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Syfte: Uppsatsen behandlar tillämpligheten av teorin om den
varumärkesorienterade organisationen inom detaljhandeln. Vilka
är de specifika krav som ställs på varumärkesbyggande inom
detaljhandel. Om några specifika krav ställs på detaljhandeln är det
uppsatsens syfte att vara teoriutvecklande för att se hur dessa
specifika krav kan användas i modellen.

Metod: Uppsatsen bygger på en deduktivmetod. Den tar sin utgångspunkt i
Mats Urdes teori om den varumärkesorienterade organisationen,
denna förs sedan ner till en nivå som är specifik för Gröna
Konsum. Där konstateras sedan vilka brister och vilka fördelar
företaget har. Efter detta sker en teoriutveckling efter de specifika
krav som ställs på detaljhandeln

Slutsatser: Vi fann att personalen var en outnyttjad men väldigt viktig del när
det gäller Gröna Konsum. Personalen är den viktigaste
kommunikationslänken mellan företag och kunder. Denna måste
tas med i en varumärkesorienterad organisation. Därför är slutsaten
i uppsatsen en teoriutveckling av Mats Urdes teori om det
varumärkesorienterade företaget där det läggs mer vikt vid
personalen och hur man kommunicerar ett varumärkestänkande till
dessa.
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1 Inledning

I detta kapitel kommer vi att ge bakgrunden till vårt val av ämne och vårt syfte med
uppsatsen. Här presenteras de faktorer som visar varför detta är ett intressant ämne,
avgränsningar samt disposition

1.1 Bakgrund

Varje dag lägger konsumenter ner mycket tid på att välja och inhandla mat. Ofta är det ett
low- involvment beslut om vilken butik konsumenterna skall handla i. Konsumenterna är mer
bekymrade över vilka produkter de handlar än vilken till butik de går till. Samtidigt har
dagligvaruhandeln genomgått ett antal strukturella förändringar de senaste åren. Ett antal
aktörer från andra marknader har upptäckt att det kan vara ett mervärde för kunderna att
kunna erbjuda matvaror (så som bensinstationer, grossister o.s.v.) , Internet erbjuder andra sätt
att handla och fler utländska aktörer kan ge sig in på marknaden i och med det europiska
gemenskapen (Resume 2000-12-16)

Detta innebär att de äldre aktörerna är beroende av att de har skaffat sig stora
konkurrensfördelar innan de andra aktörerna ger sig in på marknaden. Dagligvaruhandeln är
traditionellt en bransch där försäljarna ofta inte äger märkena själva utan de ägs av
tillverkarna av produkterna. Då förlorar ofta butikerna möjligheten att kommunicera med sina
kunder genom produkterna. Detta innebär att försäljarna inte kan hindra tillverkaren från att
sälja sina varor i en annan butik eller kedja. Då upphör produkterna att vara ett
konkurrensmedel. Ett liknande resonemang kan föras vad gäller priset. Butikerna och
kedjorna bestämmer endast en mycket liten del av priset medan tillverkarna bestämmer det
övriga. Det ger att konkurrens genom pris inte heller är en utveckling som kan skapa
konkurrensfördelar. De äldre aktörerna måste då alltså konkurrera med image och profilering,
detta kan bl.a. göras genom att bygga egna varumärken som kan användas som spjutspets.

I Sverige har matvaruhandeln ofta setts som en mycket stabil marknad med få aktörer som
spelar om kunderna. Man har konkurrerad på grund av att idéerna bakom butikerna har varit
annorlunda. Det fanns Kooperativa handeln (konsum) och den privat ägda (ICA), dessa
skiljde sig egentligen bara åt på grund av olika ideologier. Hos Konsum var alla medlemmar
också ägare av butiken medan hos ICA var det enskilda handlarna som var ägare och hade
vinstintresset. För några år sedan skedde dock en radikal förändring Konsum slutade att
profilera sig som det kooperativa alternativet och satsade istället på att bygga upp en image
som var miljövänlig och ekologisk. Denna satsning har nu fått verka några år och man
förväntar sig att deras nya image borde ha nått ut till kunderna.
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Det är i omformuleringen av Konsums varumärke som denna uppsats tar sin utgångspunkt.
Då Gröna Konsum valde att profilera sig med sitt varumärke Änglamark som spjutspets i sin
nya satsning (Resume 2001-02-01). Vi har nämligen i vårt dagliga liv upptäckt att Gröna
Konsum inte alls uppfattas som en ekologisk och miljövänlig organisation av alla kunder.
Istället verkar det vara så att Gröna Konsum fortfarande har stämpeln av att vara ett
kooperativ som man måste vara vänster- sympatisör för att kunna handla i. Vi vill därför göra
en undersökning av Gröna Konsum och deras varumärke ur en strategisk synvinkel. Vi vill se
hur de kan ställa om hela organisationen till att vara märkesinriktad och sprida sina ideal i
hela organisationen och kunna skapa en passion i företaget.

1.2 Problemformulering

Att bygga upp en image tar mycket lång tid för ett företag och den ändras inte över en natt,
även om företaget gör allt för att kommunicera den genom både reklam och PR. Det är inte
alls säkert att detta spelar någon roll. Vi upplever ofta att när företag diskuterar sitt varumärke
och dess personlighet, pratar de endast om den bild som förmedlas av deras reklambyrå. Men
det är så mycket mer som påverkar en image och ett varumärke. Det finns personal som
förmedlar en bild av varumärket, kundens bekanta förmedlar en annan och cheferna i
företaget förmedlar en tredje. Speciellt i företag med väldigt långa och utdragna strukturer kan
detta vara ett stort problem, luckor i förmedlandet av profil och image är något som ganska
lätt upptäcks men som är svåra att lokalisera (Fill 1999 s27).

Varumärken i dagligvaruhandeln är ofta underskattade anser vi. Att det är produkterna och
inte imagen som är viktig för att locka in kunderna, har varit ett rådande paradigm alltför
länge. Vi tror dock att det finns en betydelse av imagen när det gäller att välja affär för
konsumenterna. Den affären som lyckas med att maximera sitt varumärke kommer också att
lyckas med att locka flest kunder. Detta innebär dock att hela organisationen måste ställas in
för att maximera varumärket och det attribut som tillhör.

Varför är detta ett intressant fenomen att studera? Jo vi är av den övertygelsen att man aldrig i
någon organisation kan bygga upp en image externt som inte finns internt. Vill man övertyga
kunderna om sina kärnvärden måste först personalen övertygas och verkligen leva sitt
varumärke som en passion (Urde 1999 passim). Hur gör man då när man vill få någon att leva
sitt varumärke? Det går inte att beordra någon att uppleva att man har en passion i sitt liv till
varumärket med vanlig internkommunikation. Detta måste ske på annat sätt. Tyvärr finns det
inte några bra teorier på området utan målet för uppsatsen är att försöka slå ihop
varumärkestänkandet med en syn på en lärande organisation, för att undersöka om detta kan
tillföra något till kunskapen om organisationsmotivering.

Vi försöker att skapa ett helhetsynsätt på varumärket och hur det bör behandlas inom
organisationen för att företagen skall kunna maximera värdet av varumärket. Detta innebär att
vi kommer att försöka att täcka in alla aspekter som kan tänkas spela in när det gäller
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kommunikation till personalen. Vi har alltså sökt efter en teori som gör detta alltså inte bara
varumärkesidentitet eller varumärkesvärde utan ger ett mer organisatoriskt sätt att se på
varumärket.

Att nå ut med sitt budskap är något som i dagen medialiserade samhälle blir allt svårare och
svårare. Vi anser alltså att motivationen av organisationen är en av de konkurrensfördelar som
kan leda till att företaget kommer att kunna kommunicera bättre än sina konkurrenter. Ett
varumärkestänkande och ett imagebyggande kräver mycket förtroende för företaget och det
tar lång tid att bygga upp. En enda anomali i kommunikationen kommer att leda till att de
andra delarna av kommunikationen blir lidande och det tar både tid, kraft och pengar från
kommunikationsinsatserna.

Vi har valt att använda Mats Urdes teori om det märkesorienterade företaget (Urde 1999) som
grund till denna uppsats. Detta är gjort av flera olika anledningar. Dels anser vi att denna
modell täcker in de variabler av ett varumärke som oftast glöms bort så som kommunikation,
personal och de långsiktigt strategiska målen för företaget.

1.3 Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att med hjälp av ett fallföretag visa hur giltig modellen om
varumärkesorientering är när det gäller att motivera personalen.

1.4 Utvidgat syfte

Om vi uppfattar att vår teoretiska anknytning inte kan förklara varför personalen inte blir
motiverad kommer vi att försöka att utvidga denna teori så att en teoriutveckling sker. Vi
anser att detta är ett nödvändigt steg och kanske det viktigaste i uppsatsen som helhet.

.

1.5 Avgränsningar

För att vi överhuvudtaget skall kunna genomföra vår undersökning har vi varit tvungna att
göra ett antal avgränsningar. När vi diskuterar Gröna Konsum är det endast den Gröna
Konsum och inte kooperationen som helhet. Vi kommer alltså inte att studera de andra
kedjorna som ingår i helheten så som OBS!, Robin Hood och Prix (www.Kf.se). Vi är inte
heller intresserade av Gröna Konsums egna varumärken så som Signum och Blå vitt. Dessa
kommer visserligen att vara en del av analysen men kommer inte att stå i rampljuset för denna
uppsats.

När vi diskuterar varumärken kommer vi inte att diskutera lagstiftning och äganderätt till
varumärken. Det som på engelska kallas för ”trade mark”. Detta anser vi i sammanhanget är
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ganska ointressant eftersom tonvikten kommer att ligga på den psykiska varumärkes delen
som på engelska går under benämningen ”brand”. Det är oturligt att det Svenska språket inte
har någon skillnad mellan dessa två.

1.6 Disposition

Kapitel 1 ägnas åt att slå fast syfte och frågeställningar. Det ger också en bakgrund till varför
vi har valt detta ämne. Här visas också varför det är intressant att studera denna fråga som vi
har formulerat.

Kapitel 2 behandlar de metodologiska resonemangen bakom uppsatsen. Vi tar vår
utgångspunkt i att visa hur vår metod skiljer sig från det som brukar kallas vetenskapligt ideal.
Sedan tar vi upp vilka krav som kan ställas på kunskap och sanning. Efter detta ger vi oss på
att försöka att beskriva hur en kvalitativ metod är uppbyggd och vilka krav som kan ställas
där. Sedan tar vi upp typen av undersökning och sist men inte minst ägnar vi oss åt arbetets
gång och källkritik.

Kapitel 3 tar först ett stort grepp på varumärkes teori och den utveckling som skett inom det
teoretiska fältet. Med detta vill vi visa hur vår teori har vuxit fram och varifrån inspirationen
kommer. Efter detta följer en redovisning av Mats Urdes teori om den varumärkesorienterade
organisationen och hur man skall kunna använda och definiera denna teori. Vi har valt att ge
oss in i de ämnena som är viktigast för oss och sökt efter kanske andra teorier som
kompletterar den ursprungliga.

Kapitel 4 ägnas åt den empiriska undersökningen. Först en genomgång av vad vi har upptäckt
i de olika kategorierna. Vi har här försökt att ge en så tydlig bild av intervjuerna som möjligt
genom citat och källhänvisningar. Kapitlet avslutas med en analys och en slutsats vad gäller
den teoretiska giltigheten i teorin.

Kapitel 5 är huvudmålet med uppsatsen. Här visar vi hur teorin och modellen kan utvecklas
på några aspekter som vi har upptäckt inte täcks in av modellen i sin helhet. Detta är alltså
vårt teoretiska bidrag till den akademiska världen. Vi kommer också att ge förslag till
framtida forskning inom ämnet eftersom denna undersökning utifrån sin begränsning i både
tid och utrymme knappast kan täcka in alla aspekter.

Kapitel 6 innehåller Källförteckning och de bilagor som visar hur vi har gjort intervjuerna
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2. Metod

Kapitlet behandlar den metod som vi valt att använda oss av. Vi visar vilka vetenskapliga
avvägningar som vi gjort och hur vi har genomfört vår undersökning. Det är inte en
heltäckande bild men vi hoppas att läsaren kan följa våra tankegångar och avvägningar.
Framförallt hoppas vi att läsaren skall kunna följa arbetets gång genom denna text.

2.1 Övergripande metod

Hur en undersökning byggs upp och utförs bestäms ofta på ett mycket tidigt stadium i
forskningsprocessen. De två mest avgörande valen är av teori och metod (Johansson, Lindfors
1993). Alla problem kan definieras och undersökas på olika sätt. Vi har valt en
teoriutvecklande (Lundquist 1996) utgångspunkt för denna uppsats. Detta innebär att vi
använder oss av en teoretisk mall för att genomföra vår undersökning. Vi vill alltså se om den
teori som vi valt är anpassningsbar till det fall som vi undersöker. Detta val har gett oss
utgångspunkten för vår metod.

Vi har i denna uppsats till stor del använt oss av ett deduktivt förhållningssätt (Svenning,1996
s52). Vi går från en teori som blivit generaliserad till det enskilda fallet för att se vilka
variationer det kan finnas i vårt fall och hur vi kan vidareutveckla teorin så att den täcker in de
variabler som vi anser saknas. Vi vill med den teori och empiri som här finns undersöka hur
man kan motivera personalen till att uppleva en passion till företagets varumärke i hela sin
livsstil. Vi har alltså genomfört djupintervjuer med ett antal aktörer för att fastslå att de
upplever samma verklighet som vi gör (Svenning 1996, 107). Efter den empiriska
undersökningen kommer vi att med hjälp av litteratur söka oss vidare för att kunna vidga
perspektivet på varumärken och personalen i företaget. Detta ger oss att det deduktiva
synsättet är en grundsten i denna process (Lundquist 1996). Vi har även valt som en del av
processen att ställa upp hypoteser som vi arbetat utefter. Detta för att se hur våra
föreställningar om detta ämne har besannats eller ej. Detta anser vi vara en viktig del av den
deduktiva metoden. Vi har valt att försöka vara teoriutvecklande eftersom vi har haft ett
väldefinierat problem område som vi har använt oss av. En alternativ vetenskaplig metod
skulle kunna vara ett genomföra en induktion. Då skulle vi istället ha tagit vår utgångspunkt i
empirin och försökt att utveckla en teori därifrån. Nackdelen med detta angreppssätt är att det
tar en oerhörd lång tid att kategorisera och se sambanden i en kvalitativ undersökning (Ely et
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al 1993 passim). Vi ser alltså teorin som ett sätt att katalogisera och ordna den empiri som vi
har samlat in.

2.1.1 Målgrupp

Målgruppen för denna uppsats är framförallt akademin och de som finner detta ämne
intressant. Vi har lagt mycket av tonvikten i uppsatsen på teori och kanske mindre på empirin.
Detta är en ganska naturligt med tanke på att ansatsen är att vara teoriutvecklande. Det kan
dock märkas i språk och resonemang att målgruppen är akademin, vi anser att detta är mer en
tillgång än ett hinder. Vi har också försökt att göra uppsatsen mer tillgänglig genom att
försöka förklara så mycket av den nuvarande varumärkesteorin som möjligt. Detta för att
läsaren skall få en bild av var uppsatsen passar in i den teoretiska lanskapet.

2.2 Konkret metod

2.2.1 Kvalitativ metod
Att skapa sig eller utvidga kunskapen av varumärken och organisationer kräver en kvalitativ
metod. Varumärket är en psykologisk bild som finns hos mottagaren av kommunikationen
inte hos sändaren. Detta innebär att det egentligen är oväsentligt vad som sänds utan av
intresse är istället vad som upplevs av mottagaren. Även organisationer är något som även har
en dimension som kan kallas en psykologisk upplevelse, ingen har någonsin sett en
organisation. Dessa två förutsättningar innebär att vi som forskare måste identifiera viktiga
aspekter som tolkas och utvecklas. Subjektivitet är naturligtvis ett måste för en forskare. Den
kvalitativa metoden ställer dock inte lika höga krav på subjektiviteten som den kvantitativa
(Svenning, 1996, s132). Dock skall forskaren vara medveten om sina personliga uppfattningar
i frågan för att undvika att bli s.k. teoriladdad (Popper 1963). Det viktigaste i undersökningen
är inte att kunna verifiera varenda fakta som vi insamlar, utan istället att samla information
som vi kan utläsa tendenser i materialet och istället försöka falsifiera det som kan falsifieras
(Popper 1963). Den kvantitativa metoden skulle endast låta oss skrapa på ytan av detta
fenomen som vi vill undersöka, eftersom denna endast går att använda när det gäller direkta
observationer. Det är omöjligt att kunna visa på hur en varumärkeskommunikation upplevs av
de anställda genom direkta observationer.

Vi vill visa hur personalen kan missuppfatta eller hur svårt det kan vara att implementera sitt
varumärke och varumärkestänkande i organisationen. För att kunna visa någon empiri
överhuvudtaget har vi valt att använda oss av ett fall. Detta fall är Gröna Konsums varumärke
Änglamark. Med all information som vi då besitter både teoretisk eller empirisk ska vi
förhoppningsvis kunna ge ett bidrag till den teoretiska kartan. Det finns dock svårigheter med
den kvalitativa metoden. Ofta använder forskaren fel teknik för att nå resultat. Vi anser att vi
undkommit detta problem genom att använda oss av djupintervjuer av de anställda på Gröna
Konsum. Denna teknik är i stort sett den enda som kan kartlägga vad medarbetarna känner
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och upplever (Ely et al 1993 passim). Att försöka kartlägga problemet med andra metoder och
tekniker tror vi skulle innebära att forskaren skulle missa huvudpoängen i undersökningen.

2.3 Empiri insamling

2.3.1 Utformning

Det finns flera sätt att utforma en sådan här undersökning. Många aspekter finns det att ta
hänsyn till när studien skall utformas. Frågeställningen och problemet och hur stor kontroll vi
skall ha över undersökningen är tre av de stora huvudfrågorna (Lundquist 1996).
Utformningen av vår undersökning har skett utifrån Mats Urdes teori om den
märkesorienterade organisationen. Vi har valt att utforma empiriinsamlingen utifrån denna
teori. Vi anser då att vi har skapat ett sätt att samla in och katalogisera kunskapen för att
kunna se tendenserna (Svenning 1996 s 151). Våra intervjuer är till för att skapa så stor bredd
som möjligt. Därför har vi valt att lägga intervjuerna på olika geografiska platser i Sverige
samt på olika nivåer i organisationen

2.3.2 Fallstudie

Att kalla denna undersökning för en fallstudie av Gröna Konsum anser vi vara fel. Gröna
Konsum och varumärket Änglamark får istället kallas för ett illustrationsfall, för om det skulle
vara en fallstudie av Gröna Konsum så skulle vi behöva täcka in fler aspekter av företaget än
vad vi gör i denna uppsats. Det som gjorde att vi fastnade för Gröna Konsum som fall företag
vara att de inte för så länge sedan bytte inriktning på sitt varumärke och därför passar de
ganska bara in på de förutsättningar som vi har i undersökningen. Vi har istället valt att kalla
detta för en teoretisk fallstudie. Vi ser att vi kan komma långt genom att gå igenom teorin
ordentligt så att vi kan kalla den en fallstudie. (Yin 1989)

Vi har dock valt att inte ha allt för mycket kontakt med Gröna Konsums ledning. Detta var
egentligen tanken från början men allt eftersom arbetet har fortlöpt så har vi sett att
anomalierna inom organisationen är så många att det inte fanns någon anledning att var i
kontakt med dem för mycket. Vi har också valt att inte gå för djupt in i ledningen på grund av
att vi tror att de skall ge en bild av verkligheten som inte stämmer och därmed skulle det
också vara så att vi som forskare blir teoriladdade av kontakten. (Popper 1963) Studien av
fallet har blivit kvalitativt genom det att vi använt oss av djupintervjuer. Detta har gett att vi
kan ge en större bild av vad de anställda tycker och tänker om sitt företag.

