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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Det sägs att varje människa kan lagra omkring 10 000 olika varumärken och 

att alla individer upplever varumärkena på olika sätt. Välkända varumärken 

upplevs av allmänheten i många fall på samma sätt, men det finns normalt 

fler olikheter än likheter i synsättet på varumärken mellan olika individer. 

Utmaningen för företag är att skapa ett enhetligt varumärke, som håller sig 

kvar i individens minne. Varumärken är en del av våra liv och har en 

relation med dess användare (Gordon, 2002: 4ff.). Värdet av varumärket är 

deras förmåga att översätta rykte och lojalitet bland användarna till 

långlivade relationer och vinstmöjligheter (Richards mfl., 1998: 2) Urde 

(1997:44) beskriver varumärken som symboler och att varumärket, som 

egentligen är ett tecken, får en mening när det tolkas av människor och blir 

därefter en symbol.  

 

På dagens allt mer komplexa marknad är uttrycket ”bra vara säljer sig själv” 

långt ifrån en sanning. Idag är det viktiga snarare vilka värden kunden 

förknippar med produkten (Gummesson, 2004: 79). Sedan urminnes tider 

har varumärken existerat. Våra förfäder använde olika metoder för att märka 

sin egendom, såsom djur och dylikt, med sina personliga märken. 

Hantverkare märkte oftast sitt hantverk med sin signatur för att särskilja sig 

från andra hantverkare. Efter industrialismens genombrott blev 

varumärkning allt mer vanligt. Syftet med varumärkningen var att i första 

hand särskilja de olika produkterna från konkurrenternas och att där igenom 

skaffa sig nya kunder och öka omsättningen. Det är detta som idag kallas 

branding. Genom branding kunde man rikta varje produkt till en speciellt 

utvald målgrupp. Tillvägagångssättet var inte speciellt komplicerat och man 

kunde ta vilken produkt som helst och ladda den med speciella egenskaper 

genom användandet av namn, symboler och reklam. Branding sågs som en 

stor möjlighet att sälja många variationer av samma vara till många olika 

typer av människor (Holger och Holmberg, 2005: 12-13). Keller (2000: 44) 

menar att varumärket har intagit en strategisk roll inom de flesta marknader 

och organisationer. Varumärket sägs ge kontinuitet och ett ackumulerat 
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värde enligt Urde, som även menar att varumärken är unika eftersom de 

genom användning ökar i värde (1997: 25). Vidare så nämner han att 

varumärken uppfattas i näringslivet som väldigt begränsat, vilket i sin tur 

leder till att även litteraturen blir begränsad. (1997: 44) 

 

Teorierna som existerar gällande varumärken och branding är många, men 

att hitta någon som är allmänt erkänd var inte lika lätt.  

1.2 Varumärket spelar stor roll 
 

I mycket av litteraturen tillämpas Kotlers definition av begreppet 

varumärke. Definitionen pekar på hur brett begreppets innebörd är:  

 

”A brand is a name, term, sign, symbol, or a combination of these, that 

identifies the marker or seller of a product or service” (2001: 301). 

 

De flesta produktattributen kan kopieras och överträffas och just därför blir 

det viktigare för företag att inneha ett starkt varumärke som håller sig i 

konkurrensen. En konkurrent kan aldrig kopiera ett starkt varumärke, men 

däremot kan konkurrenterna kopiera allt det övriga såsom kvalitet, pris, 

distribution, tillgänglighet och service. (Lagergren, 1998: 220).  

 

Vissa grundläggande principer kan användas för att förstå kunskapen om 

varumärken och hur det relaterar till varumärkeskapital. Att förstå detta är 

viktigt därför att de påverkar vad konsumenten tycker och tänker om ett 

varumärke. (Keller, 1993: 2)  

1.3 Varumärkespersonlighet 
 

Ett varumärke är mer än bara en produkt. Ett starkt varumärke har en egen 

personlighet, så kallad varumärkespersonlighet. (Aaker, 2000: 194-195) 

Begreppet varumärkespersonligheten definieras av Upshaw (1995: 14) som: 

 

”The outward “face” of a brand; its tonal characteristics most closely 

associated with human traits”.  
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Begreppet introducerades under 1970-talet och ses idag som en av de 

viktigaste faktorerna vid skapandet av en kraftfull varumärkesidentitet 

(Melin, 1999: 93-94). Varumärkets personlighet anses också vara det mest 

lämpliga tillvägagångssättet för att åtskilja olika varumärken. (Apéria, 2001: 

144). 

 

Genom varumärkets personlighet kan man skapa ett intressant och 

minnesvärt varumärke och det varumärke som saknar personlighet kommer 

att ha svårt att skapa relationer till målgrupperna. Varumärkespersonligheten 

kan även få användaren att fungera som en rekryterare av nya användare 

(Aaker, 2000: 53). Aaker (1996: 145) menar att:  

 

”Just as the perceived personality of a person is affected by nearly 

everything associated with that person- including his or her neighbourhood, 

friends, activities, clothes and manner of interaction- so is brand 

personality”. 

