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Inledning
Varumärke har blivit något av ett ”buzzword” inom information och kommunikation 
(I&K). Som alltid när det gäller sådana modebegrepp så är oftast inte tolkningarna 
konsekventa, det finns många olika tolkningar och de förändras över tiden. Samti-
digt kan man aldrig avfärda sådana ”buzzwords” för de relaterar till något som är 
viktigt. Varumärke är uppenbarligen ett sådant fenomen. Det pågår mycket samtal 
om vad varumärke verkligen representerar, vad man skall tolka in i begreppet, 
hur man skall hantera det i kommunikationen och vilken effekt man kan tillskriva 
utveckling och användning av varumärke.

Under flera år har jag haft nöjet att samarbeta med Frans Melin genom att han är 
en regelbunden föreläsare på det vidareutbildningsprogram jag leder, Communica-
tion Executives Program (arrangerat av Sveriges Informationsförening och IFL vid 
Handelshögskolan i Stockholm). Detta samarbete har lett till att Frans nu också är 
en aktiv bidragsgivare till forskningsprojektet ”Verksamhetsnyttig information och 
kommunikation”. Frans ger i sin artikel en helhetsbild över varumärke som fenomen 
och strategin för att utveckla varumärken. Som kommer att framgå av texten faller 
Frans beskrivning väl in på forskningsprojektets grundtema; att I&K, för att verka 
verksamhetsnyttig, skall skapa ordning i sättet att tänka samtidigt som den skall 
stimulera till variabilitet i aktiviteter.

Såsom var fallet med Jespers och Mats tidigare artikel (nr 4/06) står Frans bidrag 
så starkt i sig självt så jag har valt att inte lägga mig i det utan det presenteras här 
i den form som Frans levererat det till mig. Jag har bara bidragit med en liten åter-
koppling till forskningsprojektets teorigrund på slutet. Så här är alltså ytterligare ett 
exempel på hur detta forskningsprojekt utgör ett kollage av bidrag från olika håll 
under ett gemensamt tema. Det kan ses som ett tecken på att den abduktiva metod 
(Se reflektion 1/04 för förklaring av detta begrepp) som använts stimulerar till en 
kreativ process som många deltar i.

   

           
Sven Hamrefors
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Varumärket som värdeskapare
Att starka varumärken kan vara ett företags mest värde-
fulla tillgång betraktas idag som en självklarhet. Värl-
dens kanske starkaste varumärke, Coca-Cola, värderas 
till cirka 700 miljarder kronor. Detta motsvarar 60% av 
företagets börsvärde. Värderingen av Coca-Cola visar 
hur beroende företaget är av sitt mest kända varumärke. 
Andra företag, som BMW, Nike och Apple är ännu mer 
beroende av sina varumärken. Värdet av respektive före-
tags varumärken representerar nämligen mer än 75% av 
det samlade börsvärdet. Dessa exempel illustrerar hur 
kompetent och konsekvent varumärkesuppbyggnad kan 
bidra till att skapa värde, inte minst för aktieägarna.

Starka varumärken är inget man får, utan något man 
förtjänar. Hur man ska gå till väga för att bygga upp 
starka varumärken är därför en fråga av hög dignitet. 
Svaren på denna fråga varierar dock högst avsevärt mel-
lan olika företag. Vissa företag anser att en tydlig visuell 
identitet är det primära vid all varumärkesuppbyggnad. 
Genom att vara tydlig blir man naturligtvis synlig, men 
inte nödvändigtvis intressant. Andra företag hävdar att 
marknadskommunikation är av avgörande betydelse för 
framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Marknadskom-
munikation är förvisso nödvändigt, men långt ifrån 
tillräckligt för att utveckla starka varumärken. Många 
företag har därför börjat inse att framgångsrik varumär-
kesuppbyggnad tar sin utgångspunkt i den egna orga-
nisationen. Förmågan att utveckla starka varumärken 
betraktas därför i allt större utsträckning som en kärn-
kompetens. Detta gäller för organisationer inom såväl 
privat som offentlig sektor.

Att varumärkesuppbyggnad inte är något som är förbe-
hållet företag inom privat sektor illustreras av det stora 
intresse för att utveckla starka varumärken som finns 
inom statliga verk, myndigheter och intresseorganisa-
tioner. Även länder, regioner och kommuner har insett 
vikten av att utveckla starka varumärken för att kunna 
profilera sig på ett effektivt sätt. När Tony Blair kom till 
makten för drygt tio år sedan var en av de första åtgär-
derna han vidtog att utse en befattningshavare med ett 
övergripande varumärkesansvar för Storbritannien.

Arbetsbeskrivningen för denne tjänsteman var kort 
och kärnfull, nämligen att ompositionera imperiet genom 
att gå ”from rule Britannia to cool Britannia”. I vårt land 
har Svenska Institutet ansvar för utvecklingen av Sve-
rige-bilden. För att markera att detta i grund och botten 
handlar om varumärkesuppbyggnad kallar sig general-
direktören för ”Brand Manager of Sweden”. I det nya 
Europa som håller på att växa fram har regionerna fått 

en allt mer framträdande plats. Konkurrensen mellan de 
olika regionerna har på senare tid ökat dramatiskt varför 
exempelvis Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
idag lägger stor vikt vid att profilera sina respektive 
varumärken. Även våra kommuner har börjat inse bety-
delsen av att bygga starka varumärken. Detta har bland 
annat resulterat i en spännande men tämligen vildvuxen 
flora av kommunala slogans. Mina favoriter bland dessa 
är Skurups kaxiga paroll ”Whenever in Europe, dont 
miss Skurup” och Pajalas underfundiga devis ”Makalösa 
Pajala”, syftande på det kvinnounderskott som finns 
i kommunen. Även om det alltså finns många prov på 
kreativ varumärkesuppbyggnad utanför näringslivets 
hank och stör, så kommer jag dock att hämta lejonparten 
av mina exempel från den privata sektorn då det är här 
utvecklingen har kommit längst. 

Ökat fokus på varumärken
Under senare år har värdet av starka varumärken uppmärk-
sammats i vida kretsar. Den intressanta frågan om vari 
detta värde består har blivit föremål för en livlig diskussion 
som successivt lockat allt fler deltagare. Tidigare användes 
ordet varumärke i princip endast av jurister och marknads-
förare. Idag ingår det som en naturlig del av vokabulären 
hos revisorer, finansanalytiker, ekonomijournalister och 
företagsledare i såväl stora som små företag.