2.3.3 Intervjuer

Vi har genomfört våra djupintervjuer på intervjuobjektens arbetsplats Detta för att de skall
känna sig trygga och inte känner sig hotade av undersökarna. Dock kan detta ha lett till att de
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inte riktigt ha vågat uttrycka fullt ut vad de känner och tycker eftersom de är rädda för att
chefen skall få reda på vad de har sagt. (Ely et al 1993).

Djupintervjuerna har utformats efter en mall som vi konstruerat utifrån Mats Urdes modell av
det märkesorienterade företaget. Dock ansåg vi oss tvungna att anpassa intervjumallen utifrån
den plats i den hieratiska nivå som intervjupersonen befinner sig i. Detta på grund av att vi
tror att t.ex. miljöchefen har en helt annan uppfattning om vad t.ex. kärnvärden är. Det skall
dock påpekas att intervjumallen har bara varit en grund för diskussionerna med de anställda
(se bilaga 1). Ett problem med djupintervjuerna är att det inte är säkert att de kan generaliseras
till alla de anställda på Gröna Konsum. Vi anser dock att detta problem inte existerar i denna
uppsats eftersom att om det endast finns en enda som upplever varumärket annorlunda kan
detta räknas som ett misslyckande från företagets sida.

På grund av den stora geografiska spridningen av intervjuerna har några fått genomföras per
telefon. Detta gäller intervjuerna i Göteborg och Funäsdalen. Vi anser att dessa intervjuer är
lika tillförlitliga som de övriga intervjuerna.

För att få så mycket information som möjligt har vi valt att genomföra 10 stycken
djupintervjuer. Att genomföra så många intervjuer kommer att ge en bra bild av hur Gröna
Konsums personal tänker och hur de uppfattar situationen.

2.3.4. Urval

Hela resultatet från undersökning kan avgöras av urvalet i undersökningen. Det finns två
principiella sätt att göra detta: sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. Vedertaget är att
man i vetenskapliga rapporter bör använda sig av ett sannolikhetsurval. Då får slumpen
avgöra vilka man kommer att intervjua och undersöka. Faran med detta sätt är att forskaren
missar det han vill undersöka. Svarsfrekvensen blir så låg att det inte går att uttala sig om
frågan överhuvudtaget. Det andra alternativet är att göra ett icke-sannolikhetsurval. Forskaren
bestämmer då själv vilka som skall intervjuas och när det skall göras. Kritiken mot denna
ansats är att forskaren kan bestämma resultaten genom urvalet av intervjuobjekt.

Vi har i denna uppsats valt att göra ett mellanting mellan ett sannolikhetsurval och ett icke-
sannolikhetsurval. Vi var tvungna att styra urvalet vad gäller position inom företaget och
geografisk placering. Frågan är om detta är en svaghet i undersökningen. Vi tror att detta var
det enda sättet att kunna ge en bra bild av hur organisationen uppfattar sitt varumärke. Skulle
en kvantitativ uppsats ha varit ett alternativ så hade naturligtvis ett sannolikhetsurval varit det
enda rätta, men med kvalitativ metod och en begränsad tidsram har detta val varit nödvändigt.
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2.3 Primär och sekundärkällor

Vi har i så mycket vi har kunnat, använt oss av primärkällor i detta arbete (Lundquist 1996 s
109). Ofta handlar det om intervjuer med olika anställda inom konsum och framförallt på
olika nivåer i Gröna Konsums organisation. Vi har dock utformat vår ursprungliga
undersökning så att varumärkesplattformen är studerad utifrån primärkällor. Detta har en
ganska naturligförklaring. När det gäller den vetenskapliga litteraturen så har vi gått på ett
urvalskriterium som är att det skall dels vara relevant och dels vara trovärdigt för att vi skall
kunna använda det. Detta kan verka ganska naturligt men det har ställt till problem. Dessa
måste bedömas efter relevans och trovärdighet. Vi anser dock att denna avvägning är gjord
med hjälp av diskussioner med experter.

2.4 Källkritik

Att var källkritisk är alltid en mycket viktig del av en vetenskaplig text. Innan vi påbörjade
arbetet satte vi oss ner och diskuterade vår bild av konsum och varumärket Änglamark för att
undvika teoriladdning. Det visade sig att nästan hela gruppen hade bilden av konsum som en
kooperation och det blå-vita varumärket som deras flaggskepp. Vi tror dock inte att detta har
påverkat vårt arbete eftersom det vi undersöker är hur Gröna Konsum själva har
implementerat sin varumärkesplattform och inte hur vi ser på konsum och varumärket. Det
som kan ha påverkat uppsatsarbetet är intervjusituationerna där våra egna åsikter kan ha
påverkat undersökningspersonerna men eftersom vi har genomfört intervjuerna så att vi har
varit på deras arbetsplats med en utformad mall att följa (Ely et al 1993). Så vi anser att vi
efter detta har minimerat risken får teoriladdning. När det gäller sekundär material så har vi
tagit har vi så långt som möjligt kontrollerat sekundär materialet mot en annan källa. Detta
anser vi är en säkerhets åtgärd som bör vidtagas i forskningen.

2.5 Sanning1

I forskningsvärlden finns det ofta två begrepp som ofta diskuteras i uppsatssammanhang.
Dessa två är reliabilitet och validitet. Det innebär om forskaren har mätt rätt och att han har
mätt det han vill mäta. Dessa två begrepp är mest kopplade till den kvantitativa metoden. I
kvalitativ metod brukar man istället ersätta dessa begrepp med begreppen: Pålitlighet,
Överensstämmelse och noggrannhet.

Pålitlighet är egentligen hur trovärdig tolkningen och insamlingen är. Forskaren kan påverka
detta genom att minimera hindrena som kan ligga till grund för störningarna vid intervjuerna.

1 Hela detta avsnitt är skrivet med inspiration av Ely et al
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Dock är det mycket svårt att kunna registrera allt som kan vara hinder. Det stora hindret, men
samtidigt den stora tillgången i undersökningen är att intervjuerna har genomförts på
intervjuobjektens arbetsplats. Vi har redan uttryckt vår oro för detta ovan. En aspekt av
pålitligheten är trovärdighet i tolkningen. Detta är naturligtvis en avvägningen från forskarnas
sida. Vi anser att vi har hör trovärdighet i vår tolkning eftersom vi har använt oss av teorin
som tolkningsmall. Vi visar också på de resultat som vi tolkar genom citat så att läsaren kan
se att vår tolkning inte är omöjlig.

Överensstämmelse är naturligtvis hur rimlig informationen är. Här innefattas bland annat
urval av intervjupersoner, att dessa har fått tala fritt i undersökningen och att alla får samma
frågor att besvara. Vi anser att även detta kriterié är uppfyllt. Vi har dock anpassat vår
intervjumall, men detta endast för att underlätta undersökningen. Det som kan kritiseras är
urvalet av intervjupersoner som vi har gjort. Detta var dock ett nödvändigt steg för att
uppsatsen inte skulle svälla ut allt för mycket.

Att ha noggrannhet i sin undersökning är viktigt. Eftersom vi tar vår utgångspunkt i Mats
Urdes teori är noggrannheten säkrad.
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3. Teori

Teorikapitlet tar sin utgångspunkt i hur varumärkestänkandet har vuxit fram och vilka teorier
som har använts för att förklara varumärken. Detta främst för att ge läsare som inte har
behandlat någon varumärkesteori innan. Sedan övergår vi till att redovisa Mats Urdes teori
om en varumärkesorienterad organisation och visa på de aspekter som är viktiga för att sälja
ett varumärke till personalen i organisationen.

3.1 Vad är ett varumärke?

Att förklara innebörden av begreppet varumärke låter sig inte göras med ett fåtal ord. Vi ska
dock se hur ett par forskare formulerat sina definitioner

A brand is a distinguishing name or/and symbol (such as a logo, trademark

or package design) intended to identify the goods or services of either one

seller or a group of sellers and to differentiate those goods or services from

those of competitors. (Aaker 1991 s.7)

Denna definition tar sin utgångspunkt i att varumärket hjälper oss att se vem som har
tillverkat produkten och kan därmed tänkas implicera en form av kvalitetsmärkning.

A product is something that is made in a factory, a brand is something that is

bought by a customer. A product can be copied by competitors, a brand is

unique (Kings definition, Aaker 1991 s.1)

Här antyds att varumärket inte endast tjänar som igenkännings tecken. Märket är inte entydigt
med produkten utan definieras delvis i relationen med kunden.

Ett varumärke kan bestå av namn, symbol, design eller en kombination av

dessa som identifierar produkten med en viss organisation genom att ha

varaktiga särskiljande fördelar. (Doyle 1990)

Precis som i den första definitionen betonas här identifieringsfaktorn men det sägs även att
denna skall innebära vissa fördelar. Från dessa definitioner kan vi alltså se att ett varumärke
har en identifieringsfaktor som skapar ett mervärde samt en egen identitet som inte behöver
vara sammankopplad med produkten. Varumärkes identitet och de potentiella värden som kan
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genereras är sålunda viktiga faktorer inom brandmanagement och vi ska nu redovisa en teori
för respektive område

3.2 Brand Identity

Vi ska här skilja på image och identitet. Varumärkes image fokuserar på det sätt som vissa
grupper uppfattar märket, efter att de har avkodat alla signaler som sänds från produkterna,
tjänsterna och kommunikationen runt varumärket. Identiteten ligger istället på sändarens sida,
den visar märkets mening, mål och själbild (Kapferer 1997).

Sender Media Receiver

Figur 1.1 Identity and image (Kapferer 1997)

Som framgår av modellen föregår varumärkets identitet dess image. För att kunna få
mottagaren att uppfatta den image som vi eftersträvar måste vi veta exakt vad vi vill sända
och hur det skall sändas, risken är annars att meddelandet förvanskas av så kallat ”noise”.

Kapferer nämner tre olika typer av noise i sin modell:

1. Mimic: Företag som inte känner till sin egen varumärkes identitet. De fokuserar på
konkurrenter och imiterar deras marknadskommunikation

2. Opportunism: Företag som är besatta av att bygga en image som tilltalar alla. Detta
innebär att man vänder kappan efter vinden och följer alla modesvängningar och ”fads”.
På detta sätt får inte varumärket någon identitet utan blir substanslöst.

Brand identity

Other sources of
inspiration
• mimicry
• opportunism
• idealism

Signals
transmitted

Brand
image

Competition
and
noise
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3. Idealism: Här har företaget en idealiserad bild av varumärket, det ser vad det borde vara
istället för vad det faktiskt är. Konsumenterna kan då inte ta till sig det som förmedlas i
reklamen eftersom detta strider mot deras egna uppfattningar.

Genom att använda sig av identitetskonceptet i stället för image kan man vara medveten om
dessa störningsfaktorer och undvika dem.

3.3 Brand equity

När vi nu har undersökt varumärkets identitet skall vi se på den andra delen som betonas i
definitionerna, varumärkets mervärde. Begreppet brand equity blev mycket omtalat på 1980
talet och har definierats på många olika sätt. Vi har här valt att använda oss av Aakers
definition då vi anser att den på ett förtjänstfullt sätt visar på de värden som varumärket kan
ge både företaget och konsumenten.

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 (Aaker 1991)

Brand equity har fyra huvudsakliga tillgångskategorier:

1. Brand name awareness
2. Brand loyalty
3. Perceived quality
4. Brand associations

Dessutom kan vi se i modellen att det finns en femte tillgångskategori, Other Proprietary
Brand Assets , denna kategori är ett komplement till de fyra andra och innehåller tillgångar
som patent vilka är knutna till varumärket.
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3.3.1 Varumärkeskännedom

Begreppet varumärkeskännedom innebär hur stark närvaro varumärket har i konsumentens
sinne. Detta kan mätas på olika sätt, bland annat om konsumenten identifierar och/eller minns
varumärket.

Att identifiera ett varumärke innebär att konsumenten har tidigare blivit utsatt för varumärket.
Identifieringen innebär inte nödvändigtvis att konsumenten kommer ihåg var han/hon blev
utsatt för varumärket, på vilket sätt varumärket skiljer sig från andra varumärken eller vilken
produktkategori varumärket tillhör. Psykologiska undersökningar har visat att ibland räcker
det med identifiering av något för att skapa positiva känslor mot det. I praktiken innebär detta
att konsumenten föredrar ett känt varumärke framför mera okända varumärken vid
köpsituation. En annan aspekt är att om konsumenten har kännedom om varumärket tänker
han/hon att om företaget satsar pengar för att göra reklam om varumärket, signalerar detta att
varumärket måste vara bra, eftersom företagen inte gör reklam för dåliga produkter.

Att minnas ett varumärke innebär att konsumenten kommer på varumärket när
produktkategorin nämns för honom/henne. Att minnas ett varumärke kan således vara en
avgörande faktor för konsumenten när denne gör till exempel en inköpslista.

För att varumärkeskännedom kan användas i ett strategiskt syfte måste man undersöka
relationen mellan identifieringen och ihågkommandet. Det är inte alltid klart om det är
önskvärt att konsumenterna kommer ihåg varumärket i hög eller låg grad. Om konsumenterna
har hög kännedom om varumärket men låg ihågkommandet innebär detta att vid köpbeslut
kommer varumärket inte till konsumentens minne och blir därmed inte köpt trots att
konsumenten har kännedom om produkten. Nischvarumärken har ofta ganska låg grad av
kännedom bland allmänheten men detta innebär inte automatiskt att det inte är önskvärt.
Dessa varumärken har ofta en mycket hög grad av ihågkommandet bland sina respektive
målgruppen, och därför är den låga graden av kännedomen bland allmänheten inte indikation
av något dåligt, tvärtom, det finns möjligheten att nischvarumärken kan genom förbättring av
igenkännandet expandera sina befintliga kundbaser.

Det räcker inte med att skapa generell kännedom om varumärket utan kännedomen måste
skapas med en strategisk insyn: det är en sak att vara igenkänd, det är en annan sak att bli
igenkänd av rätta anledningar och att inte bli igenkänd av fel anledningar.

3.3.2 Upplevd kvalitet

Varumärkets uppfattade kvalitet är ofta lika viktig för konsumenten som varumärkets
funktionella egenskaper. Förbättring av denna kvalitet kan således innebära att
konsumenternas uppfattning om varumärkets andra attribut kan förbättras. Den uppfattade
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kvaliteten är även en viktig strategisk drivkraft för företagen inte minst på grund av att av alla
varumärkes attribut är det just den uppfattade kvaliteten som påverkar finansiella resultat allra
mest. Studier visar att den uppfattade kvaliteten är den viktigaste enskilda faktorn som
påverkar företagets lönsamhet genom ökade marknadsandelar och möjligheten att sätta ett
högre pris på produkter. Det erbjuder även grunden för positionering av varumärket. Den
uppfattade kvaliteten är också en viktig faktor i kundnöjdhet.

Att skapa förnimmelse av kvalitet kräver att företagens kvalitetspåståenden måste ha substans.
Kunskap om målgruppens uppfattning om kvalitet -begreppets innebörd är en förutsättning
för att en hög kvalitet kan uppnås. Understöd för en kvalitetsorienterad företagskultur samt
implementering av en kvalitetsstyrsystem är också redskap för att företaget ska kunna leverera
produkter och tjänster med hög kvalitet.

Det är ingen självklarhet att den uppfattade kvaliteten överensstämmer med den aktuella
kvaliteten. Om det finns en av kunden upplevd skillnad i kvalitet mellan det som företaget
påstår och kunden upplever kan det bero på följande:

• Konsumenter kan ha en gammal image av företaget och dess produkter, och på grund av
detta tror dom inte på de nya påståenden om kvalitet eller dom är inte villiga att verifiera
dessa nya påståenden.

• Företaget kan ha förbättrat kvalitet på en sådan dimension som konsumenterna inte anser
viktig. Detta kan leda till att konsumenterna inte uppfattar att kvaliteten har förbättrats
eller märker inte till de fördelar som den förbättrade kvaliteten erbjuder.

• Konsumenterna har inte alltid tillgång till all nödvändig information för att kunna göra
rationella och objektiva bedömningar om kvalitet. Även om dom har tillgång till all
relevant information, har dom inte alltid tid och motivation för att bearbeta informationen.
Det är således av stor vikt att förstå hur konsumenterna gör sina kvalitetsbedömningar.

Konsumenterna har inte kunskap om att bedöma kvaliteten.

3.3.3 Varumärkeslojalitet

Lojala kunder är viktiga för företagen eftersom dessa genererar ofta mycket förutsägbara
försäljningar och inbetalningsströmmar. Det är inte heller lika dyrt att behålla gamla lojala
kunder än att försöka locka nya kunder till företaget. De lojala kunderna utgör även en
inträdesbarriär för konkurrenterna eftersom det är dyrt att försöka locka dessa kunder till
andra företag.

Kunderna kan segmenteras efter deras lojalitet mot ett varumärke:
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• Noncustomers: De som köper konkurrenternas varumärken eller är inte användare av
produktkategorin.

• Price switchers: De som är priskänsliga.

• The passively loyal: De som köper av vana istället för en anledning.

• Fence sitters: De som är indifferenta mellan två eller flera varumärken.

• Committed: De som köper endast vårt varumärke.

Företagen borde försöka förbättra sin lojalitetsprofil. Det gäller att försöka öka antalet kunder
som inte är priskänsliga samt att förstärka relationen av de indifferenta och ”committed” till
varumärket. Det är även viktigt att investera i relationer till dem som köper av vana, eftersom
dessa kan gå förlorade om dom inte får den produkten som dom efterfrågar. Företagen borde
även beräkna sitt kundvärde och försöka bli av med olönsamma kunder.

3.3.4 Varumärkesassociationer

Associationer om varumärket har sin grund i varumärkets identitet – vad företaget vill att
varumärket står för i kundernas medvetande. Att skapa associationer till varumärket har blivit
ett viktigt konkurrensmedel för företag när de ska skilja den egna produkten från de andra
tillverkarnas produkter. Produkterna inom olika kategorierna har blivit mer och mer
homogena, och det är ofta endast priset som skiljer produkterna åt. Därmed blir priset det
enda sättet för konsumenterna att basera sina köpbeslut på. Detta skapar hot för en
priskonkurrens, där tillverkarna sänker priset till olönsamma nivåer för att kunna skapa en
fördel över konkurrenterna och få den egna produkten sålt.
En förutsättning för att varumärkesassociationer ska existera är dock att konsumenter har
kännedom om varumärket. Aaker (1996 s 80-84) delar dessa associationer i fyra kategorier:

• Produktrelaterade associationer är en viktig del av varumärkesidentitet eftersom dessa är
relaterade till beslut om val av varumärke och erfarenheter av användning av produkt.
Dessa associationer kan vara bland annat kvalitet eller mervärdet som produkten erbjuder
i förhållande till konkurrerande produkter. Det är av största vikt att dessa associationer är
önskvärda.