 

Målet med att ge ett varumärke en personlighet är att förmänskliga det och 

därmed skapa en grund för relationer mellan varumärke och målgrupp. Att 

utveckla en attraktiv varumärkespersonlighet kan liknas med sättet genom 

vilket vi väljer vänner. Vi väljer vänner som vi vill eller kan likna oss med 

och som vi kan relatera till. Detsamma gäller valet av varumärke (Melin, 

1999: 94). Jennifer L. Aaker skriver i sin artikel ”Dimensions of Brand 

Personality” (1997: 347-356) att det visserligen finns många likheter mellan 

en mänsklig personlighet och ett varumärkes personlighet, båda är 

karakteristiska och bestående, men att uppkomsten av dessa skiljer sig åt. 

Medan mänsklig personlighet grundar sig på beteende, fysiska 

karaktärsdrag, attityder, tro och demografiska karaktärsdrag så grundar sig 

varumärkets personlighet på alla former av direkt och indirekt kontakt som 

konsumenten har med varumärket.  

 

Inte sällan betraktar vi varumärken som människor, vissa döper sina bilar 

eller andra tillhörigheter, några kan till och med tala om sina saker som om 

de vore människor (Aaker, 1996: 137-175). Ett pedagogiskt och mycket 
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talande exempel på varumärkespersonlighet är testet ”Vilken bil är du?”, 

vilket bland annat finns att göra på Göteborgs-Postens hemsida. Testet går 

ut på att man svarar på ett antal frågor utifrån vilka din personlighet bedöms 

och matchas med den bilmodell som bäst återspeglar denna.  

 

Ett varumärke kan beskrivas i demografiska termer (ålder, kön, social klass 

och ras), i termer av livsstil (aktiviteter, intressen och åsikter) eller som 

mänskliga personlighetsdrag (extrovert och pålitlig). Precis som en 

människas personlighet påverkas av sin omgivning, så som grannar, vänner, 

aktiviteter och kläder, påverkas också en varumärkespersonlighet. Faktorer 

som påverkar varumärkets personlighet kan vara av en art som både direkt 

och indirekt kan relateras till produkten. Produktattribut är också något som 

kan påverka ett varumärkes personlighet. Om ett varumärke är av ”light”-

sorten så kan varumärkespersonligheten beskrivas som atletisk och smal. 

(Aaker, 1996: 137-175) 

 

Vi får inte glömma att vi människor inte har samma personlighet i alla lägen 

menar Aaker (1996:157). De olika roller som vi har i olika situationer i livet 

gör att vi återspeglar olika personligheter hos oss själva. På vårt arbete visar 

vi oss kanske seriösa och ordningsamma medan våra vänner kanske känner 

oss som skojfriska festprissar (Aaker, 1996: 157).  

 

McCracken säger enligt Aaker (1996: 137-175) att konsumenter letar efter 

varumärken vilkas kulturella betydelse stämmer överens med personen de är 

eller vill vara. Den kulturella betydelsen förändras genom tidens gång. 

Varumärkets personlighet kan fungera som ett sätt för konsumenten att 

uttrycka sig (Lannon, 1993: 163-176 ) 

1.4 Logotyperna som förmedlare av varumärkespersonlighet 
 

Logotyper anses vara en gammal kommunikationsform vars rötter går längre 

tillbaka än skriftspråkens. Denna kommunikationsform fungerar bra i 

dagens samhälle där vi ständigt bombarderas av företagens olika budskap.  

Reklamen i tv, radio och tidningar, har de senaste tjugo åren mångdubblats. 
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Konkurrensen om vår uppmärksamhet har ökat och vi har anpassat oss till 

att ta emot korta och symbolladdade budskap. Logotyperna är ett bra 

redskap för att tränga igenom detta ”informationsbrus” och därmed få folk 

att minnas varumärket (Holger & Holmberg, 2002:61-66). Enligt Upshaw 

(1995: 22) så är namnet och logotypen delar av det murbruk som håller 

samman de tegelstenar som utgör varumärkets identitet. Namnet och 

logotypen är, menar han, de synligaste och mest hörda aspekterna av ett 

varumärke.    

 

Holger & Holmberg (2002:61-66) menar att logotyperna ökar i betydelse 

och är en del av samhällsomvandlingen som medför att vi tolkar och tar in 

information på nya sätt. Logotypernas färger sägs vara till exempel en del av 

deras budskap. Vissa färger har sina specifika budskap så som till exempel 

att grönt anses höra samman med ekologiska produkter. Håkan Jönsson 

(Holger & Holmberg, 2002:61-66) skriver vidare att: 

 

”Skapandet av en logotyp och i vidare mening ett varumärke handlar om att 

visa att den fysiska produkten bara är en del av det man får då man köper 

varumärket”  

 

I ”The 1994 Logo Value Study” gjord av det amerikanska konsultföretaget 

Schecter Group, undersöktes 27 välkända logotyper. Undersökningen visade 

att identiteten kan påverkas betydligt av den grafik som symboliserar 

varumärket. (Upshaw, 1995: 20)  

1.5 Varumärkeskapital 
 

Varumärkespersonlighet skapar varumärkeskapital (Aaker, 1996: 151). 

Varumärkeskapitalet är ett mycket vitt begrepp som saknar en tydlig 

definition (Melin, 1999: 45). Aaker gör dock ett försök och definierar 

varumärkeskapital eller Brand Equity som det även kallas: 
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”Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name 

and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product 

or service to a firm and/or that firm’s customers.” 

