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Abstact 
Daily we are in contact with different trademarks with different meanings and information. 

 The purpose of a trademark for a organization is to charge it with qualities that can create a 

value for the customer and a quality that will make the customer return time and time again to 

a specific trademark. 

  

Many organizations have started using thier trademark as a strategic resource instead of only 

as a part of the marketing process. As a strategic resource the trademark strengthens the 

organizations competitivness and help to build a strong foundation for the future. 

 

On a mission from Handelskammaren Värmland the purpose was to through a qualitative 

study, find out what the members, non-members and the politicans of Värmland considers 

Handelskammaren Värmland as a organzation and thier trademark. The study were carried out 

through a survey in all the target groups.  

 

The reults of the study show that there is a faith in Handelskammaren Värmland as a business 

organisation within the members and the politicans in Värmland. The study also show that the 

potential members, the non-members, in the present situation doesn’t have that much 

experience or knowledge about the organization. 

 The results are a aid for Handelskammaren Värmland to get the opinions and impressions 

from the members, non-members and politicans of Värmland to develop thier future work 

towards these target groups. 
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Sammanfattning 
Dagligen kommer vi i kontakt med olika varumärken som alla har olika betydelse och med en 

uppgift att fylla. Avsikten med ett varumärke för en organisation är att ladda det med en 

egenskap som skapar ett värde för kunden och en kvalitet som får kunden att återkomma till 

just det varumärket gång på gång. 

 Istället för att använda varumärket som endast en del av marknadsföringsprocessen har det 

av många organisationer börjat användas mer och mer som en strategisk resurs för hela 

organisationen att på ett bättre sätt stärka sin konkurrenskraft och stärka skapa en stabil 

framtid. 

  

På uppdrag av Handelskammaren Värmland var syftet att ta reda på, via en kvantitativ studie, 

vad Handelskammaren Värmlands medlemmar, icke-medlemmar och Värmlands politiker 

anser om organisationens varumärke och organisation. Studien genomfördes via en 

enkätundersökning i alla urvalsgrupper. 

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns ett förtroende för Handelskammaren 

Värmland som näringslivsorganisation hos dess medlemsföretag och politikerna i Värmland. 

 Undersökningen visar även att de företag som ses som potentiella medlemmar, icke-

medlemmarna, har i dagsläget inte så stor erfarenhet eller kunskap om Handelskammaren 

Värmland. 

 Resultatet av undersökningen är ett hjälpmedel för Handelskammaren Värmland att få en 

uppfattning om hur omvärlden har för intryck av organisationen för att kunna utveckla ett 

framtida arbete mot dessa urvalsgrupper.

 3



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING…………………………………………………………………………………………...... 5 
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………………………………..……..5 
1.2 Syfte..…………………………..……………………………………………………………………..…..6 
1.3 Problemställning.……………………………………………………………………………….……....6 
1.4 Avgränsning…………………………………………..……………………………………….………...7 
 
2 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND…….………………………..…………………………..…..8 
2.1 Organisationsbeskrivning………………………………………………………………………….….8 
 
3 TEORI…………………………………………………………………………………………....9 
3.1 Organisationskommunikation……………………………………………………………..…..9 
3.2 Varumärkesteori……………………………………………………………………...….……10 
3.2.1 Definition av varumärke……………………………………………………………….…....10 
3.2.2 Varumärkets uppgift……………………………………………………………………..….12 
3.3 Varumärkets funktioner ur olika perspektiv……………………………………………..….13 
3.3.1 Märkesinnehavarens perspektiv………………………………………………...…………14 
3.3.2 Kundens perspektiv…………………………………………………………………...…….15 
3.4 Varumärket på marknaden…………………………………………………………………..16 
3.4.1 Varumärkespersonlighet……………………………………………………………………16 
3.4.2 Varumärkespositionering……………………………………………………………….…..16 
3.4.3 En strategisk tillgång……………………………………………………………….……….17 
3.5 Varumärkesbyggande……………………………………………………………………….……….19 
3.5.1 Kärnvärden…………………………………………………………………………………………...20 
3.5.2 Risker……………………………………………………………………………………...…….…….21 
 
4 METOD…………………………………………….…………………………………………………….22 
4.1 Enkätundersökning……………………………………………………………………….…………..22 
4.2 Urval………………………………………………………………………………………...…………...22 
4.3 Enkätens utformning…………………………………………………………………….……………23 
4.4 Bortfall……………………………………………………………………………………...…..23 
4.5 Justering av enkätresultat……………………………………………………………………24 
4.6 Validitet och reliabilitet………………………………………………………………………..24 
 
5 RESULTAT……………………………………………………………………..………..……………..25 
5.1 Enkätresultat………………………………………………………………………………..……….…25 
 
6    ANALYS……………………………………………………….………………….………….…………39 
6.1 Varumärket Handelskammaren Värmland…...…………………………………….………39 
6.2 Kundens perspektiv på Handelskammaren Värmland………………………………..…..39 
6.3 Varumärket på marknaden…………………………………………………………………..41 
 
7 SLUTSATS……………………………………………………….…………………………..………...42 
 
Referenser...........................................................................................................................................44 

Bilaga 1……………………………………………………………..……………….……….…………..……..45 
 
 

 4



1 INLEDNING 
I inledningen förklarar jag bakgrunden till uppsatsen, syftet med dess undersökning samt uppsatsens 
frågeställning och avgränsning. 
 

För många organisationer anses varumärket vara en större tillgång än själva produkten eller 

tjänsten de säljer eller distribuerar, och innehar ett antal inneboende värden som skiljer sig 

från olika perspektiv. För varumärkesinnehavaren har varumärket ett värde för dess position 

på marknaden samt dess betydelse för kunden, medan kundens perspektiv är att söka 

behovtillfredställelse. 

 Det har skett en långsam utveckling i synen på varumärkenas betydelse för organisationer, 

utvecklingen har gått från att se varumärket som ett hjälpmedel för ökad försäljning till att bli 

en tillgång med en inneboende konkurrensförmåga och varumärkeskapital, brand equity.1 

 Denna utveckling har inneburit att kunskapen om betydelsen av ett starkt varumärke har 

spritt sig vidare från reklambyråer till konsulter, forskare och högsta ledningen bland 

organisationer.2

1.1 Bakgrund 

Enligt Ulrika Obstfelder Peterson, vice VD, informations- och 

projektansvarig på Handelskammaren Värmland fanns två anledningar till att 

Handelskammaren Värmland införde ett nytt profilprogram och logotyp år 2002.  

 Samtidigt som Stockholm Handelskammare bytte sin logo erbjöd de alla elva enskilda 

handelskammare att köpa in sig i bytet. Vid den tidpunkten hade de elva handelskamrarna 

enskilda logotyper och vid de tillfällen då alla handelskammarna skickade ut information som 

en enad front hade de ingen gemensam logotyp. Därför ansågs det som en fördel att byta till 

en gemensam symbol för alla handelskammare. 

 Den tidigare logotypen med ett vapenmärke ansågs omodern och kunde lätt associeras till en 

statlig myndighet, ett intryck handelskammaren kämpar mot eftersom de är en enskild 

näringslivsorganisation utan statligt stöd. Handelskammaren vill ses som en dynamisk 

organisation med kunskap, kvalité och framtidsanda. Därför ville de byta logotyp till en 

symbol som ger associationen till en positiv organisation. 

                                                 
 
1 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp 
starka varumärken, s. 3, 8 
2 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 7 
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Den nya logotypen kan associeras till en krona som står för Sverige, eller ett handelsfartyg 

som symboliserar fartyg, handel och något som rör sig framåt. 

 I och med logotypbytet blev det en startpunkt för Handelskammaren Värmland att börja 

sträva efter att bli en modern handelskammare.3

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa vilket intryck omvärlden har av Handelskammaren 

Värmland som varumärke. En enkätundersökning ska undersöka hur Handelskammaren 

Värmland som organisation uppfattas av dess medlemmar, icke-medlemmar samt politiker i 

Värmland. 

 Genom att få reda på vad respektive urvalsgrupp har för intryck av Handelskammaren 

Värmland hjälper det organisationen i dess framtida omvärldsarbete samt i utvecklingen av 

Handelskammaren Värmland som organisation. 

1.3 Problemställning 

För att en organisation ska kunna nå sina strategiska mål krävs det att både den interna samt 

den externa kommunikationen fungerar. Även om personalen inom en organisation har satt 

upp ett mål och strävar efter en förändring av dess vision och anseende utåt, måste de först 

undersöka hur omgivningen uppfattar organisationen. I Handelskammaren Värmlands strävan 

att bli en modernare handelskammare krävs det att omgivningen, deras medlemsföretag, icke-

medlemsföretag samt politiker i Värmland delar samma intryck av organisationen så de 

tillsammans kan skapa detta mål. 

 Urvalsgrupperna, medlemsföretag, icke-medlemsföretag samt politiker i Värmland, är 

uttagna utifrån den kontakt de har idag med Handelskammaren Värmland, såsom 

medlemsföretagen som i och med deras medlemskap kan påverka politiker. 

 Urvalsgruppen icke-medlemmar är potentiella medlemmar för Handelskammaren Värmland. 

 

Uppsatsens problemställning undersöker främst:  

• Vilket intryck har urvalsgrupperna av varumärket Handelskammaren Värmland? 

Hur anser respondenterna att ett antal egenskaper stämmer med deras intryck av 

Handelskammaren Värmland? 

 

                                                 
 
3 Intervju med Ulrika Obstfelder Peterson, 2006-11-07 
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Utöver denna problemställning ska undersökningen även ta reda på om urvalsgrupperna 

känner igen Handelskammaren Värmlands logotyp. Genom att ta bort namnet på 

organisationen i logotypen och endast visa delar av den, kommer respondenterna i respektive 

urvalsgrupp känna igen varumärket? 

