa den aktuella informanten. Den andra av oss koncentrerade sig på att anteckna det som 

sades, men kunde ställa kompletterande följdfrågor när så behövdes.  

 

Vid sammanställningen av intervjuerna utgick vi från de anteckningar som gjorts i 

kombination med bandinspelningen. Exakt transkribering av samtliga intervjuer bedömde vi 

som alltför tidsödande och värderade därmed svarens värde redan vid sammanställningen. 

Istället för ordagrann återangivelse av informantens svar, sammanfattade vi svaren under 

varje fråga i en intervjusammanställning. Därefter valde vi ut tre övergripande teman för att 

systematisera datan i resultatavsnittet. Genom att jämföra sammanställningarna från de olika 

intervjuerna kändes det klart och tydligt vilka tema vi skulle välja. Vi kunde konkret se de 

röda trådar som genomsyrade intervjuerna och som därmed blev utgångspunkt för vår 

resultatredovisning och analys. Tematiseringen gjordes för att kunna göra konkreta och 

intressanta jämförelser, i analysavsnittet. I och med tematiseringen finns inte all information 

som kom fram under intervjuerna med i uppsatsen. Vi har istället värderat resultatet för att 

fokusera på uppsatsens syfte. På grund av att undersökningen har bestått av både intervjuer 

och litteraturstudier. Kapitel 3 och 5, bör därmed ses som en helhet.  
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5 Resultat 
 
I resultatavsnittet redogör vi för den data vi fick in under intervjuerna. Detta är en sammanfattning av intervjuerna 
och innehåller inga direktcitat. Vi har värderat informationen och systematiserat resultatet under tre olika teman 
som vi anser mest intressanta att titta på.  
 

5.1 Kopplingen till regionen 
Vi frågade samtliga organisationer om hur viktig kopplingen mellan deras varumärke och 

regionen är.  

 

För Bergviks köpcenter är det geografiska läget väldigt viktigt. Norrmän har i många år åkt 

söderut i Sverige mot Strömstad och Uddevalla för att handla. Genom att istället få dem att 

inte åka så långt som de tidigare gjort, utan istället mer rakt österut mot Karlstad, tror 

Bergviks köpcenter att de kan få nytta av gränshandeln. Redan nu har köpcentret många 

norska besökare men de tror att de, i och med IKEAs etablering, kommer att kunna locka dit 

ännu fler norrmän. Idag reser många av dem förbi Karlstad och vidare till Örebro för att 

handla på IKEA. På Bergviks köpcenter tror de att det vore förödande för handeln om 

Karlstads flygplats skulle vara tvungen att lägga ned. Om handeln i staden på sikt ska öka och 

få en bättre arbetsmarknadsutveckling, måste man överhuvudtaget bli mycket bättre på att 

paketera Karlstad som en attraktiv besöksstad. En nedläggning av flygplatsen skulle vara 

förödande för hela regionens utveckling och tillväxt. Handel är ofta en konsekvens av ett 

besök och idag fokuseras det mer och mer på upplevelsen inom handel. För att vara 

konkurrenskraftig gäller det att skapa attraktioner för besökaren. 

 

För Karlstads universitet är kopplingen till regionen väldigt stark och då särskilt till staden, 

eftersom dess namn förekommer i universitetets. Dessutom har de valt att använda sig av 

solen i sin logotyp, vilket även Karlstads kommun har. Däremot är de måna om att inte bara 

uppfattas som ett regionalt universitet, utan också ett nationellt och internationellt. De känner 

att det finns starka förväntningar på att universitetet ska lösa regionens problem med 

sysselsättning och nyföretagande vilket de inte kan ta ansvar för. Regionen har också ett 

ansvar när det gäller att ta till vara på den resurs som studenterna faktiskt är. Det är ett lyft för 

hela Värmland att det kommer tusentals studenter från andra delar av landet hit för att studera. 

Universitetet uppskattar och har stor nytta av de relationer de har med regionen. De har ett 

stort stöd som är till nytta för dem och för deras varumärke, det är nämligen även andra 
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aktörer som marknadsför Karlstads universitet genom att nämna dem i presentationer, 

annonser, med mera, vilket naturligtvis är positivt. De har på universitetet svårt att säga om 

och hur IKEAs etablering i Karlstad kommer att påverka dem, men det är positivt och bra att 

hela regionen växer och frodas. Det påverkar bilden av Karlstad och därmed även 

universitetet. Det vore enligt dem inte bra om flygplatsen skulle bli tvungen att läggas ned, då 

universitetet är beroende av goda kommunikationer. En nedläggning skulle innebära att det 

blir svårare för folk att ta sig hit, vilket skulle förstärka fördomen om att universitetet ligger 

ute i obygden.   

 

För Löfbergs Lila är det viktigt att de är ett värmländskt företag, men det de framförallt lyfter 

fram är att de är ett svenskt familjeföretag. De är stolta över sitt regionala ursprung men det är 

inte något som de aktivt valt att lyfta fram och de tror att det skulle gå minst lika bra att driva 

företaget någon annanstans. Men de är från Värmland och de är som värmlänningar är när de 

bedriver affärer. De ska inte försöka att vara några andra. Löfbergs Lila tror att IKEAs 

etablering kanske innebär att Karlstad hamnar mer i fokus, men då Löfbergs Lila redan 

samarbetar med IKEA över hela världen, tror de inte att det kommer att påverka dem direkt. 

Överlag tror de att hela näringslivet i kommunen kommer att få ett uppsving. En nedläggning 

av flygplatsen i Karlstad skulle helt klart påverka Löfbergs Lila. Den är mycket viktig för 

dem, för att kunder ska kunna ta sig hit och även för att de själva lätt ska kunna ta sig ut i 

världen.  

 

Karlstads kommuns koppling till regionen är naturligtvis väldigt viktig. De arbetar dagligen 

tillsammans med Länsstyrelsen och region Värmland för att marknadsföring och 

kommunikation ska vara synkad. De vill samma sak och har samma målsättning. Fungerar 

Värmland så fungerar Karlstad. IKEAs etablering påverkar kommunen dels genom rena 

arbetstillfällen, men även för att det kan leda till att andra bolag kan komma att våga investera 

och satsa i Karlstad. På kommunen tror de att det kommer att bilda ringar på vattnet och alltså 

är viktigt för näringslivet i övrigt. Dessutom är IKEAs beslut att välja Karlstad ett bevis på att 

de lyckats visa att handeln i regionen är mycket god och att Bergviks köpcenter är en av 

Sveriges allra största handelsplatser. IKEA valde därför Karlstad trots att regionen inte 

uppfyller kravet på invånarantal. En nedläggning av flygplatsen i Karlstad vore förödande för 

kommunen då goda kommunikationer både inom och till regionen, är helt avgörande för dem. 