• Organisationsrelaterade associationer har sin utgångspunkt i organisatoriska faktorer som
till exempel uppfinningar, strävan efter kvalitet eller att bry sig om miljön. Dessa
associationer är baserade på företagets kultur och värderingar och är skapade av företagets
personal. Organisationsrelaterade associationer är en bättre konkurrensfördel för företaget
än produktrelaterade associationer, eftersom konkurrenter har svårare att imitera
företagets kultur och värderingar än produktegenskaper. Dessa associationer ger även
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möjligheten för kunden att denne ska kunna uttrycka sina egna värderingar genom
organisationens värderingar.

• Personlighetsrelaterade associationer innebär associationer som ger varumärket mänskliga
egenskaper. Dessa egenskaper erbjuder kunden möjligheten att identifiera sig med
varumärket och uttrycka sin egen personlighet samt förstärka sin egen självbild genom
användning av varumärket. Personlighetsrelaterade associationer är således ett bra sätt att
skapa en relation mellan kunden och varumärket.

Symbolrelaterade associationer kan erbjuda kohesion och struktur till varumärkets identitet,
och gör på detta sätt det lättare för kunder att känna igen och komma ihåg varumärket.
Symbolrelaterade associationer kan vara i form av visuella föreställningar, vilket är ett
effektivt sätt för att kunden ska minnas varumärket, eller metaforer som representerar
funktionella, emotionella eller självexpressiva fördelar av varumärket.

3.4 Varumärkets utveckling

Efter att ha sett närmare på varumärkets beståndsdelar vill vi undersöka den ökande betydelse
som varumärken fått under senare tid.

Förståelsen för varumärken revolutionerades under 1980 talet, värdet på kända märken
mångdubblades. Som en signifikant förklaringsfaktor nämner Kapferer den fusionsvåg som
svepte över Europa inför den gemensamma marknaden, företagen ville inte längre bara köpa
en produkt utan en plats i konsumentens sinne. Som den utlösande faktorn nämns ofta Néstles
köp av Rowntree för 26 gånger vinsten, Mats Urde har i sin doktorsavhandling påvisat efter
samtal med Camillo Pagano, Head of Marketing på Nestlè att det var pga. varumärket (Urde
1997 s 11)

I denna utveckling är det viktigt att beakta den hårdnande konkurrensen. Skillnaderna mellan
u-länder och i-länder suddas allt mer ut, gårdagens u-länder säljer dagens kvalitetsvaror till ett
lågt pris (jämför Japan). Bland företagen med mindre tekniskt avancerade produkter har
produktdiversifieringen drivits till sin spets. Vi finner här en mängd företag med mer eller
mindre likvärdiga produkter som alla, i enighet med den rådande marknadsorienteringen,
försöker att tillfredsställa kundens behov. Här kan det finnas anledning att se inåt, mot
företagets resurser, och den för vissa företag viktigaste särskiljande faktorn, varumärket.

När varumärket skall användas som utgångspunkt för en långsiktig strategi är det inte längre
säkert att det alltid är lämpligt att försöka tillfredsställa de behov som finns hos
konsumenterna vid ett givet tillfälle. Ett varumärke som alltid följer svängningarna på
marknaden kan jämföras med en person som alltid försöker vara alla till lags, detta är föga
karaktärsdanande eller respektingivande (Urde 1997) Sålunda kan alltså en
marknadsorientering komma i konflikt med varumärkets långsiktiga utveckling.
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I denna skärning mellan marknadsorientering och resursorientering har Urde tagit sin
utgångspunkt för den varumärkesorienterade organisationen.

Figur 1.3 Resurs och marknadsorientering (Urde 1997 s 29)

3.5 En märkesorienterad organisation

Varför är teorin om en märkesorienterad organisation den teori som vi valt att använda oss
av? Denna teori är en ytterligare utveckling av varumärkestänkandet från att se varumärket
endast som en marknadsföringsåtgärd till att implementera den i hela organisationen. Istället
för att endast se till varumärkesidentiteten eller till brand equity lägger modellen en
helhetsansats. Teorin syftar alltså på att ge en helhetsbild till varumärket och de
organisatoriska effekter och aspekter av ett företag som kan påverkas av varumärket. Vi ser
denna teori som ett ganska unikt bidrag till teorin om varumärken eftersom den för första
gången går in på djupet av detta.

Teorin tar sin utgångspunkt i kärnvärden och positionering och därifrån slutleds sedan de
andra faktorerna som påverkar organisationen och varumärket. För att lyckas med en
framgångsrik varumärkesorientering så måste dessa inte vara entydiga utan de måste
komplettera varandra.

3.5.1 En teoretisk överblick

Många teorier har framförts hur varumärken byggs och förvaltas. De flesta av dessa tar endast
upp en eller möjligen två aspekter av ett varumärke. Antagligen beror detta på att forskningen
om varumärken är en relativ ny inriktning inom marknadsföringen. Men värdet på
varumärken bara ökar och ökar och företag är villiga att betala enorma summor för att kunna
lägga till varumärken till sin varumärkesportfölj. Ofta är varumärkesbyggande i
organisationer ett ganska vanskligt företag. Marknadschefen går en utbildning inom
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varumärken och hyr in ett antal konsulter som analyserar företagets kärnvärden. Efter detta är
det ofta svårt att göra en omställning till att ”leva” för sitt varumärke. Företagen glömmer ofta
mycket viktiga aspekter av varumärkesbyggandet internt och lägger istället ner enorma
summor på att hyra in en reklambyrå som förvaltar kommunikationen åt dem. Detta anser vi
inte räcker. Mats Urdes teori om den varumärkesorienterade organisationen tar
varumärkestänkandet till en ny nivå. Här handlar det om ett synsätt som sätter varumärket i
centrum för organisationens arbete. En liknelse som skulle kunna göras är att man ställer om
företagskulturen till att vara en del av varumärket, eller låter varumärket bli kulturen.

Företag har olika orienteringar för att nå vinst. Vissa företag strävar efter att inte bara
tillfredställa konsumenternas behov utan också till att ge sitt varumärke en strategisk position
(Urde 1997 s 118). Strategin blir att långsiktigt arbeta med de värden som ger företaget dess
varumärke. En av fördelarna med att använda varumärket som strategiskkommunikationsmall
är att en enighet i kommunikationen formas och det inte finns några anomalier i
kommunikationen. Detta kan beskriva hur olika företag bygger upp sin image. Ofta kräver
detta synsätt att man involvera mycket känslor i varumärket som personalen kan uppfatta.

Figur 1.4 The brand hexagon. (Urde, 1997)
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Modellen ovan är den teoretiska utgångspunkten som vi arbetar med. Den beskriver de
aspekter som företag måste ta till sig för att bygga ett starkt varumärke. Utgångspunkten för
varumärket är den strategiska plattform som företaget har valt. I grunden kan man påstå att
det finns två axlar att orientera sitt varumärke på. Företaget kan antingen orientera det mot en
produkt eller mot sin organisation. Detta är det första valet som ett företag gör. Vi tror att
Gröna Konsum skulle orientera sitt varumärke mot organisationen som helhet. Vi har svårt att
se hur ett varumärke i detaljistledet skulle kunna orientera sig mot produkten eftersom de har
flera produkter i sitt sortiment som de inte kan styra över. Det kan dock finnas kombinationer
av de båda synsätten. Produkterna som de själva tillverkar och styr över kan vara ett sätt att
kommunicera sina kärnvärden både till organisationen och till konsumenterna. Det andra valet
som ett företag har framför sig är om man skall orientera sitt varumärke mot en emotionell
eller funktionell bas. Här kommer Gröna Konsums nylansering in. Vi anser att Gröna Konsum
med sin profilering har valt en emotionell orientering. Ofta är miljöengagemang något som
har djupa emotionella rötter i konsumenternas hjärtan. Detta gäller också kommunikation
med personalen som blir mycket lättare och mer framgångsrik om personalen kan uppfatta
varumärket som en passion. Detta gör jobbet lättare och det innebär att personalen är
lättmotiverad och företaget kan spara en massa tid på att motivera personalen.

Figur 1.5 Varumärkesorientering

Mats Urdes modell skiljer mellan produkt och produktkategori. Denna skillnad kommer vi
inte att behandla så ingående eftersom vi anser att de är så liknande varandra. Gröna Konsum
har flera olika produkter i sitt utbud som de inte kontrollerar och flera olika produktkategorier.
Att ge sig in och definiera alla dessa skulle endast ta upp utrymme och inte tillföra analysen
något. Modellen är konstruerad för företag som tillverkar och säljer endast sina egna
varumärken. Liknande blir det med fallet med varumärkesnamn och företagsnamn. Detta är
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visserligen intressant att studera hur varumärkesnamnen så som Änglamark och Blåvitt
påverkar Gröna Konsums image.

Det är mycket viktigt att alla delar av modellen är kompatibla eftersom det har uppstått en
anomali eftersom detta kan försvaga tilltron och det är inte möjligt för företaget att bygga
lojalitet med personal och kunderna. Det hjälper också företaget att bygga en stark kultur
med personalen. Detta anser vi är mycket viktigt i ett företag som har långa
kommunikationsled med personalen. Naturligtvis är det lättare att bygga en stark
kommunikation och kultur när hela företaget är samlat på en plats. Detta kan naturligtvis
också vara en nackdel med en stark kultur och det är att den kan hindra innovationer och nya
idéer. Teorin rör sig mot två dimensioner. Dels mot de interna aktörerna inom företaget och
dels mot företagets målgrupp.

Figur 1.6 Samband mellan de olika identiteterna inom kommunikation (Urde 1997 s289)

Figuren ovan visar vilka aspekter som täcks av modellen. Vi har valt att i denna uppsats hålla
oss på den undre delen av cirkeln. Detta innebär att vi i modellen koncentrerar oss på att
betona de aspekter som rör varumärkesidentiteten och organisationsidentiteten. Så vi kommer
inte att analysera de delar som handlar om målgruppskommunikation om de inte tillför
analysen av organisationsidentitet någonting.

Målet med att skapa en märkesorientering är att se varumärket antingen som en mission,
vision eller passion (Urde 1997 s 364 ff). Urde pekar visserligen ut ytterligare fyra
förhållningssätt till varumärket, men vi anser att endast dessa tre är relevanta eftersom de är
de starkaste förhållningssätten till ett varumärke. Varumärket som mission är ett
förhållningssätt då organisationen samlas kring att uppfylla missionen för varumärket. Detta
kräver dock att missionen är relevant och att den faktiskt går att uppfylla (Urde 1997 s 367).
Vi anser att detta är ett förhållningssätt som kan vara mycket starkt men det kräver en viss
kontroll över personalen, något som kan saknas i en lång organisation såsom Gröna Konsum.
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Varumärket som vision är också det ett starkt förhållningssätt, ledstjärnan i detta
varumärkessynsätt är inspiration, utmaning, engagemang och enande (Urde 1997 s 370). I en
organisation som Gröna Konsum är detta inte en väg att vandra. Ett engagemang utgår ofta i
något som personalen tror på. Det är svårt att få en vision som är hållbar för hela företaget
dels när kommunikationslinjerna är så utdragna och dels när den vision som personalen
antagligen kommer att uppleva är att arbeta i kassan och få tiden att gå. Vi anser att denna
märkesorientering kan vara den starkaste av dem alla om ledaren för företaget själv är en stor
visionär och kan påverka hela sin personal2.

Det tredje synsättet är att se varumärket som en passion. Detta anser vi vara det mest giltiga
och det effektivaste sättet att behandla sitt varumärke. Varumärket blir ett äkta uttryck (Urde
1997 s364). Det är känslan av äkthet som skiljer äkta märken från kopior, det är också
skillnaden mellan ett lyckat internt varumärkesbyggande och ett misslyckat. Passionen är det
tydligaste tecknet på en märkesorientering (Urde 1997 s 366). I en organisation som Gröna
Konsum anser vi att detta är egentligen det enda sättet att lyckas med ett starkt varumärke.
Efter en stor omställning är det viktigt att personalen får utrymme att känna och att få en
känsla av passion för den nya satsningen. De måste tillåtas och ges möjligheten att kunna leva
sitt varumärke i deras vardagliga liv.

3.6 Positionering

När man har formulerat varumärkets identitet måste man implementera den. Man måste sätta
mål för kommunikation och planera hur man genomför kommunikationen. Denna process
börjar med brand position statement. Aaker definierar varumärkesposition på följande sätt
(Aaker 1996):

Brand position is the part of the brand identity and value
proposition that is to be actively communicated to the target
audience and that demonstrates an advantage over competing
brands.

De viktiga faktorerna vid varumärkespositionering är således att positioneringen är en del av
varumärkesidentitet, att denna position kommuniceras aktivt till målgruppen och att
positionen erbjuder fördelar över konkurrerande varumärken. Dessa visas i bilden nedan:

2 Jämför med både bolaget Axis och Framfab som byggde sin framgång på en visionär som ledare.
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Figur 1.7 Brand position (Aaker 1996)

Ett varumärkesorienterat företag kommunicerar sina kärnvärden med hjälp av positionering.
Detta är viktigt eftersom vid behov av att göra förändringar i sin kommunikation behöver man
inte förändra varumärkets identitet, utan det räcker med att positionera varumärket på nytt
(Aaker 1996). Positioneringen består av tre delar: kvalitet, personlighet och kommunikation
(Urde 1999). Av dessa är kvalitet produktrelaterad, t ex priset avspeglar ofta kvalitet och kan
därmed användas i positioneringen. Personlighet innebär mänskliga egenskaper som kan
associeras med varumärket medan kommunikationen inkluderar faktorer som val av media,
typ av kommunikation och själva budskapet.

Kombinationen av dessa tre faktorer ger möjligheten att positionera varumärket tydligt i
kundernas sinnen. Med kännedom om produkten och produktkategorin samt
associationer och kunskap om varumärket, existerar möjligheten för en relation mellan
varumärket och målgruppen. Varumärkets betydelse speglas av kärnvärden och
positioneringen och relationen blir en fråga om identitet (Urde 1999). Man kan skilja
varumärket från andra varumärken med hjälp av dess positionering. Detta är ett resultat av en
analytisk process bestående av fyra frågor (Kapferer 1997 s 97):

Why? For whom?

When? Against whom?

Figur 1.8 Positioning a brand (Kapferer 1997)
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• Varumärket för vad? Detta innebär vilka fördelar varumärket erbjuder åt konsumenten.

• Varumärket för vem? Syftet med denna fråga är att kartlägga vilka som tillhör
varumärkets målgrupp. Man definierar denna målgrupp genom segmentering.

• Varumärket för när? I positioneringen kan man med denna fråga skilja produkten från
konkurrenterna efter tillfället när produkten konsumeras.

• Varumärket mot vem? Svaret på denna fråga ger information om viktiga konkurrenter
som strider om marknadsandelar på samma målmarknad med vårt eget varumärke.

Eftersom konsumenter gör sina val baserade på jämförelse av olika produkter, är det av stor
vikt att det egna varumärket är med i denna valprocess. Därmed blir det viktigt att det egna
varumärkets position är lätt att uppfattas av konsumenterna. De fyra frågorna underlättar för
att skapa en sådan position. För att positioneringen ska lyckas måste den indikera tydligt om
vilken kategori varumärket tillhör och ska associeras och jämföras med samt indikera vilka
fördelar varumärket har i jämförelse med andra varumärken inom kategorin. En annan
förutsättning för en lyckad position är att varumärket inte försöker tillfredsställa alla behov
hos alla kunder, eftersom detta leder till en oklar bild av varumärket hos kunderna. Följande
frågor kan ställas vid val av varumärkets position (Kapferer 1997 s 98):

• Finns det en överensstämmelse mellan produktens aktuella bild och innehåll och dess
positionering?

• Hur motiverade kan konsumenterna anses vara bakom denna positionering?

• Hur stor del av marknaden kan man nå med denna positionering?

• Är denna positionering trovärdig?

• Utnyttjar denna positionering konkurrenternas aktuella och latenta svagheter?

• Vilka finansiella medel kräver denna positionering?

• Är denna positionering specifik och distinkt?

• Är denna positionering hållbar och svårt att imiteras av konkurrenter?

• Finns det en möjlighet för en annan lösning vid misslyckande av positionering?

• Berättigar denna position ett högre pris?
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Sammanfattningsvis kan vi säga att en klar och tydlig varumärkesposition bidrar till brand
equity genom att ge upphov till kännedom, vilken är en förutsättning i skapande av en
långsiktig lönsam relation mellan kunden och varumärket, det vill säga en varumärkeslojalitet.

3.7 Kommunikation

All organisations communicate all the time; everything they make, do, say or do
not say is a form of communication (Fill 1999 s 571).

Vid varumärkesbyggande och förmedling av företagets vision och mission till de anställda
sätts den företagsinterna kommunikationen i fokus. Av denna anledning studerar vi här
närmare teorier om internkommunikation, för att möjligen kunna komplettera Urdes modell
med denna aspekt som vi anser vara viktigt i skapande av passion hos företagets anställda i att
arbeta synkront med företagets mission och vision.

I litteraturen har den interna kommunikationen behandlats som en del av
internmarknadsföring (Lundquist, 1986; Grönroos 1996) eller internal marketing
communications (Fill, 1999). Den interna marknadsföringen innebär kortfattat att om ett
företag ska lyckas nå sina externa mål måste företaget först kunna marknadsföra sina
strategier och mål till sina egna anställda och få dessa motiverade och övertygade för att
företaget ska nå sina mål. Därför kommer vi att använda teorier om internmarknadsföring för
att kunna skapa en bättre förståelse om hur man kommunicerar internt i ett företag.

Vi har valt att endast behandla den interna kommunikationen i vårt arbete, eftersom arbetets
syfte är ju att förklara hur Gröna Konsum har lyckats med att förankra den nya visionen i
själva organisationen. Vi anser att behandling av den externa kommunikationen faller utanför
ramen av vårt syfte. Dessutom finns det en grundregel som säger att det man inte kan
övertyga om internt kan man inte heller övertyga om externt (Lundquist 1986 s 62), vilket
ytterligare bidrar till att vi fokuserar oss på den interna kommunikationen.

3.7.1 Internkommunikation

Internkommunikationen är en viktig del av implementeringen av ett varumärke. Alla andra
aspekter som påverkar ett varumärke måste på något sätt spridas med kommunikation. Detta
kan göras på ett antal sätt och varje organisation har utvecklat sitt eget sätt att kommunicera.
Det finns dock vissa krav eller ändamål som en intern kommunikation måste uppfylla. Om
dessa uppfylls arbetar ledning och medlemmarna i samförstånd och skapar en tillfredsställelse
till allas förväntningar (Fill 1999 s 220). Dessa ändamål visas i tabellen nedan (Fill 1999 s
223):
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Figur 1.9 Internkommunikation (Fill 1999)

För att marknadskommunikation, intern eller extern, ska vara effektivt måste ledningen
fatta beslut om följande saker (Fill 1999 s 16):

• Vem ska motta budskapet.