 

Således är varumärkeskapital det mervärde som varumärket ger, alternativt 

den belastning som det innebär för produkten (Melin, 1999: 45). Urde 

(1997:97) menar att brand equity är ett mervärde som tillförs en produkt och 

som särskiljer den ifrån övriga produkter. Enligt honom fokuserar brand 

equity-modellen på konsumenternas upplevda värde och hur det ska komma 

märkesinnehavaren till fördel. 

 

Aaker (2000:17) har delat in begreppet varumärkeskapital i fyra 

huvudkategorier: 

 

1. Brand name awareness (Varumärkeskännedom) 

2. Brand loyalty (Märkeslojalitet) 

3. Perceived quality (Upplevd kvalitet) 

4. Brand association (Varumärkesassociationer) 

 

Dessa fyra huvudkategorier är viktiga för att generera värde för 

konsumenten vilket ökar värdet för varumärkesinnehavaren (Melin, 1999: 

46).  

• Brand name awareness (varumärkeskännedom): Med 

varumärkeskännedom menas hur väl konsumenten minns 

varumärket. Keller (1993:3) menar att varumärkeskännedom 

reflekteras av konsumenternas förmåga att identifiera varumärket 

under olika förhållanden. Varumärkeskännedom spelar en stor roll 

när konsumenten fattar ett beslut kring vilken vara som ska väljas. 

Melin (1999:53) påpekar att varumärkeskännedom är en 

förutsättning för att vi som konsumenter ska kunna skapa 

varumärkesassociationer. Varumärkeskännedom består, enligt Keller 

(1993:3), av:  
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 Brand recognition: Relaterar till konsumentens förmåga att 

bekräfta ett tidigare exponerat varumärke. Konsumenten 

känner igen ett varumärke som den sett tidigare (Keller, 

1993:3). Tydlig ”Brand recognition” innebär dock inte att 

konsumenten nödvändigtvis måste minnas var denne sett 

varumärket tidigare eller varför varumärket skiljer sig ifrån 

andra varumärken. Konsumenten ifråga behöver inte heller 

minnas vilken produktklass varumärket tillhör (Aaker, 

1996:10).  

 

 Brand recall: Rör konsumentens förmåga att tänka på ett 

speciellt varumärke när dess produktkategori anges. Brand 

recall kräver att konsumenten spontant relaterar till 

varumärket när produktkategorin kommer på tal. 

 

• Brand loyalty (Märekslojalitet): sägs vara bland det viktigaste för ett 

varumärkes värde och detta eftersom det visar relationen till 

kunderna. Att ha hög märkeslojalitet innebär att man har ett stort 

varumärkeskapital. Märkeslojalitet ger märkesinnehavaren 

möjligheter att utveckla både sitt varumärke och sin verksamhet. Det 

är viktigt för företag att bygga upp en märkeslojalitet då det är mer 

kostnadseffektivt för företaget att behålla befintliga kunder än att 

löpande tvingas hitta nya. Definitionen för begreppet märkeslojalitet 

är omdiskuterat och i många fall rör det sig om en tolkningsfråga. 

Melin (1999:57) tolkar märkeslojalitet som: 

 

“Brand loyalty is (1) the biased, (2) the behavioural response,(3) 

expressed over time, (4) by some decision-making unit, (5) with respect 

to one or more alternative out of a set of such brands, and (6) is a 

function of psychological processes”  

 

Melin menar vidare att antingen måste alla kriterier i ovanstående citat 

uppfyllas och då är konsumenten märkeslojal eller så uppfylls inte 

kriterierna och då är således konsumenten inte märkeslojal. Denna 
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definition säger ingenting om var gränsen för lojalitet ska sättas. Melin 

(1999:58) har skapat en ”lojalitetspyramid” i vilken konsumenterna 

delas in i fem kategorier i en hierarkisk ordning och där denna indelning 

återspeglar konsumenternas bindning till varumärket. I botten på 

pyramiden finner vi de ickelojala konsumenterna och det är dem som 

saknar någon som helst bindning till varumärket. I toppen på hierarkin 

finner vi de märkeslojala konsumenterna och dessa konsumenter gör mer 

eller mindre allt för produkten. De är stolta över den, står upp för den, 

försvarar den och identifierar sig med den.  

 

• Perceived quality (Upplevd kvalitet): är den varumärkesassociation 

och som enligt Melin (1999:55) är en av de viktigaste 

associationerna. Den upplevda kvaliteten skiljer sig från den faktiska 

(objektiva) kvaliteten genom att den upplevda kvaliteten kan vara 

både högre eller lägre än den faktiska. Upplevd kvalitet grundar sig 

bland annat på faktorer så som förväntningar, vilka bland annat 

skapas genom utformningen av logotyper och marknadsföringen 

samt på varans pris. (Melin, 1997:43-44) 

 

• Brand association (Varumärkesassociationer): Sägs innehålla 

varumärkets betydelse för konsumenterna och tillsammans 

återspeglar de varumärkets image. Varumärkesassociationer är 

väldigt viktiga för marknadsförare och konsumenter. Keller (1993: 

1-22) påpekar att det finns tre kategorier av associationer; attribut, 

fördelar samt attityder. 