Den senaste tidens utveckling inom varumärkesområdet 
speglar en viss förskjutning i företagens intresse från 
materiella till icke materiella tillgångar. Det är ett uttryck 
för att vi är på väg in i den viktlösa ekonomin. I denna eko-
nomi har starka varumärken stor betydelse. Idag är därför 
varumärket inte längre begränsat till att vara ett taktiskt 
hjälpmedel i försäljningsarbetet utan har en strategisk 
nyckelroll i flera företag. Förändringen av varumärkets 
status har naturligtvis inte ägt rum över en natt, utan är ett 
resultat av ett flertal samverkande faktorer som bidrag till 
en i grunden förändrad konkurrenssituation.

Den kanske viktigaste drivkraften bakom det ökade 
intresset för starka varumärken är den accelererande 
globaliseringen. Denna har resulterat i en allt hårdare 
konkurrenssituation på många marknader. En produkts 
överlägsenhet är i sig inte längre tillräcklig för att garan-
tera dess framgång. Den snabba teknologiska utveck-
lingstakten och den ökade hastighet med vilken imita-



�

tioner dyker upp på marknaden har på ett dramatiskt sätt 
förkortat produktlivscykeln. Följden är att produktrela-
terade konkurrensfördelar snabbt riskerar att förvandlas 
till konkurrensförutsättningar. Därför söker allt fler 
företag efter andra mer uthålliga konkurrensmedel, som 
exempelvis varumärken.

Starka varumärken 
– den strategiska utgångspunkten

Vilket perspektiv bör man då anlägga för att den varu-
märkesuppbyggande processen ska bli framgångsrik? Det 
finns inget facit till eller universell metod för hur man ska 
gå tillväga för att utveckla starka varumärken. Det finns 
dock en del ledtrådar till hur man kan gå tillväga. Vissa 
av dessa ledtrådar kan man hitta i den befintliga litteratu-
ren, andra kan man urskilja via studier av framgångsrika 
företags sätt att arbeta. Genom att nysta i dessa ledtrådar 
kommer jag i det följande att presentera ett ramverk som 
ligger till grund för ett resonemang kring den varumär-
kesuppbyggande processen och dess utmaningar. Även 
om detta ramverk till viss del bygger på ett antal centrala 
begrepp och tankemodeller från brand management- och 
consumer behaviour-teorin så har jag i detta sammanhang 
valt att inte belasta framställningen med litteraturreferen-
ser och akademisk formalia.

Idag är det allmänt vedertaget att varumärkesuppbygg-
nad är en strategisk process. Denna process syftar 
ytterst till att stärka en organisations konkurrenskraft, 
tillväxtförmåga och lönsamhet. Detta gör att den varu-
märkesuppbyggande processen är intimt förknippad 
med affärslogik och verksamhetsutveckling. All varu-
märkesuppbyggnad bör därför ta sin utgångspunkt i den 
mission som är organisationens raison d´être. Något för-
enklat skulle man kunna hävda att en missions främsta 
uppgift är att besvara två grundläggande frågor: 

Vem är vi till för? och Vad ska vi göra? Den första 
frågan syftar till att identifiera de prioriterade målgrup-
perna och deras behov, medan den andra frågan syftar 
till att utveckla ett unikt erbjudande i form av varor och/
eller tjänster med en tydligt utmejslad identitet. Genom 
att fokusera på målgrupp och erbjudande så tvingas en 
organisation att anlägga ett helhetsperspektiv. Detta är 
av central betydelse eftersom framgångsrik varumärkes-
uppbyggnad kräver såväl ett internt som ett externt per-
spektiv. I det följande kommer jag att presentera dessa 

båda perspektiv och vad en organisation bör sträva efter 
att uppnå inom ramen för dessa.  

 

Hur bidrar varumärken till att
skapa värde?
Den övergripande målsättningen vid all varumärkes-
uppbyggnad är att attrahera en bred bas av märkeslojala 
kunder. Detta gäller oberoende av om organisationen 
ifråga erbjuder varor eller tjänster, och oavsett om 
organisationen är verksam inom B2C eller B2B. För att 
lyckas utveckla märkeslojalitet är det viktigt att kunna 
erbjuda produkter med ett unikt och relevant mervärde 
som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov och 
önskemål. Att förstå mekanismerna bakom denna vär-
deskapande förmåga är ofta nyckeln till framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad. Låt mig kort beskriva vissa 
av dessa mekanismer och vilka incitament ett företag 
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har för att utveckla en långsiktigt uthållig varumärkes-
strategi. Denna beskrivning tar sin utgångspunkt i tre 
centrala begrepp: märkeskännedom, märkesassociationer 
och märkeslojalitet.

En av märkesinnehavarens mest betydelsefulla upp-
gifter är att medvetandegöra kunderna om den egna 
produktens existens, dvs att skapa märkeskännedom. 
Detta är inte helt enkelt med hänsyn till det stora utbudet 
av snarlika produkter på marknaden och med tanke på 
det allt mer tilltagande informationsbruset. Vikten av 
hög märkeskännedom understryks av resultaten från en 
lång rad marknadsundersökningar. Dessa visar entydigt 
att det varumärke en kund först erinrar sig inom en pro-
duktkategori, dvs det varumärke som är ”top of mind”, 
är det märke som vederbörande sedan väljer. Detta beror 
huvudsakligen på att det finns en stark positiv korrelation 
mellan hög märkeskännedom och hög upplevd kvalitet, 
som nästan alltid är en av de viktigaste drivkrafterna 
i samband med köp. Även om den spontana erinran är 
låg så är det viktigt att kunderna åtminstone har latent 
kännedom om varumärket. Detta gäller i synnerhet 
snabbrörliga konsumtionsvaror, eftersom det definitiva 
köpbeslutet vanligen fattas i butiken, och därför kan det 
vara tillräckligt om kunderna påminns om och känner 
igen varumärket där.

En hög märkeskännedom kan ha stor betydelse även i 
andra sammanhang. Undersökningar bland nyutexa-
minerade universitetsstudenter visar att företag med 
välkända varumärken upplevs som mycket attraktiva 
att arbeta för. Detta är något som flera företag försöker 
utnyttja genom att utveckla strategier för employer bran-
ding, dvs strategier för att stärka sin position som arbets-
givarvarumärke. En sådan ansats har bland andra Skan-
ska tillämpat med stor framgång. Genom att aktivt arbeta 
med employer branding så gick organisationen mellan 
1999 och 2003 från 56:e till femte plats på Universums 
ranking över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland 
nyutexaminerade civilekonomer och civilingenjörer. Att 
arbeta med välkända varumärken kan också påverka den 
befintliga organisationen gynnsamt. 