Alla företag måste snabbt kunna ta sig ut i världen för att göra affärer, vilket för många är 

avgörande för att kunna verka i Karlstad. Det är nödvändigt att kunna ta sig ut i världen från 
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Karlstad och världen måste kunna ta sig hit för att staden ska kunna växa. Det är viktigt för 

besöksstaden Karlstad. 

 

5.2 Hur arbetar de med sitt varumärke? 
Vi frågade alla organisationerna hur de använder sitt varumärke, hur de arbetar med det och 

vilka varumärkesstärkande åtgärder de använder sig av. 

 

 
Bergviks köpcenter arbetar mycket tillsammans med samarbetspartners         Figur 5 77 

genom att anordna tävlingar, utlottningar och andra happenings för att skapa aktiviteter som 

roar och överraskar kunderna. Det ska vara en positiv upplevelse att handla på Bergviks 

köpcenter. Genom att samarbeta behöver det inte kosta dem så mycket, i pengar räknat. 

Bergvik lånar ut sin arena till externa aktörer och får i utbyte utrymme på deras. 

Butikskedjorna behöver Bergvik som handelsplats och Bergvik behöver de stora kedjorna för 

att vara attraktivt. De arbetar med att försöka paketera en 

upplevelse där handeln är en del. Många andra köpcenter 

använder sig nästan uteslutande av direktreklam medan 

Bergvik försöker att leverera någonting mer. Man ger ut 

magasinet Magasin Bergvik, där redaktionellt innehåll 

som artiklar och reportage blandas med butiksannonser. 

Tidningen går ut till 300 000 brevlådor i Värmland och 

angränsande län, två gånger per år. Magasinet finns också 

på köpcentret. Kostnaden för att producera magasinet är 

större än hela marknadsföringsbudgeten, men är möjligt 

med hjälp av samarbetspartners och annonsörer. 
Figur 6 78   
 
Bergviks köpcenters kommunikationsarbete kan delas in fem områden: 

• Lobbying – Lobbying innebär påtryckningar på politiker och beslutsfattare både på 

lokal och på nationell nivå. Arbetet har hittills resulterat i att både Göran Persson och 

flera andra svenska politiker har hållit presskonferens på köpcentret, vilket har lett till 

                                                 
77 www.bergvik.se 
78 Magasin Bergvik, nr. 1, år 2006 
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stor publicitet. Till exempel använde Fredrik Reinfeldt, Bergviks köpcenter som 

metafor när han öppnade partiledardebatten i riksdagen efter att ha besökt köpcentret.  

• PR – I PR-delen inkluderas debattartiklar och intresseväckande evenemang. Ett 

exempel på det var när Bergvik fyllde 50 bussar med norrmän från Oslo och körde 

dem gratis till Bergvik. Den 3 mil långa karavanen ledde till stor publicitet både i 

tidningar och i övrig riksmedia, både i Sverige och i Norge.  

• Intern marknadsföring – Den årliga personalfesten är en viktig del i den interna 

marknadsföringen. Då nattklubben Nöjesfabriken hyrs och alla anställda bjuds in, 

senaste gången var de 600 personer. Allt för att skapa en Bergviksidentitet och 

samhörighet.  

• Event – Event som anordnats, förutom bussarna från Oslo, är en husvagnsturné där de 

bland annat stannade på Sergels Torg, en casting för nyhetsankare på TV4 Värmland 

och tävlingar via SMS. Bergviks köpcenter har även en utsmyckad Karlstadbuss som 

går mellan Karlstad centrum och Bergvik, varje halvtimma.  

• Marknadsmaterial – Marknadsmaterialet inkluderar bland annat Magasin Bergvik, som 

de lägger massor av pengar i. Det mesta utav innehållet köps in och magasinet 

finansieras med hjälp av annonsörer. Veckorna efter att ett nummer av magasinet har 

kommit ut, ökar besöken på köpcentret med 20 %. Mätningar visar att magasinet 

dessutom lever kvar i tre månader, hemma hos folk och på offentliga mötesplatser. 

 

Karlstads universitet arbetar med sitt varumärke genom den grafiska profilen som har en 

varm färgskala i bilder och logotyp. Den nuvarande rektorn Christina 

Ullenius har även varit en viktig del i varumärkesbyggandet, då hon varit 

organisationens ansikte utåt och synts flitigt i media. Mässor, radioreklam, 

utskick, utbildningskatalogen, personliga kontakter, webb och nyhetsbrev är 

andra kanaler som fungerar som varumärkesstärkande åtgärder. Karlstads 

universitet arbetar aktivt med media och försöker synas så mycket som  

Figur 7 79              möjligt, både regionalt och nationellt, vilket är viktigt. Relationsbyggandet 

står i centrum för Karlstads universitet och de gör reklam både för att locka fler studenter och 

för att stärka varumärket. Mycket av deras kommunikationsarbete är ren myndighets-

information och styrs därmed av förvaltningslagen och högskoleförordningen. Verksamheten 

finansieras med skattebetalarnas pengar och då måste man kunna redogöra för vad man har 

                                                 
79 www.kau.se/wwwbestall/ 
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gjort med dem och kunna stå för det. De använder sig av både masskommunikation och mer 

relationsskapande kommunikation.  

 

I Värmland är Löfbergs Lila ett välkänt företag, men utanför Värmland ser det lite 

annorlunda ut. De arbetar med att flytta associationerna från att vara ”Bingolotto-kaffet” för 

mormor, till att försöka nå en yngre målgrupp och människorna i storstaden. De beskriver det 

själva som att de håller på att göra en resa. Från att vara ett vanligt kaffe som håller en hög 

faktisk kvalitet vill de vara ett kaffe i världsklass som även 

har en hög upplevd kvalitet. Från att vara ett kaffe på 

extrapris vill de stå för prisvärd kvalitet. Från det 

traditionella, till det samtida och moderna. Från ett kaffe 

som alla andra, till ett kaffe som ingen annan. Efter att ha 

använt sin slogan Din stund i några år har de nu gått tillbaka 

till att använda sig av föregångaren, med det lila extra. På 

restaurang och storkökssidan är de marknadsledande men på 

dagligvarusidan har de fortfarande en bit kvar. Löfbergs Lila 

är väl medvetna om att det som är trendigt i Stockholm förr 

eller senare sprider sig ut i landet. På grund av detta har de 

valt att satsa på storstadsregionen en period framöver. I och 

Figur 8 80                                                 med att de är stora inom restaurang och storkök och har de mest 

exklusiva och kända krogarna som sina kunder, exempelvis Café Opera, Operakällaren, 

Grythyttan och Stallmästaregården, har de använt sig av sina kunder i annonser och reklam. 