 

 Attribut ses som ett beskrivande drag, det vill säga det som 

kännetecknar produkten eller tjänsten. Detta kan vara allt ifrån vad 

konsumenten tycker att produkten/tjänsten är eller har och vad som 

är dess syfte. Attributen kan i sin tur delas in i två undergrupper: 

  

- Produktrelaterade attribut, vilka är de funktioner som är 

nödvändiga för att produkten ska fungera i enlighet med vad som 

utlovas. 
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- Icke-produktrelaterade attribut, består av fyra attribut; 

prisinformation, förpackningsinformation, användarens image 

(user imagery) samt användningsimage (usage imagery). 

Användarens image är nära besläktad med 

varumärkespersonlighet (Aaker, 1996: 151) och innebär att man 

använder sig av verkliga personer för att skapa sin 

varumärkespersonlighet. Det kan röra sig om att ta hjälp av den 

typiska användarens personlighet alternativt genom att visa en 

viss typ av personligheter i reklamen för varan. Genom denna 

metod reduceras svårigheten med att skapa en allmän 

föreställning av märket (Aaker, 1996: 147). Användningsimage 

uppstår ur de situationer som produkten används i. Båda dessa 

attribut skapas av konsumenternas erfarenhet med användarna, 

men kan också påverkas via annonsering av varumärket. 

Användarens image kan uttryckas i varumärkets personlighet och 

i sin tur påverkar vilka känslor varumärket väcker. Genom att 

tänka på varumärket ska konsumenter kunna beskriva produktens 

användare (Keller, 1993: 1-22) 

 

 Fördelar, personliga värden som konsumenten knyter till produktens 

attribut. Fördelarna kan i sin tur delas in i tre grupper;  

 

- Funktionella fördelar, vilka ofta kopplas till de produktrelaterade 

attributen och innefattar ofta någon lösning på 

konsumtionsrelaterade problem. (Keller, 1993: 1-22) 

- Upplevda fördelar, även dessa fördelar kan kopplas till de 

produktrelaterade attributen och med dessa skildrar hur det känns 

för konsumenten att bruka produkten.  

- Symboliska fördelar, kopplar man samman med de icke-

produktrelaterade attributen eftersom de är mindre tydliga. De 

symboliska fördelarna härstammar från individens självkänsla 

och personens metod att uttrycka sitt ”jag” samt att bli socialt 

accepterade. 
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 Attityder, ses som konsumentens totala analys av attributen och 

fördelar för ett speciellt varumärke. De sägs utgöra en funktion av 

produktens attribut och fördelar.  

 

Mot bakgrund av vad som nämnts ovan har ett antal frågor väckts. Hur väl 

lyckas stora företag med tydligt specificerade företagsvärden nå ut med 

dessa? Finns det skillnader i hur kvinnor och män samt personer ur olika 

ålderskategorier uppfattar de värderingar som varumärket och dess företag 

vill förmedla och förknippas med?  

 

Denna uppsats syftar till att vara ett inlägg i debatten kring varumärken och 

dess betydelse för företagen. Vi har i synnerhet tittat på vilka värden som 

företagen vill förmedla genom sina varumärken. Det finns i dagsläget 

mycket litteratur som behandlar ämnet varumärkespersonlighet men vi har 

inte lyckats finna några undersökningar som kartlägger hur företag arbetat 

för, och lyckats med, att arbeta in dess personligheter och värderingar på 

marknaden och i dess omvärld.  

 

Vi ville se om företag som ställt upp officiella värderingar för sin 

organisation också arbetat för att nå ut med dem till allmänheten eller om 

det egentligen bara rör sig om rena formaliteter. Frågan är om det möjligtvis 

är så att det idag förväntas av företag att de i till exempel årsredovisningar 

och på sina hemsidor anger vilka värden de står för men att dessa inte har 

någon större praktisk betydelse.  

 

Vi tror att kunskapen om, och förståelsen för, vilken betydelse som 

varumärkets värderingar faktiskt har för företaget är viktigt. Vi anser att 

dessa kan spela en stor roll för företagets framgång. Det är således viktigt att 

veta om de värden som omvärlden anser att företaget står för är de som 

företaget rent faktiskt står för och vill förknippas med.   

 

Målet med undersökningen var att se hur väl deltagarna i undersökningen 

lyckades välja de ”rätta” värderingarna hos var och ett av de två 

varumärkena och att därmed få ett mått på hur framgångsrika dessa företag 
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varit på att aktivt bygga den del av varumärkespersonligheten som rör dess 

värderingar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13



2. Metod 
 

2.1 Studieobjekt 
 
För att svara på de frågor vi ställt upp ovan valde att undersöka hur två av 

Sveriges största företag lyckats integrera värden i sina varumärken. Valet 

föll på Scandinavian Airlines (SAS) och Ericsson. Gemensamt för SAS och 

Ericsson är att de är noterade på börsens A-lista samt att företagens 

värderingar uttrycks som personlighetsdrag och därmed blir parallellen med 

varumärkespersonlighet tydlig. 

 

SAS presenterade i augusti 1998 sin nya varumärkesstrategi och logotyp 

(SAS, 1998:1). I årsredovisning för verksamhetsåret 2005 (SAS, 2005:7) 

står följande: 

 

”SAS koncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund 

för koncernens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer 

och grupper.” 