Välkända varumärken fungerar ofta som ett organisato-
riskt kitt, med förmåga att stärka den enskilde medarbe-
tarens självkänsla och självbild. Detta illustreras bland 
annat i sociologiska undersökningar av säljares presta-
tioner. Dessa undersökningar visar bland annat att säl-
jare som marknadsför välkända varumärken gör bättre 
presentationer och kommer lättare till avslut än säljare 
som marknadsför mindre kända varumärken. Detta kan 

till stor del förklaras av att ett välkänt varumärke bidrar 
till att stärka den enskilde säljarens självförtroende. 

Hög märkeskännedom är dock inte allena saliggörande. 
Detta är något som bland andra Findus har fått erfara. I 
mitten av 1990-talet genomfördes en marknadsunder-
sökning som visade att Findus var ett av Sveriges mest 
välkända livsmedelsmärken. Då kunderna genom så 
kallad hjälpt erinran (då logotypen visades) tillfrågades 
om de kände till Findus svarade 99% ja. Detta visade 
sig intressant nog vara lika stor andel som uppgav sig 
känna till att Sverige har högertrafik (ännu mer intres-
sant i detta sammanhang var kanske det faktum att 1% 
uppgav sig inte känna till att vi har högertrafik). I samma 
undersökning tillfrågades kunderna också om de ansåg 
att Findus tillverkade bra djupfrysta pommes frites. På 
denna fråga svarade 65% ja. Detta förefaller ju i förstone 
utmärkt. Problemet är dock att Findus inte tillverkar 
djupfrysta pommes frites. Undersökningen visade alltså 
att även om Findus var ett mycket känt varumärke så 
rådde viss osäkerhet om vad det var känt för.

Även om det är viktigt att vara känd så är det ännu vikti-
gare vad man är känd för, dvs vilka märkesassociationer 
som väcks. En av de viktigaste märkesassociationerna 
är, som tidigare nämnts, upplevd kvalitet. Denna kan 
påverkas av en lång rad olika faktorer, som exempelvis 
märkesproduktens namn och förpackning, servicegrad 
och reklamationshantering samt reklamens utformning 
och omfattning. Massiva annonskampanjer kan skapa 
positiva kvalitetsassociationer, då kunden förväntar sig 
att en märkesprodukt som marknadsförs intensivt måste 
vara av god kvalitet. 

Vidare kan märkesproduktens pris också skapa starka 
kvalitetsassociationer, där högt pris implicerar hög kva-
litet. Oavsett hur kvalitetsassociationerna skapas är det 
självfallet av stor vikt att den faktiska kvaliteten lever 
upp till kundens förväntningar.

Kvalitetsassociationer betonar märkesproduktens funk-
tionella värden. Det kan dock vara minst lika viktigt att 
skapa andra märkesassociationer, baserade på emotio-
nella värden. Dessa associationer kan ha sitt ursprung 
i bland annat prestanda, användningsområde, livsstil, 
kändisskap eller geografiskt ursprung. Det är dock 
angeläget att märkesprodukten ger ett helhetsintryck 
som förmår skapa en tydlig och enhetlig bild i kundens 
medvetande. Målsättningen för märkesinnehavaren är 
att kundens samlade intryck av varumärket ska resultera 
i en image som är stark, positiv och konkurrenskraftig.
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När man diskuterar image är det betydelsefullt att 
komma ihåg att åtskilliga kunder har bestämda uppfatt-
ningar om ett varumärke utan att för den skull ha egna 
erfarenheter av det. Många av de attityder till varumär-
ken som vi har grundar sig alltså på hörsägen. Detta 
gör att det kan vara svårt och ta lång tid att förändra ett 
varumärkes image. Ta flygbolaget Aeroflot som exempel. 
Detta bolag har bland många kunder fortfarande en dålig 
kvalitetsimage, trots att Aeroflot idag enligt egen utsago 
på de internationella rutterna har en betydligt modernare 
flygplansflotta, bättre punktlighet och högre servicegrad 
än många av de mer namnkunniga och välrenommerade 
konkurrenterna. Aeroflots situation kan ses som en kon-
sekvens av vad psykologer kallar för kognitiv dissonans. 
Med detta avses att vi som kunder inte tar till oss positiv 
information om företeelser eller fenomen som vi har en 
negativ uppfattning om. Som kunder tar vi alltså ogärna 
till oss information som går stick i stäv med vår gängse 
uppfattning. 

Det omvända förhållandet gäller naturligtvis också. 
Om vi som kunder får positiv information om ett varu-
märke som vi har en positiv bild av så kommer detta 
varumärkes image att förstärkas. Detta är ett exempel på 
vad psykologerna brukar kalla för kognitiv konsonans. 
Ett tydligt exempel på detta fenomen är det faktum att 
den målgrupp som läser bilreklam mest uppmärksamt 
är de kunder som just köpt en ny bil. Orsaken till detta 
är att denna målgrupp verkligen vill försäkra sig om att 
man har gjort ett bra val, allt för att härigenom minska 
sin ”post purchase blues”.     

Att det tar lång tid att förbättra en dålig image är idag all-
mänt vedertaget. Men det faktum att det kan gå oerhört 
snabbt att försvaga en positiv image har kommit som en 
överraskning för många. Det finns gott om exempel på 
ursprungligen framgångsrika organisationer vars för-
troendekapital på kort tid har eroderats till följd av att 
de har hamnat i olika typer av krissituationer. I USA har 
de mest omskrivna fallen i detta avseende varit Arthur 
Andersen, Enron, och Tycho. I Sverige har bland andra 
Skandia, Skanska och Stadsmissionen under senare år 
hamnat i rampljuset. Det kanske allvarligaste problemet 
i samband med dessa kriser är att kundernas förtroende 
för vad varumärket representerar påverkas mycket all-
varligt. En konsekvens av detta kan bli att kunden säger 
upp avtalet med eller slutar köpa produkter från företaget 
ifråga. Detta kan ses som ett sätt att undvika riskerna 
med ”guilt by association”. Den slutsats man kan dra av 
ovanstående exempel är att starka varumärken också är 
sårbara varumärken. Förmåga till krishantering bör där-
för ingå som en naturlig del i varumärkesvården. 