1.4 Avgränsning 

Det finns två olika sätt att marknadsföra en organisation. Marknadsföring mot konsumenter, 

konsumentmarknadsföring, riktar sig till företag som hanterar ett stort antal köpare såsom 

dagligvaru- och detaljvaruhandel. Marknadsföring som riktar sig till organisationer, business-

to-business marketing, har däremot ett begränsat antal kunder att rikta sig till.4

 Organisationsvarumärken skiljer sig även från produktvarumärken i det avseende att 

organisationsvarumärken är aktuella så länge organisationen är aktuellt, till skillnad från 

produktvarumärken. Organisationsvarumärken skapas och bevaras inte bara av den externa 

kommunikationen såsom nyhetsbrev och företagets hemsida, utan även av den interna 

kommunikationen mellan medarbetare och dess kunder.5

 

Eftersom Handelskammaren Värmland är en business-to-businessorganisation som vänder sig 

framför allt till sina egna medlemmar har jag valt att fokusera mest på varumärkets betydelse 

ur varumärkesinnehavarens och kundens perspektiv och uteslutit konkurrentens perspektiv 

eftersom Handelskammaren Värmland inte har någon tillräckligt stark konkurrent i 

Värmlands län. 

                                                 
 
4 Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996) Varumärken Från teori till praktik s. 21 
5 Palm, Lars (2006) Kommunikationsplanering En handbok på vetenskaplig grund s.85f 
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2 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND 
I det här kapitlet beskriver jag organisationen Handelskammaren Värmland. Uppgifterna kommer från 
Handelskammaren Värmlands hemsida, verksamhetsberättelse samt deras informationsbroschyr. 

2.1 Organisationsbeskrivning 

Handelskammaren Värmland ingår i ett nätverk av Sveriges elva regionalt enskilda 

handelskammare som alla samarbetar i Handelskammarförbundet, vilket innebär att alla 

handelskammare drar nytta av varandra. Handelskammaren Värmland är en 

näringslivsorganisation med uppgiften att se till regionens intressen och en ideell förening 

som ägs av sina ca 1000 frivilliga medlemmar i Värmlands län. Från medlemsföretagen väljs 

varje år fullmäktigeledamöter och från dessa väljs sedan en styrelse som består av mellan fem 

till nio personer. Inom organisationen finns två lokalavdelningar med egna styrelser som 

driver specifikt lokala frågor, dessa är Lokalavdelning Arvika samt Lokalavdelning Karlstad. 

 

Handelskammaren Värmlands vision är att vara det naturliga valet av näringslivsorganisation 

för värmländska företag och deras mål är att göra Värmland till en ännu bättre plats för 

företagen. För att nå detta mål har organisationen satt upp tre kärnvärden, påverkan, service 

och nätverk. 

 Påverkan står för att bearbeta opinionsbildningen och föra näringslivets talan gentemot 

politiker myndigheter och den offentliga sektorn. Att öka förståelsen för Värmlands villkor 

och möjligheter att se till förändringar som främjar företagsamhet, utveckling och tillväxt.

 Service för Handelskammaren Värmland står för att medlemsföretagen ska ha de bästa 

förutsättningarna för att kunna bedriva sin verksamhet. Denna service består i att ha ett brett 

utbud av tjänster såsom exempelvis juridisk rådgivning, stöd vid offentliga upphandlingar 

samt svara på frågor som rör internationell handel. Många företag ser Handelskammaren 

Värmlands affärsmässiga kontaktskapande och rådgivande nätverk som den viktigaste 

fördelen med att vara medlem.6

 

 

 

 

                                                 
 
6 http://www.wermland.cci.se/default.asp 
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3 TEORI 
Kapitlet innehåller teori och bakgrund från mina litteraturstudier om kommunikation och identitet i organisationer. 

3.1 Organisationskommunikation 

Organisationernas verklighet förändras snabbt i samhället i och med den ökade konkurrensen 

både från nationella och internationella håll. I och med detta blir organisationernas 

informations- och kommunikationsteknik mer och mer viktig. För många organisationer är 

just information både en råvara och dess produkt mot omvärlden. Omvärlden ser produkten 

eller tjänsten inte bara som en tillgång av värde utan även som en reflektion av 

organisationens ansikte utåt vilket även det är ett viktigt konkurrensmedel. I en starkt 

konkurrensutsatt värld är det en nödvändighet för en organisation att deras produkter är väl 

synliga och utvecklar en känslomässig laddning till organisationens identitet, såväl internt 

som externt.7

 

För att klara av de förväntningar som företagen har på sig gäller det att beskriva sin 

organisation med symboler, slogans och organisationsidentitet. Med hjälp av dessa symboler 

såsom logotyper och namnbyten konkretiseras, omskapas och förnyas hela organisationen.8  

 Ett varumärkes värde skapas i den stund den kommer i kontakt med kunden i olika 

sammanhang. Det gäller i princip allt som organisationen utför såsom tjänster och 

marknadskommunikation men även personal såsom receptionister, säljare och ordertagare. 

 Kundens helhetsintryck av organisationen är avgörande för en konsekvent bild av 

varumärket oavsett vem eller vad kundens kontakt är.9

 

Begreppen kultur, identitet och image skapar en gemensam betydelse som beskriver vad en 

organisation är för något både för personalen i organisationen samt dess omvärld. 

 Organisationsidentiteten är även ett sätt att minska kundens möjliga osäkerhet och öka dess 

engagemang genom att tydligt visa vad organisationen står för. Det är även en av 

anledningarna till att personalen inom organisationen tydligt vet vad budskapet utåt står för, 

en så kallad social identifikation. 

                                                 
 
7 Lönn, Tomas & Löhman, Ola (2000) Varumärkets manuskript – Hur du framtidssäkrar ditt 
varumärke s.10 
8 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 83 
9 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 36f, 40 
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Organisationers image har länge ansets av värde för marknadsföringen av dess tjänster och på 

senare tid har många organisationer även insett att personalen är varumärkets främsta 

identitetsbärare. Detta gäller speciellt tjänsteorganisationer som använder sitt 

organisationsnamn som sitt varumärke. Identiteten bygger på människors naturliga strävan 

efter att förstå sin situation.  Genom att identifiera sig med organisationen tar man del av de 

värden som organisationen utgörs av och de uppgifter som man utför.10  

 Identiteten är i ständigt förändring utifrån medlemmarnas agerande och förväntningar inom 

organisationen. Förändringen sker eftersom organisationen ständigt försöker anpassar sig till 

omvärlden och förändringar i organisationens image, den bild och de uppfattningar som 

omvärlden har av organisationen. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att organisationsidentiteten blir resultatet av ledningens 

kommunikation om normer och värderingar tillsammans med organisationsmedlemmarnas 

tolkning och utförande av dessa värderingar och normer. Om organisationens interna publik 

inte förstått och tagit till sig budskapet blir det svårt att påverka en extern publik och därmed 

har organisationen inte en övertygande identitet och profil. Varumärket är ett effektivt sätt att 

ge omvärlden en bild av sig själv och samtidigt skapa relationer till andra.11

3.2 Varumärkesteori 
I detta kapitel beskrivs teori och bakgrund från mina litteraturstudier om varumärkets funktion samt dess relation 
och uppgift i en organisation. 

3.2.1 Definition av varumärke 

Ett varumärke har en mängd olika definitioner och har sitt ursprung från brännmärkning av 

boskap. Engelskans ord trademark beskriver varumärket såsom ”grafiska symboler som av 

näringslivet och andra används till att identifiera deras kommunikation, deras egendom och 

deras produkter”.12

 Varumärket kan även beskrivas med det engelska ordet brand en form av immateriell 

egendom, egendom som saknar fysisk egenskap, som betecknar en viss produkt eller tjänst.13

Ett varumärke kan bestå av ett ord, en logotyp eller ett koncept som är unikt. Varumärken 

som är mycket välkända kan vara en mycket stor ekonomisk tillgång för ägaren i och med att 

                                                 
 
10 Heide, Mats, Johansson, Catrin, Simonsson, Charlotte (2005) Kommunikation & Organisation s.170 
11 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s.83 
12 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 29 
13 Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996) Varumärken Från teori till praktik s. 11 
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det ses som organisationens viktigaste konkurrensmedel. Idag ses varumärket inte endast som 

en tillgång för produkt- och försäljningsavdelningen hos organisationer utan har även en 

strategisk roll. Ett varumärke kan ses av både märkesinnehavaren och kunden som ett 

varumärkeskapital och i juridiska och ekonomiska termer, brand equity.14 Termen står för 

olika tillgångar som är länkade till varumärkets namn och symbol och genom att användas på 

rätt sätt kan tillföra det värde som förvärvas organisationen och dess kunder. Dessa olika 

tillgångar är  

• varumärkeskännedom 

• varumärkeslojalitet 

• upplevd kvalitet 

• varumärkesassociationer15 

 

Varumärkeslagen beskriver varumärken såsom: 

”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.”16

 

Patent och registreringsverket förklarar ett varumärke som: 

”/…/ 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 

kännetecknar en vara eller en tjänst. /…/ Även ljud och melodier kan registreras som 

varumärken. Ett varumärke är en egendom som kan säljas, överlåtas och pantsättas.”17

 

Ur organisationers synpunkt ses varumärket idag som ett kännetecken för att särskilja och 

identifiera en organisations produkter och även organisationen i sig för att göra ett intryck på 

konkurrensmarknaden. För att lyckas med detta är varumärket till för att skapa ett emotionellt 

intryck på kunden, inte bara inom konsumentprodukter utan även inom olika organisationer, 

vilket innebär att varumärket blir en strategisk ledningsfråga. Organisationer som står för 

                                                 
 
14 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp 
starka varumärken, s. 8 
15 Aaker. A, David (1996) Building strong brands, s. 7f 
16 § 1 Varumärkeslagen, http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19600644.HTM 
17 http://prv.se/varumarke/vad.html 
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tjänster och information har ingen fysiskt produkt att sätta sitt varumärke på, utan använder 

sitt varumärke i sin kommunikation och sina produktionsmedel.18 Uttrycket för sådana 

företagsvarumärken är corporate brand. Ett framgångsrikt varumärke formas genom ett 

samarbete mellan den strategiska visionen, organisationskulturen och företagets image bland 

omvärlden.19

 Jag kommer att återkomma till corporate branding under rubriken varumärkesbyggande. 