De här kunderna har valt Löfbergs Lila därför att de är bäst på kaffe och det vill Löfbergs Lila 

också berätta för omvärlden. Genom att sätta upp vepor utanför några av dessa ställen, 

exempelvis med texten: ”Grythyttan har bytt till ett godare kaffe. Byt du med.”, gör de även 

reklam för sina kunder och underhåller därmed en god kundrelation. Veporna är helt i 

Löfbergs Lilas färger och utan logotyp. Löfbergs Lila fick som första svenska företag sin färg 

registrerad hos Patentverket år 2004, och har en hög färgerinran bland konsumenterna81. Detta 

vet de eftersom det har gjorts undersökningar och det har visat sig att många i efterhand tror 

att de har läst Löfbergs Lila, trots att någon logotyp inte fanns med. Genom att på det här 

sättet finnas hos Sveriges mest exklusiva restauranger, där kunden vet att bara de bästa 

                                                 
80 BrandNews, 16/10/1 
81 BrandNews, 16/3/1 
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råvarorna serveras, signaleras även hög kvalitet till konsumenten. Löfbergs Lila vill 

popularisera kaffedrickandet och arbetar för att påverka trender.  

 

Sponsring är en viktig del i Löfbergs Lilas marknadsföring och varumärkesarbete. Bland 

annat sponsrar de hockeylaget Färjestad BK som spelar i elitserien, och som har Löfbergs 

Lilas färger på matchtröjorna och som spelar sina hemmamatcher i Löfbergs Lila Arena. 

Arenan ägs av FBK själva men det är Löfbergs Lila som är huvudsponsor. Sponsorsavtalet 

med FBK skrivs för tre år i taget men det förs kontinuerligt en dialog mellan de två bolagen. 

Löfbergs Lilas resa, som vi tidigare nämnde, innebär även att försöka komma ifrån att endast 

associeras med sport och deras sponsring rör idag även andra typer av evenemang. För 

ungefär ett år sedan slöts ett tre årigt samarbetsavtal med Svensk Mjölk, vilket innebär att 

Löfbergs Lila har gått in som sponsor för Barista Cup och Beige Award. De har även ett 

samarbete med Svenska kocklandslaget och poängterar att det är viktigt att vara med där 

trendsättarna finns. Utöver det sponsrar de andra idrottsföreningar, kultur, sport och nöjen. 

Löfbergs Lilas arbetar dessutom aktivt med tonen, i all sin kommunikation. För att den ska 

vara samstämmig har de tagit fram följande riktlinjer:  

 

• Löfbergs lilas röst och tonläge ska spegla deras personlighet.  

• De ska vara ärliga, enkla och direkta i sin kommunikation.  

• De ska stolt lyfta fram sina budskap kring det bästa de har, deras produkter.  

• Deras äkta engagemang och kärlek till kaffe får gärna lysa igenom men aldrig 

bli pretentiöst eller komplicerat. 

• De ska uppträda med självklart självförtroende men aldrig bli märkvärdiga. 

• Kaffe är för dem livsviktigt men de har gärna humor och distans när de pratar 

om det. 

 

På Karlstads kommun arbetar de mycket med hjälp av den grafiska profilen och bilder är en 

viktig del. De vill att det ska finnas en igenkänning i allt de gör. I bildspråket är värmen, 

solen, människorna och staden alltid närvarande. Kommunen kommunicerar sitt varumärke i 

alla kanaler och varumärkesarbetet sker kombinerat i köpta och icke köpta kanaler och de 

arbetar med allt från media till webben. Mot media arbetar de mycket för att få så mycket 

publicitet som möjligt, både lokalt, regionalt och nationellt. De tror på en samordnad 

kommunikationsstrategi oavsett kanal. Det går inte att säga att PR är en sak och 
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marknadsföring är en sak, det måste finns en helhet i det man 

kommunicerar och det är det som bygger ett starkt varumärke. De har 

avtal som ger dem ständig tillgång till Eurosize-tavlorna som står på 

stan i Karlstad. Dessa finns även att tillgå för samtliga förvaltningar 

och gör att Karlstads kommun alltid syns på stan. Utöver det här 

arbetar de även med annonsering vid stora evenemang. 

Melodifestivalen var ett evenemang som kommunen investerade 

pengar i för att få hit. I efterhand har det gjorts en uppföljning    Figur 9 82 

som omvandlats i pengar för att se hur stor avkastning det gav. I uppföljningen är 

medieutrymme och intäkter för näringsliv och besöksnäringen inräknat. Karlstads kommun 

och aktiviteterna kring melodifestivalen fick 10 655 spaltmillimeter mediautrymme. Där 36 % 

av exponeringen kommer från nationell press och tidningar utanför den egna regionen. Totalt 

uppgår värdet av detta till 1 732 000 kr. Då är även eventannonser om Karlstad inräknade. 

Krogarna i stan hade goda besökssiffror och TV-sändningen kom på fjärde plats på TV-

toppen vecka 8, i konkurrens med OS-sändningar av ishockey och alpint. Totalt omsatte 

festivalen drygt 3,8 miljoner kronor, vilket gav kommunen en intäkt på 307 000 kr.83 

 

Karlstads kommun menar att det är livsviktigt för en kommun att arbeta med sitt varumärke. 

Det gäller att positionera sig gentemot andra kommuner både när det gäller etableringar och 

invånare. Deras konkurrenter är andra medelstora svenska städer med universitet. Alla är i 

samma bransch och tillhandahåller samma tjänster vilket gör att det enda de kan konkurrera 

med är hur duktiga de är på att attrahera nya invånare och företag. Det är därför viktigt att ha 

en identitet och att finnas på kartan, för att överhuvudtaget komma i fråga hos privatpersoner 

som planerar att flytta eller hos företag som vill etablera sig på ny ort. Det som kommuniceras 

måste ändå ha sitt ursprung i de värderingar man står för och de resultat man faktiskt har. Det 

går inte att hitta på någonting som man inte kan leva upp till. 

 

5.3 Hur många arbetar med varumärket inom organisationen? 
Vi frågade samtliga informanter hur många som arbetar med varumärkesfrågor inom deras 

organisation.  