För märkesinnehavaren är hög märkeslojalitet efter-
strävansvärd då den skapar förutsättningar för god lön-
samhet och långsiktigt positivt kassaflöde. Många lever 
dock i tron att endast lyx- och livsstilsprodukter såsom 
parfym, klockor och kläder kan generera hög märkeslo-
jalitet. Detta är emellertid en illusion, vilket åskådliggörs 
av att Arla och Yes är två av de varumärken som åtnjuter 
högst lojalitet på den svenska marknaden. Det kanske 
ultimativa uttrycket för lojalitet är att tatuera in ett varu-
märke. Även om detta kan förefalla extremt är det långt 
ifrån ovanligt. Många hängivna lastbilschaufförer har 
exempelvis låtit tatuera in Scanias logotyp, en röd grip. 
Som ren kuriosa kan nämnas att världens mest tatuerade 
varumärke är Nikes swoosh-symbol. 
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Samstämmiga forskningsrön från en lång rad olika 
branscher visar att kunder gärna vill vara lojala. Ur 
ett kundperspektiv kan lojalitet ses som ett uttryck för 
förtroende. Detta grundar sig på att ett starkt varumärke 
ofta associeras med ett tryggt val, som dessutom är både 
tids- och kostnadseffektivt. För att kunna utnyttja den 
inneboende potentialen i märkeslojalitet är det betydel-
sefullt att förstå dess grunder. Detta är speciellt viktigt 
av ekonomiska skäl, då marknadsundersökningar visar 
att om lojaliteten ökar med 5% så ökar lönsamheten med 
upp till 20%. Märkeslojaliteten utgör också grunden för 
den våg av märkesutvidgningar som svept fram under 
senare år. I amerikanska undersökningar visas att av alla 
nya produkter som introduceras är 95 % märkesutvidg-
ningar, dvs nya produkter under etablerade varumärken. 
Detta illustrerar på ett mycket tydligt sätt varumärkets 
roll som tillväxtgenerator för många organisationer.   

Vilka är de kritiska stegen i den 
varumärkesuppbyggande
processen?
För att kunna attrahera en bred bas av lojala kunder är 
det viktigt att utveckla en övergripande varumärkesstra-
tegi som är baserad på verksamhetsinriktningen. Något 
förenklat skulle detta utvecklingsarbete kunna beskrivas 
som en process i två steg. I det första steget bör ambitio-
nen vara att identifiera strategiska varumärken. Ett stort 
antal företag arbetar idag med alltför många varumärken 
i förhållande till den marknadsföringsbudget som står 
till förfogande. Om investeringarna i märkesuppbyggan-
de kommunikation sprids på alltför många varumärken 
finns det en uppenbar risk att varumärkesuppbyggnaden 
blir ineffektiv och att det samlade varumärkeskapitalet 
urholkas. För att undvika en sådan utveckling är det 
viktigt att se över varumärkesportföljen. Målsättningen 
bör vara att identifiera de varumärken som på bästa sätt 
bidrar till ett företags konkurrenskraft, tillväxtförmåga 
och lönsamhetsutveckling.

Ett företag som har inventerat sin varumärkesportfölj 
och beslutat att prioritera bland sina varumärken är Elec-
trolux, som kommer att minska antalet prioriterade varu-
märken från 25 till 3. Ett annat företag som genomgått 
en liknande process är Unilever. Under 1999 bestämde 
företaget att inom loppet av tre år avyttra eller lägga ner 
1 200 av företagets 1 600 varumärken. De 400 priorite-

rade varumärken som återstår i portföljen representerar 
14 produktkategorier, inom vilka Unilever har en domi-
nerande position. Den huvudsakliga anledningen till 
denna radikala nedskärning av antalet varumärken är att 
företaget inte anser sig ha resurser att på ett effektivt sätt 
underhålla lika många varumärken som tidigare. 

Dessutom visade interna undersökningar att Unilever 
tjänade 80% av sina pengar på 20% av varumärkena. 
Detta förhållande underlättade naturligtvis i hög grad 
prioriteringsprocessen.

Det andra steget vid utvecklingen av en övergripande 
varumärkesstrategi är att bygga upp en plattform för 
vart och ett av de varumärken som bedöms vara priori-
terade. En varumärkesplattform kan utformas på många 
olika sätt. Oavsett utformning så finns det dock vissa 
grundläggande element, som är intimt förknippade med 
varandra. Dessa är märkesidentitet, kärnvärden, posi-
tionering och marknadskommunikation. Låt oss i det 
följande med utgångspunkt från dessa begrepp diskutera 
hur uppbyggnaden av en varumärkesplattform kan bidra 
till utvecklingen av ett starkt varumärke.

Märkesidentitet brukar vanligtvis karakteriseras som 
vad varumärket står för, vad som ger det innebörd och 
vad som gör det unikt. Identitetsutveckling är därför 
centralt vid all varumärkesuppbyggnad, vilket illustre-
ras av att ”brand management” ibland brukar kallas för 
”meaning management”. För att en märkesidentitet ska 
vara konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och 
uthållighet i identitetsutvecklingen. För att understryka 
detta har märkesidentiteten ibland liknats vid en genetisk 
kod, en inbyggd plan för märkesproduktens utveckling.

Att utveckla en unik identitet är en tämligen komplex 
process som kräver förmåga att kombinera form och 
innehåll. Ett varumärkes identitet kan påverkas av en 
lång rad olika faktorer. De mest omskrivna identitets-
bärarna är namn, ursprung, personlighet, användning 
och distribution. En produkts eller organisations namn 
är kanske den viktigaste identitetsbärande faktorn. Valet 
av namn är därför av strategisk betydelse då ett företag i 
allmänhet måste leva med konsekvensen av detta beslut 
under lång tid. 

Vid valet av namn kan man utgå från två principiellt 
olika strategier. Antingen kan man välja ett namn som 
redan från början har någon form av innebörd, som 
exempelvis Aristokrat och Sunsilk, eller så kan man 
välja ett namn som initialt saknar egentlig innebörd, som 
exempelvis Exxon och Kodak. Dessa strategier har sina 
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för- respektive nackdelar juridiskt och kommunikativt 
som det är betydelsefullt att väga mot varandra innan 
man slutligen väljer namn. Många organisationer inom 
såväl privat som offentlig sektor har en viss förkärlek 
för att välja akronymer som namn. Rent kommunikativt 
är initialförkortningar långt ifrån optimala eftersom de 
nästan alltid kräver en förklaring för att kunna uttolkas. 
Erfarenheten visar att denna kommunikativa tröskel kan 
vara mycket svåröverstiglig, varför akronymer i görli-
gaste mån bör undvikas.   