 

Vidare ställer de upp fyra värderingar som företaget ska stå för: 

 

• Omtänksam 

• Pålitlig 

• Öppet 

• Värdeskapande 

 

Då värdeskapande inte med lätthet kan formuleras som ett personlighetsdrag 

har vi valt att inte ta med detta i vår undersökning.  

 

På Ericssons hemsida finner vi följande text: 

 

”Våra grundläggande värderingar utgör hörnstenarna i vårt sätt att arbeta 

och är också en förutsättning för att vi skall kunna uppnå en verkligt 

marknadsledande position.” (www.ericsson.com/) 
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De värderingar som Ericsson ställt upp för sin verksamhet är: 

 

• Professionell 

• Respektfull 

• Uthållig 

 

Vi anser att dessa varumärken är bra studieobjekt då mycket av deras 

verksamhet riktar sig till konsumenter samtidigt som deras ställning på 

marknaden gör att de flesta har någon erfarenhet om dem.  

2.2 Undersökningen 
 
Vi beslutade oss för att med hjälp av en kvantitativ undersökning, i form av 

en enkätundersökning, undersöka hur väl allmänheten känner till och kan 

identifiera ovan angivna företags värden. 

 

Enkäten utformade vi med målsättningen att den skulle vara så enkel som 

möjligt. I undersökningen bad vi femtio personer att, för var och ett av de 

två varumärkena, ringa in de tre av åtta värderingar som de främst 

förknippade med varumärkena. Vi ansåg att femtio respondenter var ett 

tillräckligt stort urval för att vi skulle kunna dra relevanta slutsatser i vår 

diskussion. Vi valde sedan att blanda Ericsson och SAS värderingar så att 

samma värderingar fanns att välja under respektive varumärke och lade 

sedan till ytterligare två alternativ, det vill säga ”Seriös” och ”Flexibel”. Att 

vi valde just dessa två ”värden” beror på att vi ansåg att dessa var realistiska 

alternativ, det vill säga att företag mycket väl kan tänkas vilja förknippas 

med dem. Genom att ha samma svarsalternativ för båda företagen undvek vi 

att styra respondenterna i någon viss riktning. Vidare bad vi respondenterna 

att uppge kön respektive ålder i enkäten. Respondenterna ombads också att 

placera sig i en av sex ålderskategorier som vi angett på enkäten. På detta 

sätt avsåg vi få en uppfattning av hur åldersspridningen bland 

respondenterna såg ut.  Vår förhoppning var också att detta skulle ge 

ytterligare grunder i analysen. Anledningen till att vi valde att placera 

företagens logotyper på enkäten var att vi ville undvika eventuella 
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sammanblandningar med andra företag, det vill säga att det inte skulle råda 

något tvivel om vilket företag vi ställde frågor kring samt att logotyperna 

kan generera associationer hos mottagaren.  

 

Undersökningen utfördes på Stockholms Centralstation eftersom vi såg 

möjligheten att där komma i kontakt med ett stort antal människor från olika 

delar av samhället. Vår förhoppning var att spridningen skulle öka 

reliabiliteten i vår undersökning. 
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3. Resultat  
 

I figur 1 ser vi hur stor andel av de tillfrågade 50 respondenterna som var 

kvinnor respektive män. 

 

Fördelning mellan kvinnor och män

Män 58 %

Kvinnor 42 %

 
Figur 1: Könsfördelning  

3.1 Scandinavian Airlines  
 

Figurerna 2 och 3 visar en sammanställning av hur respondenternas svar 

fördelade sig över de olika svarsalternativen för SAS. I denna 

sammanställning är både kvinnor och mäns svar sammanräknade och de 

”rätta” värdena som SAS vill förknippas med har markerats med fet stil i 

figur 2. Vi ser att enbart ett av de ”rätta” värdena, ”pålitlig”, representeras 

bland de tre värden som flest personer valde. De två övriga värdena, 

”öppen” och ”omtänksam”, hamnade bland de minst valda. Vi ser också att 

andelen personer som inte valt några alternativ, det vill säga lämnat 

formuläret blankt,  uppgår till så mycket som 12%.  
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 Total 
Omtänksam 1,3 % 

Öppen 4,0 % 
Professionell 24,0 % 

Pålitlig 18,7 % 
Uthållig 4,0 % 

Respektfull 4,0 % 
Seriös 25,3 % 

Flexibel 6,7 % 
Ej angivna svar 12,0 % 

 100,0 % 

 

Figur 2: Sammanställning av svarsalternativ  
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Figur 3: Sammanställning av svarsalternativ (diagram) 

 

Vi delade i figur 4 och 5 upp resultatet för att se om det gick att urskilja 

någon skillnad mellan svaren hos kvinnor och män. De tre mest valda 

alternativen förblir oförändrade. De tillfrågade kvinnorna har dock i större 

utsträckning än män lyckats välja de rätta alternativen. Samtliga tre av de tre 

riktiga alternativen har procentuellt sett valts av fler kvinnor än män. Vi ser 

att andelen män som valt att inte ange något av alternativen vida överstiger 

den andel kvinnor som inte valde något av alternativen. 