 

                                                 
82 www.karlstad.se/so/vardstod/ifa/solalarling.shtml  
83 Pressinformation, från Karlstads Kommun, 2006-04-07 
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Bergviks köpcenter har endast tre personer anställda vid centrumledningen och det är främst 

Peter Landmark som håller på med marknadsföring. 

 

Karlstads universitet uppger att det på sätt och vis är all personal och alla studenter på 

universitetet, men att de som arbetar professionellt med varumärkesfrågor är mellan 13 och 15 

personer. Därutöver påverkar de som arbetar med att rekrytera studenter, studievägledarna, 

lärarna, samverkansdirektör och rektor universitetets varumärke. 

 

På Löfbergs Lila arbetar fem personer på marknadsavdelningen. Marknadschefen, en 

marknadskoordinator, en assistent, en person som arbetar med medierelationer och därutöver 

ytterligare en person. 

 

Karlstads kommun uppger att cirka 7000 personer arbetar med varumärket, nämligen alla 

anställda i kommunen. Det är de som folk möter i kontakten med kommunen och därmed är 

de alla varumärkesbärare och ambassadörer för varumärket. Rent konkret har de 

kommunikatörer på samtliga förvaltningar, med en övergripande informationsenhet som bas. 

Där finns bland annat en renodlad tjänst för marknadsföring vilket är tämligen unikt för en 

kommun. 
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6 Analys 
 
Under den här rubriken analyserar och jämför vi den information som vi fått fram under intervjuerna och genom 
övrig materialinsamling. Vi inleder med att analysera kring de teman som vi redogjort för i resultatavsnittet och 
fortsätter med en mer konkret diskussion om resultatets koppling till teorierna, då vi ser litteraturen som en del av 
resultatet.  
 

6.1 Kopplingen till regionen 
Samtliga organisationer tycker att kopplingen mellan deras varumärke och regionen är viktig, 

men de uttrycker det på olika sätt. Både kommunen och universitetet har en naturlig koppling 

till regionen och skulle inte kunna verka någon annanstans, då skulle de inte kunna heta 

Karlstads kommun eller Karlstads universitet. Det är lätt att förstå att ett privat 

produktföretag inte är lika beroende av sin omgivning som en kommun eller ett universitet. 

Löfbergs Lila uttrycker att de är stolta värmlänningar, att de inte försöker vara några andra än 

de är, men att de i dagsläget inte har något att vinna på att profilera sig tydligare med sitt 

ursprung. Vi ser egentligen ingenting i själva företaget som är beroende av Värmland. Kaffet 

fraktas hit från varmare länder, sen rostas och paketeras det i Karlstad, för att fraktas vidare 

mot försäljning. Att istället fokusera på att de är ett svenskt företag har de mer att vinna på. 

Svenskhet har länge associerats med äkthet och kvalité, och än så länge föredrar 

förhoppningsvis de flesta svenskar att köpa svenska råvaror. Att kaffet först har fraktats över 

halva världen verkar spela mindre roll. På grund av, eller tack vare, den sponsring de satsat de 

senaste åren på bland annat Löfbergs Lila Arena och FBK, anser vi att de trots allt ständigt 

visar upp sitt varumärke i olika sammanhang där kopplingen till Karlstad och Värmland 

stärks.  

 

För Bergviks köpcenter är kopplingen till regionen oerhört viktig. De är redan en av de största 

handelsplatserna i Sverige och många norrmän reser över gränsen hit för att handla. Bergviks 

köpcenter är angelägna om att hela Karlstad ska leva och vara en bra handelsstad. ’MittiCity’ 

(köpcentret som öppnar i Karlstads centrum hösten 2006), som man kanske kan tro kommer 

att bli en konkurrent till Bergvik, välkomnar de istället som något positivt, eftersom det bidrar 

till en levande stadskärna och gynnar Karlstad som besöksstad, vilket de i sin tur tror kommer 

gynna även dem. Även Karlstads kommun uttryckte att ”om det går bra för Värmland så går 

det bra för oss”. Överhuvudtaget verkar de värmländska aktörerna samarbeta mycket och på 

det sättet är alla beroende av att det går bra för regionen. Löfbergs Lila kommer till exempel 

att ha en förfest för sitt 100-årsjubileum, ute på Bergviks köpcenter. De är glada över att det 
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finns en så bra arena att marknadsföra sig på i regionen och Bergvik är nöjda för att ett företag 

som Löfbergs Lila vill komma och ordna event och upplevelser för deras kunder.  

 

Alla organisationer tycker att det är positivt att IKEA kommer till Karlstad, eftersom det 

kommer att sätta staden på kartan på ett nytt sätt och öppna upp för andra företag att etablera 

sig här. När staden uppmärksammas i positiva sammanhang och fler aktörer inom näringslivet 

etablerar sig i Karlstad, blir det också lättare att få invånarantalet att öka. Finns det inga 

arbeten kan människor inte heller bo här. Och blir staden större blir det i sin tur lättare att 

locka hit företag, både inom handel och inom industri. Alla har de ett intresse i att Karlstad 

växer och det vore förödande om Karlstad flygplats skulle läggas ned. Om inte regionen 

skulle ha en flygplats, skulle det bli svårt för många företag att verka här. 

 

6.2 Hur arbetar de med sitt varumärke? 
Vi ser att Melodifestivalen, Svenska Rallyt, sommarkonserten på Sandgrundsudden och 

liknande evenemang är viktiga för Karlstad. Dels för att förse Karlstadborna med 

underhållning och dels för att sätta Karlstad på kartan. En viktig del i dessa evenemang är att 

kommunen får publicitet i media och når ut till områden i Sverige som man inte annars når ut 

till. Varumärket laddas på det här sättet med budskapet att Karlstad är en aktiv stad där det 

händer mycket. Detta påverkar synen på Karlstad som en attraktiv besöksstad, vilket gynnar 

alla intressenter i området. Karlstad kommun har satsat mycket på sin webbplats, och i och 

med att det där finns mycket fakta om visionen och den grafiska profilen med logotyper och 

profilbilder, är de ett tydligt exempel på medvetenheten kring varumärkets betydelse och 

angelägenhet i det strategiska kommunikationsarbetet även för kommuner. Det är troligtvis 

mixen mellan kommunikationskanaler och den konsekventa och tydliga grafiska profilen som 

har gjort Karlstad till en attraktiv stad, där flera stora nyetableringar har skett de senaste åren 

och där undersökningar, enligt informationschef Pia Wikström, visar att folk trivs att bo och 

där folk är nöjda med tillvaron. Även FBKs SM-guld 2006 påverkar Karlstad positivt i den 

bemärkelsen att det leder till mycket medial publicitet och att staden förknippas med 

framgång. 