En annan central faktor i samband med identitetsutveck-
lingen är märkesproduktens ursprung, som exempelvis 
dess geografiska och historiska ursprung. Att det historiska 
ursprunget kan ha stor betydelse för ett varumärkes renom-
mé illustreras exempelvis av Absolut vodka som anges ha 
anor från 1879, trots att den introducerades på marknaden 
först 1979. Förutom märkesproduktens geografiska och his-
toriska ursprung kan man även tänka sig att dess kulturella, 
sociala och ideologiska rötter kan ha betydelse för identi-
tetsutvecklingen. Detta illustreras på ett mycket tydligt sätt 
av McDonalds (amerikansk snabbmatkultur), Lee jeans 
(arbetarklass) och Greenpeace (miljöengagemang).

Även märkesproduktens personlighet har stor betydelse 
vid identitetsutvecklingen. Målsättningen med att utfor-
ma en personlighet är att förmänskliga varumärket, att ge 
det en själ. Detta bygger på antagandet att kunderna väljer 
märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner. 
Kunderna förväntas alltså välja märkesprodukter som de 
gärna vill umgås med eller synas tillsammans med. Detta 
innebär att kunderna antas välja varumärken som de kän-
ner sig befryndade med och som bekräftar eller förstärker 
den egna självbilden. Mot bakgrund av detta anses en att-
raktiv och karismatisk personlighet vara en starkt bidra-
gande orsak till att en djup och långvarig relation mellan 
en kund och ett varumärke kan utvecklas. 

En genväg som många tagit vid utvecklingen av en 
personlighet är att använda sig av symboler, som Ronald 
McDonald och Marlboro-mannen, eller av sportstjärnor, 
som Anna Kurnikova och Tiger Woods, i marknadsfö-
ringen. Att använda sig av sportstjärnor eller artister som 
varumärkesambassadörer kan dock vara vanskligt vilket 
Axas sponsring av Ludmila Engqvist och Pepsi Colas 
engagemang av Michael Jackson. 

Märkesproduktens användning är också central för iden-
titetsutvecklingen. Detta betydelsebärande element är 
mångfacetterat till sin natur då det ska bidra till att besva-
ra frågorna; när, var, hur, varför och av vem ska märkes-

produkten användas? Denna faktor syftar i likhet med 
personlighet till att kunderna, och ibland även kundernas 
kunder, ska kunna identifiera sig med märkesprodukten 
och vad den står för. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att märkesproduktens användning av naturliga skäl inte 
går att styra. Detta var något som BMW fick erfara under 
1970-talet. Terroristorganisationen Röda Armé-fraktio-
nen använde då ofta BMW som flyktbil i samband med 
rån och kidnappningar. Detta gjorde att BMW i folkmun 
kom att kallas ”Baader-Meinhof Wagen”. Idag har BMW 
snarlika problem på den amerikanska marknaden. Vid 
reportage i samband med tillslag mot narkotikahandlare 
i Los Angeles och New York, finns ofta en stor BMW 
med på bild. Att dessa kriminella element förefaller att 
ha en viss fäbless för BMW är naturligtvis ingenting som 
den tyska biltillverkaren kan göra något åt, även om de 
skulle vilja.

Ytterligare en faktor som ofta har stor betydelse för 
identitetsutvecklingen, men som ibland behandlas något 
styvmoderligt, är märkesproduktens distribution. Vid 
valet av distributionskanal ingår leverantören av en 
märkesprodukt en slags allians med distributören. Som 
märkesinnehavare är det viktigt att noggrant analysera 
vilken identitet distributören har, dvs vad distributören 
bidrar med i alliansen. Många företag väljer att distri-
buera sina märkesprodukter genom ett stort antal olika 
kanaler. Därmed avhänder de sig i viss utsträckning 
kontrollen över den identitetsuppbyggande processen. 
Andra företag som exempelvis Benetton, Body Shop och 
H&M distribuerar sina märkesprodukter i egen regi och 
har därmed full kontroll över identitetsuppbyggnaden.

Efter att ha mejslat ut ett varumärkes identitet bör 
ambitionen vara att försöka utkristallisera ett antal 
kärnvärden. Målet bör vara att identifiera de faktorer 
som på bästa sätt kan bidra till att stärka ett varumärkes 
långsiktiga konkurrensförmåga. Detta kräver naturligt-
vis att det enskilda företaget har förmåga att göra en 
distinktion mellan de faktorer som endast kan utgöra 
konkurrensförutsättningar och de faktorer som kan 
ge upphov till en konkurrensfördel. Vid utkristallise-
ringen av kärnvärden kan man med fördel utgå från fyra 
grundläggande kriterier. För att fungera optimalt bör ett 
kärnvärde vara värdefullt för och kommunicerbart till 
kunden samt unikt i förhållande till och svårt att imitera 
för konkurrenterna. 

Volvo är ett exempel på ett företag som under lång 
tid medvetet valt att låta kärnvärden styra den varumär-
kesuppbyggande processen inom alla organisationens 
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enheter. Volvos kärnvärden är kvalitet, miljömedvetande 
och säkerhet, varav det sistnämnda är mest unikt. Dessa 
kärnvärden genomsyrar hela Volvos verksamhet, från 
produktutveckling till marknadskommunikation. Denna 
stringens i den varumärkesuppbyggande processen har 
i hög grad bidragit till att utveckla Volvo till ett mycket 
konkurrenskraftigt varumärke med en tydlig position på 
samtliga marknader där företaget är verksamt. Nyckeln 
till denna framgång är att Volvo har ett helhetsperspektiv 
på den varumärkesuppbyggande processen, där kärnvär-
dena utgör ledstjärnor såväl internt som externt. 

För att positioneringen ska bli framgångsrik är det av 
central betydelse att den valda positionen är relevant 
och kommunicerbar. I samband med utvecklingen av ett 
positioneringskoncept står en organisation ofta inför flera 
olika potentiellt intressanta alternativ. Här är organisa-
tionens uppgift att välja och samtidigt välja bort. Detta 
gör att positionering ibland brukar kallas för ”the art of 
sacrifice”. Positionering syftar ju ytterst till att muta in 
en plats i kundernas medvetande. Detta förutsätter att 
organisationen lyckas väcka kundernas engagemang och 
intresse. Vid utformningen av marknadskommunikatio-
nen är det därför viktigt att den både talar till och tilltalar 
kunderna. Under senare år har svårigheterna att nå fram 
till och göra intryck på kunderna ökat, vilket har fått 
till följd att kostnaderna för att lansera nya varumärken 
och underhålla etablerade varumärken i många fall är 
avskräckande höga. Detta illustreras exempelvis av att 
marknadsföringskostnaden i samband med namnbytet 
från Andersen Consulting till Accenture under en treårs-
period har beräknats till 1,7 miljarder kronor.