 

Det finns två olika typer av juridiska benämningar på ett varumärke, ordmärke respektive 

figurmärke. Ett ordmärke är vad man dagligt tal kallar varumärken medan ett figurmärke har 

en symbolisk innebörd och avser mer konkreta eller abstrakta figurer, exempelvis en logotyp, 

som kännetecknar en viss organisation eller produkt. Logotypen är en viktig ingrediens i en 

organisations grafiska profil samt organisationens marknadskommunikation där budskapet 

oftast är koncentrerat kring ordmärket, medan figurmärket fungerar som avsändare av 

budskapet då logotypen oftast är en kombination med organisationens namn i en specifik stil 

och färg.20

3.2.2 Varumärkets uppgift 

Organisationer arbetar ständigt mer eller mindre medvetet för att nå ut med sitt rykte och de 

värden de anser är förknippade till organisationens namn och symboler.21

 Varumärkets uppgift är att vara en identitetsbärare, att identifiera organisationens tjänst eller 

produkt, att beskriva vad något är eller uppmärksamma att det existerar och skilja det från 

andra tjänster och produkter.22

Det finns fem olika typer av identitetsbärare: 

1. Varumärke 

2. Logotyp 

3. Förpackning          

4. Symbol 

5. Marknadskommunikation 

 

                                                 
 
18 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 29 
19 Heide, Mats, Johansson, Catrin, Simonsson, Charlotte (2005) Kommunikation & Organisation s. 177 
20 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp 
starka varumärken, s. 19 
21 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 36 
22 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 30 
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Den primära identitetsbäraren är varumärket som 

även kan vara produktens namn och har störst 

betydelse för identitetens utveckling. De sekundära 

identitetsbärarna består av förpackning, logotyp, 

symbol och marknadskommunikation vilka har en 

mer stödjande funktion i identitetsutvecklingen.23

 Genom att en organisation aktivt arbetar med sitt 

varumärke genom att tydligt visa för omvärlden vad 

de står för kan företaget skaffa sig framför allt två 

tydliga fördelar, speciellt med tanke på business-to-

businessföretag. Det första är finansiella fördelar  

Figur 1 24                             utifrån ett väl laddat varumärke och det andra är att 

det blir lättare för de anställda att identifiera sig med organisationens identitet och tjänster.25

3.3  Varumärkets funktioner ur olika perspektiv 
Kapitlet innehåller teori och bakgrund från mina litteraturstudier om varumärkets roll ur olika perspektiv samt är 
grunden till hela uppsatsen. Dessa teorier är även bakgrund till den analys som gjorts utifrån resultatet från 
enkätundersökningen 
 

Ett bra varumärke utgör exempel på förtroende både för varumärkesinnehavaren och för 

kunden.26 Varumärket kan ses ur olika perspektiv beroende på vem som är betraktaren 

samtidigt som det gäller för ett företag att skapa ett varumärke som är tillräckligt synligt och 

kan kännas igen bland de tusentals varumärken vi lever bland idag. Varumärket har ansets 

vara en viktig del i organisationens marknadsföring sedan 1980-talet genom att varumärket 

ska stå för organisationens eller produktens olika innebörder.27

 

För kunden är kvalitet av betydande värde och inte minst upplevd kvalitet. Även om 

organisationen internt är medvetet om att man står för hög kvalitet så är kundens upplevda 

kvalitet av största betydelse, speciellt inom tjänsteområdet där kvalitet är något oförutsägbart 

                                                 
 
23 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 286f 
24 Ibid s. 287 
25 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 21 
26 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 18 
27 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 151 
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och komplicerat.28 Kundens positiva upplevda kvalitet gynnar hela organisationsidentiteten 

och kunden förknippar den med en god och pålitlig organisation.29

 Genom att analysera den interna informationen hos organisationen eller genomföra 

marknadsundersökningsprogram kan man förstå kundens och dess syn på organisationen 

bättre.30 Ofta är ryktet om att en organisation kan leverera kvalitet av mer betydelsefullt värde 

än det utförande som startade ryktet.31

 I Handelskammaren Värmlands fall är varumärkets funktion sett utifrån märkesinnehavarens 

och kundens perspektiv. 

3.3.1  Märkesinnehavarens perspektiv 

• Informationsbärare – varumärket förmedlar information om produktens egenskaper 

såsom innehåll, kvalitet och pris som når kunden med effektiva argument. 

• Identitetsbärare – varumärkets identitet kan byggas upp med emotionella argument 

genom reklam av märkesinnehavaren genom dess ensamrätt till varumärket. 

• Positioneringsinstrument – genom flera olika varumärken på samma marknad kan en 

organisation positionera sig på flera sätt utifrån målgruppen behov och 

konkurrenternas marknadsposition. 

• Konkurrensmedel – har märkesinnehavaren många märkeslojala kunder blir det 

lättare att kommunicera direkt med kunderna vilket även innebär att varumärket är ett 

starkt konkurrensmedel. 

• Tillväxtgenerator – genom många märkeslojala kunder skapas en stabilitet för 

märkesinnehavaren och ett mervärde för kunderna. Varumärkets potential kan därför 

skapa tillväxt både på befintliga och nya marknader.32 

 

 

 

                                                 
 
28 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 36 
29 Aaker. A, David (1996) Building strong brands, s. 19 
30 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 51 
31 Aker. A David (2005) Strategic Market Management s. 143 
32 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp 
starka varumärken, s. 26 ff. 
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3.3.2  Kundens perspektiv 

För att märkesinnehavaren ska kunna attrahera så många kunder till sig som möjligt krävs det 

att dess produkter eller tjänster är av den kvalitet som fyller kundens behov och 

tillfredställelse, så kallad märkeslojalitet.33

 

• Informationskälla – för kunden fungerar varumärket som en informationskälla, 

därifrån kan kunden enkelt ta reda på vad varumärket står för och kan jämföra det med 

andra tjänster och produkter. 

• Katalysator – på marknaden finns det en mängd tjänster och produkter som liknar 

varandra. Varumärket gör det enklare för kunden att hitta på marknaden och vilket 

hjälper till en lättare valsituation. 

• Garant – för att uppnå kundens förväntningar är det viktigt att varumärket håller en 

jämn kvalitetsnivå vilket förstärker både märkeslojaliteten och 

behovstillfredsställelsen hos kunden. 

• Riskreducerare – vissa tjänster och produkter kan associeras med exempelvis sociala 

eller ekonomiska risker. Genom att välja ett erkänt och välkänt varumärke kan kunden 

minska dessa risker. 

• Imageskapande – intrycket av varumärket är både av emotionell och av rationell 

karaktär för kunden. Detta i sin tur betyder även att varumärket har en symbolisk 

innebörd för varumärkets image. Imagen är av betydelse både för den bild kunden har 

av sig själv och den bild den vill förmedla till sin omvärld. 

3.4 Varumärket på marknaden 

Även om det finns ett stort intresse för varumärket bland organisationer idag är det relativt få 

som egentligen kan förklara vad deras egna varumärken står för. Detta kan förklaras av att 

varumärket betraktas mer som ett taktiskt hjälpmedel snarare än som en strategisk tillgång. 

 Utifrån de marknadsföringsteoretiska utgångspunkter som finns har jag mest utgått från 

varumärket som strategiskt konkurrensmedel, strategic management, som fokuserar på vad 

som utgör en organiations konkurrensförmåga och bidrar till dess lönsamhet.34

                                                 
 
33 Ibid s. 26 
34 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 89 
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3.4.1 Varumärkespersonlighet 

För att lyckas med att skapa varumärket till en strategisk tillgång krävs det av 

märkesinnehavaren att bygga upp och förvalta märkeskapitalet både hos kunden och hos det 

egna företaget.35

 Precis som människor kan ha olika personligheter kan även ett varumärke laddas med vissa 

egenskaper för att skapa en sorts personlighet där logotypen fungerar som en grund att bygga 

associationer på och förändra i och med marknadens utveckling.36  

 Det finns ofta en anledning till att man känner igen ett visst varumärke, upptäcker man 

varumärket på många ställen i olika situationer betyder det att organisationen i fråga är 

medveten om varumärkets betydelse och att dess tjänster är av god kvalitet.37 Det betyder att 

organisationen medvetet strategiskt laddar sina symboler och uttryck med ett visst värde för 

att göra intryck och befästa sin position på marknaden. 

 All marknadsföring handlar om att göra ett visst intryck på omgivningen och hur dessa 

intryck används och upptas av omgivningen i dess vardag. Vad varumärket gör är således av 

större betydelse än vilka intryck det avser att göra.38

 

För att definiera och utveckla varumärkespersonligheten krävs att man förknippar varumärket 

med egenskaper eller värdeord, såsom i den enkätundersökning som skickats ut för att 

Handelskammaren Värmland ska få en uppfattning om dess omvärlds intryck av 

organisationen för dess framtida utvecklingsarbete.39

 Varumärkespersonligheten hör ihop med de abstrakta värden varumärket vill förmedla som 

jag återkommer till under rubriken varumärkesbyggande. 

3.4.2  Varumärkespositionering 

En varumärkesposition är den del av varumärkets identitet och värde på marknaden som 

aktivt ska kommunicera med kunder och därigenom stärka organisationens konkurrenskraft.40

 När organisationen skapat sig en identitet och vad man vill representera både internt och 

externt ska varumärket skapa sig en position på marknaden som speglar denna identitet. 

                                                 
 
35 Ibid s. 277 
36 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 84 
37 Aaker. A, David (1996) Building strong brands, s. 11 
38 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 152f 
39 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 146 
40 Aaker. A, David (1996) Building strong brands, s. 176 
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Genom att skapa ett strategiskt mål för att nå en eftertraktat position är att skapa en slogan för 

att stärka företagets identitet. 41

 I Handelskammaren Värmlands fall är deras slogan ”Vi gör Värmland till en ännu bättre 

plats för företagen”, det skapar en emotionell kontakt till dess kunder och medlemmar för att 

stärka deras lojalitet mot varumärket.42 För att skapa sig en framgångsrik och distinkt 

positionering gäller det att organisationen genom sitt arbete kan bevisa att sin slogan är ett 

trovärdigt uttryck.43

 En distinkt positionering kan även bidra till att man måste utesluta vissa aspekter och 

kundmålgrupper för att göra varumärket mer konkurrenskraftigt. För detta krävs att 

organisationen har en total förståelse för dess marknad. Det är organisationens ledning som i 

slutändan kan avgöra dess önskvärda position och för att detta ska bli möjligt krävs en 

marknadsundersökning för att först ta reda på hur varumärkets position är i nuläget. 