 

Bergviks köpcenter har lyckats skapa en ’win-win’-situation där de lånar ut sin arena till 

externa aktörer och därmed skapar en spännande och händelserik handelsplats. Det handlar 

både om att fler och fler kedjor och butiker vill etablera sig och om att andra aktörer vill in på 
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Bergviks arena för att marknadsföra sig. Därigenom är de extremt beroende av att det även 

går bra för deras externa samarbetspartners. Utan dem skulle köpcentret inte ens existera. 

Vissa butikskedjor är givetvis mer värda än andra och höjer anseendet för dem som 

handelsplats och därmed också för varumärket, Bergviks köpcenter. ’Win-win’-situationen 

gäller även för Magasin Bergvik vars största del finansieras med hjälp av samarbetspartners.  

 

För Karlstads universitet ser det något annorlunda ut eftersom de finansieras med statliga 

medel och därmed inte kan sväva ut för mycket i marknadsföringsåtgärder. De är beroende av 

söktrycket från studenter eftersom det är så det avgörs hur mycket pengar de får från staten 

kommande år. Därför borde det satsas ytterligare resurser på den externa kommunikationen 

mot blivande studenter samt skapa egna nyheter och publicitet. De arbetar redan aktivt mot 

media men mycket av kommunikationsbudgeten går åt till den obligatoriska 

myndighetsinformationen. De uppger själva att organisationen är splittrad i synen på 

varumärket och det beror förmodligen på traditioner i den akademiska världen. De skulle även 

behöva mer resurser för att satsa på den interna marknadsföringen och förankringen av det 

egna varumärket inom organisationen, för att all personal ska kunna agera 

vidareambassadörer av de värderingar Karlstads universitet vill stå för.  

 

Som vi tidigare nämnt, så är ett varumärkes identitet och de värderingar man vill ladda det 

med, inte bara en angelägenhet för marknads- eller informationsavdelningen, utan för hela 

företaget. De intervjuade organisationerna har alla den ambitionen, men det är fortfarande en 

viss skillnad mellan vilja och verklighet. På Bergvik köpcenter, där en väldigt liten avdelning 

arbetar med varumärkesfrågor är det en del i deras dagliga arbete. De har dock väldigt många 

butiksanställda som också kommunicerar varumärket. Centrumledningens största utmaning är 

att få med sig alla butiksanställda på tåget. Samma sak gäller för Karlstads kommun och 

Karlstads universitet som båda är väldigt stora organisationer och som behöver engagera alla 

anställda på alla avdelningar, för att kunna förmedla en gemensam bild av varumärket mot 

omvärlden. Vi tycker att Löfbergs Lilas organisation genomsyras av varumärket i högre grad 

än de andra. De är ett vinstdrivande familjeföretag med goda ekonomiska resurser för 

varumärkesvård och har färre anställda att nå ut till med den interna kommunikationen. 

6.2.1 ”Världen skulle må gott av lite mer Värmland” 
I bildspråket ser vi tydligt att Karlstads kommun och Karlstads universitet delvis lever upp till 

bildpolicyn i den värmländska varumärkesplattformen. De använder sig av en varm färgskala 
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och sätter mötet mellan människor i fokus. Bergviks köpcenter leker med humorn i sina 

reklamkampanjer och profilerar sig som ”Ett av Europas gladaste köpcenter”, vilket passar 

bra in i den värmländska mentaliteten. I intervjun med Löfbergs Lila berättade Lena Rodin att 

de är som värmlänningar är, när de gör affärer och att det inte är något de tänker ändra på. 

Öppna, glada, rätt fram och förhoppningsvis lätta att ha att göra med. Alla organisationerna 

har de grundläggande värmländska värderingarna och är stolta över att verka i Värmland. 

Karlstads universitet och Löfbergs Lila påpekar att de vill vara någon att räkna med på en 

större nationell och internationell arena och att de därför inte vill begränsas av att bli alltför 

förknippade med Värmland. I Löfbergs Lilas riktlinjer för tonalitet i kommunikationen 

framgår det att de ska uppträda med ett självklart självförtroende men aldrig bli märkvärdiga. 

Kaffe är livsviktigt för dem, men de poängterar samtidigt att de gärna pratar med humor och 

distans till det. Humorn kommer även igen i den värmländska plattformen där humor är ett av 

värdeorden.  

 

6.3 Hur många arbetar med varumärket inom organisationen? 
Det är intressant att se hur olika de fyra organisationerna svarade på den här frågan. Utan att 

det var vår avsikt när vi formulerade intervjufrågorna, visade den sig vara en typ av 

kuggfråga. Karlstads kommuns och Karlstads universitets svar visar att de har förstått att alla 

inom en organisation påverkar varumärket på ett eller annat sätt och att intern förankring av 

de värderingar varumärket laddats med är ett krav för att det ska vara trovärdigt. Det som inte 

kom fram i intervjusvaren är dock att Bergviks köpcenter vid starten tog fram en broschyr till 

alla anställda inom köpcentret, där man noggrant klargjorde att personalen är de som kan få 

köpcentret att bli Sveriges allra bästa. Personalen ska känna sig utvald och kunderna ska få en 

upplevelse när de handlar på Bergviks köpcenter. Det är viktigt att personalen trivs 

tillsammans och vet vad varumärket står för, oavsett vilken butik de arbetar i, för att kunna 

förmedla en helhetsupplevelse av glädje och upplevelser. På Bergviks köpcenter finns alltså 

mer än 700 medarbetare som påverkar varumärket i den dagliga kontakten med köpcentrets 

kunder.  

 

Karlstads kommun och Karlstads universitet, som var de som svarade att alla medarbetare är 

en del av varumärket, är båda offentliga. Att vi fick det svaret av de två har förmodligen att 

göra med hur personerna vi intervjuade ser på saken. I vilket fall som helst, är det en 

betydelsefull insikt att alla medarbetare är en del av den bild av organisationen som ges utåt 
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och som därmed påverkar bilden av varumärket. Det är något för alla organisationer, 

offentliga som privata, att sträva efter. Som vi tidigare skrivit har många tjänsteföretag insett 

att personalen är det egna varumärkets främsta identitetsbärare och därför bör satsa på intern 

marknadsföring. Karlstads kommun, Karlstads universitet och Bergviks köpcenter verkar 

utifrån svaren ovan ha förstått vikten av detta. Huruvida Löfbergs Lila ser på sin personal som 

identitetsbärare framgår inte men att döma av det relativt lilla familjeföretaget torde de 

anställda vara väl införstådda i företagets värdegrunder. Svårare, men desto viktigare, är det 

att arbeta strategiskt med varumärket internt i en organisation, då de anställda är hundratals 

och även tusentals personer. Alla ska de leva och personifiera varumärket. Alla 

organisationerna har tagit fram varsin värdegrund att stå på. Att ta fram värdeord och säga att 

det här ska vi stå för, kan alla göra. Det svåra är att verkligen hitta kärnan i en verksamhet och 

förankra värdena hos personalen. Alla inom en organisation ska veta vilka associationer och 

värderingar man vill stå för. Detta är ett långt och tidskrävande arbete, men lyckas man är det 

en av nycklarna till framgång. Ett varumärke byggs som redan konstaterats av människorna 

som representerar det. 