• Vad ska budskapet säga.

• Vilken image av organisation/varumärke mottagare bildar och behåller.

• Hur mycket ska man investera för att skapa denna nya image.

• Hur ska man leverera budskapet.

• Vilka handlingar ska mottagarna göra.

• Hur ska man kontrollera hela processen när den är implementerad.

• Definiera vad man har åstadkommit.

Lundquist (1986) sammanfattar syftet med den interna marknadsföringen som ”tekniken
för att påverka företagets kultur så att den fungerar synkront med företagets affärsidé,
mål och strategi (s 92)”. För att den interna marknadsföringen ska bli framgångsrik
måste det finnas en konsekvens för alla marknadsföringsåtgärder som ledningen uttalar
sig för. Det räcker inte med att säga att företaget tar hänsyn till miljön om man inte kan
visa konkreta åtgärder i den riktningen. En annan viktig faktor för framgången är att
ledningen kan motivera de anställda för att göra ett bra arbete som bidrar till att
företaget når sina mål. Även när det gäller motivation är det man gör viktigare än det
man säger. Att motivera personalen kräver därmed någonting utöver broschyrer och
videofilmer, exempelvis ett lönesystem som tar hänsyn till ansträngningar som de
anställda gör för att deras arbete ska bidra till att företaget når sina mål. En tredje
förutsättning för en framgångsrik internmarknadsföring är kunskap. För att kunna skapa
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motivation hos de anställda, måste dessa kunna vad företaget vill uppnå i framtiden. Det
gäller således att kunna kommunicera ledningens visioner och strategier till alla
medarbetare.

Vi försöker få en bättre förståelse om hur den interna kommunikationen fungerar genom
att närmare undersöka de komponenter som är viktiga redskap vid kommunikationen,
nämligen företagets kultur och filosofi samt strategisk och taktisk intern marknadsföring
och slutligen kontroll av dessa.

Företagets filosofi är det första man måste formulera innan man börjar planera den
interna marknadsföringen. Filosofin svarar på följande frågor (Lundquist 1986 s 97):

• Varför finns företaget till?

• Vilken funktion företaget har?

• Vilken roll i samhället fyller företaget?

Formulering av företagets filosofi innebär även att man ska formulera de värden som
företaget står för. När man har formulerat dessa har man även skapat det som är eller
ska bli företagets gemensamma värderingar. Vid formulering och implementering av
filosofin är det viktigt att det sker under medverkan av alla anställda. På detta sätt
känner de anställda en delaktighet i företaget. Implementeringen av företagets filosofi
sker på följande sätt: Filosofin bryts ner i konkreta mål om vad som ska åstadkommas
under den närmaste tidsperioden. Därefter ger man en beskrivning av det läge som
företaget eftersträvar, så kallad idealföretag. Slutligen identifierar man olika målgrupper
med sina respektive behov inom företaget och formulerar budskapet för varje målgrupp
(Lundquist 1986 s 98-99). När man har implementerat filosofin i företaget, är det
ledningens uppgift att försöka anknyta och motivera alla viktiga beslut som fattas med
filosofin. Detta skapar förtroende bland företagets anställda, eftersom dom märker att de
fattade besluten är överensstämmande med deras bild av hur företaget fungerar, det vill
säga med den kulturen som är gällande inom företaget.

Företagets kultur är grunden till allt som sker i ett företag och är därför av största vikt
att den är kommunicerad och uppfattad av alla företagets anställda. Davis (1984)
definierar företagets kultur på följande sätt: ”Företagskultur är det mönster av
gemensamma föreställningar och värderingar som ger de anställda i ett företag mening
och förser dom med regler för hur de ska bete sig i organisationen.” Denna kultur kan
innehålla såväl positiva som negativa drag, och det gäller att förvandla de positiva
dragen till företagets styrka och bekämpa de negativa dragen, med andra ord måste
företagskulturen verka i samma riktning i förhållande till företagsledningens mål
(Lundquist 1986 s 93).

Kulturen anses bestå av två element, bas och överbyggnad (Lundquist 1986 s 94). Dessa
beskrivs nedan:

Bas

• Historia



34

Varje företag har en historia. Denna historia måste göras medveten till anställda för
att företaget kan utnyttja de positiva dragen som kan finnas i historien. I Gröna
Konsums fall kan detta handla om att kommunicera vilken betydelse som företagets
miljöprofil har haft under årens gång.

• Gemensamma värderingar

Gemensamma värderingar uppstår när en grupp samarbetar en längre tid. Dessa
värderingar är grunden till företagets filosofi och styr hur personalen utför sina
arbetsuppgifter.

• Organisation

Inom varje företag finns förutom den formella (det som är beskrivet i en
organisationskarta) även en informell organisation, vilken består av olika
grupperingar. Informella grupper uppstår spontant och kan baseras på bland annat
vänskap eller profession (Bruzelius & Skärvard 1995 s 255). Några av dessa
grupperingar kan ha mycket makt vid opinionsbildning, medan andra grupperingar
bidrar till en trivsam arbetsmiljö och några grupperingar är emot alla nya förslag.
Det är således av största vikt för företagsledningen att förstå strukturen i den
informella organisationen för att kunna styra företaget effektivt.

• Ledningsstil

Ledningsstilen måste vara anpassad till den kulturen som finns i företaget. Att få
kulturen verka till samma riktning som företagsledningens mål är förefaller ganska
självklart. En viktig sak som ledningen borde ta hänsyn till är att det man gör är
viktigare än det man säger. Detta innebär att det inte räcker med att endast säga t ex
att företaget har som målsättning en hög kvalitet på kundservice, om denna tanke
inte implementeras hos de anställda som möter kunden och om företaget inte kan
visa konkreta åtgärder i riktningen av det som har sagts.

• System för feed back

För de anställda är det viktigt att dom får veta vilka konsekvenser deras arbete har.
Om anställda får denna feed back överhuvudtaget är en sak, en annan sak är hur
dom får det. Man kan ge feed back personligt eller opersonligt och den kan vara
uppmuntrande eller kritiserande. Det som är viktigt med feed back är att oberoende
om den är negativt eller positivt, måste feed back systemet vara stödjande i
förhållande till företagets mål, inte motverka dom.

Överbyggnad

• Hjältar

Vilka hjältar ett företag har ger en bild om den kulturen och värderingar som
företaget har. En hjälte kan vara till exempel företagets grundare eller någon som
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har genomfört en framgångsrik förändring av företagets strategi. Hjälten kan också
vara en mytisk gestalt, som Gröna Konsums Matmästare Sander var i början. Ingen
visste riktigt om han existerade eller om han endast var en fantasifigur, men han
representerade ett av Gröna Konsums kärnvärden framgångsrikt både ut- och inåt.

• Riter

Riter fungerar som bärare av gemensamma värderingar, och ger därför en bra bild
av företagskulturen.

• Gemensamma fiender

Som i samhället i övrigt, så även i näringslivet fungerar gemensamma fienden som
en sammanhållande och enande kraft för ett företags anställda. Dessa yttre fiender är
lätta att identifieras och det är i förhållande till fienderna som företaget väljer och
bedömer sitt eget agerande.

• Myter

Myter är mytiska berättelser som gestaltar företagets själ. Dessa fungerar som
bekräftande faktorn för företagskulturen och lär de nyanställda vad som är viktigt
och vad som är rätt och fel i företaget.

• Interna syndabockar

Interna syndabockar är personer som bär ansvaret för fel som har begåtts i företaget.
Dessa är viktiga, eftersom det hör till människans natur att alltid hitta någon att
lägga skulden på. Att rikta aggressionen åt ett håll kan leda till ett bättre samarbete
inom andra områden.

• Traditionsbärare

En traditionsbärare har ofta större påverkan på intern kultur än företagsledningen
har. Därmed blir traditionsbäraren en viktig tillgång till företagsledningen om
hans/hennes uppfattning om ledningens strategier och mål överensstämmer med
företagets traditioner. Om så är inte fallet, kan traditionsbäraren bli en fiende som
motverkar ledningen.

• Maktstrukturen

Maktstrukturen påverkar hela företagets sätt att fungera. En förutsättning för att den
formella legitima makten ska fungera är att medarbetare erkänner makten. Det finns
dock än annan maktfaktor förutom den formella, nämligen den verkliga makten.
Denna makt kan bestå av till exempel en funktion inom företaget som är en
förutsättning för att företagets övriga delar ska fungera.

Att ha en stark företagskultur underlättar för att denna kultur överförs från en generation
till en annan. En stark kultur är väl förankrad i organisationen, vilket kan vara både för-
och nackdel. En fördel är att personalen har lätt att identifiera sig med företaget och få
dom att prestera sitt yttersta för företagets skull, medan en nackdel med den starka
företagskulturen är att vid förändring av företagets strategi kan det vara svårt att
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förändra den väl förankrade kulturen om det nya strategin kräver det. För att lyckas
med förändringen måste ledningen kommunicera följande saker till alla anställda i
företaget (Gordon 1985):

• Företagets aktuell prestation och position i förhållande till konkurrenterna och
bilden för framtiden.

• Vision om vad företaget skulle ha blivit och hur företaget hade lyckats komma dit.

• Framsteg som företaget hade gjort för att nå mål som hade beskrivits som viktiga.

För att ett företag kan dra nytta av de fördelar som företagets filosofi och kultur
erbjuder, måste dessa vara implemeterade i en miljö som överensstämmer med filosofin
och kulturen. Ledningen har som verktyg i detta arbete strategisk och taktisk intern
marknadsföring.

Strategisk intern marknadsföring har som syfte att utforma företagets interna produkter
(det vill säga de arbetsuppgifter och den arbetsmiljö som företaget erbjuder) på ett
konkurrenskraftigt sätt. Detta ska leda till en förbättring av företagets intern klimat som
ska bidra till att de anställdas motivation och arbetsprestation förbättras och företaget får
lättare att anställa lämpliga individer till rätta positioner. Strategisk intern
marknadsföring består av tre väsentliga delområden (Grönroos 1996 s 83):

• Motiverande ledningsmetoder

Motiverande ledningsmetoder handlar framförallt om klara mål och ledningens
förmåga att kommunicera dessa mål. Lika viktigt är att ledningsmetoderna skapar
klarhet och entusiasm kring målen (Lundquist 1986 s 99). Dessa mål borde inte
endast vara kvantitativt uttryckta; det är lättare att skapa entusiasm kring målen om
dessa är beskrivna i kvalitativa termer som till exempel att erbjuda en hög grad av
service åt kunder.

• Motiverande personalpolitik

Motiverande personalpolitik ska skapa ett företagsklimat, där anställda känner att
befordrings- och belöningsmöjligheter är tillräckligt motiverande för att det ska löna
sig att anstränga sig att arbeta med passion mot företagets vision. Personalpolitiken
handlar också om att rekrytera lämpliga personer till rätta befattningar och att hålla
kvar duktiga medarbetare inom sina respektive kompetensområden.

• Motiverande utbildningspolitik

Motiverande utbildningspolitik innebär att företagets anställda har möjligheter att
växa i jobbet genom olika utbildningar. Dessa utbildningar borde inte endast handla
om tekniska aspekter om hur arbetet ska genomföras, utan tyngdpunkten borde ligga
i utbildningar som påverkar de anställdas attityder (Grönroos, 1996) om bland annat
att arbeta passionerad synkront med företagsledningens vision.
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Grönroos (1996 s 92) beskriver syftet med taktisk intern marknadsföring på följande
sätt: ”Den taktiska interna marknadsföringen bygger på föreställningen att företagets
egen personal utgör en första, intern marknad för företagets tjänster.” Om man inte
lyckas på denna marknad, har man svårare att bli framgångsrik på den slutliga, externa
marknaden. Om man misslyckas internt med att engagera sina medarbetare, kan man
helt enkelt inte vänta helhjärtade satsningar av dessa i den utåtriktade, interaktiva
marknadsföringen.” Den taktiska interna marknadsföringen bygger således på att ett
företag måste aktivt sälja in sin vision, sina produkter och externa
marknadsföringskampanjer i en inspirerande miljö till sin egen personal, för att
företaget ska lyckas med sin interaktiva marknadsföring utåt. I den taktiska interna
marknadsföringen har man traditionella marknadsföringsverktyg att tillgå, Grönroos
(1996 s 92) delar dessa i fyra kategorier:

• Intern interaktiv kommunikation

Intern interaktiv kommunikation kan användas i två ändamål: för att påverka
attityderna hos medarbetarna på samtliga nivåer samt för att informera och motivera
personalen till exempel om förändringar inom företaget, om nya tjänster eller om
nya reklamkampanjer. Att påverka attityder kräver en personlig kommunikation,
icke-interaktiv kommunikation kan användas som stöd. Interaktiv kommunikation
kan vara i form av möten, seminarier eller diskussioner.

• Interna säljhjälpmedel

Interna säljhjälpmedel används i syfte att motivera personalen att arbeta i den
riktning som ledningen vill. Dessa hjälpmedel är bland annat filmserier, bildspel,
broschyrer och grupparbetsuppgifter.

• Icke-interaktiv intern kommunikation

Icke-interaktiv kommunikation är bland annat reklam, broschyrer, personaltidningar,
väggalmanackor och säljbrev. I denna kommunikation är det även viktigt att ta
hänsyn till interna verkningar som en utåtriktad reklam har. Det är nämligen ofta
företagets egen personal som läser det egna företagets annonser mer noggrant än
individerna i den egentliga målgruppen gör. Därför är det av största vikt att en
utåtriktad reklamkampanj ska ge positiva resultat både externt och internt.
Personalen måste alltid vara informerad om kommande kampanjer, för att
personalen ska veta vad som förväntas av dom. Om syftet med kommunikationen
är att påverka medarbetarnas attityder måste icke-interaktiv kommunikation
kompletteras med direkt personlig påverkan, eftersom ensidig kommunikation
(information) räcker inte till att förändra attityder.

• Pris

Löner och löneförmåner utgör priset på företagets interna produkter. Dessa är ofta
avgörande faktorer vid rekrytering av lämpliga medarbetare och vid försök att
behålla duktiga medarbetare kvar i företaget.
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När företaget har implementerat sin filosofi och formulerat sin kultur samt taktisk- och
intern marknadsföring, måste företagsledningen kunna förstå hur dessa är uppfattade av
företagets viktiga intressenter. Detta sker genom kontroll av företagets kommunikation.
Kontroll av kommunikationen har sin fokus på allt som företaget kommunicerar för att
ledningen ska få veta hur intressenter som personal uppfattar företaget; om det finns en
överensstämmelse mellan den kommunikationen som ledningen har planerat och den
av personalen uppfattad kommunikation. Detta gör man genom att samla ihop all
skriven och visuell reklam som företaget har kommunicerat till sina intressenter och
kontrollera om man kan identifiera konsekventa temor och logik i företagets
kommunikation. Detta erbjuder ram för företagets identitetsprogram. Man ska även
undersöka personalens attityder mot företaget; om personalens image av företaget
speglar företagets verklighet. Detta kan ge behov till två olika åtgärder (Fill 1999, s.
233):

• Om företaget presterar i verkligheten bättre än personalen uppfattar på grund av
kommunikation, måste kommunikationen förbättras.

• Om personalen har en bättre image av företaget än vad företaget i verkligheten
presterar, måste företaget förbättra sin prestation.

Det är bland annat dessa åtgärder som är av vårt intresse vid analys av hur väl Gröna
Konsum har lyckats med den interna kommunikationen för att förankra den nya
visionen i organisationen.

Ett ytterligare syfte med den interna kommunikationen är att försöka få företagets
identitet och personlighet överensstämma med den image som de anställda har om
företaget. Detta visas i figuren nedan och därefter förklarar vi de tre olika
komponenternas innebörd, för att läsare inte ska förväxla dessa begrepp med liknande
begrepp angående varumärke.

Figur 1.10 Relation mellan image, profil och vision

Profil

Vision

Image
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Corporate personality

Corporate personality är baserad på igenkännandet av att organisationer har
personligheter eller karaktäristiska egenskaper. Personligheten har sin grund i företagets
kultur i form av företagets kärnvärden och tron samt allmänna strategiska processer som
har som syfte att hjälpa företaget att nå sina mål.

”Corporate personality is what an organization actually is (Fill 1999, s. 563)”

Corporate identity

Corporate identity är en formation av antydningar som hjälper företagets intressenter att
identifiera företaget. Ett företag differentierar sig från konkurrenterna med hjälp av sin
identitet. Olins (1990a) förklarar detta genom att styrning av företagets identitetsprocess
måste kommunicera tre nyckelidéer till företagets intressenter:

• What the organisation is

• What it does

• How it does it

Enligt Olins (1990b) kan dessa uppfattas på fyra sätt, nämligen som produkter och
tjänster som företaget erbjuder, var dessa skapas eller distribueras, hur företaget
kommunicerar med sina intressenter samt hur företaget uppträder.

När det gäller utveckling av corporate brands, tar Birkigt och Stadler (1986) upp tre
olika identitetsantydningar som företagen kan använda: symboler, beteende och
kommunikation.

Symbolerna refererar sig till företagets visuella aspekter som logo och allmän design av
aspekter relaterade till företaget, och dessa används för att skapa en harmoniserad och
tydlig bild av företagets identitet.

Beteende handlar om interaktion mellan ledning och personal samt deras interaktion
med företagets andra intressenter. Detta innebär bland annat på vilket sätt företaget
möter och betjänar sina kunder och är ofta skrivet i företagets customer service policy.

Kommunikationen används ofta för att informera intressenter om förändringar inom
företaget och dess produkter, men den spelar även en viktig roll när företaget ska
förmedla sina värderingar och den riktningen som företagets strategi har.

”Corporate identity is the way the organisation presents itself to its stakeholers (Fill
1999, s. 565)”

Corporate image
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Corporate image är den uppfattningen som olika intressenter har om företaget som
resultat av hur intressenterna har tolkat av företaget presenterade antydningar. Image
skapas således med kommunikation. Image är en kombination av främst individers
attityder och värderingar om företaget, men även andra faktorer kan spela in. Detta
innebär att ett företag inte direkt kan påverka sin image, utan förändring av image sker
genom förändring av företagets identitet som i sin tur kan leda till den image som
företaget vill uppnå i sina intressenters sinnen. För att image ska vara hållbar är det
viktigt att identitetsantydningar som bildar image måste vara realistiska och baserade på
företagets kärnvärden och företagskulturen.

”Corporate image is what stakeholders perceive the organisation to be (Fill 1999, s.
568)”
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4. Uppfattningar om varumärket.

Den empiriska undersökningen redovisas här. Vi tar vår utgångspunkt i teorin redovisad
ovan. Utifrån detta försöker vi sedan konstruera en analys och en slutsats. Vi har även här
valt att använda oss av de aspekter av teorin som vi anser vara de viktigaste i detta fall.