En grundläggande förutsättning för att lyckas tränga 
igenom informationsbruset är att marknadskommunika-
tionen är tydlig och särskiljande. Det är därför angeläget 
att utveckla en unik kommunikativ identitet som kan 
förmedla ett mervärde på ett enhetligt sätt, oavsett om 
detta sker via Internet, TV, radio eller genom annonser i 
fackpress eller via reklam i dags- och veckopress. 

Det kanske främsta beviset på att märkesuppbyggan-
de reklam verkligen har förmåga att förmedla ett mer-
värde är att vissa varumärken som exempelvis Absolut 
vodka erbjuds att annonsera gratis i olika medier. Detta 
svenska vodkamärke har alltså förmåga att förmedla ett 
mervärde som vissa tidningar och tidskrifter gärna vill 
associeras med. Absolut vodka och dess stilbildande 
reklam fungerar därvidlag som ett insatsvarumärke på 
samma sätt som Intel, Nutra Sweet och Gore-Tex.
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Starka varumärken och 
varumärkesorientering
De flesta företagsledare förefaller idag vara överens om 
att starka varumärken kan bidra till att främja en orga-
nisations konkurrenskraft. Därför talar många också 
om behovet av att utveckla starka varumärken, men 
betydligt färre verkar veta vad det innebär att bli varu-
märkesorienterad.

Varumärkesorientering är ett förhållandevis nytt be-
grepp. Det myntades i början av 1990-talet av min kol-
lega vid Lunds universitet Mats Urde och mig själv. Med 
varumärkesorientering avses ett medvetet förhållnings-
sätt till att arbeta med varumärken, såväl internt som 
externt. Detta förhållningssätt präglas av att varumärken 
är det nav kring vilket en organisations strategiska pro-
cesser kretsar. Det är ett förhållningssätt där varumär-
kesstrategi är intimt förknippat med affärsutveckling.

Trots goda intentioner finns det idag många företag vars 
varumärkesstrategier har stannat vid eleganta broschy-
rer. Det är förhållandevis få som faktiskt lyckats gå från 
ord till handling, dvs att omsätta varumärkesstrategin i 
praktiken. Detta beror på att utveckling av starka varu-
märken kräver en varumärkesorienterad organisation. 
Det finns inga genvägar för att skapa starka varumärken. 
En viktig anledning till att varumärkesarbetet ibland ges 
otillräcklig prioritet är att det råder osäkerhet om nyttan 
av ett varumärkesorienterat förhållningssätt.

En viktig förklaring till detta är att ingen på ett överty-
gande sätt kunnat visa om de resurser som satsas på ökad 
varumärkesorientering ska betraktas som en investering 
eller en kostnad. Ingen har heller kunnat visa om dessa 
satsningar har bidragit till ökad lönsamhet eller inte. 

Dessa kunskapsluckor var drivkraften bakom att 
Johan Gromark från Label Varumärkesutveckling och 
jag under 2004 tog initiativ till ett forskningsprojekt 
syftande till att analysera hur varumärkesorienterade 
svenska företag är och hur graden av varumärkesori-
entering påverkar lönsamheten. Som forskningsobjekt i 
denna studie, som vi kallar för Brand Orientation Index 
(BOI), valde vi Sveriges 500 största företag. 

De varumärkesansvariga i dessa företag fick besvara 
en webbenkät bestående av cirka 50 frågor relaterade 
till den egna organisationens sätt att arbeta med varu-
märken I det följande ges en kortfattad beskrivning av 
studiens resultat (för en mer utförlig beskrivning av 
studiens syfte, tillvägagångssätt och resultat se www.
brandorientationindex.se).

Fyra förhållningssätt till 
varumärken
När man skärskådar svaren från de företag som ingår i 
studien utkristalliserar sig fyra olika grupper av organi-
sationer med varierande grad av varumärkesorientering, 
vilka speglar skilda förhållningssätt till varumärken. I 
figur 1, BOI-matrisen, presenteras de fyra olika grup-
perna och deras övergripande förhållningssätt. Grupp-
tillhörigheten tar sin utgångspunkt i om varumärkes-
utvecklingen har ett externt eller internt fokus. Det 
bör dock påpekas att ett externt fokus inte utesluter ett 
internt fokus eller vice versa, utan beskriver endast var 
tyngdpunkten i varumärkesarbetet ligger. Detta fram-
går av vår karakteristik av de fyra grupperna Ledarna, 
Informatörerna, Försäljarna och Skeptikerna som åter-
ges nedan. 

Ledarna – varumärket som nav för verksamheten
Inom gruppen Ledarna finner vi företag som prioriterar 
varumärkesfrågor mycket högt. De utmärker sig genom 
en förmåga att kombinera både ett internt och externt 
fokus. Hos Ledarna är varumärket det kitt som binder 
samman strategi, organisation och verksamhetsutveck-
ling. Ledningen för denna typ av företag gör ingen skill-
nad mellan affärsutveckling och varumärkesutveckling, 
därför genomsyrar engagemanget för varumärken hela 
organisationen och är tydligt på högsta nivå. Ledarna är 
betydligt bättre än övriga grupper avseende förmågan 
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att utnyttja kärnvärdena i verksamhetsutvecklingen. Här 
är kärnvärdena långt ifrån tomma ord, utan verkliga 
redskap som utnyttjas av samtliga medarbetare i företa-
get. Varumärkesutveckling handlar i dessa företag lika 
mycket om att utveckla varor och tjänster som att mark-
nadsföra dem. I företagen utvärderas beslutsunderlag 
reflexmässigt utifrån hur de kommer att påverka varu-
märket. I dessa företag speglas organisationens värde-
ringar direkt gentemot de värden som kunderna betalar 
för. Ett intressant resultat från studien är att Ledare åter-
finns med ungefär samma frekvens bland både varu- och 
tjänsteproducerande företag, liksom bland B2C och B2B 
företag. Det visar att ett företag kan vara Ledare oavsett 
vilken bransch man verkar inom. Med detta resultat i 
åtanke blir det svårt att avfärda varumärkesfrågor som 
något för ”andra” men inte för oss. 