 

6.4 Diskussion 
Det finns ingen enkel formel för vad som skapar ett framgångsrikt varumärke. Det man kan 

konstatera är att framgångsrika varumärken ofta har en tydlig vision. Karlstad kommun har 

sin vision, Karlstad 100 000, som betyder mer än att Karlstad ska växa och bli 100 000 

människor. Karlstads universitets vision, Vision 2015, talar om ett demo-kratiskt synsätt, 

jämställdhet och mångfald. Tydliga eller inte, så är de väl genomarbetade och spridda internt. 

Karlstads kommun, som vi anser ha något starkare varumärke än Karlstads universitet, har 

spridit sin vision både internt och till medborgarna i kommunen och förhoppningsvis har de 

allra flesta invånarna vid det här laget hört talas om den. Bergviks köpcenter har även de en 

vision som däremot inte är lika utvecklad. Visionen grundar sig i hur köpcentren ser ut i 

övriga Europa och resten av världen. Inom en inte alltför lång framtid tror de att köpcenter 

kommer att kombineras med inbyggda vattenlandsanläggningar. Löfbergs Lilas vision är 

deras resa som vi skrev om tidigare. Från att ha varit, som de själva uttryckte det, ”Bingolotto-

kaffet” vill de uppfattas som ett kaffe i världsklass som människor är beredda att ge lite extra 

för. Vi anser att Karlstads kommun har en tydlig och välarbetad vision och kanske är det 

precis som Haig (2004) säger, en viktig bidragande orsak till att varumärket Karlstad har växt 

sig så pass starkt. Viljan att bli nummer ett inom sitt segment finns uttryckligen hos samtliga 
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av våra organisationer, vilket är av avgörande betydelse för en framgångsrik 

varumärkesstrategi. Det som bygger ett starkt corporate brand är en samordning av vision, 

kultur och image. Det är tydligt att Löfbergs Lila arbetar med det för att få företagets identitet 

att stämma överens med deras image. Till skillnad från en offentlig organisation, som ofta har 

hårdare krav på redovisning och ekonomiskt behållning av varje enskild varumärkesåtgärd, så 

har Löfbergs Lila friare ramar att röra sig inom. De ville vid intervjun inte tala om hur stor del 

av deras budget som går till marknadsföring och varumärkesvård men gav indikationer om att 

den ekonomiska biten inte är ett problem vid planering av marknadskommunikation. 

Karlstads universitet och Karlstads kommun som båda redogjorde för vilka summor de har att 

röra sig med beklagade att de inte får mer ekonomiska resurser för att vårda sina varumärken. 

Det är därför tydligt att den största skillnaden mellan att arbeta med varumärkesfrågor i en 

privat organisation gentemot en offentlig, är de ekonomiska medlen. Detta ställer, som 

informations-chefen på Karlstads kommun konstaterade, högre krav på marknadsåtgärder i en 

offentlig verksamhet. De har ingen möjlighet att chansa utan måste konkret ta fram siffror på 

det ekonomiska utfallet. Ett talande exempel är ekonomin kring Melodifestivalen, då 

kommunen ekonomiskt gick in med en betydande summa pengar. Många såg det som en ren 

utgift, men i själva verket visade det sig, att döma av siffrorna från den ekonomiska 

utvärderingen, vara en väl avvägd investering.  

 

En stads främsta målgrupp är dess invånare, men för den sakens skull får man inte glömma 

bort besökare och investerare, som även de indirekt bidrar till ökad levnadsstandard hos 

befolkningen. Karlstads kommuns arbete med att fokusera på fyra områden där staden kan 

växa, visar att de även har tänkt på de externa målgruppernas del i att en stad kan växa. Den 

primära kommunikationen sköter Karlstads kommun relativt bra och det är därför de även kan 

satsa på sekundär kommunikation, med möjlighet att därmed påverka den tertiära. 

6.4.1 Varumärkets funktion i de fyra organisationerna 
Alla organisationerna använder sig av promotionaktiviteter och märkesuppbyggande reklam 

för att öka kännedomen och associationerna kring det egna varumärket och eftersträva en 

långsiktig märkeslojalitet från konsumenterna. Detta är precis det som Frans Melin 

rekommenderar som komplement till Varumärkeslagen som ger märkesinnehavaren ensamrätt 

till ett varumärke.  
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Ett varumärke har fem olika funktioner. För Karlstads universitet fungerar varumärket främst 

som informationsbärare då de, som tidigare nämnts, regleras av både förvaltningslagen och 

högskoleförordningen. Ett av deras primära syften är att motivera ungdomar till högre studier 

och informera om vad det innebär att studera på universitet. För Löfbergs Lila är varumärket 

viktigt som identitetsbärare och positioneringsverktyg. Identiteten är viktig för dem och som 

tidigare nämnts så håller de på att genomföra en resa från att vara ett traditionellt kaffe till att 

uppfattas som modernt och samtida. En del i att nå de unga och moderna människorna i 

Stockholm har varit att ta fram en helt ny rostning. Stockholmsblandningen är särskilt 

anpassad för det hårda vattnet i huvudstaden och lanseras under 2006. Sponsorskapet av FBK 

har också varit en del i identitetsbildningen och väcker naturligtvis starka känslor hos 

konsumenterna. Älskar man FBK så tror vi att mycket talar för att man föredrar Löfbergs Lila 

och håller man på ett annat lag i Elitserien så köper man sannolikt inte Löfbergs Lila. 