4.1 Företagspresentation

I detta kapitel ger vi en presentation av Gröna Konsum och hur dess miljöprofil har varit en
viktig del av företaget under årens gång. Vi gör även en beskrivning av varumärket
Änglamark, om dess innebörd och betydelse för Gröna Konsums miljöprofil. Informationen
har vi huvudsakligen hämtat från Gröna Konsums hemsida www.gronakonsum.se, från
Änglamarks hemsida www.anglamark.com samt från KF:s hemsida www.kf.se.

Gröna Konsum är en detaljhandelskedja som ingår i Kooperativa Förbundet, KF. Gröna
Konsum består av 430 butiker och har 8000 anställda. Gröna Konsum omsätter 12 miljarder
kronor årligen och har Sveriges största, bredaste och snabbast växande sortiment av
ekologiska produkter med tyngdpunkt på färskvaror. Gröna Konsum har inga bindningar till
något politiskt parti, och bilden av den kooperativa verksamheten som ofta ger associationer
till vänsterinriktat politik tonas delvis ner idag genom bland annat privatiseringar av Gröna
Konsum butiker. Målet är att år 2002 är 120 av landets 430 Gröna Konsum butikerna ägda av
privata handlare jämfört med dagens 95 privatägda butiker (Tommy Lindstedt i Sydsvenska
Dagbladet 2001-05-28).

4.1.1 Gröna Konsums historia

Som en del av Kooperativa Förbundet sträcker Gröna Konsums historia ända till 1800-talet. I
staden Rochdale i England bildades den första konsumentföreningen år 1844. Denna
konsumentförening skapade de kooperativa värderingarna med syfte att skapa ett
självförsörjande samhälle genom att erbjuda rena och oförfalskade varor till sina medlemmar.
Mot slutet av 1800-talet blev människorna mer och mer intresserade av vad maten innehöll,
eftersom det blev allt vanligare att handla mat i butiker istället för att försörja sig med den
maten som den egna gården producerade, och därmed tappade människorna kontrollen över
matvarornas kvalitet. När Kooperativa Förbundet bildades år 1899, hade även den som motto
att erbjuda rena och oförfalskade varor, och denna motto gäller även i dag, 102 år senare,
dock något modifierad.
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På 1960-talet blev frågan om vad maten innehöll åter aktuell på grund av rationaliseringar
som skedde inom jordbruket. Om gödsel- och bekämpningsmedel samt kemiska tillsatser i
maten var farliga för hälsan gjorde konsumenterna oroliga. Detta ledde till att de första
motionerna kring detta tema togs upp i Konsums föreningsstämmor under 60-talet, och antalet
dessa ökade ytterligare på 1970-talet. I slutet av 1970-talet kom ett hundratal motioner till
föreningsstämmorna varje år, men många av dessa avslogs. Budskapet nådde dock de
ansvariga personerna inom kooperativet, och Konsum gjorde de första åtgärderna i riktningen
mot miljöhänsyn. Man tog bland annat bort konserveringsmedlet från bröd och lät
bryggerierna lägga om sin produktion i returglass.

Det ökade trycket från konsumenternas sida ledde till att i februari 1985 arrangerades en
livsmedelsdag av Konsum Stockholm, där för första gången konsumenterna och
producenterna diskuterade tillsammans om hur maten skulle produceras. Resultatet av detta
blev att ett livsmedelsprogram presenterades 1986, och Gröna Konsum Stockholm bestämde
sig för att börja satsa på det som vi idag känner som ekologiskt odlade livsmedel. Detta kan
sägas vara det första steget i en process som skulle förändra företagets image från Blåvita
Konsum till Gröna Konsum. I början var den nya image svårt att etableras, eftersom det rådde
brist på producenter som odlade ekologiskt. Efterfrågan var större än utbudet, och kvaliteten
på utbudet var ojämnt. Detta ledde till att Konsum lanserade en egen produktlinje 1991 som
fick namnet Änglamark. Denna produktlinje bestod uteslutande av ekologiska produkter, och
blev en succé som fick stöd av både naturskyddsföreningen och KRAV (Lagnevik, Tjärnemo,
1997). Idag är varumärket Änglamark ett viktigt medel i Gröna Konsums miljöprofilering,
och därför kommer vi att behandla varumärket Änglamark separat senare i detta kapitel.

Gröna Konsum fortsatte profilera sig ännu tydligare som den ledande detaljhandelskedjan på
miljöområdet genom att genomföra ”Sila Kamelerna!” –projektet 1995. Detta projekt hade
som syfte att undvika att arbeta med program som ur ekologisk synvinkel ”silade mygg och
svalde kameler”, det vill säga att kartlägga och åtgärda de delarna av verksamheten som hade
det största miljöpåverkan. Man identifierade fem ”miljökameler”: jordbruk, energi,
förpackningar, organiskt avfall och kunskap hos de anställda. I samband med detta projekt
insåg man inom Gröna Konsum att de som arbetade med miljön inom företaget var i behov av
policy som skulle utgöra ramar för deras miljöarbete. Detta ledde till att Gröna Konsums
miljöpolicy skapades. Denna policy innehöll vad tillämpningen av policyn skulle innebära
samt vad den inte skulle innebära. Dessa presenterar vi nedan som Dannerborg, Landefeldt
och Pålsson (1997) gjorde i sin sammanfattning av ”Gröna Konsum – en positiv kraft för
miljön, 1997”:

Tillämpningen av miljöpolicyn skall innebära att:

Gröna Konsum ska vara marknadens grönaste företag och leda utvecklingen på miljöområdet.

Gröna Konsum skall se till miljökunden i varje kund.
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Gröna Konsum skall erbjuda marknadens bästa sortiment av miljövaror.

Att Gröna Konsum skall vara en part i samhällets Agenda 21-arbete3 för en uthållig
utveckling.

Tillämpningen av miljöpolicyn skall inte innebära att:

Gröna Konsum skall riskera sin ekonomi genom att driva miljöomställningen till en olönsam
ytterlighet.

Gröna Konsum skall göra den hängivne ”Miljökunden” till sin huvudkund.

Gröna Konsum skall sluta importera mat, eller att svenskt eller lokalt odlat automatiskt är
bättre.

Gröna Konsum får glömma sin huvuduppgift – att sälja mat och andra dagligvaror.

Gröna Konsum har låtit SIFO utföra en undersökning om konsumenternas matvanor.
Resultatet av denna blev att matvanorna håller på att avsevärt förändras. Att konsumenterna
har idag mindre fritid och sämre matlagningskunskaper än tidigare leder till att maten ska vara
snabbt och enkelt att laga. Samtidigt vill konsumenterna ha maten som har intryck från andra
kulturer, och det som maten innehåller samt hur den produceras är återigen av stor betydelse
för konsumenterna. Detta har lett till att Gröna Konsum lanserade en ny affärsidé 1999.
Denna affärsidé lyder: ”Gröna Konsum är Matmästeri och Ekologi, skapat för våra
medlemmar av en engagerad och kunnig personal.” I praktiken innebär detta att Gröna
Konsum utbildar en miljömästare och en matmästare i varje butik. Gröna Konsums
Miljörapport 1999 säger att ”Miljömästaren ska vara expert på Gröna Konsums
miljösortiment och på miljöfrågor. I rollen som miljömästare ingår att följa upp, kontrollera
och komma med nya idéer kring allt som har med miljöfrågor att göra i butiken.” I
miljömästarens roll ingår även att fungera som informatör, utbildare och vägledare för
personal och kunder inom miljöområdet (Gröna Konsums Värld/1). Matmästarens roll är att
sprida matglädje i butiken genom att bland annat arrangera matevents och demonstrationer
tillsammans med leverantörer samt att ge kunderna råd, tips, recept och idéer kring vardagens
och festernas måltidsbestyr. Miljö- och matmästare ska tillsammans med butikschefen se till
att Gröna Konsums affärsidé upplevs.

4.1.2 Änglamark

Gröna Konsums mål med varumärket Änglamark, som lanserades 1991, är att skapa ett
samhälle med en hållbar konsumtion där den enskilda människans hälsa, vår miljö och det
etiska perspektivet (inte minst hur djur behandlas) är centrala byggstenar
(www.anglamark.se). Ett exempel på hur Änglamark bidrar till att minska miljöpåverkningar

3 ”Agenda 21 är en handlingsplan för det långsiktigt hållbara samhället som en majoritet av världens stater
enades om 1992. Handlingsplanen arbetas fram på lokal nivå av lokala Agenda 21-grupper, ett arbete som Gröna
Konsum är med i (Dannerborg, Landefeldt, Pålsson, 1997).”



44

är genom förkortade transporter och minskade förpackningar. Etiken för Änglamark innebär
att människorna som arbetar på plantager i tredje världen får inte bli utsatta för
bekämpningsmedel och att odlarna får rättvist betalt. Att barnarbete inte får förekomma i
produktion av Änglamark-varor är en självklarhet, likaså som att alla djur ska behandlas på ett
värdigt sätt. Eftersom konsumenterna har blivit allt mer miljömedvetna under den senaste
tiden, har det blivit dags för Änglamark att ytterligare skärpa miljökraven. Enligt Kjell
Eklundh, varumärkeschef på Änglamark, ska denna skärpning ske på ett sätt som inte
äventyrar produkternas kvalitet och inte gör dom dyrare, eftersom om man vill skapa en
förändring av konsumenternas syn på miljön, måste Änglamark kunna konkurrera på
kommersiella villkor. Ett mål för varumärket är att bevisa att det går att kombinera
miljöengagemang och kvalitet.

Syftet med lansering av Änglamark var att erbjuda kunder ett brett miljöanpassat sortiment av
såväl livsmedel, tvätt och rengöring, hygien och trädgårdsprodukter. Idag använder Gröna
Konsum Änglamark som ett viktigt verktyg i sin miljöprofilering. Konsumenterna har en
positiv uppfattning om varumärket Änglamark, en nyligen genomfört undersökning visar att
77 % av svenskarna känner till varumärket. Ett annat mål för Änglamark är att så många
konsumenter som möjligt skulle handla ekologiska produkter, eftersom denna ökade
efterfrågan skulle leda till att allt fler konkurrenter började också sälja ekologiska varor, vilket
i sin tur skulle leda till att allt fler producenter började producera ekologiska varor, vilket
skulle innebära lägre priser för ekologiska produkter på grund av det större utbudet. Allt detta
skulle slutligen leda till att dagligvaruhandelns miljöpåverkan skulle minska och att samhället
skulle ta ett stort steg mot ett mer hållbart samhälle.

4.2 Kärnvärden

Gröna Konsums kärnvärden är en av de viktigaste aspekterna av dess varumärke och
varumärket Änglamark. All övrig orientering tar sin utgångspunkt i kärnvärdena. Inom Gröna
Konsum har vi sett att på butikspersonal nivå är det ofta kooperation och miljöanpassning
som uppfattas som kärnvärdena i den nya satsningen. Änglamark uppfattas inte endast som ett
miljövarumärke utan också som en del av kooperationen. ”Alla som handlar på Konsum vill
vara en del av kooperativet och känna sig delaktiga i vår rörelse” (Persson 2001-05-06). Citat
visar att vissa inom av de butiksanställda fortfarande anser att kooperationen är det viktigaste
inslaget i företaget. En intressant skillnad är att de som har varit anställda en lång period på
Gröna Konsum har en starkare bild av kooperationen än vad de nyanställda har. En naturlig
följd av att vara anställd en längre tid, dock är de dessa som är viktigast att övertyga vid en
överföring av image till kunderna.

När vi tar ett steg upp i hierarkin till matmästare som har genomgått en internutbildning ser vi
att kärnvärdena förändras lite grann. Vi ser att mer av tyngdpunkten förflyttas till ekologi och
matglädje. Detta är naturligtvis beroende på att det finns andra arbetsuppgifter på denna nivå
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och att personalen betonar det som ligger dem närmast i arbetet. En del av förklaringen kan
ligga i att matmästarna har en annorlunda och mer gedigen utbildning i ekologiska frågor och
i den nya profileringen ”Jag tror att det viktigaste inom Konsum och Änglamark är att visa att
god mat och ekologi kan gå och kombinera” (Svensson 2001- 05-03).

Butikscheferna upplever att kärnvärdena är miljövänlighet och användarvänlighet. Det finns
också en uppfattning om att det är de egna varumärkena och kvalitén som utgör Gröna
Konsums och Änglamarks kärnvärden. Detta är en intressant skillnad mellan både butiks
anställda och butikscheferna p.g.a. att butikscheferna inte endast ser miljövänlighet som
kärnvärden utan att också de billigare varumärkena uttrycker kärnvärden.

Vissa av dem som vi har intervjuat anser att en stark företagskultur saknas inom Gröna
Konsum: ”Jag har själv jobbat på IKEA och önskar verkligen att en liknande företagskultur
ska implementeras på Konsum” (Spångberg 2001- 05-17). Gröna Konsum har alltså
misslyckats med att implementera en stark företagskultur och inte ens Änglamarks satsningen
har gett detta resultat, än.

Miljöchefen på Gröna Konsum anser att kärnvärdena i organisationen är matmästeri och
ekologi. Vi ser en skillnad mot de övriga intervjuerna här. Miljöchefen nämner inte ens
kooperationen som en del av kärnvärdena utan tar endast upp de kärnvärdena som finns i den
nya satsningen.

4.3 Positionering

Att positionera sig gentemot sina konkurrenter är en viktig del av varumärket. Det är
positioneringen som ger varumärket de specifika attribut som skiljer det från konkurrenternas.
Vi har dock upptäckt att det finns olika uppfattningar inom organisationen. Miljöchefen på
Gröna Konsum anser att en ”tydlig etisk grön profil” är vad som skiljer Gröna Konsum och
Änglamark gentemot sina konkurrenter. Bland butikscheferna är uppfattningen att det dels är
den gröna satsningen men även att kooperationen är en viktig del av positioneringen.
Företaget har svårt att ena hela organisationen kring den positionering som ledning anser vara
viktigast. Men man har kommit så långt att miljötänkandet är ganska djupt rotad hos
butikscheferna. Vi ser också att de vanliga butiksanställda har svårt att se positioneringen, de
uppfattar den ofta som om det skulle vara att vara trevlig mot kunderna.

Organisationen anser ofta att det är de praktiska detaljerna som avgör till Gröna Konsums
fördel. De ser att de kan konkurrera med alla typer av aktörer så som snabbmatsresturanger
och bensinkedjor (Spångberg 2001-05-17). Gröna Konsum och Änglamark har också gett sig
in i segmentet för färdiglagad mat. Detta kan te sig lite underligt men de tror att kan
konkurrera med detta, eftersom halv och helfabrikat ofta anses vara mindre miljövänliga än
råvaror. En positionerings detalj som ofta nämns är att Gröna Konsum skall kunna konkurrera
med ett större antal ekologiska produkter (Spångberg 2001-05-17, Andersson 2001-04-27)
Detta är alltså en inställning om att Gröna Konsum kan maximera sitt varumärke genom att
endast ha en andel ekologiska produkter och inte ställa om hela organisationen till en
ekologisk inställning.
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Även i denna kategori kan vi se att anställda som varit en lång tid på Gröna Konsum och
jobbar som butikspersonal (utan någon omfattande internutbildning) ser positioneringen som
kooperation, vi ser alltså samma tendens som i kategorin kärnvärde ”Vi är bättre än andra på
grund av att här kan alla vara delaktiga och att vi står för rättvisa” (Persson 2001-05-06)
Denna åsikt är som sagt var inte ovanlig och det är tydligt att den gröna profileringen inte har
kommit enda ner till de butiksanställda.

En fara inom positioneringen mot andra konkurrenter är att personalen på Gröna Konsum
själva anser att priset på de ekologiska varorna är alldeles för dyrt. ”Vårt största problem är
priset. Vi kan inte konkurrera med andra om vi måste hålla ett högre pris. Speciellt om vi
skall locka till oss barnfamiljer som kunder”(Persson 2001-05-06). Naturligtvis är detta inte
en bra inställning om företaget skall kunna visa att de är bättre än andra, om personalen tror
att de är för dyra kommer de också att ge denna bild till kunderna, vilka då kommer att se att
priset är viktigare än kvalitén.

En intressant aspekt inom positioneringen är att hur man uppfattar konkurrensfördelen är
beroende på vilka kärnvärden som man anser att Gröna Konsum har. Det finns alltså ett klart
samband mellan kärnvärden och positionering bland de anställda.

4.4 Företags och varumärkesnamn

Alla vi har intervjuat upplever att både Gröna Konsum och Änglamark är starka namn med
positiv laddning. De tror att det är ett bra kommunikationssätt med konsumenterna.
”Änglamark uttrycker precis vad vi vill! Det talar om till alla precis det som vi vill säga.”
(Andersson 2001-04-27). En iakttagelse som vi gjorde var att uppfattningarna om
varumärkestänkande var väldigt vaga. Att endast påstå att varumärket är positivt visar att man
kanske inte uppfattar alla aspekterna av ett varumärke. Problemet med både företagsnamn och
varumärkesnamn är det att företagsnamnet har varit en symbol mycket länge i Sverige och att
företaget nu har valt att introducera ett nytt namn som komplement till detta. Det innebär att
så länge Grön Konsum har kvar just namnet Konsum kommer de att bli förknippade med
kooperation.

Vi kan se att en del av de butiksanställda upplever att namnet Konsum är starkt associerat
med kooperationen, så som det var innan omställningen skedde. ”Naturligtvis är namnet
Konsum förknippat med evighetssymbolen och det är det som vi står för. Ekologi, Rättvisa
och Kooperation” (Andersson 2001-04-27). Detta kan vara ett hinder i vägen när det gäller att
ställa om till en miljöorganisation. För om personalen anser att deras namn är förknippat med
de ”gamla” värdena kommer de att agera som om det var de värdena som de skall förmedla.

Det nya varumärket Änglamark är ett mycket bra varumärkesnamn för ett ekologisktutbud.
Associationerna är omedelbara och det trycker verkligen på svenskarnas själ. Bara det att
namnet är förknippat med en av den mest folkkära sommar visorna är något som ger
varumärket extra mycket dragkraft.
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4.5 Produkt och produktkategori

Produkterna inom Gröna Konsum är många. De flesta kan Gröna Konsum inte kontrollera. De
har produkter inom nästan alla produktkategorier som bör eller kan finnas i en detaljhandel.
Änglamarks produkter har numera avancerat till fler och fler produktkategorier och därmed
också fler och fler produkter (www.anglamark.com). Gröna Konsum är väldigt styrda när det
gäller att ta in nya och lokala produkter. Alla produkter som de vill sälja en produkt som är
tillverkad lokalt måste få godkännande från huvudkontoret i Stockholm. Detta är naturligtvis
en mycket kvalitetssäkrande åtgärd och ger en säkerhet till systemet. När Gröna Konsum
nylanserade sitt varumärke Änglamark ändrade man också på förpackningarna. Numera är
förpackningarna anpassade till den ekologiska profilen som de skall passa in på. Detta tar
också sitt uttryck bland personalen ”Jag gillar de nya förpackningarna av Änglamark, de visar
att produkterna är ekologiska” (Nilsson 2001-05-05)

4.6 Målgrupp

Det verkar i vår undersökning som att målgruppen för änglamark och Gröna Konsum inte är
ordentligt definierad. Ofta anser man att företaget kan ha alla som målgrupp. Det finns dock
tendenser på att vissa tror att målgruppen ser annorlunda ut på landsbygden än i städerna.
Flera tror att Gröna Konsum försöker vända sig till en ung publik och alltså locka till sig en
ny kundgrupp. En matmästare upplevde barnfamiljerna som deras huvudsakliga målgrupp.
”Unga barnfamiljer tänker ofta mer på kvalité än vad andra kunder gör.” (Andersson 2001-
04-27) Detta går helt emot vad butikscheferna anser om målgruppen ”Kanske människor i
40- 60 år som är matlagningsglada och har bortflugna barn. Barnfamiljer är inte vår
målgrupp eftersom de inte har råd att köpa några dyrare produkter”(Spångberg 2001-05-17).
Underligt i detta citatet är att det går tvärtemot Änglamarks officiella hållning, alltså har inte
kommunikationen till butikscheferna fungerat särskilt bra i detta fall.

