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Denna uppsats syftar till att redogöra för hur verksamheter manifesterar deras 

varumärkesidentitet via deras hemsida. Litteraturgenomgången för undersökningen baserar 

sig på begreppet varumärkesidentitet och lyfter fram modeller och teorier relaterade till 
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Ordlista 

Då majoriteten av litteraturen som har använts till studien är skriven på engelska men denna 

studie är skriven på svenska kommer en del centrala begrepp att presenteras på engelska med 

en tillhörande svensk version av ordet i nedanstående tabell. 

Tabell 1: Ordlista 

Engelskt begrepp Svensk version 

Brand identity Varumärkesidentitet 

Brand image Varumärkesbild 

Brand management Varumärkeshantering 

Brand assets Varumärkestillgångar 

Brand equity Varumärkeskapital 

Brand essence Varumärkeskärna 

Brand awareness Varumärkesmedvetenhet 

Brand recognition Varumärkesigenkänning 

Brand recall Varumärkesminne 
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1 Introduktion 

Detta inledande kapitel har som syfte att ge en inblick och en bakgrund i det ämne som 

behandlas i denna uppsats. Hädanefter presenteras problemområde, syfte och 

forskningsfråga, samt en avgränsning för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Identifiering har varit en del av det sociala samhället i flera tusen år, för att skapa ett 

varumärke och skilja sig från de andra. Airey (2010) berättar om detta och nämner bönder 

som länge har identifierat sina boskap med sitt egna märke på djuren, och stenhuggare som 

mejslar in sitt emblem eller varumärke i stenen. Detta har över tid utvecklats och blivit en 

central del i hur verksamheter presenterar sig idag. I samband med detta har uppkomsten och 

den ökade användningen av internet gjort det allt viktigare för verksamheter att förmedla en 

stark varumärkesidentitet. 

 

Aaker (2008) beskriver varumärke som en möjlig chans till att konkurrera i dagens produkt 

och servicemarknad. Därigenom för Aaker fram att det är strategiskt väsentligt med att 

utveckla, definiera och utnyttja varumärkestillgångar. Med tanke på det breda utbud som finns 

idag i produkt- och servicemarknaden ställs konsumenter inför flera val. Dessa val kan 

komma att avgöras utifrån olika faktorer varav en av dem kan vara verksamhetens hemsida 

och hur de väljer att utnyttja sitt varumärke för att urskilja sig från konkurrenterna.  

 

Melewar och Karaosmanoğlu (2008) nämner att konsumenter ofta skapar en stark betydelse 

av och ett starkt band till varumärken och ser det som själva organisationen. Detta band eller 

den relation som konsumenten skapar till varumärket leder, från kundens sida, till en 

varumärkeslojalitet. Med skapandet av denna varumärkeslojalitet skapar konsumenten sig 

förväntningar på varumärket i form av exempelvis bra produkter och pris. Hatch och Schultz 

(2008) berättar att konsumenter ofta använder varumärken för att skapa sig en identitet för sig 

själv eller andra. Exemplet de presenterar i koppling till detta är att en konsument kan referera 

sig själv och andra till “Apple-människor”. Konsumtionen och användandet av Apples 

produkter har då lett till att deras varumärke har blivit en del av konsumentens identitet. 

Vidare kan organisationer med hjälp av en hemsida bibehålla den relation som de skapar till 

konsumenten. Hemsidan är på så sätt ett hjälpande medium för organisationen att förmedla 

sin varumärkesidentitet och bevara den varumärkesbild som kunden har skapat sig (Melewar 

& Karaosmanoğlu, 2008). 

1.2 Problemområde 

Som marknaden ser ut idag är det, för verksamheter, viktigt att skapa och bibehålla en 

varumärkesidentitet. Enligt Mindrut, Manolica och Roman (2015) är nödvändigheten av en 

stark varumärkesidentitet självklar och endast en bra produkt är inte tillräckligt. 

 

Under de senaste åren har e-handeln ökat med en stor andel. Europeiska Kommissionen 

(2021) presenterar statistik på en ökning av internetanvändare som har beställt varor eller 

tjänster för privat bruk via internet från år 2015 till år 2020 i de europeiska länderna. Som 



Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor Bejtula och Cederholm 

– 8 – 

följd av denna ökning blir det viktigare för verksamheter att profilera sig och förmedla den 

varumärkesidentitet som de önskar, för att bidra till en överensstämmande varumärkesbild hos 

konsumenterna. 

 

Utöver detta har Covid-19 pandemi även orsakat en ökning inom e-handeln. Exempelvis 

presenterar Grashuis, Skevas och Segovia (2020) att internethandeln för livsmedel har ökat 

från 3-4% till 10-15% under Covid-19 pandemin. 