 Kundens intryck av varumärket utgår från den kommunikation som finns mellan 

organisationen och kunden, ju mer intryck kunden tar emot, desto starkare blir bilden av 

varumärket. Får kunden en positiv erfarenhet av organisationen påverkar det även nästa 

upplevelse positivt. I organisationens strategiska mål att nå en stark varumärkespositionering 

gäller det att se till att kommunikationen med kunderna är positiva, vilket i sin tur skapar ett 

positivt kretslopp där kunderna på så vis utgör en del i varumärkespositioneringen.44

3.4.3  En strategisk tillgång 

Det ökade konsumtionssamhället har bidragit till en ökad medvetenhet om varumärkets 

betydelse. Varumärket ses inte längre bara som grafiska symboler utan även som bland annat 

organisationsidentitet, design och personlighet. Detta speglar inte bara organisationen utan 

även dess kunder vilket betyder att varumärket fått nya egenskaper och funktioner på 

marknaden. Under 1900-talet kan man se en utveckling på marknaden från varumärke till 

marknadsvara, varumärket var inte längre bara en representant för produkten utan även en 

produkt i sig med stor betydelse för kunden.45

 

För att skapa ett representativt, starkt varumärke för kunderna krävs det att tjänsten eller 

produkten ger ett helhetsintryck som är enkelt för kunden att ta till sig. För att kunna uppnå ett 
                                                 
 
41 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 88 
42 Aker. A David (2005) Strategic Market Management s. 168, 229 
43 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 144f 
44 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 78 
45 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 105f 
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band mellan kunden och varumärket måste man ha föreställningen om att varumärket kan ha 

symboliska relationer. Dessa består i varumärkets personlighet och de associationer och 

egenskaper som varumärket står för i kundens medvetande.46

 För att nå dessa mål hos kunden krävs det att organisationen har en strategisk plan för att 

kunna genomföra dessa mål istället för att lösa problemen när de dyker upp. Genom att 

utveckla och följa denna plan framställs en varumärkesbild av distinktion och konsekvens hos 

kunden som bidrar till ett ökat förtroende för organisationen.47

 

Målet för märkesinnehavaren är att kunden ska uppfatta tjänstens eller produktens image som 

starkt, positivt och konkurrenskraftigt. Detta kräver att kunden känner engagemang inför 

varumärket, är känslig för och känner igen värdet av olika varumärken, kan associera 

varumärket till olika tjänster, känner att varumärket skapar ett personligt värde och lojalitet, 

med andra ord consumer behaviour.48

 

Ju starkare rykte ett ledande 

varumärke har desto 

starkare är förtroendet för 

varumärket och därför 

svårare för andra att försöka 

ta dess plats på marknaden. 

 Ett starkt varumärke har 

funktionen som en sköld 

mot marknaden och 

omvärlden. Det underlättar 

även marknads-

kommunikationen och kan 

förmedla flera  

Figur 249                                                  budskap endast genom sin 

logotyp istället för en hel reklamkampanj.50

                                                 
 
46 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 82 
47 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 39 
48 Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 39 
49 Ibid s. 39 
50 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 21f 
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En förutsättning för att varumärket inte ska stagnera är att hela tiden utveckla dess 

konkurrenskraft och att bibehålla den position det har bland kunderna. Genom att försöka 

förutse varumärkets eftertraktade ökande värde i en framtida omvärldsutveckling är ett sätt att 

vara beredd på oväntade utvecklingar eller osäkerheter.51 Grundläggande för att skapa ett 

starkt varumärke är att fokusera på företagets grundkompetens så man inte lovar något som 

inte finns. Det finns fyra olika kategorier för att hitta formulera en organisationens 

grundkompetens: 

 

1. Arkitektur – hur man ”gör” saker 

2. Rykte – varumärkets styrka 

3. Innovation – hur innovativt organisationen är inom alla områden 

4. Strategiska tillgångar – de positiva tillgångar organisationen har som skapar 

fördelar.52 

3.5 Varumärkesbyggande 

Varumärkesbyggande, corporate branding, personifierar organisationens etablerade image 

mellan organisationen och dess interna och externa intressenter. Att lyckas få fram och beakta 

centrala värderingar inom en organisation samt utvärdera hur de fungerar inom organisationen 

är det som skiljer corporate branding från corporate identity. Corporate identity fokuserar 

istället på varumärket i form av logotyp, namn och enhetlig design.53

 

Ett lyckat varumärkesbyggande ger i sin tur märkeslojalitet eftersom organisationen står för 

den kvalitet, värderingar och förtroende som de externa intressenterna vill ha samt ger 

organisationen en möjlighet att utmärka sig bland andra. Internt i organisationen ger 

varumärkesbyggandet en tillhörighet för de anställda och cheferna genom att de alla står 

bakom dess gemensamma vision och en ökad uppskattning av varumärket i relation till dess 

konkurrenter. Hur man laddar sitt varumärke är alltså inte bara en aktivitet för en 

organisations marknadsavdelning utan är av betydelse för hela organisationen eftersom alla 

                                                 
 
51 Lönn, Tomas & Löhman, Ola (2000) Varumärkets manuskript – Hur du framtidssäkrar ditt 
varumärke s. 48 
52 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 49 
53 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (2002) Identitet om varumärken, tecken och symboler s. 142 
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olika avdelningar inom en organisation är bidragande till produkten eller tjänsten som 

organisationen producerar.54

 

Organisationer som växer och utvecklas i takt med sin omgivning kräver även en 

ombearbetning i sin varumärkesstrategi för en bättre marknadsanpassning eftersom värdet av 

ett varumärke uppstår först när det ingår i organisationens marknadsföring.55 Genom att 

genomföra en profilanalys, att fokusera på dess möjligheter, hot, styrka, strategiska 

osäkerheter och strategiska val, ger en bild av organisationens nuläge och utsikter för framtida 

utveckling.56

 För att skapa en kostnadseffektiv varumärkesstrategi kan man dra nytta av önskvärda 

associationer och egenskaper från ett externt varumärke, exempelvis associationer och 

egenskaper som man saknar i sitt eget varumärke. I Handelskammaren Värmlands fall drar de 

nytta av det nätverk som skapats tillsammans med de ytterliggare tio handelskamrar som finns 

i Sverige.57 Gemensamt bidrar de till att respektive varumärke förstärker varandras identitet, 

både mot omvärlden och i den interna organisationskulturen.58

3.5.1  Kärnvärden 

Slutmålet i en varumärkesstrategi är relaterat till hur kunden uppfattar värdet av varumärket. 

 För att nå ett positivt värdeperspektiv av varumärket krävs det att organisationen skapar ett 

meningsperspektiv genom att nå ut med dess image via olika slags information eller reklam 

för att nå kundens intresse och engagemang. Det finns två olika slags värdekategorier för att 

stärka sitt varumärke. 

 

• Konkreta värden är i Handelskammaren Värmlands fall de tjänster och den 

information som organisationen förser sina medlemmar, det är även de konkreta 

värdena som bildar en framgångsrik organisation. 

• Abstrakta värden står för den emotionella aspekten av ett varumärke, det 

immateriella såsom de känslor man har för en organisation eller den marknad som 

organisationen arbetar med.59 

                                                 
 
54 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 18 
55 Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996) Varumärken Från teori till praktik s. 52, 81 
56 Aker. A David (2005) Strategic Market Management s. 21 
57 http://www.cci.se/se/Handelskamrarna/Om%5FHandelskamrarna/ 
58 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 67 
59 Nilson, Torsten. H (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 89f 
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Att sträva efter ett kvalitetsvarumärke gör det lättare för kunden att välja och återkomma till 

just det varumärket.  Varumärket skapar även ett ekonomiskt värde för organisationen om det 

behandlas på rätt sätt eftersom det även har ett värde för dess kunder. 

3.5.2 Risker 

En av varumärkets egenskaper är att stå för en tydlig avsändare vilket underlättar för kunden 

att genomföra ett köp eller efterfrågan av en tjänst genom att minska kundens sökprocess i 

och med ett välkänt, tryggt och varaktigt varumärke. För varumärkesinnehavarens bidrar en 

sådan identifikation till märkeslojalitet då kunden skapat en återkommande relation till 

varumärket. Ett varumärke blir värdelöst och rent av destruktivt om organisationen endast 

skapar uppmärksamhet från ett håll om man inte kan leverera i enighet med det 

värdeperspektiv man vill att kunden ska uppfatta. Identifikationen bygger på enhetlighet och 

försvårar för kunden om varumärket och logotypen ändras hela tiden.60

 

Lyckas man inte som varumärkesinnehavare skapa de associationer till varumärket som man 

vill förmedla till kunden eller om namnet är svårt att urskilja från konkurrenterna riskerar 

varumärkesinnehavaren dyrbara namnändringar.61

 Att helt tappa greppet om varumärket, att fastna i en image trap, är den farligaste situationen 

som kan drabba ett varumärke. Då får den yttre bilden av varumärket samt de yttre 

förväntningarna för stort övertag och omvärlden börjar istället bestämma vad varumärket ska 

representera.62

 En av varumärkets egenskaper för en organisation är att stå för kontinuitet och stabilitet, 

därför är det viktigt att det finns en överensstämmelse mellan det organisationen erbjuder i 

form av en produkt eller tjänst, själva varumärket och den positionering organisationen väljer 

på marknaden. Om samarbetet mellan dessa inte överensstämmer är det framför allt 

varumärkets image som drabbas.63

 

                                                 
 
60 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 31f 
61 Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996) Varumärken Från teori till praktik s. 17 
62 Uggla, Henrik (2001) Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling, s. 175 
63 Melin, Frans & Urde, Mats (1990) Varumärket – en hotat tillgång s. 84 

 21



4 METOD 
Detta kapitel beskriver metoden för enkätundersökningens genomförande, vilka urval som gjorts samt enkätens 
utformning. 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes som datorenkät från Handelskammaren Värmland med 

hjälp av deras webbprogram och e-postadresser till respondenterna i respektive urvalsgrupp.64

 Valet att genomföra en enkätundersökning berodde på att vissa av företagen i 

urvalsgrupperna finns utspridda i hela Värmland och att en enkätundersökning kan göras på 

ett stort urval respondenter och utifrån erfarenhet av en tidigare enkätundersökning utförd av 

Stockholm Handelskammare 2005 som tilldelats Handelskammaren Värmland. 

 

Enkätfrågorna och dess svarsalternativ är standardiserade vilket underlättade för 

respondenterna i urvalsgrupperna att svara snabbt och utan påverkan utifrån. 

 Undersökningen är anonym till den utsträckning att svaren inte är kopplade till  

e-postadresserna. Adresserna till de respondenter som inte svarar på en gång är synliga till 

dess de genomfört enkäten, men möjligheten att se vem eller vilket företag som svarat vad på 

respektive fråga finns inte. 