Intressant var här att ingen upplevde miljömedvetna människor som Gröna Konsums
målgrupp. Vad som var helt klart för alla inom organisationen var att de yngre kunderna var
mycket mindre lojala än de äldre. Så om nu målet med den nya satsningen var att locka till sig
en yngre målgrupp har de misslyckats med detta en aning.

4.7 Mission och vision

Gröna Konsums miljöchef har en vision för varumärket. Han vill att det så småningom skall
användas för att stärka banden med de nordiska kooperationerna (Robertsson 2001-05-14).
Detta anser vi inte är en tillräcklig vision och mission för att kunna kommuniceras med
omvärlden. Det berör inte kunderna i det avseende som man kan önska. De går inte att vara
motiverande med denna mission och vision.
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Butiksanställda ser att försäljningen av ekologiska produkter skall öka och att man skall ta
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter i och med detta. En butikschef nämnde även
en vision om att människor i framtiden ska handla och laga mer mat själva. Detta är det enda
svaret som kan tolkas så att visionen om matmästeri har slagit igenom i organisationen.

Vad är då Gröna Konsums och Änglamarks mission? Inom organisationen anser man ofta att
missionen är att finnas som ett alternativ till andra affärer. Gröna Konsum skall finnas för att
ge kunderna ett etiskt och ekologiskt alternativ till andra butiker. Detta är den bild som vi ges
av alla anställda på Gröna Konsum.

4.8 Personlighet

Gröna Konsums anställda verkar ha svårigheter att förstå hur man kan se Gröna Konsum som
en person. De har svårt att sätta mänskliga attribut på sitt varumärke. Naturligtvis kan detta
vara en intervjuar effekt. Det verkar som om de anställda på Gröna Konsum har ägnat lite tid
på att försöka förstå hur deras företag ser ut och vad för relation de har till sitt eget företag.
Att inte de anställda har en relation till företaget och dess mänskliga form som den kan anta
visar på att ett varumärkestänkande inte riktigt har nått ända in i organisationen. Det läggs inte
tillräckligt med vikt på att betona de psykologiska aspekterna av varumärket som finns. De
som överhuvudtaget har svarat har ansett att det är en glad person som man gärna besöker
t.ex. sade en av de intervjuade att det skulle kännas som att komma hem till mamma. Det är
en bra bild men det verkar vara en engångsföreteelse att man ser företaget så. Under
intervjuerna var det denna fråga som personerna fick fundera längst på om de gav ett svar. En
del tänkte mycket länge och sedan sade att de inte kunde ge företaget mänskliga egenskaper.
Dock fick vi ett svar om att de skall uppfattas som en miljömedveten och ansvarskännande
person.

4.9 Internkommunikation

Det som har varit kännetecknande i vår undersökning om hur Gröna Konsum kommunicerar
sitt budskap är att en mycket stor del av kommunikationen riktas utåt till kunderna och
myndigheterna, men endast en liten del av budskapet kommuniceras internt inom företaget.
Som butikschefen Ola Spångberg nämnde, var han orolig för att det inte fanns någon
systematiskt internutbildning inom företaget för alla dess anställda, endast utbildningar till
mat- och miljömästare. Dessa personer utgör 860 stycken (430 miljö- och matmästare, en i
varje butik) av Gröna Konsums totalt 8000 anställda, och det är deras uppgift att interaktivt
kommunicera Gröna Konsums kärnvärden till de övriga anställda. Varje anställd får dock
personaltidningen i sin brevlåda, och i denna tidning står tydligt Gröna Konsums mål och
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kärnvärden, som många av dem som vi intervjuade påpekade. Varje anställd får även vid
anställningen en 12-sidig skrift kallad ”Gröna Konsum – en positiv kraft för miljön.” Denna
skrift förklarar Gröna Konsums vision, beskriver Sila kamelerna-projektet, förklarar Gröna
Konsums basvärderingar och ekologiska principer samt innehåller ett sammandrag av Gröna
Konsums miljöpolicy (Dannerborg, Landefeldt, Pålsson, 1997). Den attitydpåverkande
kommunikationen vilar dock endast på mat- och miljömästarnas smala axlar. När vi frågade i
våra intervjuer om hur Gröna Konsums internkommunikation fungerade, svarade
butikschefen Spångberg att han trodde att 9 av 10 medarbetare på butiksnivå var medvetna
och förstod innebörden av Gröna Konsums kärnvärden. Detta gav dock inte svaret på frågan
om medarbetarna blev entusiastiska över kärnvärdena och om detta ledde till att dom började
arbeta mer passionerade efter dessa värden.

Gröna Konsums informationschef Kerstin Wallentin berättade i en intervju i tidningen Gröna
Konsums Värld/1 1999 att ”I vår långsiktiga inriktning på att bli marknadsledande inom
detaljhandeln ingår att vi måste hantera kunskap bättre och snabbare än våra konkurrenter.”
Att medarbetare besatt en hög kompetens inom olika områden som bland annat miljö och
konsumentkooperation ansågs mycket viktigt inom Gröna Konsum, och därför började man
arbeta med ett antal pilotprojekt under 1999. Miljöprojektet hade som syfte att ge alla
anställda en bred kunskap om KFs helhetssyn på människa, miljö och etik. Syftet med
projektet som handlade om konsumentkooperation var att ge kunskap om kooperationens
historia och dess tillämpning idag. Dessa projekt skulle genomföras med hjälp av
datatekniken. ”Att arbeta interaktivt – det vill säga att man kopplar upp sig mot internet och
via en kod ansluter sig till en sajt med information och prov – tror vi gör att fler anställda kan
få komma att ta del av utbildningen”, beskrev Wallentin i Gröna Konsums Värld/1 1999 sin
vision om hur man kunde få alla anställda att ta del av utbildningen inom företaget. I våra
intervjuer har ingen berättat någonting om dessa projekt, vilket fick oss undra om dessa
projekt överhuvudtaget hade genomförts. Det som är kännetecknande är att det kräver
återigen varje anställdas egen initiativ om dom ska ta del i dessa projekt.

I samma tidning berättade Monica Malmquist, säljledare för Team Uppland, att ”Det är också
viktigt att hitta de nya tankebanorna, som ger kunden ett mervärde – förutom ett bra pris och
kvalitet”. Därför måste vi tydligt kommunicera Gröna Konsums visioner till kunden.” Vårt
intryck av att kommunicera de nya tankebanorna tillsammans med företagets vision endast till
kunderna utan att ens nämna företagets anställda kändes som att man började tänka från ett fel
håll. Den enda gången som vi fick höra eller läsa någonting i riktningen mot att arbeta
passionerad mot Gröna Konsums mål var en intervju i tidningen Gröna Konsums Värld/2 med
butikschefen Börje Månsson på Konsum Extra i Täby Centrum, som sa att ”såväl jag själv
som de som jobbar med mig ska kunna känna sig stolta över sitt arbete.” Detta säger dock
ingenting om varför man skulle känna sig stolt över sitt arbete, men vi anser att det inte borde
vara en omöjlighet att implementera liknande tankar i att medarbetare skulle känna sig stolta
över att jobba för och vara en del av Gröna Konsums miljöprofilering.
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Det intrycket vi fick av Gröna Konsums internkommunikation var att företagsledningen vill
gärna kommunicera företagets vision till de anställda, men att dom har inte lyckats genomföra
detta på ett bra sätt.

4.10 Analys

I detta fall måste man anse att varumärket Gröna Konsum och varumärket Änglamark skall
utrycka samma värden och bygga på samma kommunikation om nu varumärket Änglamarket
ska vara en spjutspets för Gröna Konsums gröna satsning. Detta för att inte kommunikationen
eller kärnvärdena skall kunna blandas ihop eller störa varandra. Varumärken behöver dock
inte uttrycka exakt samma värden. Man skulle kunna tänka sig att man vid det ena varumärket
”lägger” till ett antal värden som inte finns i det andra. Dock måste då dessa vara så avskiljda
från varandra att de inte går att blanda ihop. Vi har dock genom vår analys förstått att detta
inte är fallet inom Gröna Konsum. Om man vill att Gröna Konsum skall kunna stå för
kooperation och för miljömedvetenhet och Änglamark för endast
miljömedvetenhet/anpassning har dessa smittat av sig på varandra. Ju längre ner i
organisationen vi rör oss desto mindre skiljer varumärkena åt. Kärnvärdena är inte så vitt
åtskiljda att de går att ens kommunicera inåt i organisationen utan att en sammanblandning av
värdena görs.

I ett sådant här fall kan vi endast se att man antingen ger Gröna Konsum och Änglamark
samma kärnvärden eller att man skiljer dem mer åt. Som vi förväntade oss av studien var
ledningen mer insatt i hur varumärket skulle profileras än de längre ner i kedjan. Vi kan dock
se att den interna utbildningen vad gäller kärnvärden har fungerat. De som genomgått den
interna utbildningen till bland annat matmästare har ofta ett större synsätt och ett större
begrepp än vad de övriga anställda har. Detta visar på att utbildning inom företaget är mycket
viktig för den får personalen att känna sig uppskattad och behövda inom företaget, en
psykologisk effekt som inte skall underskattas i betydelse.

En intressant aspekt var att vissa av butikscheferna ansåg att Kärnvärdena i Gröna Konsum
uttrycktes just i de egna varumärkena som Gröna Konsum har. Detta får ses som en
någorlunda lyckad profilering för företaget. I kommunikationen har man alltså lyckats med att
förmedla att Änglamark skall vara spjutspetsen i satsningen. Detta ser vi som mycket positivt
och ett steg på rätt riktning. Men man skall samtidigt ha i minnet att Gröna Konsum har ett
antal andra varumärken som man inte kan anse uttrycka deras ekologiska kärnvärden. Dessa
är Signum och Blåvitt, där Signum står för kvalité och blåvitt skall vara ett lågpris märke. Om
även dessa skall uttrycka kärnvärden så kommer naturligtvis inte kommunikation att vara en
bra samlad bild av Gröna Konsum och dess kärnvärden. Om företaget skall ha alla
varumärkena kanske man ska tillse att de uttrycker var sitt kärnvärde och att det skall läggas
lika mycket vikt vid dessa vid kommunikationen.

En fråga som man alltid kan ställa sig när det gäller kärnvärden är om de verkligen går att
kommunicera överhuvudtaget. Miljöanpassningen är en svår sak att kommunicera såväl till
konsumenter som anställda. Frågan om en helt ekologisk organisation är naturligtvis känslig
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om man anser att Gröna Konsums kärnvärde bygger på ekologi måste man ställa in
organisationen till en helt ekologisk organisation. Detta kan vara ganska krånglig, så ekologi
kanske inte är det bästa kärnvärdet man kan tänka sig. Det kan tyckas mycket underligt att
man ställde om organisationen från ett kärnvärde som inte kan imiteras (kooperationen) till
kärnvärden som är svåra uttryckta och kan imiteras av andra. Detta leder till att de anställda
kanske inte är lika villiga till omställningen som ledningen är. Det är också viktigt att denna
omställning inte är en panikåtgärd utan att företaget har arbetat igenom den tydligt med
personalen och att den kommer från de anställda själva. Annars skapas ett värderingsgap
mellan anställda och ledningen.

Ytterligare en aspekt på det den empiriska undersökningen är att om man använder sig av
Mats Urdes teori är att varje nivå har en ganska enig bild av hur varumärket ser ut. Detta
innebär att modellen är ganska hel och det finns stor överensstämmelse mellan de olika
delarna men det finns helt olika uppfattningar om kärnvärdena och därför uppfattar de
modellerna olika. De som uppfattar att varumärkets kärnvärden som kooperation bygger till
exempel upp personligheten kring just tanken på en kooperativt. Ett värderingsgap
uppkommer helt klart mellan de olika delarna inom Gröna Konsum. Frågan är om övergången
till en ekologisk organisation kanske inte har fått verka ordentlig i tid och att man med tiden
kommer att kunna ena organisationen. Detta anser vi dock inte duger eftersom de kommer att
förlora viktiga marknadsandelar till konkurrenterna. Men det kan vara en av de naturliga
förklaringarna till varför det har gått som det har gjort.

Positioneringen för Änglamark och Gröna Konsum anser vi är ett problem. Personalen
upplever ofta att företaget positionerar sig gentemot konkurrenterna genom att använda sig av
funktionella och produktorienterade argument. Detta är en enkel kommunikation, det är
enklare att visa på funktion än emotionella argument. Det skall dock sägas att när det gäller
Änglamark har de emotionella argumenten tagit överhand och vi kan endast hoppas på att de
når även Gröna Konsum så att de kan uppnå sin ideala position när det gäller just motmedel
mot konkurrenterna.

Att sprida kunskap om varumärket är naturligtvis en viktig del av varumärkesbyggandet. Alla
inom personalen måste förstå de byggstenar som varumärket består av och att alla
komponenter som är viktiga för varumärket. Om personalen förstår vad de kan göra för
varumärket kommer de också att använda sig mer av dessa verktyg, tror vi. Detta får hela
organisationen att känna sig motiverad och framförallt delaktig i arbetet med varumärket. Att
motivera personalen för att deltaga i varumärkesbyggandet är en av nyckelorsakerna till att
lyckas med en varumärkesorienterad organisation. Inom Gröna Konsum har personalen
väldigt otydliga föreställningar om vad som ingår i varumärket och vilka saker som är av
större vikt än andra. Personalen vet inte vilka värden som de kan påverka och inte kan
påverka. Vi ser att eftersom denna uppfattning inte finns har de svårt att motivera sig. Om de
inte vet vad som är viktigt för varumärket kan de inte heller skapa de värderingar som ingår i
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det. Alltså borde Gröna Konsum öka utbildningsgraden och kommunikationen internt över
vad det är som egentligen är deras kärnvärden.

Mission och vision är viktiga för ett framgångsrikt företag. Missionen uttrycker det som
rättfärdigar att organisationen, organisationens ”raison d´etre”. I Gröna Konsums och
änglamarks fall är deras mission att sprida ekologisk kunskap och ett ekologiskt
förhållningssätt till hela kundernas liv. Detta är en ambitiös mission för ett varumärke, kanske
lite överambitiöst. Inom Gröna Konsums organisation kan vi dock se att de anställda
associerar missionen med det som de själva arbetar med. Matmästarna uppfattar missionen
som att sprida matglädje till kunderna och butiksanställda uppfattar missionen som att bemöta
kunderna trevligt och vänligt. Att personalen uppfattar situationen så är inte ovanligt,
individer uppfattar alltid verkligheten som den är i deras specifika värld. En lyckad
varumärkesorientering innebär dock något mer, då krävs det att personalen lyckas se utanför
sin egen värld och se helheten i företaget. Detta krävs för att alla skall kunna se innehållet i
missionen i sin helhet och i klarhet kunna verka för den. Vi ser här att de är dels ganska dåligt
formulerade och dels att de inte har spritts i organisationen tillräckligt.

Visionen för en organisation är vad den vill bli. Detta skall vara ett mål som kan uppnås men
ändå inte. Det skall kunna kännas för både kunder och anställda att visionen är något som de
vill bli och något som de kan bli, men blir de det kan organisationen upphöra att existera. Det
är viktigt att visionen har ett mål som har kvalitativa data i sig. Ett kvantitativt mål blir inte så
lätt att känna för. Det går inte att skapa passion över ett par siffror som organisationen skall
passera. I Gröna Konsums fall och i Änglamarks fall kommer denna vision tyvärr ofta till
uttryck i siffror. ”Vi vill inom fem år öka försäljningen med 10 %” (Dahlsten 2001-05-17).
Detta är naturligtvis ett bra mål för att öka omsättningen och få företaget att känna pengar på
den men för att motivera personalen kommer det antagligen inte att fungera. När man vill
motivera personalen kommer en vision så som ”Vi skall skapa ett ekologiskt samhälle i
framtid”. Detta kommer att uppfattas som en bra målsättning som kan förverkligas i
framtiden. Vi kan också se att denna vision kommer att bli en målsättning för personalen i
framtiden och att dessa kan se den förverkligas i deras egen vardag.

Målgruppen för Gröna Konsum verkar det råda delade meningar om. Vi ser att de flesta av de
intervjuade anser att barnfamiljer är deras enda och stora målgrupp. Andra ser att det är unga
kunder som Gröna Konsum skall locka till sig med den nya profileringen och viss påstår att
Gröna Konsum och Änglamark inte har en specifik målgrupp. Detta är naturligtvis inte bra för
Gröna Konsum de ser alla som sin målgrupp, detta ger att kommunikationen både internt och
externt inte blir tillräckligt specifikt. Istället för att man når några och vinner andra på köpet
förlorar man alla. Även sådana saker som interiörerna i butikerna kan bli lidande av detta. De
som handlar som en barnfamilj kommer att vilja att butiken ser ut på ett specifikt sätt och
ungdomar på ett annat. De påverkar även den fysiska utformningen av produkten av samma



53

anledning. De kanske mest oroväckande när det gäller målgruppen är att alla uppfattar den
olika.

Personligheten för Gröna Konsum uppfattas inte som en gemensam person. Många olika
omdömen av vilken person som organisationen kan representeras av. Detta kan ses som en
följd av de oklara svaren som vi har fått för oss. Personligheten är en kombination av många
olika faktorer av det övriga varumärkesbyggandet. Det som var uppseendeväckande i detta
fall är att det skiftar så mycket i beskrivningarna som det gör. Även här kan vi se att
personalen lever lite i den verkligheten som är den själv närmast. Det som är riktigt intressant
är att ingen av de intervjuade ansåg att Gröna Konsum som person var miljömedveten istället,
var det som glad och rolig man ville beskriva den. Det är naturligtvis olyckligt att ingenting
av profileringen har nått hit än.

Internkommunikationen inom Gröna Konsum fungerar ungefär som den gör i de flesta
företag. Tyvärr är de ofta en envägskommunikation. Ledningen försöker att övertyga sina
anställda om hur de skall tänka. Ofta får denna helt motsatta effekt, de anställda kan bli
misstänksamma eftersom de inte vill känna sig tvingade att tycka någonting och börjar istället
tycka och tänka precis tvärtom. Ledningen hamnar då i en omöjlig situation där de ju mer de
kommunicerar trycker personalen allt längre ifrån sig.