Informatörerna – varumärket som kulturbärare
Informatörerna arbetar efter antagandet att engagerade 
medarbetare ger nöjda kunder. Som ledstjärna för detta 
arbete utgår Informatörerna från varumärket. Förmågan 
att implementera varumärkesstrategin internt är också 
Informatörernas relativt sett starkaste sida i jämfö-
relse med övriga grupper. Informatörerna ser en tydlig 
koppling mellan en stark företagskultur och ett starkt 
företagsvarumärke. Samtidigt har Informatörerna i all-
mänhet en mindre engagerad ledningsgrupp än övriga 
grupper. Då ansvaret för varumärkesarbetet är delegerat 
förhållandevis långt ner i organisationen skapas sämre 
förutsättningar för att varumärket ska bli navet som 
verksamheten kretsar kring. Hos Informatörerna saknas 
det genomslag som varumärkesfrågor har på alla nivåer 
i organisationen, på det sätt vi ser hos Ledarna. Informa-

törerna utgörs i hög grad av varuproducerande företag 
och i gruppen finns en liten övervikt mot B2B-företag. 

Försäljarna – varumärket som säljhjälpmedel
Om man jämför med Ledarna betraktar Försäljarna varu-
märket mer som ett taktiskt säljhjälpmedel. Det är tydligt 
att Försäljarna är duktiga på ”traditionell” brand manage-
ment, det vill säga de externt fokuserade processerna asso-
cierade till att förhindra intrång och renommésnyltning, 
samt till att bevaka att varumärkets grafiska riktlinjer följs 
i marknadsföringen etc. Bland Försäljarna är varumär-
ket marknadsavdelningens ansvar, varför ledningen och 
andra avdelningar (som exempelvis produktutveckling 
och personal) spelar en mindre framträdande roll i arbetet. 
Försäljarna tycks helt sakna en intern implementerings-
process som syftar till att träna medarbetarna att leverera 
i enlighet med varumärkets löften. Detta illustreras också 
av att många företag inom denna grupp inte prioriterar 
företagsvarumärket, utan lägger sin energi på produkt-
varumärken. Försäljarna består i mycket hög grad av 
varuproducerande företag och är relativt jämnt fördelade 
på B2C- och B2B-företag. 

Skeptikerna – varumärket som logotyp
Skeptikerna är, precis som namnet antyder, företag som 
har en avvaktande inställning till varumärkesfrågor. 
Orsaken kan till stor del förklaras av bristande förståelse 
för och samsyn kring varumärket som konkurrensme-
del. Följaktligen saknas en insikt i och en övertygelse om 
att varumärken är viktiga. Det pågår naturligtvis varu-
märkesbyggande aktiviteter även bland Skeptikerna, 
men dessa är inte initierade av ledningen och lever därför 
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sina egna liv. Precis som i alla företag finns det eldsjälar 
som driver förändringsarbeten, men utan genuint stöd 
från ledningen riskerar varumärkesarbetet att bli ett 
”projekt”, det vill säga något man kan bli färdig med och 
därefter kan lägga till handlingarna. Skeptikerna är den 
grupp som är minst inriktad på mål och uppföljning. 
Inom dessa företag saknas därmed en tydlig riktning i 
varumärkesarbetet, vilket också leder till avsaknad av 
mätpunkter som anger vad arbetet ska resultera i. Detta 
är en möjlig förklaring till den grundläggande skepsis 
till varumärken som finns bland företagen i denna grupp. 
Skeptikerna utgörs i hög grad av B2B-företag och är den 
enda grupp som har övervikt av tjänsteföretag. Dessa har 
traditionellt ansetts vara mindre varumärkesorienterade, 
vilket studien alltså bekräftar.

Varumärkesorientering och 
lönsamhet
Trots all uppmärksamhet som under senare år riktats 
mot varumärken, finns det givetvis inget egenvärde i att 
utveckla varumärken. Leder denna ansträngning inte till 
ökad lönsamhet för företagen bör den ifrågasättas. Med 
hjälp av Brand Orientation Index kan vi visa att Sveriges 
500 största företag gör rätt när de prioriterar varumärken. 
Detta framgår tydligt av BOI-trappan som illustreras i 
figur 2. I BOI-trappan framgår det hur de fyra grupperna 
av företag som utkristalliserades på basis av varumärkes-
orientering skiljer sig åt vad gäller lönsamhet.

I studien har vi undersökt relationen mellan BOI och 
flera ekonomiska nyckeltal där vi i samtliga fall finner 
positiva samband. Vi koncentrerar oss dock här på rörel-
semarginal (ebita), vilket i sammanhanget är det vikti-
gaste lönsamhetsmåttet, då det inte påverkas av räntor, 
skatter, amorteringar eller av bokslutsdispositioner.

När vi placerar in respektive grupps genomsnittliga 
rörelsemarginal i BOI-trappan ser vi för det första att 
BOI och rörelsemarginal följs åt. Dessutom ser vi att 
Ledarna skiljer sig markant från övriga grupper. De 
har exempelvis nästan dubbelt så hög rörelsemarginal 
som Skeptikerna.

Vad detta kan innebära rent ekonomiskt kan illustreras på 
följande sätt: Det genomsnittliga företaget bland VA 500 
har en omsättning på lite drygt nio miljarder. Skillnaden 

i rörelseresultat mellan Ledare och Skeptiker blir för 
genomsnittsföretaget drygt en halv miljard årligen. 

Det finns därför all anledning att sträva efter att bli 
mer varumärkesorienterad.

Varumärkesuppbyggnad 
– en evolutionär process
Varumärkesorientering kräver målmedvetenhet och ut-
hållighet. Något förenklat kan man säga att all fram-
gångsrik varumärkesuppbyggnad är en kombination av 
tradition och förnyelse. Varumärkesuppbyggnad bör 
dock ses som en evolutionär snarare än revolutionär pro-
cess. För att denna process ska löpa så friktionsfritt som 
möjligt krävs en kontinuerlig utveckling av kompetensen 
inom det enskilda företaget. Detta är en förutsättning 
för att kunna koordinera den varumärkesuppbyggande 
processen på ett effektivt sätt.