 18



 Män Kvinnor
Om m tänksa 1,1 % 1,6 % 

Öppen 3,4 % 4,8 % 
Pr ll ofessione 23,0 % 25,4 % 

Pålitlig 11,5 % 28,6 % 
Uthållig 4,6 % 3,2 % 

Re ll spektfu 5,7 % 1,6 % 
Seriös 24,1 % 27,0 % 

Flexibel 6,9 % 6,3 % 
Ej angivna svar 19,5 % 1,6 % 

 100,0 % 100,0 %
 

Figur 4: Genusuppdelad svarsfördelning 
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Figur 5: Genusuppdelad svarsfördelning (diagram) 

 

Figur 6 visar hur svarsfördelningen skiljer sig över åldern. Vi har fördelat 

respondenterna i sex olika ålderskategorier. Sammanställningen visar både 

kvinnor och mäns svar och i rutan nedan är de rätta alternativen återigen 

markerade med fet stil. Sammanställningen visar att ålderskategorin < 20 

har ett bortfall, det vill säga ej angivna svar, på 29.6 %. Medan 

ålderskategorin 31-40 samt 61< inte har något bortfall. De yngsta 

respondenternas främst valda alternativ var ”professionell”. ”Seriös” samt 

”pålitlig” kommer på delad andra plats. Åldersgruppen 21-30 har 

”professionell” och ”seriös” på delad första plats, medan ”pålitlig” kommer 
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på deras andra plats. Den tredje ålderskategorin är 31-40 åringarna och även 

där ser vi att ”professionell” och ”seriös” ligger på delad första plats 

samtidigt som ”pålitlig” återfinns på deras andra plats på mest valda 

svarsalternativ. 41-50 åringarna har däremot valt ”seriös” på första plats, 

medan ”professionell” och ”pålitlig” delar andra plats. Den femte 

ålderskategorin, 51-60 åringarna, visade samma resultat som föregående 

ålderskategori, det vill säga alternativet ”seriös” på första plats, medan 

”professionell” och ”pålitlig” delar andra platsen. Den sista ålderskategorin, 

61<, har valt ”seriös” och ”professionell” flest gånger och ligger på delad 

rsta plats medan ”pålitlig” ligger på andra platsen. 

  

fö

 

<20  21-30  31-40  41-50  51-60  61<  
Omtänksam 3,7% 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 

Öppen 0,0 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 9,5 % 6,7 % 
Pr ll ofessione 22,2 % 29,6 % 25,9 % 21,2 % 19,0 % 26,7 % 

Pålitlig 18,5 % 14,8 % 22,2 % 21,2 % 19,0 % 20,0 % 
Uthållig 0,0 % 3,7 % 0,0 % 6,1 % 9,5 % 6,7 % 

R l espektful 3,7 % 3,7 % 14,8 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 
Seriös 18,5 % 29,6 % 25,9 % 24,2 % 28,6 % 26,7 % 

Flexibel 3,7 % 11,1 % 0,0 % 12,1 % 0,0 % 6,7 % 
Ej angivna svar 29,6 % 7,4 % 0,0 % 12,1 % 14,3 % 0,0 % 

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

Figur 6: Åldersuppdelade svar 
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Figur 7: Åldersuppdelade svar (diagram) 

3.2 Ericsson 
 

Resultatet för Ericsson framgår ur figurerna nedan. I figurerna 8 och 9 har vi 

sammanställt hur fördelningen av svarsalternativen såg ut när vi tog med 

både män och kvinnor. Även här har vi valt att i rutan markera de ”rätta” 

värderingarna, nämligen ”professionell”, ”uthållig” och ”respektfull”, med 

fet stil. Även för Ericsson ser vi att respondenterna inte lyckats särskilt väl 

med att välja de rätta värdena. Bara ”Professionell” finner vi bland de tre 

mest valda värdena medan övriga två hamnar långt ner på listan.      

 
 Total 

Omtänksam 0,7 % 
Öppen 6,0 % 

Professionell 22,7 % 
Pålitlig 15,3 % 

Uthållig 11,3 % 
Respektfull 2,0 % 

Seriös 20,0 % 
Flexibel 12,7 % 

Ej angivna svar 9,3 % 
 100,0 % 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 8: Sammanställning av svarsalternativ 
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Resultat (kvinnor och män)
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Figur 9: Sammanställning av svarsalternativ (diagram) 

  

När vi tittade på hur svaren skiljde sig mellan kvinnor och män blev 

fördelningen enligt figur 10 och 11. Även i detta fall kan vi se att kvinnor i 

större utsträckning än män lyckats välja de rätta alternativen. Bara ”uthållig” 

har valts av fler män än kvinnor. Här ser vi ingen stor skillnad i hur stor 

andel av kvinnorna och männen som valt att inte välja något av de angivna 

alternativen.  

 

 Män Kvinnor
Omtänksam 0,0 % 1,6 % 

Öppen 8,0 % 3,2 % 
Professionell 21,8 % 23,8 % 

Pålitlig 16,1 % 14,3 % 
Uthållig 13,8 % 7,9 % 

Respektfull 0,0 % 4,8 % 
Seriös 16,1 % 25,4 % 

Flexibel 14,9 % 9,5 % 
Ej angivna svar 9,2 % 9,5 % 

Summa 100,0 % 100,0 %
 

                          Figur 10: Genusuppdelad svarsfördelning 
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Figur 11: Genusuppdelad svarsfördelning (diagram) 

 

Figurerna 12 och 13 visar hur svaren skiljer sig mellan de olika 

ålderskategorierna när det gäller Ericsson. Sammanställningen visar både 

kvinnor och mäns svar. Även här är de rätta alternativen är markerade med 

fet stil. Sammanställningen nedan visar att åldersgruppen <20 har valt 

alternativen ”professionell”, ”seriös” och ”flexibel” på delad första plats. 