4.11 Slutsats

Det finns alltså ett stort värderingsgap inom organisationen. Det som ledningen försöker att
kommunicera kommer inte riktigt fram till personalen, de tar inte riktigt till sig vad de blir
lärda. Att bara beordra personalen vad de skall tycka och tänka kommer inte riktigt att ta
företaget enda fram. En individ kan inte bara skapa en passion i sitt liv genom att få tillsagt
vad de skall tycka. Andra motiveringsmetoder måste finnas tillgängliga för att nå passionen.

Vi har under vår analys inte riktigt kunnat peka på varför inte passionen finns med hjälp av
teorin som vi använt. Det verkar som att det saknas ett sätt att kunna få varumärket till en
passion bland personalen. Den intern kommunikation som finns inom företaget verkar inte nå
till det stadiet som en passion kräver. Oavsett hur mycket man än kommunicera kommer inte
passionen att uppstå så länge man inte kan ge personalen motivation. Vi kan alltså inte med
vår teori om en varumärkesorienterad organisation förklara varför en passion inte uppstår, det
saknas ett teoretiskt element för att kunna förklara detta. Vi måste alltså utöka våra teorier för
att kunna ge ett förslag till hur detta kan tillgå.
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5. Teoriutveckling

I tidigare kapitel har vi slagit fast att det fattas något i modellen när det gäller att skapa en
varumärkesorienterad organisation. Vi har fastslagit att det saknas ett sätt att skapa passion
bland personalen. Vårt mål i detta kapitel är att väva ihop ett varumärkestänkande med en
lärande organisation.

.

5.1 Internkommunikation

5.1.1 Den femte disciplinen

Vi har kunnat se att organisationen verkar ha svårt att kommunicera sitt budskap till sina yttre
delar genom de traditionella teorierna för internkommunikation. Vi har därför försökt att finna
en alternativ kommunikationsstrategi.

I sin bok Den femte disciplinen beskriver Senge systemtänkandet, något som han påstår är ett
helt nytt sätt att se på världen4. Detta tänkande tar ett holistiskt perspektiv, man måste förstå
det system man verkar i och dess inbyggda strukturer. Många problem som uppstår är
orsakade av bristande förståelse för helheten och en oförmåga att sätta sig själv i relation till
hela systemet. En viktig poäng är att människan inte skall ses som en hjälplös bricka i ett spel
utan en aktiv deltagare som är med och skapar sin egen verklighet samt att man inte skall
klaga på det som är utan själv skapa sig en framtid.

Senge presenterar ett antal systemarketyper som en förklaringsmodell på de problem som kan
uppkomma i en organisation. Med dessa till hjälp kan man lättare komma underfund med de
egentliga orsakerna till olika problem som uppstår. Ofta blir olika lösningar på problem bara
symtomlösningar som inte gör något åt de verkliga orsakerna till problemen utan som ofta är
fallet gör det hela värre på längre sikt. Genom att känna till de egentliga orsakerna till de
problem som framkommer eller genom att förstå var i organisationen olika
utvecklingsbegränsningar finns, är det möjligt att använda sig av vad Senge kallar
hävstångsprincipen. Detta innebär att man med små medel kan skapa stora förändringar.

Grunden i den femte disciplinen ligger i:

• Att se sambanden snarare än raka förlopp av orsak och verkan
• Att se förändringsprocesser snarare än bara avgränsade delar.

4 Hela detta avsnitt bygger på Peter Senges Den femte disciplinen
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För att kunna använda systemtänkandet hävdar Senge att man måste förstå begreppet
”feedback”, dvs. att olika åtgärder kan förstärka eller neutralisera (balansera) varandra, man
måste även känna igen de strukturer som återkommer om och om igen. Detta sätt att se
verkligheten med cirklar i stället för raka linjer exemplifieras i dessa systemarketyper
Senge påstår att feedbackcykeln, trots sitt enkla utseende, kan kullkasta djuptrotade idéer
avseende orsak och verkan. När vi fyller på ett glas vatten brukar vi oftast ett linjärt språk;
”jag fyller på ett glas vatten”. Detta innebär ”min hand på kranen bestämmer med vilken
hastighet vattnet fylls i glaset”. Detta beskriver dock bara halva feedbackprocessen, dvs.
sambandet mellan kranens inställning, vattenflödet och vattennivån. Vi skulle lika gärna
kunna beskriva den andra halvan av processen, ”vattennivån i glaset påverkar min hand”.

Önskad Kranens
Vattennivå inställning

Avstånds Vatten
kontroll flödet

Nuvarande

vattennivå

Figur1.11 Feedbackprocessen

Båda dessa sätt är dock ofullständiga. Vi kan istället beskriva orsaks- och verkankedjan så
här: Min avsikt att fylla vattenglaset skapar ett system som får vattnet att rinna när nivån är
låg och sedan sluta rinna när glaset är fullt”. Här poängteras alltså att det är strukturen som
skapar systemet, ofta har vi en benägenhet att missa de underliggande strukturerna och istället
bara se de enskilda händelserna. Detta medför att vi tenderar att skylla misslyckanden på ”den
andra sidan” av systemet. Våra språkliga beskrivningar brukar dock för enkelhetens skull
endast beskriva valda delar av processerna, när helheten skall beskrivas blir det mycket
komplicerat. För att kunna kommunicera helheten menar Senge att vi behöver ett ”nytt
språk”, dvs. ett nytt sätt att uttrycka oss som inte är linjärt. Detta innebär att vi inte längre
behöver utgå från oss själva utan kan börja var som helst i systemet och studera följderna.

Den förstärkande feedbackprocessen är drivkraften i tillväxten och vad som vanligtvis brukar
beskrivas som snöbollseffekten. I ett system med förstärkande feedback kan det vara svårt att
se hur små insatser får betydande konsekvenser. Dessa processer kan vara båda goda och onda
och accelererar ofta så fort att ”man blir tagen på sängen”.
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Ökad försäljning

Spridning

av positiva

rykten

Nöjda kunder

Figur 1.12 Förstärkt feedback process

Den ovanstående processen kan läsas på följande sätt:

Om produkten är bra betyder det ökad försäljning vilket betyder fler
nöjda kunder och fler positiva rykten. Det leder till en ytterligare ökad
försäljning, ännu fler nöjda kunder…osv. Om produkten däremot är
dålig blir den goda cirkeln istället en ond cirkel. Försäljningen leder
till färre nöjda kunder, färre positiva omdömen och mindre
försäljning, vilket leder till ännu färre positiva omdömen och minskad
försäljning…

Ett balanserande system är ett system som söker stabilitet, det har en självanpassad förmåga
att behålla ett visst mål. När vi fyller ett glas med vatten är det en balanserade process där
målet är ett fullt glas, handlingarna anpassas sedan för att uppnå detta mål. Denna typ av
system finns överallt omkring oss, för att vi ska klara av att överleva i en föränderlig omvärld.
Exempelvis talar det om när vi måste sova, äta eller sätta på oss en tröja när det blir kallt.
Balanserade cykler är i allmänhet svårare att upptäcka än förstärkande eftersom det ser ut som
om ingenting händer, man kan tex. inte se någon dramatisk ökning i försäljningen.

Nuvarande
vatten
temperatur

Fördröjning

Önskad
Ändra Temperatur vatten
kranens glapp temperatur
inställning

Figur 1.13Balanserad process med fördröjning

Fördröjningar uppkommer i nästan alla system och kan vara mycket problematiska. Dels
fördröjer de resultatet av en åtgärd och dels kan de innebära att man skjuter högt över målet.
Ett enkelt exempel är när man är hungrig och äter alltför snabbt, mättnadskänslan kommer då
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när man redan ätit för mycket. Inom organisationer bör man eftersträva att hålla
fördröjningarna så korta som möjligt, exempelvis genom att ha en platt organisation.

Vid tillväxtbegränsningar så startas först en förstärkande process i syfte att uppnå ett visst
resultat. Den skapar en spiral av framgång men har även vissa bieffekter, åskådliggjorda i en
balanserande process, som efterhand bromsar framgången.

Marknadens
Motivation och storlek
produktvitet Marknaden

mättas
Stämning Tillväxt

Möjligheter Fördröjning
till befordran

Figur 1.14 Tillväxtbegränsningar

Här ser vi ett litet företag som växer kraftigt, stämningen är god och de yngre medarbetarna
väntar sig att bli delägare. Alltefter som marknaden mättas och företaget växer minskar dock
möjligheterna att bli delägare, stämningen blir sämre och produktiviteten sjunker. I situationer
med tillväxtbegränsningar kämpar de flesta människor bara emot, man trycker på den
förstärkande processen och sänker kanske ribban. Det finns dock andra metoder för att ta itu
med problemen. I varje situation med en tillväxtbegränsning ligger hävstångseffekten i den
balanserande cykeln, inte i den förstärkande. För att förändra systemets beteende måste man
identifiera och förändra den bromsande faktorn. I exempel fallet måste man alltså koncentrera
sig på att öka sin marknadsandel i stället för att försöka blidka de anställda med förmåner.

5.1.2 Cyklisk kommunikation

Vi upplever att man inom de klassiska internkommunikationsteorierna ofta ser
kommunikationen som en vertikal process där ledningen förmedlar sin vision/mission nedåt i
leden.
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Ledning

Butikschefer

Butiksanställda

Kunder/Medlemmar

Figur1.15 Kommunikation inom organisationen

Detta är naturligtvis en förenklad bild, men vi använder den för att kunna kontrastera ett
linjärt tänkande mot ett cykliskt.

Med hjälp av feedbackprocessen kan vi i stället se kommunikationen som ett system.

feedback Kunder

Butiksanställda Ledning

Butikschefer
feedback feedback

Figur 1.16 Kommunikationscykel

Genom detta systemtänkande kan man se på kommunikationen på ett lite nytt sätt. Det blir
inte längre lika självklart att ta sin utgångspunkt i ledningen. Man ser att alla aktörer ingår i
ett system där de enskildas handlingar påverkar de övriga. Rollen som ett marknadsdrivet
företag förstärks när det förtydligas att ledningens mission ytterst styrs av vad kunderna
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kommunicerar till dem. Den feedback ledningen bör söka kan antingen komma via
konsumentundersökningar eller via de interna leden.

När ledningen ändrar sin mission fortplantas denna genom systemet via en förstärkande
process

Nya marknadsvillkor

Kunderna reagerar
på ny mission Ändrad mission

Personalen reagerar
På ny mission

Figur 1.17 Dynamisk missionscykel

När marknadsvillkoren ändras, exempelvis så att den kooperativa tanken får stiga tillbaka för
den ekologiska, ändrar den marknadsinriktade ledningen sin mission efter dessa
förutsättningar. Denna nya inriktning fortplantas ner i organisationen och når sedan kunderna.
Om missionen stämmer väl överens med kundernas önskemål får de vatten på kvarn och kan
bli ännu tydligare i sin övertygelse. Detta kommuniceras till ledningen som ytterligare justerar
sin inställning och snöbollen är satt i rullning. Här betonas den dynamik som företaget ofta
måste ha för att vara marknadsdrivet. Vi anser att missionen behandlas alltför statiskt i
traditionell litteratur.

Ledningens försök att hålla sin mission ajour med gällande marknadstrender kan med en
närmare fokus även analyseras med den balanserande processen. När
marknadsförutsättningarna ändras kommer den inbyggda trögheten i organisationen göra att
det uppstår ett värderingsglapp mellan företaget och marknaden. Ledningen ändrar då sin
mission och efter en fördröjningseffekt kommer denna i viss utsträckning att tas upp av
organisationen och accepteras av marknaden.

Nuvarande
mission

fördröjning värderingsglapp önskad mission
mot konsumenter från marknaden

värderingsglapp ny mission fördröjning
inom organisationen

Figur 1.18 Dynamisk missionscykel med externt och internt värderingsglapp
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Ledningen är ofta ganska lyhörd för marknadsförändringar och fördröjningen innan
inriktningen ändras har förutsättning för att kunna bli relativt kort. Här kan dock ett annat
värderingsglapp uppstå, mellan ledningen och anställda i organisationens förgreningar. Om
man inte lägger ner tillräckligt med resurser för att komma tillrätta med detta glapp kan
fördröjningseffekten i princip bli oändlig. Desto större och mer hierarkisk organisation desto
mer ökar vanligtvis dess tröghet.

Som vi såg i den förstärkande processen kommunicerar personalen vidare ledningens mission
till konsumenterna som sedan ger feedback till ledningen och processen kan förstärkas. Om
personalen inte delar denna mission så sker naturligtvis ett avbrott i denna process. Detta
avbrott kan beskrivas som en tillväxtbegränsning. Den ena delen består av den dynamiska
missionscykeln som tillsammans med en bromsande balanserande process ger en
tillväxtbegränsning i organisationen.

Bromsklossar i organisationen
Nya marknadsvillkor orsakade av interna värderingsglapp

Kunderna reagerar
på ny mission Ändrad mission

Personalen reagerar
På ny mission

Figur 1.19 Dynamisk missionscykel med tillväxtbegränsning

Här kan det vara på plats att ifrågasätta våra resonemang. Efter en massiv teoridel har vi
kommit fram till att man bör fokusera på bromsklossarna i organisationen, detta kan tyckas
banalt och självklart. Vi menar dock att man inom traditionell internkommunikation, där det
linjära tänkandet finns, tenderar att fokusera på den förstärkande processen. För att få igenom
nya tankar förmedlar man dem nedåt i organisationen, när man stöter på motstånd erbjuder
teorierna mest att man fortsätter trycka nedåt på bred front. Här menar vi att teorierna bör
kompletteras för att finna ”bromsklossarna” och ge möjligheter till hävstångseffekter.
Dessa bromsklossar kan bestå av:

• Diffusa budskap från ledningen

I vår modell har vi förutsatt att ledningen i sin direktkommunikation ger entydiga
signaler vad gäller mission, vision, kärnvärden och positionering., då dessa delar
behandlas i Urdes modell. I praktiken är detta dock långt ifrån självklart och måste först
ses över.
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• Oklara associationer mellan produkt och varumärke

Även denna del ingår i Urdes modell och har behandlats i analysen

• Regionala differenser

En möjlighet är att den kooperativa tanken är mycket starkare i organisationens norra
regioner, där socialismen har ett starkare fäste. Vår intervju med Dahlsten på Konsum i
Funäsdalen bekräftar detta, tyvärr har vi dock inte haft tidsresurser att undersöka dessa
eventuella diskrepanser närmare. Lösningen kan här bestå i att antingen sätta in extra
resurser eller, om detta inte anses kostnadseffektivt, dela upp organisationen. Risken är
dock att den förhärskande inställningen i den avskilda delen av organisationen
permanentas och förstärks, vilket kan försvåra en senare inlemning.

• Demografiska differenser

Eventuellt kan man identifiera en demografisk grupp som ej följer företagets tankegångar,
ofta äldre medarbetare som arbetar i väl invanda spår. I Gröna Konsums fall kan vi tänka
oss att den kooperativa tanken är väl rotad hos den äldre personalen, att arbeta in ett
miljötänkande kan kräva stora resurser. Ett alternativ kan vara förtidspensionering för de
äldsta med adoptions problem. Risken för ”bad will” måste naturligtvis vägas in samt den
etiska aspekten, vilken vi inte ämnar behandla här.

• Enskilda motsträvare

Enskilda personer inom organisationen som motarbetar nya tankar kan få stor inverkan
om de påverkar andra i sin omgivning. David Jobber har föreslagit att man vid
implementering av en intern förändring kan segmentera personalen i tre kategorier
(Principles and practice of marketing David Jobber s.606):

Supporters: De som troligtvis vinner på förändringen eller är dedikerade till den.

Neutrals: De vilkas vinster och förluster balanserar varandra

Opposers: De som troligtvis förlorar på en förändring eller är opponenter.

När de tre grupperna är definierade skall man sedan nå dem med en intern marketingmix
individuellt anpassad för respektive grupp. Vi har dock valt att inte försöka vidareutveckla
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dessa tankegångar. Man kan alltså välja att antingen sätta in extra resurser för
motsträvarna eller att plocka bort dem från nyckelpositioner eller från organisationen.

• Bristande förståelse

Begreppet förståelse har vi hämtat ifrån managementlitteraturen. För att information skall
kunna nå ut tror vi att hela organisationen måste anpassas för detta, om strukturerna
motarbetar informationsspridning och förståelse blir de övriga åtgärderna tämligen
uddlösa. För att se hur förutsättningarna för en sådan organisation skall kunna skapas har
vi sett närmare på teorier om den lärande organisationen.

5.2 Att skapa förutsättningar för internmarknadsföring

När vi har undersökt hur vi kan identifiera och eliminera bromsklossar för
internmarknadsföringen skall vi nu se närmare på hur det generella företagsklimatet kan
förbättras för att skapa förutsättningar för en god internmarknadsföring. Målet är att det vi
benämner internkommunikation skall innebära mycket mer än förmedlandet av information,
personalen skall kunna uppleva passion för varumärket.

När vi började undersöka dessa tankar insåg vi att vi var tvungna att ge oss i kast med
organisationsteorier. Via Senge blev vi uppmärksammade på tankarna om den lärande
organisationen, dessa är dock mycket spretande och till och med definitionerna av den lärande
organisationen skiljer sig mycket. Eftersom denna del närmast kan ses som förslag till vidare
forskning, att sammankoppla den varumärkesorienterade organisationen med den lärande
skulle kräva en uppsats i sig, kommer vi att utgå från en bok med många tankar från ”de
stora” samt med egna goda förslag, detta för att ge en överblick.

Den bok vi har använt oss av är Sandbergs och Targamas Ett kompetens perspektiv på
organisationer. Nyckelbegreppet i denna bok är förståelse, människors förståelse av sitt
arbete och sin omvärld. Begreppet är likt Senges systemtänkande på det sätt att både
ledningen och personalen skall förstå det övergripande systemet. I stället för detaljstyrning
skall då företagsledare kunna leda genom idéer och visioner. (Sandberg, Targama 1998 sid
11)

Författarna säger att den traditionella synen på ledning har präglats av ett rationalistiskt
perspektiv. Den så kallade Top-down principen har inneburit att företagets ledare planerar
vilket arbete som skall utföras och hur det ska utföras. Med assistans från administrativa
specialister formulerar ledarna specifika regler och instruktioner om arbetet och överför sedan
dessa till medarbetarna genom en hierarki av auktoritet och ansvar (ibid s 23).
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I det rationalistiska perspektivet har man en dualistisk verklighetssyn, detta innebär att man
antar att det går att betrakta individ och verklighet var för sig. Detta betyder att man försöker
påverka människors handlande genom att påverka förutsättningarna för deras agerande, vilket
sker genom att man utformar regler eller rutiner, ändrar organisation eller belöningssystem.
Människornas förståelse kommer här att betraktas som en ”black box”(ibid s35).