4.2  Urval 

Tillsammans med informationschefen på Handelkammaren Värmland kom vi fram till att ta 

fram e-postadresser till medlemmar, icke-medlemmar och politiker i Värmland. 

 Dessa urvalsgrupper är bestämda av Handelskammaren Värmland utifrån att 

medlemsföretagen är den viktigaste målgruppen för organisationen i och med att de tar del av 

de tjänster och den service Handelskammaren Värmland erbjuder. I och med ett medlemskap i 

Handelskammaren Värmland är man med och påverkar politiker för att utveckla dess 

näringsliv, därför blir även politiker i Värmland en säker urvalsgrupp. Undersökningen är 

även en chans för icke-medlemmarna att komma i kontakt med Handelskammaren Värmland 

för att utveckla sitt företags nätverk och kunna påverka Värmlands näringsliv. 

 Resultatet blev 54 stycken respondenter i respektive målgrupp. 

                                                 
 
64 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, s. 10 ff 
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4.3  Enkätens utformning 

Enkäten består av totalt tre huvudfrågor och börjar med en kort inledning som beskriver för 

respondenten att de har blivit skickade en enkät och att det är ett samarbete med en 

organisation och Informationsprogrammet vid Karlstads universitet. Handelskammaren 

Värmland som avsändare nämns inte förens i fråga tre för att inte förlora avsikten med 

undersökningen.65

 

I första frågan visas en bild på organisationens logotyp utan namnet på organisationen och 

frågan är om respondenten känner igen logotypen eller inte. Andra frågan gäller om 

respondenten vet namnet på organisationen. 

 Sedan följer en kort förklaring att avsändaren är Handelskammaren Värmland, där syftet 

med undersökningen presenteras och för att respondenterna ska få en klar bild av vem 

avsändaren är. 

 Efter det följer fråga tre som presenterar 26 egenskaper som respondenten ska svara på om 

de tycker stämmer in på Handelskammaren eller inte. För hela enkäten se bilaga 1. 

4.4 Bortfall 

Det interna bortfallet utgörs av att en person som inte fullföljt hela enkäten under urvalsgrupp 

Varumärke medlem, vilket leder till att det totala antalet som svarat på hela enkäten är 46 

personer istället för 47. Eftersom respondenterna är anonyma när de har svarat och 

möjligheten att se vem som svarat vad inte finns har jag räknat med den respondenten i 

resultatet och analysen. 

 

Enkäten skickades ut till totalt 162 respondenter varav 47 svarade. Av de 162 

e-postadresserna är det 115 respondenter som av olika själ valt att inte delta i undersökningen, 

sk externt bortfall. 

Av de 115 respondenterna kom 37 e-postadresser tillbaka till avsändaren. 

Av de 37 adresserna fick: 

18 adresser skickas om en gång till pga. felstavning av namn eller adress och kom därmed 

fram till mottagaren efter att ha skickats en gång till. 

8 stycken sorterade som spam (skräppost) och kom därmed aldrig fram till mottagaren. 

6 adresser nådde inte mottagaren trots rätt e-postadress. 
                                                 
 
65 Se sid 22 
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4 respondenter svarade att de inte var på kontoret under delar av den tid undersökningen var 

aktiv. 

1 respondent svarade att han/hon inte hade tid att svara på enkäten. 

Övriga 60 respondenter har av olika själ valt att inte svara på enkäten. 

4.5 Justering av enkätresultat 

Vid genomgång och summering av resultaten visade det sig att i tabell 21 och 28 fanns det 

missvisning i den totala procentsummeringen. Därför har jag ändrat i tabell 21 under 

urvalsgrupp politiker, svarsalternativ varken bra eller dåligt, att fyra respondenter utgör 21 % 

istället för 26 % som uppgavs i resultatet innan. 

 

I tabell 28 har jag under urvalsgrupp politiker, svarsalternativ mycket bra, avrundat till att tre 

respondenter utgör 16 % (15,7 %) istället för 15 % som resultatet innan uppgav. Även i den 

totala delen i tabell 28, svarsalternativ ganska bra, har jag ändrat att 24 respondenter utgör 

54 % istället för 24 % som uppgavs innan. 

 

I övriga tabeller har jag avrundat från antingen 99 % eller 101 % till 100 % där det har varit 

nödvändigt. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Att ta reda på en undersöknings validitet avser att kontrollera om frågornas förmåga att mäta 

det de avser att mäta och stämmer med undersökningens syfte. 

 Uppsatsens syfte är att ta reda på vilket intryck omvärlden har på en organisations varumärke 

och genom en enkätundersökning ska skapa en bild av hur Handelskammaren Värmlands nya 

logotyp uppfattas av dess medlemmar, icke-medlemmar samt politiker i Värmland. 

 Genom att visa respondenterna Handelskammaren Värmlands logotyp utan organisationens 

namn samt be respondenterna värdera ett antal egenskaper för att ta reda på om de stämmer in 

på deras uppfattning om organisationen, ger frågornas utformning god validitet till 

undersökningen. 

  

Reliabiliteten mäts genom att frågorna i en undersökning har ställts på ett korrekt sätt för att 

undvika slumpmässiga svar. 
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 Genom att jämföra svaren i de tre olika urvalsgrupperna kan man utesluta att enkätfrågorna 

har bidragit till en slumpvariation bland svaren eftersom undersökningen i varje urvalsgrupp 

ger olika resultat, detta visar på god reliabilitet. 66

                                                 
 
66 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, s. 100 ff 

 25



5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas enkätundersökningen tillsammans med kommentarer kring resultatet. 
 
Resultatet av enkätundersökningen klargörs nedan i tabeller utifrån urvalsgruppernas 

igenkännande och erfarenhet om Handelskammaren Värmland som organisation samt dess 

logotyp och varumärke. Antalet respondenter som genomförde enkätundersökningen per 

urvalsgrupp är: 

• medlemmar – 18 stycken 

• icke-medlemmar – 10 stycken 

• politiker – 19 stycken 

 

Trots att det i urvalsgruppen icke-medlemmar är endast tio respondenter som deltagit i 

undersökningen har jag valt att ta med detta resultat och redovisa procentuella svar för att 

syftet med undersökningen är att få en bild av vilket intryck omvärlden har av 

Handelskammaren Värmland. Därför har jag valt att inte utesluta denna urvalsgrupp för att 

den bidrar till en övergripande bild av undersökningen. 

 Kommentarer kring enkätresultatet finns vid relevanta tabeller om de egenskaper som 

presenterats i undersökningen. 

 
För hela enkäten se bilaga 1. 

5.1 Enkätresultat 

I enkäten visades endast logotypen av Handelskammaren Värmlands varumärke och frågan 

var om respondenterna känner igen varumärket. Resultatet visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 1:  Kännedom om logotypen och varumärket fördelat på urvalsgrupper 
          Antal och procent 
 
Igenkänning                     Icke- 
av                Medlemmar   medlemmar   Politiker    Totalt 
varumärket         n    %       n   %        n    %     n    % 
Ja, jag känner igen   18  100      3   30       13   68    34   72 
varumärket    
Nej, jag känner inte   -     -       7   70        6   32    13   28 
igen varumärket 
Vet ej              -     -       -     -         -     -       -     - 
 
Totalt:             18  100     10  100       19   100   47  100 
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Tabellen visar tydligt att Handelskammaren Värmlands varumärke är väl inarbetat bland dess 

medlemmar medan politikerna inte känner sig lika säkra på vem varumärket tillhör vilket 

framgår tydligare nedan i tabell 2. 

 Att det är 70 % bland icke-medlemmarna som inte känner igen varumärket beror dels på att 

det är endast tio respondenter som deltagit i den här delen av undersökningen och dels på att 

just dessa respondenter inte är i Handelskammaren Värmlands grundläggande målgrupp som 

aktuella medlemsföretag. 

 

Utifrån om respondenterna känner igen varumärket eller inte så gäller denna fråga om de kan 

ange vilken organisation som varumärket tillhör. 

 

Tabell 2:  Kännedom om organisationen fördelat på urvalsgrupper   
         Antal och procent 
  
Organisa-                      Icke- 
tionen            Medlemmar   medlemmar   Politiker      Totalt 
heter             n    %       n   %        n    %       n    % 
Handelskammaren  7    39      -    -         3   16     10    21 
Exportrådet       -      -       -    -         1      5      1      2 
Handelskammaren  
Värmland        11    61      3   30       9   47     23    49 
Region Värmland  -      -       -     -        -     -       -      - 
Vet ej            -      -       7   70       6   32     13    28 
 
Totalt:           18   100     10   100      19  100     47   100 
 

Utifrån tabellerna ovan visar resultatet från alla urvalsgrupper att flertalet känner igen 

Handelskammaren Värmlands varumärke och vilken organisation den tillhör. 

 Undersökningen visar också att det finns en förkortning av namnet som tyder på en 

igenkänning av organisationen. 

 Att svarsalternativen Exportrådet och Region Värmland har fått få svar förklarar att 

Handelskammaren Värmland har gjort ett visst intryck på dess medlemmar, icke-medlemmar 

och politikerna med sitt varumärke. 
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Nedan följer tabeller utifrån 26 egenskaper som respondenterna, utifrån deras personliga 

uppfattning och erfarenhet, har angivit hur de anser att dessa egenskaper stämmer in på 

Handelskammaren Värmland. 

 

Tabell: 3  ”MODERN” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar  Politiker    Totalt 
stämmer               n    %       n    %      n   %      n    % 
Mycket bra              3    17      -     -         1    5        4     9 
Ganska bra            13    72      2    20    12  63     27   57 
Varken bra eller dåligt    2    11      -     -        1    5       3     6 
Ganska dåligt            -      -       1    10       -    -        1     2 
Mycket dåligt            -      -       -     -        1    5       1     2 
Vet ej                  -      -       7    70      4  21     11   23 
 
Totalt:                18   100     10   100    19  100     47   100 
 

Tabellen ovan visar att Handelskammaren Värmlands arbete mot målet att ses som en modern 

handelskammare har nått dess medlemmar genom att vara en näringslivsorganisation som 

erbjuder god service och är ett bra stöd till sina medlemsföretag. 