Den andra ålderkategorin, 21-30 åringarna, hade istället valt ”pålitlig” och 

”seriös” på delad första plats medan ”professionell” hamnade på andra plats. 

31-40 åringarna valde ”professionell” på stadig första plats medan ”seriös” 

och ”pålitlig” hamnade på andra respektive tredje plats. Den nästkommande 

ålderskategorin, 41-50, valde även här ”professionell” som första hands val, 

medan ”seriös” valdes till andra plats medan ”uthållig” och ”flexibel” 

hamnade på delad tredje plats. Den näst sista ålderskategorin, 51-60, hade 

samma första handsval som föregående ålderskategori, det vill säga 

”professionell”. ”Seriös” och ”flexibel” hamnar på delad andra plats. 

Ålderskategorin 61< valde även  ”professionell” som första hands val 

medan ”pålitlig”, ”uthållig” samt ”flexibel” delar på andra platsen. Denna 

sammanställning visar att antalet ej angivna svar uppgick till 23,8 % för 
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ålderskategorin 51-60. I åldersgrupperna 41-50 samt 61< hade samtliga 

respondenter svarat på hela enkäten.   

 

  <20 21-30 31-40 41-50 51-60 61< 
Omtänksam 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Öppen 11,1 % 0,0 % 3,7 % 9,1 % 9,5 % 0,0 % 
Professionell 18,5 % 22,2 % 25,9 % 24,2 % 19,0 % 26,7 %

Pålitlig 11,1 % 25,9 % 18,5 % 9,1 % 9,5 % 20,0 %
Uthållig 3,7 % 11,1 % 11,1 % 15,2 % 9,5 % 20,0 %

Respektfull 0,0 % 3,7 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 
Seriös 18,5 % 25,9 % 22,2 % 21,2 % 14,3 % 13,3 %

Flexibel 18,5 % 3,7 % 7,4 % 15,2 % 14,3 % 20,0 %
Ej angivna svar 14,8 % 7,4 % 11,1 % 0,0 % 23,8 % 0,0 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Figur 12: Åldersuppdelade svar 
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 Figur 13: Åldersuppdelade svar (diagram) 
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4. Diskussion 

4.1  Skillnaden mellan SAS och Ericsson 
 

Vi är medvetna om att vi inte vet i vilken utsträckning respondenterna i vår 

undersökning använder sig av SAS och Ericssons produkter och att utfallet 

av undersökningen mycket väl kunde ha blivit annorlunda om vi istället 

hade valt att leta upp och fokusera på företagens kunder. Dessa kanske 

väljer produkter från SAS och Ericsson just för att de upplever att företagens 

varumärkesassociationer och dess varumärkespersonligheter är attraktiva. Vi 

anser ändå att undersökningen är relevant då ett företag inte kan överleva på 

lång sikt utan att löpande rekrytera nya kunder. För att skapa effektivitet i 

till exempel marknadsföringsinsatserna är det viktigt att känna till den bild 

allmänheten har av företaget.  

 

Som vi kan se i sammanställningen av enkätundersökningen ovan så skiljer 

sig inte utfallen nämnvärt mellan de båda företagen. Bara ett av de värden 

som SAS respektive Ericsson ställt upp för sina varumärken hamnar bland 

de tre mest valda. De övriga två värdena hamnar i själva verket långt ner på 

listan.  

 

Vidare bör kommenteras att samma värden, det vill säga ”seriös” och 

”professionell”, hamnar bland de mest valda hos båda företagen. Detta visar 

att den allmänna kännedomen om dessa företags personligheter är dålig.  

 

4.2 Andelen ”ej angivna svar”   
 
Vi fann att andelen ”ej angivna svar” var förvånansvärt hög för de båda 

företagen. I dessa fall rörde det sig om personer som ansåg att de inte gick 

att välja bland de alternativ som fanns på enkäten. Det finns naturligtvis 

flera anledningar till varför dessa respondenter inte ansåg sig kunna göra 

några val men vi vill peka på det mest uppenbara: De båda företagen har 

bland dessa inte lyckats nå ut med sina värderingar. Vi är medvetna om att 

antalet valbara alternativ var begränsade samt att det naturligtvis kan vara så 
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att dessa respondenter associerade företagen med andra personlighetsdrag, 

men vår undersökning syftade just till att se huruvida SAS och Ericsson 

lyckats skapa den önskade personligheten. Fler alternativ hade fortfarande 

pekat på ett misslyckande.  

 

När det gäller de personer som inte valde några alternativ så kan man 

fundera över om det rör sig om personer som överhuvudtaget inte ser 

personligheter bakom varumärken. I vår undersökning visade det sig dock 

att några av respondenterna gjorde val för ett av företagen men avstod från 

att göra det för det andra. Detta borde rimligen tyda på att de flesta trots allt 

har en viss uppfattning av varumärkespersonligheter. 