Om man i stället ser på det tolkande perspektivet som författarna föreslår, så hävdas följande;
Människan styrs inte av de faktiska förutsättningarna i situationen utan hur hon tolkar och
uppfattar vad som är de faktiska förutsättningarna i situationen. Det här innebär att en
företagsledning som vill påverka skeendet i sitt företag inte bör nöja sig med att påverka
förutsättningarna, utan också påverka människors förståelse av vad dessa förändringar
innebär. I bland kan man även uppnå effekter utan att göra några förändringar i verksamheten,
utan i stället enbart påverka människors förståelse av de givna förutsättningarna (ibid s 36).

Vi konstaterade tidigare att den klassiska internkommunikationen kan ses som en vertikal
process, alltså ett slags top-down system. Detta är förenligt med det rationalistiska tankesättet,
man talar om för personalen vilka värderingar de bör ha och ställer ut belöningssystem
(befordran). Risken med detta tänkande är att personalen anammar företagets värderingar i
syfte att nå belöningen. Här har företaget fått personalen att återge värderingarna utåt men inte
att känna någon passion, för detta krävs förståelse. För att påvisa detta skall vi utveckla de
tankar om Gröna Konsums värderingar som vi framförde i analysen.

I Konsums fall kan vi konstatera att de flesta av intervjupersonerna på något sätt nämner
miljötänkandet. Dock sker detta utan någon konsekvens. Miljöprofil som kärnvärde är väl
inpräntat hos personalen men när man tvingas tänka ett steg längre och se miljöprofilen gå
igen i exempelvis målgrupp och personlighet faller det i samtliga fall. När intervjuobjekten
ombeds utveckla varför och för vem miljöprofilen är viktig ges vaga och spretande svar. Detta
kan kontrasteras till de personer som anser att kooperationen är ett kärnvärde, här kan man se
ett genuint engagemang. Kooperationstanken är intimt förknippad med socialdemokratin, en
politisk hållning som är den största i vårat land, och som människor under kooperativens
glansdagar stolt anslöt sig till. Dessa personer levde företagets värderingar.

Miljödebatten har pågått i Sverige sedan 70-talet och eskalerade kraftigt i slutet av 80-talet.
1988 kom miljöpartiet in i riksdagen och de flesta svenska företag fick kalkylera med att
miljömedvetna konsumenter var en kraft att räkna med. Under början av 90-talet kom Sverige
in i en kraftig recension och 1991 åkte miljöpartiet ut ur riksdagen. Det fanns naturligtvis en
mängd orsaker till detta, men händelsen kan hjälpa till att påvisa en poäng. De flesta av oss
ställer upp på ett övergripande miljötänkande, vi vill spara jorden till våra efterlevande. Lite
tillspetsat kan man dock se miljöhotet som ett ”lyx problem”, inte på grund av hotets allvar,
som naturligtvis är mycket stort, utan på grund av dess distans. Den kooperativa tanken var
samankopplad med den egna ekonomin, genom att följa dessa tankegångar hoppades man i
slutändan på en bättre privatekonomi. Miljötänkandet å andra sidan handlar mer om
uppoffringar. Konsumenter skall betala ett premium-pris för det generella välbefinnandet av
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mänsklighet och djur, samt en påstådd bättre hälsa som även den ter sig avlägsen i tid. Då de
flesta människor står sig själva närmast är det inte lätt att få dem att göra dessa uppoffringar,
framförallt inte om det råder lågkonjunktur. Spångberg, butikschef på Konsum i Kävlinge
säger att ”för kunna sälja miljövänliga produkter så måste priset vara exakt det samma som på
alternativen, en krona mer så väljs de bort”, om detta stämmer så riskerar hela konceptet att
falla eftersom ekologiska produkter kostar mer att framställa. Tanken om att
miljöprofileringens fördelar känns allt för avlägsna för konsumenten för att man skall vara
redo att göra uppoffringar stöds av Per Olow Sjödén, professor i omvårdnadsforskning vid
Uppsala universitet och Lars J Lundgren, docent i miljöhistoria vid Umeå universitet (TT
2000-12-07).

Vi har nu pratat om människor i generella termer, men detta gäller naturligtvis även för
personalen på Gröna Konsum. Går man med i Amnesty vill man avskaffa dödsstraff, dock
krävs ingen mer aktiv insats, genom att leva sitt liv som vanligt motsätter man sig inte
organisationens mål. Med miljöprofil är det dock en helt annan sak, för att leva denna vision
krävs både tid och pengar. Produkter blir dyrare, sopor ska sorteras, el ska sparas, kompost
kanske skall byggas, mulltoa?, solceller på taket?, det finns egentligen inga gränser för hur
långt man kan gå. Konsum har valt en vision som är mycket svår att leva, om man säger sig
ha en miljöprofil fast man inte löper hela linan ut verkar det inte gediget, och om man
försöker löpa linan ut blir man vad många skulle kalla en fanatiker.

Gröna Konsum har alltså valt en profil som det är svårt för personalen att leva, detta innebär
dock att förståelsen blir ännu viktigare. Med en linjär kommunikation är risken stor att
personalen får en betingad inlärning att om Gröna Konsums miljöprofilering repeteras som
kärnvärde finns möjligheten till belöning. När ledningen egentligen vill skapa en förståelse
varför man skall ha en miljöprofilering och få personalen att engagera sig. För att lyckas med
detta tror vi att Konsum måste försöka omdefiniera ”miljömänniskan”. I dag beskrivs ofta en
dylik person med suffix som, ”aktivist”, ”mupp”, ”tok”, eller andra starka eller nedvärderande
ord. I stället måste man kunna visa att man kan ha en miljöprofil utan att bli extrem. Man
visar personalen att om man köper miljömärkta varor, källsorterar och liknande moderata
miljöaktiviteter så har man full rätt att kalla sig för exempelvis ”miljö medveten” och vara
stolt och propagera för detta.

För att kunna föra ut denna förståelse nämner Sandberg och Targama fyra tillfällen då
människors förståelse särskilt tenderat att öka:

• Personliga konkreta upplevelser av någonting

Denna punkt bygger på att man lättare tar till sig tankegångar när man själv får ta del i att
upptäcka dem, i stället för att bara erhålla andrahandsinformation. Exempelvis skulle Gröna
Konsum kunna inleda ett försök där de anställda själva får prova på miljöanpassning i sina
hem, för att sedan följa upp med en utvärdering om den nytta de kan tänkas ha åstadkommit.
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• Känsloladdade upplevelser

Här försöker man följa upp det något torra processandet av information med en mer
känsloladdad upplevelse. Exempelvis genom att bjuda in en auktoritet på området som
personalen kan referera till. Vem som skulle vara en lämplig auktoritet på miljöområdet låter
vi dock vara osagt.

• Dialog med andra människor

När man har en dialog med andra människor tvingas man ofta att rannsaka sina egna åsikter,
det blir då svårare att vidhålla etablerade föreställningar som ej kan stå sig i konkurrensen.
Dessutom så erhåller man argument för att försvara de nya värderingarna. På Gröna Konsum
skulle man kunna ha ett miljöseminarium, där man har föreläsningar, studiebesök,
gruppdiskussioner och ovanstående miljöanpassningsprojekt.

• En färgstark symbolisk representation

Denna punkt kan närmast förklaras med ett varumärke, vilket Gröna Konsum redan har i form
av Änglamark och som vi har utrett i denna uppsats.

• Beakta individernas utgångsförutsättningar

Läroprocesser blir effektivast om man tar sin utgångspunkt i individernas nuvarande
förståelse och individualiserar tillvägagångssätten. Nackdelen är naturligtvis de ekonomiska
utgifterna.

Dessa punkter är det närmaste man kommer vad gäller implementering i Sandberg och
Targamas bok. Vi anser att konceptet förståelse och de tankar som ligger bakom väl passar in
i vår modell. Några briljanta råd för dess implementering har vi dock ej lyckats finna i den
litteratur vi läst. Tankarna om lärande och förståelse tenderar att hållas på en ganska abstrakt
nivå. Vi har inte tappat hoppet om en konkretisering av dessa koncept, men det är ett arbete
stort nog för en egen uppsats.

5.3 Passion i den varumärkesorienterade organisationen

Vår utgångspunkt i denna uppsats har varit Mats Urdes modell över den
varumärkesorienterade organisationen, vilken vi anser tar ett helhetsgrepp på varumärkets
funktion i organisationen. Modellen tar upp den vision och mission som behövs för att styra
företaget. I Urdes avhandling behandlas även begreppet passion, vi upplever dock att det finns
en brist i modellen, då personalen är till synes frånvarande. Som vi tidigare uttryckt tror vi
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inte att man kan bygga något externt som man ej byggt internt. Precis som alla andra delar i
modellen måste personalens inställning stämma överens med helheten. För att detta skall vara
möjligt räcker det dock inte med att säga åt personalen vad de skall tycka, man måste få dem
att förstå och anamma företagets värderingar. Om detta lyckas kan man skapa en passion hos
personalen för dessa värderingar och dess symbol, varumärket. När personalen sedan
kommunicerar med kunder och affärspartners uttrycker de samma värderingar som produkten,
vilket ger en enhetlig och trovärdig bild.

Figur 1,20 En passionskapande varumärkesorientering (bas Mats Urde, vår vidarutveckling)
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Strecket mellan positionering och kärnvärde är utplacerat för att betona att dessa måste gå
igen i organisationens vision och mission, detta understryks av att strecket korsar associations
begreppet. När detta är säkerställt har ledningen förutsättningar för att styra genom sin
mission och vision, för detta krävs dock ett annat kommunikationsbegrepp gentemot
personalen än det som används mot målgruppen.

Vi har i uppsatsen lanserat begreppet cyklisk kommunikation, vilket är en komplettering till
traditionell internkommunikationsteori och som vi anser har fördel i att det; betonar
dynamiken i företagets mission, påvisar marknadsorientering och understryker de interna
värderingsglapp som kan uppkomma och därmed förespråkar en platt organisation. Begreppet
anger även de tillväxtbegränsningar som uppkommer vid en missionsförändring genom de
interna värderingsglappen. Genom att angripa dessa bromsklossar tror vi att ledningen ökar
sina möjligheter att få ut sitt budskap i organisationen. Elimineringen av dessa bromsklossar
syftar ytterst till att skapa en förståelse hos personalen för de värden som företaget står för.

Begreppet passion är utplacerat så att det knyter samman personalcirkeln med varumärket.
För att personalen ska känna en passion för varumärket, vilket symboliserar organisationens
värderingar, måste de leva dessa värderingar.

På den andra sidan har personalen kopplats ihop med produkten genom något som vi kallar
värderingsaffinitet. Detta innebär att för att en anställd skall kunna sälja en produkt på ett
trovärdigt sätt så måste denne sända samma signaler som produkten. Självklart måste alla
delar i modellen gå igen i personalens kommunikation med kunden, men med denna
anknytning vill vi konkretisera den faktiska försäljningen av produkten. Allt för ofta träffar
man på säljare som varken känner tillräckligt för produkten eller identifierar sig med den. De
som ofta lyckas bra med identifieringen är lyxindustrin. Expediter med en månadslön på 14
000 agerar ut exklusivitet och snorkighet som hos en tänkt överklass, föga lockande anser
somliga, men de når bevisligen sin målgrupp. Även i nischbranscher brukar man kunna finna
denna identifiering, det kan vara mycket intressant att studera samspelet mellan säljare och
kund i en butik för teknik eller dataspel och se hur de förenas i sitt gemensamma intresse.
Detta kan tyckas vara likt passionen för varumärket, vilken naturligtvis även den kan finnas i
dessa fall. För att se skillnaden kan man tänka på ett diamanthalsband eller ett nydanande
teknisk produkt, vilka kan tjäna som objekt för identifiering oavsett märke. Passionen för
varumärket omöjliggörs dock med största sannolikhet om värderingsaffinitet saknas. I
dagligvaruhandeln med sina low-involvement produkter är det förstås svårt att uppnå något
som liknar denna produktidentifiering. Vi anser dock att det är mycket viktigt att arbeta med
de konkreta försäljningstillfällena, detta är lejonparten av den kontakt som kunden har med
exempelvis en matbutik och alltså ett kritiskt kommunikationstillfälle.

Urdes modell tar sin utgångspunkt i positionering och kärnvärden, vilka sedan förs ut i
organisationens delar. Vi har nu understrukit att dessa måste föras ner till organisationens
rötter för att där kultiveras. När organisationens värderingar är förankrade hos personalen är
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de redo att kommunicera dessa till kunder, genom en passion för varumärket och en
identifiering med produkten.

5.4 Förslag för framtida forskning

Syftet med vår uppsats har varit att, med hjälp av ett illustrationsfall, se hur giltig teorin om
varumärkesorienterade företag är när det gäller att motivera personalen. Vi fann även
motivationsbrister vilka ej kunde förklaras inom ramarna för denna teori. Vi koncentrerade
oss därefter på vårat utökade syfte, att se ifall vi kunde finna en väg att utveckla teorin. Detta
anser vi att vi har gjort på ett förtjänstfullt sätt när vi fört in personalen och nödvändigheten av
deras samstämmighet med helheten. För att utformningen vi har valt på modellen skall kunna
bekräftas krävs dock vidare studier av dess giltighet.

Vårt skrivande förde även in oss på ett annat spår. När vi i teoriavsnittet beskrev
internkommunikation trodde vi att dessa teorier skulle vara tillräckliga för att kommunicera
med personalen. Vi märkte dock att vi inte lyckades hitta tillräckliga möjligheter för att
motivera de anställda till att känna passion för varumärket. Våra tankar om cyklisk
kommunikation är högst explorativa och vi gör ej anspråk på att ha funnit någon komplett
teori. Vi hoppas dock att vi kan ha gett uppslag till att försöka vidare studera hur man kan
skapa passion i en organisation. Vi arbetade utifrån tankar om lärande organisationer och tror
att vi har funnit ett intressant spår. Som vi ser det skulle den kanske mest intressanta
fortsättningen på vår uppsats vara att försöka göra någon form av symbios mellan den
varumärkesorienterade organisationen och den lärande.
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Bilaga 1 Intervjumall

Miljöchef

Kärnvärden, positionering

• Vilka är Konsums och Änglamarks kärnvärden?
• Vad gör man för att särskilja sig från konkurrenterna?

Varumärke

• Hur tror ni att Gröna Konsumenterna uppfattar logotyp och namn?
• Är Änglamark ett starkt varumärke?

Produkt

• Hur specialutbildar ni personal?
• Säljer ni halv och helfabrikat?
• Hur försöker ni övertyga kunderna i butiken?
• Kategorisättning, jmfr Kävlinge och konceptbutikerna

• Hur går det att kombinera lågpris (blåvitt) med premiumpris och miljöprofilering
(Signum och änglamark), vilken balans eftersträvas?

Kvalitet

• Tror ni att Gröna Konsum och Änglamark står för kvalitet i konsumenternas ögon?

Målgrupp/kommunikation

• Vilken är Gröna Konsums och Änglamarks huvudsakliga målgrupp?
• Tror ni att människor har god kännedom om Gröna Konsum och dess värden, Änglamark,
• Segment skillnader, tror ni att Gröna Konsum har samma innebörd i olika åldrar, kön,

socialklasser, vilka olikheter finns?
• Hur försöker ni förmedla ert budskap, PR, reklam, egna produkter, personal
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• Internkommunikation, tror ni det finns medvetenhet om Gröna Konsums värden ut i
organisationens fingerspetsar, hur försöker ni föra ut dessa värden till personalen?

• Regionala skillnader, jämför Skåne, Stockholm och Norrland?
• Hur kommuniceras Gröna Konsums och Änglamarks värden till Butikschefer

Personlighet

• Kan man tänka sig Gröna Konsum som en person, i så fall:
• Hur uppfattar du Änglamark och hur tror du att personalen uppfattar den?
• Hur skulle han/hon vilja visa sig utåt?
• Anser du att det finns en särskild Kultur hos Gröna Konsum som inte finns på andra

företag?
• Vilken typ av relation har du till Gröna Konsum?

Vision och Mission

• Vad vill ni uppnå med varumärket i framtiden?

Butik chef

Kärnvärden, positionering

• Vilka är Gröna Konsums och Änglamarks kärnvärden?
• Vad gör man för att särskilja sig från konkurrenterna?

Varumärke

• Hur tror ni att konsumenterna uppfattar logotyp och namn?
• Är Gröna Konsum och Änglamark ett starkt varumärke?

Produkt

• Hur specialutbildar ni personal?
• Säljer ni halv och helfabrikat?
• Hur försöker ni övertyga kunderna i butiken?
• Kategorisättning, jmfr Kävlinge och konceptbutikerna
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• Hur går det att kombinera lågpris (blåvitt) med premiumpris och miljöprofilering
(Signum och änglamark), vilken balans eftersträvas?

Kvalitet

• Tror ni att Gröna Konsum och Änglamark står för kvalitet i konsumenternas ögon?

Målgrupp/kommunikation

• Vilken är Gröna Konsums huvudsakliga målgrupp?
• Tror ni att människor har god kännedom om Gröna Konsum och dess värden, Änglamark,
• Segment skillnader, tror ni att Gröna Konsum har samma innebörd i olika åldrar, kön,

socialklasser, vilka olikheter finns?
• Hur försöker ni förmedla ert budskap, PR, reklam, egna produkter, personal
• Internkommunikation, tror ni det finns medvetenhet om Gröna Konsums värden ut i

organisationens fingerspetsar, hur försöker ni föra ut dessa värden till personalen?

Personlighet

• Kan man tänka sig Gröna Konsum som en person, i så fall:
• Hur uppfattar du Änglamark och hur tror du att personalen uppfattar den?
• Hur skulle han/hon vilja visa sig utåt?
• Anser du att det finns en särskild Kultur hos Gröna Konsum som inte finns på andra

företag?
• Vilken typ av relation har du till Gröna Konsum?

Vision och Mission

• Vad vill ni uppnå med varumärket i framtiden?

Butiksanställd

• Hur länge har du arbetat på Gröna Konsum?
• Vad är dina arbetsuppgifter?
• Trivs du med ditt arbete ?
• Upplever du att det under din tid på Gröna Konsum har skett någon omprofilering, vilken?
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• Stämmer den bild du hade av Gröna Konsum innan du började arbeta med den bild du har
nu?

• Har du erhållit någon utbildning/information från Gröna Konsum/KF, beskriv

Kärnvärden, positionering

• Vilka är Gröna Konsums och Änglamarks kärnvärden?
• Vad gör man för att särskilja sig från konkurrenterna?

Varumärke

• Hur tror ni att konsumenterna uppfattar logotyp och namn?
• Är Gröna Konsum och Änglamark ett starkt varumärke?

Kvalitet

• Tror ni att Gröna Konsum och Änglamark står för kvalitet i konsumenternas ögon?

Personlighet

• Kan man tänka sig Gröna Konsum som en person, i så fall:
• Hur uppfattar du Änglamark och hur tror du att personalen uppfattar den?
• Hur skulle han/hon vilja visa sig utåt?
• Anser du att det finns en särskild Kultur hos Gröna Konsum som inte finns på andra

företag?
• Vilken typ av relation har du till Gröna Konsum?

Målgrupp

• Vilken är Gröna Konsums huvudsakliga målgrupp?
• Tror du att Gröna Konsum kommer att bli/förbli ett framgångsrikt företag, varför?