 Genom att ha gjort intryck på politiker i Värmland bidrar det till en fördel för att skapa 

erbjudanden till sina medlemsföretag och ge service och erbjuda de tjänster som krävs för att 

fortsätta sträva efter målet att bli en modernare handelskammare. 

 

Tabell: 4  ”OBEROENDE” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar   Politiker    Totalt 
stämmer               n    %       n   %        n   %      n    % 
Mycket bra              1    6       1   10         -    -       2      4 
Ganska bra            11   61       1   10        8   42    20    43 
Varken bra eller dåligt   4   22       1   10        4   21      9    19 
Ganska dåligt           -     -        1   10        3   16      4      9 
Mycket dåligt           -     -        -     -         1     5      1      2 
Vet ej                  2   11       6   60        3   16    11    23 
 
Totalt:                18  100      10  100      19  100    47   100 
 

Tabellerna 3 och 4 ovan visar att intrycket av Handelskammaren Värmland är att det är en 

organisation som gjort intryck hos sina medlemmar och hos politikerna som en självständig 
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organisation, men som inte riktigt nåt ut till de potentiella medlemsföretag som finns i 

Värmland som kan vara i behov av dess service och tjänster. 

 

Tabell: 5  ”UNGDOMLIG” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n    % 
Mycket bra             1      6      -      -        -    -       1     2 
Ganska bra             7    41      1    10       4   21   12   26 
Varken bra eller dåligt  5    29      -      -        6   32   11   24 
Ganska dåligt           4    24      1    10       7   37   12   26 
Mycket dåligt           -      -       1    10       -    -      1     2 
Vet ej                 -      -       7    70       2   11     9   20 
 
Totalt:               17   100      10   100     19   100   46 100 
 

Tabell: 6  ”DJÄRV” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n   %         n   %     n   % 
Mycket bra             4    24      -    -           2   11     6   13 
Ganska bra             5    29      -    -           2   11     7   15 
Varken bra eller dåligt  7    41      1   10         7   37   15   33 
Ganska dåligt           1      6       1   10         3   16     5   11 
Mycket dåligt           -      -       -     -          1     5    1     2 
Vet ej                  -      -       8   80         4   21   12   26 
 
Totalt:               17   100     10  100       19   100  46  100 
 

För att förbättra sin externa kommunikation behöver Handelskammaren Värmland bli mer 

tillgänglig och skapa nya möjligheter för att locka fler medlemmar samt öka intresset för 

organisationen i alla målgrupper, enligt tabellerna 5 och 6 ovan. 
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Tabell: 7 ”NYTÄNKANDE” 
         Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n   %         n   %     n   % 
Mycket bra             4    24      -     -          3   16     7   15 
Ganska bra           10    59      2   20         5   26   17   37 
Varken bra eller dåligt  3    18      2   20         5   26   10   22 
Ganska dåligt          -      -       -     -          2   11     2     4 
Mycket dåligt          -      -       -     -          -      -      -     - 
Vet ej                -      -       6   60         4   21   10   22 
 
Totalt:               17   100     10  100       19  100   46  100 
 

Denna tabell tillsammans med tabell 19 och 21 är exempel på vad som kan förbättras i 

organisationens fortsatta arbete för att utveckla sina tjänster och omgivningens syn på 

organisationen för att locka fler medlemmar. 

 

Tabell: 8  ”FRAMGÅNGSRIK” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n   %         n   %     n   % 
Mycket bra             5    29      -    -           2   11     7   15 
Ganska bra             9    53      -    -           9   47   18   39 
Varken bra eller dåligt  2    12      3   30         3   16     8   17 
Ganska dåligt          -      -       1   10         1     5     2     4 
Mycket dåligt          -      -       -     -          -      -      -      - 
Vet ej                 1     6      6   60         4   21   11   24 
 
Totalt:               17   100     10  100       19   100   46  100 
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Tabell: 9  ”LEDANDE” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer               n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra              1    6       -      -        -      -      1    2 
Ganska bra            10   59       -      -        7   37   17  37 
Varken bra eller dåligt   5   29       3    30       7   37   15  33 
Ganska dåligt            1    6       1    10       1     5     3    7 
Mycket dåligt           -     -        -      -        1     5     1    2 
Vet ej                 -     -        6    60       3   16     9  20 
 
Totalt:                17  100      10   100     19  100   46 100 
  

Egenskaper som inte riktigt når fram till målgrupperna är synen på Handelskammaren 

Värmland som bl.a. en nytänkande, pålitlig, privat och tydlig organisation. (Se tabellerna 7, 

10, 25 och 21) 

 För att stärka sin externa kommunikation är egenskaper såsom ungdomlig, ledande, stark och 

offentlig något som organisationen bör tänka på i sitt fortsatta arbete. (Se tabellerna 5, 9, 17 

och 26) 

 

Tabell: 10  ”PÅLITLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                          Icke- 
överens-               Medlemmar    medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer               n    %        n   %        n   %     n   % 
Mycket bra              4    24       1   10        2   11     7   15 
Ganska bra            11    65       2   20        8   42   21   46 
Varken bra eller dåligt   1      6       -     -         4   21     5   11 
Ganska dåligt           -      -        -     -        -     -      -     - 
Mycket dåligt           -      -        -     -         -      -      -     - 
Vet ej                  1      6       7   70        5   26   13   28 
 
Totalt:                17   100      10  100      19   100   46 100 
 

Organisationens varumärke är väl inarbetat hos dess medlemmar vilket visar att 

medlemmarna har en märkeslojalitet mot Handelskammaren Värmland, vilket även förklaras i 

tabellerna 9 och 18. 
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Tabell: 11  ”MANLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-              Medlemmar    medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %        n    %       n   %     n   % 
Mycket bra            -     -         -      -        3   16     3    7 
Ganska bra             2    12       1    10     11   58   14  30 
Varken bra eller dåligt 12    71       1    10       2   11   15  33 
Ganska dåligt           2    12       1    10       1     5     4    9 
Mycket dåligt           1      6       -      -        -      -      1    2 
Vet ej                -      -        7    70       2   11     9  20 
 
Totalt:               17   100      10   100     19   100  46  100 
 

Tabell: 12  ”KVINNLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                          Icke- 
överens-                Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer                n    %       n   %         n   %     n   % 
Mycket bra               -     -        -    -           -      -      -     - 
Ganska bra               1     6       1   10         -      -      2     4 
Varken bra eller dåligt   13   76       1   10         2   11   16   35 
Ganska dåligt             3   18       -     -        10   53   13   28 
Mycket dåligt            -     -        1   10         4   21      5   11 
Vet ej                  -     -        7   70         3   16   10   22 
 
Totalt:                 17  100      10  100       19   101   46 100 
 

Handelskammaren Värmland ses som en förhållandevis jämställd organisation i 

kommunikationen med dess medlemmar, icke-medlemmar och politikerna enligt tabellerna 11 

och 12 ovan. 
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Tabell: 13  ”SERIÖS” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer               n    %       n    %        n   %     n   % 
Mycket bra              6    35      2    20        3   16   11   24 
Ganska bra            11    65      2    20      12   63   25   54 
Varken bra eller dåligt  -      -        -      -         1     5     1     2 
Ganska dåligt          -      -        -      -        -     -      -      - 
Mycket dåligt          -      -        -      -         -     -      -      - 
Vet ej                -      -        6    60         3   16     9   20 
  
Totalt:                17   100     10   100      19   100  46  100 
 

Tabell: 14  ”HÖG KVALITET” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                          Icke- 
överens-               Medlemmar    medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer               n    %        n    %       n   %     n   % 
Mycket bra              3    18       -      -        1    5      4    9 
Ganska bra            14    82       2    20     10   53   26  57 
Varken bra eller dåligt   -     -         2    20       2   11     4    9 
Ganska dåligt           -     -         -      -       -     -      -     - 
Mycket dåligt           -     -         -      -        -      -      -     - 
Vet ej                 -     -         6    60       6   32   12  26 
 
Totalt:               17   100       10   100     19  101   46 101 
 

Tabell: 15  ”KOMPETENT” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer               n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra              2    12      -      -        1    5      3    7 
Ganska bra            14    82      2    20     10  53    26  57 
Varken bra eller dåligt   1      6      1    10       2  11      4    9 
Ganska dåligt           -      -       -      -       -    -       -     - 
Mycket dåligt           -      -       -      -        -    -      -     - 
Vet ej                 -      -       7    70       6  32     13  28 
 
Totalt:                17  100      10   100     19  100    46 100 
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Tabell: 16  ”SERVICEINRIKTAD” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer               n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra              4    24      -     -         1    5      5   11 
Ganska bra            12    71      1    10     11  58    24   52 
Varken bra eller dåligt   1      6      2    20       2  11      5   11 
Ganska dåligt           -      -       -      -       -    -       -      - 
Mycket dåligt           -      -       -      -         -    -       -      - 
Vet ej                 -      -       7    70       5  26    12   26 
 
Totalt:                17   100     10    100    19 100    46  100 
 

Tabellerna 13-16 ovan visar återigen att Handelskammaren Värmland är en organisation som 

behövs för näringslivet i Värmland. Detta visar återigen att det finns en märkeslojalitet bland 

organisationens medlemmar och intressenter som anser att organisationen utför ett bra arbete 

för företagen i Värmland. 

 Att Handelskammaren Värmland vill göra Värmland till en bättre plats för företagen har 

gjort intryck på dess medlemmar genom egenskaper såsom modern, framgångsrik, hög 

kvalitet, kompetent och serviceinriktad. (Se tabellerna 3, 8, 14, 15 och 16) 

 

Tabellerna ovan visar också att företag som inte är medlemmar hos Handelskammaren 

Värmland inte vet mycket om organisationen, vad den kan ge för service eller bara känner till 

organisationen till namnet. Detta kan bero på att det inte ligger i de olika företagens intresse 

att vara medlem eller att Handelskammaren Värmland inte lyckats skapa den kontakten med 

dem, vilket är en utmaning för Handelskammaren Värmland. 