Naturligtvis finns det många som inte bryr sig alls, men sport har alltid väckt starka känslor 

och i och med att de når en viss målgrupp genom liknande sponsorskap så väljer de också bort 

en annan, de som inte håller på det laget man sponsrar. Sponsringen av FBK har pågått i 

många år och eftersom de spelar med Löfbergs Lilas färger har det stärkt varumärket och 

igenkänningen av lila och gult som deras färger. Men samtidigt har det placerat dem i ett fack, 

som hockeykaffet. I Löfbergs Lilas resa ingår det även att komma ifrån de starka 

associationerna med hockey. De vill vara mycket mer än det. Antagligen är det därför de på 

senare tid har valt att bredda sin sponsring. Eftersom Löfbergs Lila även vill få konsumenten 

att uppleva att deras produkter har ett starkt mervärde, i form av kvalité, rättvisemärkt kaffe 

eller annat, fungerar också varumärket som en god tillväxtgenerator. De arbetar aktivt med att 

få den upplevda kvalitén att närma sig den faktiska, redan höga kvalitén. Detta för att kunna 

växa och erövra nya marknadssegment. Varumärket som konkurrensmedel är viktigt för 

Bergviks köpcenter. För att handelsplatsen ska kunna existera krävs det att det finns företag 

som vill hyra in sig på marken. En etablering som till exempel IKEA innebär att Bergviks 

köpcenters konkurrenskraft ökar kraftigt. Detta innebär troligen att de hamnar i en annan 

dimension och trycket från nya företag som vill in på området kommer att öka. Helt nya typer 

av företag kommer förmodligen att visa intresse för att vilja finnas där IKEA finns.  

6.4.2 Varumärkets värde för Löfbergs Lila 
Löfbergs Lilas varumärke stämmer in på några av de dimensioner som Håkansson (1996) tar 

upp när det kommer till ett varumärkes värde, bland annat det som handlar om stabilitet. 

Löfbergs Lila är ett företag och varumärke som funnits länge och de har en hög kundlojalitet, 
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även om de inte är marknadsledande inom alla områden. Kaffedrickandet är väldigt utbrett i 

Sverige och många har ett varumärke som de är trogna. Att ha en hög kundlojalitet och att 

vara en naturlig del av sin marknad visar på stabilitet, vilket vi anser att Löfbergs Lila 

uppfyller. Att väcka ett engagemang kring sin produkt och få konsumtenten att bli 

märkeskänslig är två delar inom consumer behaviour-teorin, som vi tagit upp tidigare. Man 

vill generellt öka engagemanget kring sin produkt för att varumärket ska bli det avgörande i 

köpsituationen, inte priset. Målet är att få kunden att bli mindre priskänslig och mer 

märkeskänslig. Genom att öka engagemanget kring kaffe och skapa en relation till kunden får 

Löfbergs Lila kunden att betala lite mer. 
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7 Slutsats 
 
I Slutsatsen konkretiserar vi det vi kommit fram till i uppsatsen. Här framkommer inga nya fakta eller reflektioner, 
vi klargör endast kärnan i undersökningen, på ett kortfattat och åskådligt sätt. 
 
 

Som vi tidigare beskrivit, ses varumärket i dag som en strategisk resurs och är för många 

företag den viktigaste tillväxtgeneratorn. Detta stämmer också på de organisationer vi 

intervjuat, då de är väl medvetna om att ett starkt varumärke är en mycket viktig tillgång och 

deras dagliga arbete syftar till att stärka varumärket. Vi anser att alla de aktuella 

organisationerna arbetar strategiskt med varumärket men i olika utsträckning. Den vanligaste 

svårigheten är att förankra arbetet i alla delar av organisationen. Viljan finns men det kräver 

både tid, pengar och energi att nå målet.  

 

Vi kan konstatera att kopplingen till regionen är viktig för alla organisationer i 

undersökningen. De kommer inte ifrån sitt ursprung, men har heller inget att dölja. För två av 

organisationerna är kopplingen extra stark. Bergviks köpcenter och Karlstads kommun är 

starkast förankrade i Karlstad, i och med att deras marknad finns i regionen med omnejd. 

Bergvik vill locka långväga besökare och det vill även kommunen, samtidigt finns deras 

primära målgrupper mycket närmre. Karlstads universitet och Löfbergs Lila har en bredare 

geografisk marknad och vill vara någon att räkna med även i större sammanhang nationellt 

och internationellt. Gemensamt är att de alla har ett intresse i att Karlstad växer. Om företag 

lockas till regionen kommer också invånarna, studenterna, konsumenterna och 

samarbetspartners. Trivs människor med att leva här sprider det sig även utanför regionen. 

Människor som bor, studerar, handlar eller verkar här är de bästa ambassadörerna.  

 

Vi upplever att det förekommer en mer splittrad syn på varumärket i de offentliga 

organisationerna än i de privata, vilket förmodligen har ett starkt samband med skillnaderna i 

de ekonomiska resurserna och organisationernas storlek. Det är naturligtvis en prioriterings-

fråga om hur mycket som bör satsas på varumärkesvård och de offentliga organisationerna har 

inte samma möjligheter. Den största skillnaden mellan arbetet i offentlig och privat sektor är 

alltså ekonomin. Tillvägagångssättet och tankarna kring varumärkets värde är liknande i de 

olika organisationerna, men de offentliga har i det här fallet betydligt fler anställda att nå ut 
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till och engagera i det interna varumärkesarbetet. Vi vill återigen påpeka vikten av att lägga 

resurser på det interna arbetet, då den interna identiteten även speglas externt.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuformulär 

Bergviks köpcenter, 2006-04-27 
 
Frågor till informanten, Peter Landmark 

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du arbetat förut? 

• Hur skulle du definiera ditt jobb? 

• Vad är ett varumärke för dig? 

• Hur många arbetar med varumärkesfrågor hos er? 

 

Vill du berätta lite om bakgrunden till Bergviks köpcenter? När föddes idén? Hur fungerar 

organisationen? 

 

Allmänna frågor 

• Vad är det ni marknadsför? Vad är er produkt? Vad vill ni? Vad är Bergvik? 

• Vad kännetecknar ert varumärke? (Budskap, värden) 

• Hur arbetar ni med ert varumärke? Vilka varumärkesstärkande åtgärder använder ni 

er av? På vilket sätt använder ni er av ert varumärke? Hur kommunicerar ni ert 

varumärke? 

• Är det viktigt för er med utmärkelser som Guldvargen?  

• Har ni någon utarbetad vision? 

• Hur viktigt är ert varumärke för er? 

• Har ni någon varumärkesplattform? 

• Hur vill ni att målgruppen ska uppfatta ert varumärke? 

• Hur mycket pengar satsar ni på ert varumärke? Hur stor del av budgeten är det? Hur 

stor del satsar ni på sponsring? 

• Hur skiljer sig arbetet nu jämfört med för 10 år sedan? 

• Hur tänker ni kring varumärket som strategiskt konkurrensmedel? Vilka är era 

konkurrenter? 

• Hur ställer ni er till MittiCity-bygget? Vad tror ni kommer hända? 