Även om ett företag har kompetens när det gäller att 
bygga varumärken är det svårt att i det enskilda fallet 
förutsäga om denna process kommer att krönas med 
framgång eller inte. Den varumärkesuppbyggande pro-
cessen låter sig nämligen tyvärr aldrig analyseras in 
i minsta detalj. Att bygga upp starka varumärken bör 
därför betraktas som en skön konst. Med tanke på detta 
finns det all anledning att närma sig den varumärkesupp-
byggande processen med viss ödmjukhet.
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Teorianknytning
Frans slutsats att varumärket skall bidra till att vidmakt-
hålla organisationens tradition samtidigt som det skall 
bidra till förnyelse är, som jag ser det en direkt hänvis-
ning till det kaosteoretiska perspektiv som lyfts fram i 
detta projekt. Varumärket är en bärare av den gemen-
samma tanken i företaget på dess resa mot framtiden. På 
så sätt är varumärket alltid en förmedlare till den berät-
telse som finns i företaget. Detta skapar givetvis goda 
möjligheter för mottagaren av varumärkets budskap att 
söka bekräftande information. Det i sin tur ger en känsla 
av reducering av osäkerhet. På så sätt utgör varumärken 
såsom Coca-Cola och Nokia starka varumärken. 

I det första fallet associerar det till en stadig och lång 
resa och det andra fallet en variabel men också lång resa.  
Det ordningsskapande momentet i sättet att tänka kring ett 
varumärke är således en viktig aspekt av dess styrka.

För att varumärket inte ska riskera att lura företaget i 
konservatismens fälla måste det samtidigt stimulera till 
utveckling av handlingsalternativ inom ramen för den 
gemensamma tanken. Det är därför viktigt att förstå 
att allt vad organisationen meddelar och gör bidrar till 
varumärkets styrka. Med vetenskapliga termer kan man 
därför påstå att varumärket är en beroende variabel, inte 
en oberoende. Därför blir företagets förmåga att finna 
nya verksamheter och aktivteter en viktig påverkansva-
riabel av varumärkets upplevda värde. 

Ett företag som hårdnackat konsekvent följer en linje 
i sina aktiviteter utan att höra kundernas rop på hjälp 
förlorar snabbt i sin attraktionskraft.

Dessa två dimensioner i varumärket bygger dess för-
måga att i sin tur också verka som en oberoende variabel 
och initiera aktiviteter för att både stärka företagets 
kortsiktiga, yttre effektivtet (så kallad ”Exploitation”, se 
förklaring av detta begrepp i reflektion 1/04) och dess 
långsiktiga, yttre effektivitet (så kallad ”Exploration”, 
se förklaring av detta begrepp i reflektion 1/04). Det 
förefaller därför uppenbart att vissa varumärken som 
varit ”för” effektiva i att likrikta tanken, men inte lyckats 
stimulera till variabilitet i aktivteter kan lätt råka ut för 
den ”generiska” fällan. Det hände för Jeep, Margarin och 
Vespa, bara för att ta några exempel på varumärken som 
förlorat sin kraft på grund av en kaosteoretisk obalans.

Ytterligare en aspekt som Frans förtjänstfullt lyfter 
fram är att i varumärkesstrategin noga analysera alla de 
orsakssamband som påverkar upplevelsen av företagets 
yttre effektivitet. Dessa samband blir ju allt svårare att 

förstå när företagets omvärld utvecklas till alltmer kom-
plicerade värdenätverk. I alla de multipla relationer som 
företaget utvecklar sänds signaler om dess yttre effekti-
vitet och den samfällda upplevelsen av den blir en viktig 
komponent i varumärkesupplevelsen. 

Varumärkets förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera 
vad företaget ”står för” är givetvis central. Därför är 
det viktigt att förstå kopplingen mellan vad som kom-
municeras kring varumärket och företagets ideologi och 
sociala kultur. Det finns annars en uppenbar risk för 
dissonans i kommunikationen och omvärlden upplever 
en form av hyckleri i företagets sätt att verka. Ju mer 
transparent samhället blir och ju mer utbyggda värdenät-
verken bli, desto större risk för detta löper företag som 
inte är noggranna i hur de kommunicerar i alla dess delar 
kring varumärket. 

Det kanske viktigaste bidraget från Frans är att han 
argumenterar för att varumärket är mer än dess uttryck 
som ord eller figur. Det finns så att säga en ”själ” i ett 
varumärke och den kan uttryckas på ett sätt under en 
tidsperiod men kan sedan under andra tidsperioder 
uttryckas på ett annat sätt. Detta är viktigt att förstå 
när man pratar om värdet i varumärken. Det kan annars 
framstå som paradoxalt att företag å ena sidan pratar om 
värdet i sina varumärken och så lättvindigt byter ut både 
ord och logotype mot nya ”mer moderna”. 

Värdet i det koncept som ett varumärke representerar 
är således investerat i så oändligt många andra kom-
munikationsformer än varumärkets direkta utseende. 
Samtidigt kan man också se hur en ovarsam hantering 
av logotypändringar kan verka negativt på upplevelsen 
av varumärket. 

Man kan därför förstå varumärkets kaosteoretiska 
grund; ju mer man fokuserar ett varumärke på ett kon-
cept som kan ta sig många olika uttryck, desto mindre 
bunden blir man av ett sätt att uttrycka varumärket och 
desto mindre risk föreligger att varumärket skall förlora 
sin särskiljningsförmåga. Därför mottager jag person-
ligen med glädje Frans förslag att framledes prata mer 
om organisationers varumärkesorientering, som en del 
av deras kommunikativa förmåga, snarare än vad själva 
varumärket kommunicerar.
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Verksamhetsnyttig information och kommunikation är ett femårigt forskningsprojekt som drivs gemen-
samt mellan Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Informationsförening. 
Projektet startade hösten 2003 och forskningsledare är ek dr Sven Hamrefors. Syftet med projektet är att 
utveckla kunskap om hur information och kommunikation kan användas i organisationsledning så att 
man uppnår en högre grad av yttre effektivitet. Varje kvartal under projektets fortlevnad kommer denna 
skriftserie att publiceras.  

Finansiärer bakom projektet är Alecta, Ericsson, Folksam, Gullers Grupp, Hyresgästföreningen, JKL, 
KK-stiftelsen, NCC, Nordea, Observer, Posten, SCA, Scania, SEB, Skanska, Vasakronan, Vattenfall 
och Volvo.

Sveriges Informationsförening
Besöksadress Hantverkargatan 71, Stockholm

Postadress Box 12230, 102 26 Stockholm
Tel 08-653 18 00, Fax 08-651 10 88

E-post info@sverigesinformationsforening.se
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