4.3  Skillnaden i utfallet mellan kvinnor och män 
 
Som vi kunde se i vår sammanställning av svaren vi fick genom vår 

enkätundersökning så var det tydligt att kvinnorna i större utsträckning än 

männen lyckats välja de rätta alternativen. Bara ett av de sex rätta 

alternativen, det vill säga Ericssons ”uthållig”, valdes av en större andel män 

än kvinnor. När det gällde SAS så var det också stor skillnad mellan kvinnor 

och män i andelen ”ej angivna svar”. Här hade endast 1,6 % av kvinnorna 

avstått från att svara medan så mycket som 19,5 % av männen avstod. För 

Ericssons del var skillnaden betydligt mindre. 9,5 % av kvinnorna och 9,2 % 

av männen avstod från att göra något val, det vill säga något större andel av 

de tillfrågade kvinnorna ansåg att de inte kunde relatera något av dessa 

värden till Ericsson.  

 

Denna skillnad tyder på att de vägar genom vilka företagens värderingar nåt 

allmänheten är mer effektiva för kvinnorna än för männen. Detta innebär 

således att företagen behöver ha en viss genusaspekt vid planeringen av sina 

marknadsföringsinsatser.  

4.4 Skillnaden i svaren mellan de olika ålderskategorierna 
 

Genom vår undersökning har vi fått fram att det finns skillnader i vilka 

alternativ som respondenter från olika åldersgrupper har valt samt i vilken 
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utsträckning de inte gjort något val. För båda företagen är andelen som inte 

valt något alternativ högst i åldersgrupperna <20 samt 51 -60. I gruppen 61< 

har samtliga gjort val för båda företagen. Vi ser också att gällande SAS så är 

det ålderskategorierna 31-40 och 61< som bäst lyckats välja de rätta 

alternativen. Vad gäller Ericsson så är det ingen större skillnad i hur väl de 

olika åldersgrupperna lyckats välja rätt alternativ. Det finns även här många 

troliga anledningar till dessa skillnader. SAS imagebyte kan ha fått olika 

genomslag i olika åldersgrupper. Den offentliga exponeringen av företagen 

kan också ha stor inverkan. 

  

4.5 Den offentliga exponeringens betydelse 
 

När vi tittade på resultatet av vår undersökning väcktes också frågan om 

vilken effekt exponeringen i media har, det vill säga om vi kunde se ett 

samband mellan hur ofta företagen figurerat i media och hur tydlig 

allmänhetens bild av dem är. För att få en uppfattning om hur ofta företagen 

nämnts i media gjorde vi helt enkelt en sökning på företagsnamnen på 

Svenska Dagbladets hemsidas ekonomisajt (www.n24.se, 2006-08-15). 

Skillnaden i antalet träffar hos de båda företagen var slående. Det visade sig 

att Ericsson figurerat betydligt mer än SAS det senaste halvåret, 1564 

gånger mot 320 gånger. Utan att ha gått närmare in på i vilka sammanhang 

de båda företagen förekommit i dagspressen är det rimligt att dra slutsatsen 

att allmänhetens kännedom, det vill säga dess varumärkeskännedom, kring 

Ericsson borde vara bättre än dess kännedom om SAS. Risken med att ofta 

uppmärksammas i media är att företaget inte har kontroll över den bild som 

ges där. Är bilden media ger positiv så innebär det gratisreklam och en 

väldigt effektiv sådan, men är den däremot negativ så finns det inga gränser 

för hur stor skadan kan bli. 

 

Att SAS för åtta år sedan valde att byta framtoning kan möjligtvis också ha 

en inverkan på utfallet i vår undersökning. Möjligtvis har företagets nya 

image inte slagit igenom ännu. Detta kan förklara varför så få lyckades välja 

rätt alternativ och att andelen ”ej angivna svar” blev så hög.   
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4.6 Betydelsen av företagens värden  
 

Företagen måste ta reda på om de behöver satsa hårdare för att nå ut med 

sina värden eller om de ska bygga vidare på de värden som existerande och 

potentiella kunder förknippar företaget med. Vi menar att när företaget vet 

vilka värden det förknippas med kan det ta kontroll över den del av 

varumärkeskapitalet som rör personligheten. Därmed minskar risken för 

dyrbara misstag som till exempel att företaget tar varumärket till fel 

marknader och målgrupper. Risken för att tappa redan märkeslojala kunder 

minskar också när man är medveten om hur dessa kunder upplever 

varumärket och ser till att vårda den bilden. Utan denna kännedom är det 

svårt att leva upp till kundens förväntningar vilket kan drabba den upplevda 

kvaliteten av produkten negativt.  

 

Vi misstänker att många företag ställer upp värderingar för sin organisation 

mest för att attrahera investerare. Detta kan vara anledningen till att 

värderingarna finns med i årsredovisningarna men att de i övrigt inte lyfts 

fram speciellt ofta. Det är möjligt att företagen upplever en risk med att 

deras värden blir allmänt kända. En allmän kännedom innebär att företagen 

blir mer bundna till dem och att de måste agera i enlighet med dem. Därmed 

kanske det inte är intressant att låta dessa värden nå andra än potentiella 

investerare och att detta kan vara anledningen till att företagen inte låter dem 

få en allt för framstående position.  
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