 

Tabell: 17  ”STARK” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                         Icke- 
överens-               Medlemmar   medlemmar    Politiker   Totalt 
stämmer               n    %       n    %        n   %     n   % 
Mycket bra              -     -        -      -          1    5      1    2 
Ganska bra              8    47      -      -         7  37    15  33 
Varken bra eller dåligt   8    47      1    10        6  32    15  33 
Ganska dåligt           -     -        1    10        1    5      2    4 
Mycket dåligt           -     -        -      -         -     -       -     - 
Vet ej                  1     6       8    80        4  21    13  28 
 
Totalt:                17   100     10    100     19 100    46 100 
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Tabell: 18  ”SYNLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             5    29      -     -         2   11     7   15 
Ganska bra           12    71      1    10     13   68   26   57 
Varken bra eller dåligt  -      -       3    30       2   11     5   11 
Ganska dåligt          -      -       1    10      -     -      1     2 
Mycket dåligt          -      -       -      -        -      -      -      - 
Vet ej                -      -       5    50       2   11     7   15 
 
Totalt:               17    100    10   100     19   100  46  100 
 

Tabell: 19  ”INTRESSANT” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             3    18      -      -        1    5      4    9 
Ganska bra           11    65      -      -      10  53    21  46 
Varken bra eller dåligt  3    18      3    30       2  11      8  17 
Ganska dåligt          -      -       1    10       2  11      3    7 
Mycket dåligt          -      -       -      -        -     -       -     - 
Vet ej                -      -       6    60       4  21    10  22 
 
Totalt:               17   100     10   100     19  100   46 100 
 

Tabell: 20  ”POSITIV” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             5    29      -     -         4   21     9   20 
Ganska bra           11    65      1    10     10   53   22   48 
Varken bra eller dåligt  1      6      -     -         1     5     2     4 
Ganska dåligt          -      -       2    20      -     -      2     4 
Mycket dåligt          -      -       -     -         -      -      -      - 
Vet ej                -      -       7    70       4   21   11   24 
 
Totalt:               17   100     10   100     19  100   46  100 
 

 
 
 
 

 35



Tabell: 21  ”TYDLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra              1     6       -     -         -     -     1    2 
Ganska bra           11   65       3   30        5   26   19   41 
Varken bra eller dåligt  5   29       -     -         4   21     9   20 
Ganska dåligt          -     -        1   10        3   16     4     9 
Mycket dåligt          -     -        1   10        1     5     2     4 
Vet ej                -     -        5   50        6   32   11   24 
 
Totalt:               17   100     10  100      19   100  46  100 
 

Tabellerna 17-21 ovan fortsätter visa resultat på en märkeslojalitet hos Handelskammaren 

Värmlands medlemmar, icke-medlemmar och politikerna och att det finns en efterfrågan på 

organisationens tjänster, men att kunskapen om Handelskammaren Värmland som 

organisation inte är så stor. 

 Undersökningen visar att många av de företag som inte är medlemmar inte heller haft någon 

eller speciellt mycket kontakt med Handelskammaren Värmland. Detta påverkar det totala 

resultatet på det sättet att det visar att Handelskammaren Värmland inte tillräckligt nått ut med 

vad de står för och vad de kan erbjuda som näringslivsorganisation bland dessa företag. 

 

Tabell: 22  ”TRADITIONELL” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             -     -        -     -         1    5      1    2 
Ganska bra             6   35       2    20       8  42    16  35 
Varken bra eller dåligt  8   47       -     -         3  16    11  24 
Ganska dåligt          3   18       -     -         1    5      4    9 
Mycket dåligt          -    -         -     -         -     -       -     - 
Vet ej                -    -         8    80       6  32    14  30 
 
Totalt:               17  100      10   100     19 100    46 100 
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Tabell: 23  ”ETABLERAD” 
          Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             5    29      -     -         4   21     9   20 
Ganska bra           12    71      3    30     13   68   28   61 
Varken bra eller dåligt  -      -       -      -        -     -      -      - 
Ganska dåligt          -      -       -      -       -     -      -      - 
Mycket dåligt          -      -       -      -       -     -      -      - 
Vet ej                -      -       7    70       2   11     9    20 
 
Totalt:               17   100     10   100     19  100   46  101 
 

Av tabellerna 22 och 23 kan man se att respondenterna har en bild av Handelskammaren 

Värmland som tydlig och etablerad vilket visar att de på något sätt känner igen organisationen 

och anser att det är en organisation att lita på och som utför ett betydelsefullt arbete. 

 

Tabell: 24  ”KONTAKTSKAPANDE” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             7    41      -     -         4   21   11   24 
Ganska bra             9    53      -     -       10   53   19   41 
Varken bra eller dåligt  1      6      1    10       1     5     3     7 
Ganska dåligt          -      -       1    10      -     -      1     2 
Mycket dåligt          -      -       -      -        -      -      -      - 
Vet ej                -      -       8    80       4    21  12   26 
 
Totalt:               17   100     10   100     19   100  46  100 
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Tabell: 25  ”PRIVAT” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             -     -        -     -         1    5     1     2 
Ganska bra             2    12      -     -         4  21     6   13 
Varken bra eller dåligt  8    47      2    20       5  26    15    33 
Ganska dåligt           1      6      -      -        1    5     2     4 
Mycket dåligt           4    24        -      -        3  16      7    15 
Vet ej                 2    12      8    80       5  26    15   33 
 
Totalt:               17   100     10   100     19  100    46  100 
 

Tabell: 26  ”OFFENTLIG” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             -     -        -     -         -     -      -     - 
Ganska bra           11    65      1    10       3   16   15   33 
Varken bra eller dåligt  4    24      1    10       7   37    12    26 
Ganska dåligt           1      6      1    10       3   16     5   11 
Mycket dåligt          -      -       -      -        1     5     1     2 
Vet ej                 1      6      7    70       5   26   13   28 
 
Totalt:               16   100     10   100     19  100   46  100 
 

Resultaten i tabellerna 24-28 förstärker politikernas märkeslojalitet mot Handelskammaren 

Värmland och deras syn på organisationen som en nödvändig näringslivsorganisation. I viss 

mån kan detta stärka Handelskammaren Värmlands position hos politikerna för att nå alla 

inom urvalsgruppen och för att visa vad organisationen kan bidra med för förändringar i 

näringslivet. 
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Tabell: 27  ”INTERNATIONELL” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             4    24      -     -         1    5      5   11 
Ganska bra           10    59      -     -         5  26    15   33 
Varken bra eller dåligt  1      6      1    10       7  37      9   20 
Ganska dåligt           2    12      1    10       1    5      4     9 
Mycket dåligt          -      -       -      -        -     -       -      - 
Vet ej                -      -       8    80       5  26    13   28 
 
Totalt:               17   100     10   100     19  100   46  100 
 

Tabell: 28  ”REGIONAL” 
           Antal och procent 
  
Egenskapen                        Icke- 
överens-              Medlemmar   medlemmar   Politiker   Totalt 
stämmer              n    %       n    %       n   %     n   % 
Mycket bra             5    29      -     -         3   16     8   17 
Ganska bra           11    65      2   20      12   63   25   54 
Varken bra eller dåligt  1      6      2   20        2   11     5    11 
Ganska dåligt          -      -       -     -        -     -      -      - 
Mycket dåligt          -      -       -     -         -      -      -      - 
Vet ej                -      -       6   60        2   11    8   17 
 
Totalt:               17   100     10  100      19  100   46  100 
 

Att Handelskammaren Värmland är en näringslivsorganisation som ägs av sina medlemmar 

för att se till regionens intressen är medlemmarna medvetna om. Att Handelskammaren 

Värmland är en lokal organisation är en fördel för att ändra inställningen hos dessa icke-

medlemmar eftersom det skapar en förståelse för deras behov. Handelskammaren Värmlands 

resultat när det gäller kontaktskapande är även det en fördel för att attrahera fler medlemmar. 
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6 ANALYS 
I kapitlet analyseras och jämförs de resultat som kommit fram av enkätundersökningen utifrån uppsatsens 
teoridel. 

6.1 Varumärket Handelskammaren Värmland 

Genom att Handelskammaren Värmland bildar sig en uppfattning om omvärldens intryck av 

deras varumärke och organisation i denna undersökning visar det på att de är medvetna om ett 

varumärkes betydelse, vilka fördelar ett laddat varumärke kan ha för organisationen både 

internt och externt samt är villiga att arbeta för att motverka de negativa aspekter som kan 

finnas av varumärket. 

 Tabellerna 14-16 och 23 visar att Handelskammaren Värmland har lyckats skapa ett 

helhetsintryck av sitt varumärke och sin organisation som informationsbärare som påverkat 

deras medlemmar samt politikerna i Värmland i deras uppfattning om organisationen, vilket 

är mycket positivt eftersom Handelskammaren Värmland använder sitt organisationsnamn 

som varumärke och är hela organisationens primära identitetsbärare.67

 Dessa egenskaper visar på att Handelskammaren Värmlands varumärke har ett värde för 

dessa urvalsgrupper som bygger på en positiv kontakt med organisationen oavsett om det har 

handlat om tjänster och marknadskommunikation eller i kontakt med organisationens 

personal. 

 Genom att visa sin omvärld en tydlig organisationsidentitet kan detta omvandla omvärldens 

osäkerhet till engagemang i organisationen, vilket är något som Handelskammaren Värmland 

kan utnyttja för att attrahera fler företag att bli medlemmar samt skapa ett större kontaktnät 

bland Värmlands politiker.68 Insikten om att medlemmarna känner igen varumärket och 

vilken organisation det tillhör stärker både märkesvärdet och organisationens självkänsla. 

6.2 Kundens perspektiv på Handelskammaren Värmland 

Utifrån tabellerna 8-10 och 13-16 framgår det tydligt i undersökningen att Handelskammaren 

Värmlands medlemmar och Värmlands politiker är lojala och känner förtroende för 

organisationen. Att organisationens medlemmar och Värmlands politiker anser att 

organisationen står för hög kvalitet är positivt och av stor betydelse som underlättar 

                                                 
 
67 Se kapitel 3.2.2 s. 12, 3.3.1 s. 14 
68 Se kapitel 3 s. 9f 
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kommunikationen med målgrupperna och förstärker varumärket som konkurrensmedel och 

dess varumärkesposition. 