• Hur viktig är kopplingen mellan ert varumärke och regionen? 

• Hur påverkar det er att IKEA kommer till Karlstad?  

• Vad skulle det innebära för er om man beslutade att lägga ner Karlstads flygplats? 
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Karlstads universitet, 2006-05-02 
 
Frågor till informanten, Christina Knowles 

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du arbetat förut? 

• Hur skulle du definiera ditt jobb? 

• Vad är ett varumärke för dig? 

• Hur många arbetar med varumärkesfrågor hos er? 

 

Allmänna frågor 

• Vad är det ni marknadsför? Vad är er produkt? Vad vill ni? 

• Vad kännetecknar ert varumärke? (Budskap, värden) 

• Hur arbetar ni med ert varumärke? Vilka varumärkesstärkande åtgärder använder ni 

er av? På vilket sätt använder ni er av ert varumärke? 

• Varför gör ni reklam? Bara för att få fler studenter eller för att stärka varumärket? 

• Vad skiljer Karlstads universitet från andra jämnstora universitet? 

• Hur tänker ni kring varumärket som strategiskt konkurrensmedel? 

• Har ni någon utarbetad vision? 

• Hur viktigt är ert varumärke för er? 

• Har ni någon varumärkesplattform? 

• Hur kommunicerar ni ert varumärke? 

• Hur vill ni att målgruppen ska uppfatta ert varumärke? 

• Hur mycket pengar satsar ni på ert varumärke? Hur stor del av budgeten är det? Hur 

stor del satsar ni på sponsring? 

• Hur skiljer sig arbetet nu jämfört med för 10 år sedan? 

• Hur viktig är kopplingen mellan ert varumärke och regionen? 

• Finns det bolag i regionen som är extra viktiga för universitetets framtid? 

• Hur påverkar det er att IKEA kommer till Karlstad? 

• Vad skulle det innebära för er om man beslutade att lägga ner Karlstads flygplats? 

• Hur tänker ni kring att marknadsföra er vid ett arrangemang som Arvikafestivalen? 

• Många tycker att varumärkesbyggande bara är för kommersiella företag och att 

universitet inte bör lägga pengar på sånt. Hur ställer du dig till det? Ska ett universitet 

jobba med sitt varumärke? Varför?  
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 Löfbergs Lila, 2006-05-05 
 
Frågor till informanten, Lena Rodin 

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du arbetat förut? 

• Hur skulle du definiera ditt jobb? 

• Vad är ett varumärke för dig? 

• Hur många arbetar med varumärkesfrågor hos er? 

 

Allmänna frågor 

• Vad kännetecknar ert varumärke? (Budskap, värden) 

• Hur arbetar ni med ert varumärke? Vilka varumärkesstärkande åtgärder använder ni 

er av? På vilket sätt använder ni er av ert varumärke? 

• Hur mycket betalar ni i sponsring till Färjestad BK? 

• Vad kräver ni för motprestation? Vad skulle hända om laget missar slutspel flera år i 

rad eller till och med åker ur Elitserien? Vad skulle det betyda för avtalet? Vad skulle  

det betyda för Löfbergs Lila som företag? Hur länge har sponsorskapet pågått? 

• Hur tänker ni kring varumärket som strategiskt konkurrensmedel? 

• Har ni någon utarbetad vision? 

• Hur viktigt är ert varumärke för er? 

• Har ni någon varumärkesplattform? 

• Hur kommunicerar ni ert varumärke? 

• Hur vill ni att målgruppen ska uppfatta ert varumärke? 

• Hur mycket pengar satsar ni på ert varumärke? Hur stor del av budgeten är det? Hur 

stor del satsar ni på sponsring? 

• Hur skiljer sig arbetet nu jämfört med för 10 år sedan? 

• Vad innebär regionen för Löfbergs Lila? Varför inte spegla produkten med dess 

ursprung (Karlstad)? Vad skulle det betyda om företaget flyttade till annan ort? 

• Hur påverkar det er att IKEA kommer till Karlstad? 

• Vad skulle det innebära för er om man beslutade att lägga ner Karlstads flygplats? 

• Hur ser ni på risken för degenerering av ert varumärke? Vet folk vad de lila och gula 

färgerna på FBKs tröjor står för?  

• Arbetar ni med antidegenerering? Hur ställer ni er till att journalister och andra 

använder förkortningen LLA? 

• Vi har läst att ni sponsor för en kommande kaffeutställning på Värmlands Museum. 

Vem tog initiativet till den och hur viktigt är det för er att synas på olika arenor? Hur 

sponsrar ni den? Vad hoppas ni att det ska leda till? 
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Karlstads kommun, 2006-05-10 
 
Frågor till informanten, Pia Wikström 

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du arbetat förut? 

• Hur skulle du definiera ditt jobb? 

• Vad är ett varumärke för dig? 

• Hur många arbetar med varumärkesfrågor hos er? 

 

Allmänna frågor 

• Vad är det ni marknadsför? Vad är er produkt? Vad vill ni? 

• Vad kännetecknar ert varumärke? (Budskap, värden) 

• Hur arbetar ni med ert varumärke? Vilka varumärkesstärkande åtgärder använder ni 

er av? På vilket sätt använder ni er av ert varumärke? 

• Vad fick Melodifestivalen för betydelse för Karlstads kommun? 

• Vad innebär det för Karlstads kommun som varumärke att FBK tog SM-guld? 

• Hur tänker ni kring varumärket som strategiskt konkurrensmedel? Vilka är era 

konkurrenter? 

• Vad skiljer Karlstad från andra städer, av liknande storlek? 

• Hur viktigt är ert varumärke för er? 

• Har ni någon varumärkesplattform? 

• Hur kommunicerar ni ert varumärke? 

• Hur vill ni att målgruppen ska uppfatta ert varumärke? 

• Hur mycket pengar satsar ni på ert varumärke? Hur stor del av budgeten är det? Hur 

stor del satsar ni på sponsring? 

• Hur skiljer sig arbetet nu jämfört med för 10 år sedan? 

• Hur viktig är kopplingen mellan ert varumärke och regionen? 

• Finns det bolag i Karlstad som är viktiga för Karlstads image? Exempel? 

• Hur påverkar det er att IKEA kommer till Karlstad? 

• Vad skulle det innebära för er om man beslutade att lägga ner Karlstads flygplats? 

• Många tycker att varumärkesbyggande bara är för kommersiella företag och att 

kommuner inte bör lägga pengar på sånt. Hur ställer du dig till det? Ska en kommun 

jobba med sitt varumärke? Varför?  
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