 För när omvärldens upplevda kvalitet ökar förstärker det även den totala upplevelsen av 

varumärket och organisationen. Vilket visar på att Handelskammaren Värmland har visat upp 

sin organisationsidentitet på ett sätt som varit enkelt för medlemmarna och politikerna att ta 

till sig.69

 

Handelskammaren Värmland har en stabil medlemsbas som fungerar både som trygghet och 

som tillgång och utifrån denna enkätundersökning kan organisationen fortsätta stärka sin 

position bland sina målgrupper. Detta skapar en stabilitet för Handelskammaren Värmland 

som tillväxtgenerator samt för dess medlemmar Värmlands politiker samt skapar goda 

argument och ett gott ryckte att luta sig mot i strävan efter att skapa fler goda 

affärsmöjligheter för dess medlemmar.70

 

Att dessa positiva egenskaper och många andra inte har nått fram till icke-medlemmarna kan 

bero på ett flertal saker. Bortsett från att det endast är tio respondenter i denna målgrupp som 

deltagit i undersökningen är det möjligt att några av de företag som i undersökningen 

representerar icke-medlemmarna inte är i behov av den service och tjänster som 

Handelskammaren Värmland erbjuder. Dessa respondenter kan ändå ha en kännedom om 

organisationen likväl som det även kan finnas de som inte känner till eller hört talas om 

organisationen alls. 

 Tabellerna 5-7 representerar egenskaper som kan hjälpa till att ändra inställningen hos dessa 

icke-medlemmar tillsammans med den fördel att Handelskammaren Värmland är en lokal 

organisation som har stor erfarenhet av att erbjuda dess medlemmar service samt känner till 

arbetsklimatet. En positiv aspekt på resultatet från denna urvalsgrupp är att undersökningen 

visar tydligt att Handelskammaren Värmland har resurserna att förändra inställningen hos 

denna urvalsgrupp. Det visas i tabellerna 14, 16 och 24 att Handelskammaren Värmland fylla 

kraven som garant och riskreducerare för att kunna attrahera fler företag som kan vara i 

behov av dess tjänster samt i sin tur stärka sig i sin konkurrens mot företag i samma 

bransch.71

                                                 
 
69 Se kapitel 3.3 s. 13f 
70 Se kapitel 3.3.1 s.14 
71 Se kapitel 3.3.2 s 15 
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6.3 Varumärket på marknaden 

Undersökningen visar att Handelskammaren Värmland har lyckats att skapa en image som en 

etablerad organisation som dess medlemmar och Värmlands politiker kan identifiera sig med 

och lita på som informationskälla.  

 Det framgår i tabellerna 3, 4, 7 och 19 som ger varumärket med en positiv karaktär som är 

lätt att ta till sig och känna igen som även underlättar när det kommer till att anpassa 

organisationen efter marknadens framtida utveckling, i och med den lojalitet som finns bland 

Handelskammaren Värmlands medlemmar och Värmlands politiker.72

 

Handelskammaren Värmland har en omtyckt identitet klar att locka fler medlemmar och 

stärka sin varumärkesposition på marknaden. Med sin slogan ”Vi gör Värmland till en ännu 

bättre plats för företagen”, har organisationen lyckats möta medlemmarnas krav och 

önskningar samt stärkt deras lojalitet med ett trovärdigt uttryck.73 Det visar även på ett 

trovärdigt varumärkesbyggande och förvaltande av märkeskapitalet som har bland annat sin 

grund i hur de anställda på Handelskammaren Värmland bemöter dess omvärld som bidrar till 

den positiva laddning som varumärket har.74

 Att tabell 1 visar att medlemmarna och politikerna känner igen varumärkets logotyp vilket 

tyder på att Handelskammaren Värmland är medvetna om varumärkets betydelse som 

strategisk tillgång och att organisationen står för god kvalitet. Utifrån att Handelskammaren 

Värmland bytte logotyp 2002 har de lyckats med marknadsföringen av det nya varumärket 

med tanke på det intryck det har gjort hos medlemmarna och politikerna i Värmland.75

 Det visar också att Handelskammaren Värmland har lyckats undvika den risk som finns med 

att byta varumärke och logotyp eftersom organisationens medlemmar och Värmlands politiker 

känner igen och har ett förtroende för organisationen även fyra år efter bytet.76

 

Det är en fördel att Handelskammaren Värmland är en lokal organisation något som också 

utgör organisationens konkreta värde eftersom det skapar igenkännande i kommunikationen 

med medlemmarna och politikerna i Värmland, och även skapar en förståelse för just deras 

behov. 

                                                 
 
72 Se kapitel 3.3.2 s. 15 
73 Se kapitel 3.4.1 s. 16f 
74 Se kapitel 3.5 s. 19f 
75 Se kapitel 3.4.3 s. 17f 
76 Se kapitel 3.5.2 s. 21 
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Resultatet av enkätundersökningen visar att Handelskammaren Värmland även lyckats 

påverka alla målgruppers emotionella inställning till organisationen. Handelskammaren 

Värmlands konkreta värden tillsammans med de abstrakta värden som visas i resultatet av 

bl.a. tabellerna 10, 13, 19 och 20 visar på ett kvalitetsvarumärke.77

7 SLUTSATS 
Kapitlet sammanfattar uppsatsens syfte och reflekterar över resultatet av enkätundersökning på ett kortfattat sätt. 
 
Syftet med uppsatsen var att genom en enkätundersökning få reda på hur Handelskammaren 

Värmlands medlemmar, icke-medlemmar och politiker i Värmland har för intryck av 

Handelskammaren Värmlands nya varumärke och som organisation. 

 Eftersom uppsatsens syfte inte är att ge konkreta förslag till Handelskammaren Värmlands 

fortsatta arbete för att utveckla sin kommunikation till undersökningens målgrupper är min 

analys och slutsats endast en spegling av uppsatsens teori och resultaten av undersökningen 

tillsammans. 

 

För att en organisation ska kunna förbättra och utveckla sitt arbete krävs det en undersökning i 

dess omvärld för att få reda på hur dess arbete uppfattas utifrån. I Handelskammaren 

Värmlands strävan efter att anses som en modernare handelskammare är det av vikt att ta reda 

på hur organisationen uppfattas av deras medlemmar, icke-medlemmar och Värmlands 

politiker för att gemensamt arbeta mot detta mål. 

 

Handelskammaren Värmlands varumärke består av ett företagsvarumärke, en logotyp 

tillsammans med organisationens namn, vilket bidrar till att organisationens rykte är 

avgörande både för arbetet internt på kontoret och för det externa arbetet mot dess 

medlemmar och politiker i Värmland. Därför är det viktigt att varumärket hanteras som en 

strategisk resurs för att förutse motgångar, stärka sin konkurrensmakt och föra 

organisationens utveckling framåt. 

 

Utifrån svarsfrekvensen av enkätundersökningen är det tydligt att intresset för att medverka i 

enkäten inte var stort bland urvalsgrupperna. Bortsätt från detta visar resultatet att 

Handelskammaren Värmland har en grund att fortsätta bygga sitt varumärke på. Både dess 

                                                 
 
77 Se kapitel 3.5.1 s. 20 
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medlemmar och Värmlands politiker anser att Handelskammaren Värmland är en seriös, 

pålitlig och serviceinriktad organisation som är nödvändig för Värmlands näringsliv. 

 Egenskaper som kan förbättras är bl.a. djärv, nytänkande och ungdomlig vilket i en 

förändring i organisationen kan bidra till målet som en modernare handelskammare och ett 

sätt att attrahera nya medlemmar som idag kanske inte känner till den service och de tjänster 

Handelskammaren Värmland kan hjälpa dem med. 
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Bilaga 1 
 
Undersökning: Varumärkesundersökning - Värmländsk organisation 
Utskickad till 162 personer.
Målgrupp: Varumärke Medlem, Varumärke Icke-medlem, Varumärke Politiker 
 
1. Namnet är borttaget i organisationens logotyp och vi visar endast delar av den. Med 
ledning av detta, känner du till detta varumärke? 

 
 
 
 

1) Ja, jag känner igen varumärket  
2) Nej, jag känner inte igen varumärke 
3) Vet ej  
 
2. Organisationen heter: 
 
1) Handelskammaren  
2) Exportrådet   
3) Handelskammaren Värmland     
4) Region Värmland     
5) Vet ej      
 
3. Det är Handelskammaren Värmland som är avsändare till denna undersökning. 
 
Vi vill passa på att tacka för ditt deltagande och för att du hjälper oss med värdefulla 
synpunkter i strävan efter att ta reda på hur omvärlden uppfattar vår organisation och 
vårt varumärke. 
 
Följande frågor innehåller ett antal värdeord som beskriver egenskaper. Vi vill veta hur 
väl du anser att dessa egenskaper stämmer in på Handelskammaren Värmland. 
 
Markera det alternativ som överensstämmer bäst med din personliga uppfattning och 
erfarenhet. 
 
"MODERN.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra   
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
 
 
4. "OBEROENDE.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
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1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt     
6) Vet ej      
 
5. "UNGDOMLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
 
6. "DJÄRV.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra  
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
  
7. "NYTÄNKANDE.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
 
8. "FRAMGÅNGSRIK.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
 
9. "LEDANDE.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
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1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt     
6) Vet ej      
 
10. "PÅLITLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
 
11. "MANLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
 
12. "KVINNLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra   
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej        
 
13. "SERIÖS.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt     
6) Vet ej       
 
14. "HÖG KVALITET.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
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1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
  
15. "KOMPETENT.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
 
16. "SERVICEINRIKTAD.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland?  
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra     
3) Stämmer varken bra eller dåligt  
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     

 
17. "STARK.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt   
5) Stämmer mycket dåligt      
6) Vet ej      
 
18. "SYNLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra   
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt   
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
  
19. "INTRESSANT.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
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1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
 
20. "POSITIV.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland?  
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt   
6) Vet ej     
  
21. "TYDLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt     
6) Vet ej     
  
22. "TRADITIONELL.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
  
23. "ETABLERAD.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt  
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
 
 
24. "KONTAKTSKAPANDE.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap 
med Handelskammaren Värmland? 
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1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
  
25. "PRIVAT.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej      
  
26. "OFFENTLIG.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt    
5) Stämmer mycket dåligt    
6) Vet ej     
  
27. "INTERNATIONELL.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra    
2) Stämmer ganska bra    
3) Stämmer varken bra eller dåligt    
4) Stämmer ganska dåligt     
5) Stämmer mycket dåligt   
6) Vet ej        
 
28. "REGIONAL.” Hur bra eller dåligt överensstämmer denna egenskap med 
Handelskammaren Värmland? 
 
1) Stämmer mycket bra     
2) Stämmer ganska bra   
3) Stämmer varken bra eller dåligt   
4) Stämmer ganska dålig    
5) Stämmer mycket dåligt   
6) Vet ej     
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