 

Den ökade betydelsen för e-handel skapar ett intressant och aktuellt problemområde för hur 

verksamheter manifesterar sin varumärkesidentitet på sin hemsida för att nå ut till den ökade 

kundbasen, samt differentiera sig från konkurrenterna. 

1.3 Syfte 

Airey (2010) förklarar att konsumenters val av produkter ofta baseras på deras uppfattade 

värde och inte det faktiska värdet. Då en verksamhets varumärkesidentitet lägger en stor 

grund till detta uppfattade värde och förmedlar, till konsumenter, en viss uppfattning om 

verksamheten är det ett intressant forskningsämne inom e-handeln. Det huvudsakliga syftet 

med studien är att göra en djupdykning i och skapa en förståelse kring varumärkesidentitet, 

för att sedan genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur verksamheter arbetar med att 

manifestera varumärkesidentiteten via deras hemsidor. Att undersöka vad på en hemsida som 

är centralt i verksamheters arbete med att förmedla sin varumärkesidentitet via sin hemsida är 

ett av huvudmålen i denna studie. Därefter är syftet att bidra med kunskap till den existerande 

forskningen inom ämnet. 

1.4 Forskningsfråga 

• Hur manifesterar verksamheter sin varumärkesidentitet via sin hemsida, gentemot 

besökare? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie behandlar innehåll som verksamheter manifesterar på sin hemsida för att 

förmedla sin varumärkesidentitet gentemot besökare. De aspekter inom varumärkesidentitet 

som studien går in i djupet på är varumärkeskapital, kärnvärderingar och logotyp. Sådant som 

kan kopplas till varumärkesidentitet men som verksamheter arbetar med utanför hemsidan och 

som inte är inkluderat i denna kommer inte att vara centralt i studien. Exempel på sådant som 

ingår i varumärkesidentitet men inte på hemsidan är kontorsmaterial, paketering, skyltning, 

kläddesign och marknadsföring utanför hemsidan. Dessa fem aspekter behandlas, bland andra, 

i en studie av Mindrut, Manolica och Roman (2015). I studien undersöks komponenter i 

varumärkesidentiteten och sedan rangordnas hierarkiskt utifrån hur väsentliga de är utifrån 

deras påverkan på varumärkesidentiteten. 

 

Litteraturgenomgången i studien kommer inte att behandla tekniska aspekter av hemsidor, i 

stället kommer litteraturen att behandla varumärkesidentitet och centrala begrepp kring detta. 
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I resultatet och intervjufrågorna kommer de mer tekniska aspekterna in och det presenteras 

hur verksamheter arbetar med sin hemsida för att manifestera sin varumärkesidentitet. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel behandlas litteraturgenomgången för denna undersökning. Samt redogörs 

teorier och ramverk. En tabell över litteraturgenomgångens koppling till empirin presenteras 

även. 

2.1 Varumärkesidentitet 

Kapferer (2012) beskriver varumärke som en vision för skapandet av produkter och service 

under ett namn. Visionen och dess huvudsakliga tro och dess kärnvärderingar kallas för 

identitet. Varumärkesidentitet utgör ett av två verktyg inom varumärkeshantering enligt 

Kapferer (2012) och specificerar fasetter av varumärkets unikhet och värde. Kapferer (2012) 

menar även på att konceptet av varumärkesidentiteten är nytt och grundades i Europa, samt att 

dess väsentlighet har hädanefter vuxit med åren och spridit sig som ett globalt begrepp. 

 

I den första amerikanska utgåvan relaterad till begreppet varumärkeskapital av Aaker, 1991, 

ingick inte identitet under begreppet varumärkeskapital eller konceptet av varumärkesidentitet 

för övrigt. Sju år senare, under 1998, nämns det kort i några få meningar av en författare vid 

namn Keller. Idag är majoriteten av avancerade marknadsföringskampanjer baserade på 

varumärkesidentiteten (Kapferer, 2012).  

 

Varumärkesidentitet kan enligt Aaker (2008) ses som en samling av varumärkesassociationer 

bundna till verksamheten för att kunna uppnå skapandet och upprätthållande av en god extern 

varumärkesbild. Varumärkesidentiteten visar även på en klarhet och en disciplin från 

verksamheten i skapandet av en strategi, där varumärkesidentiteten har en roll att spela. 

Dessutom är det inte alltid i verksamhetens intresse att försöka lämna avtryck på alla dess 

varor eller tjänster då det kan vara självskadande för verksamheten i vissa fall. I stället borde 

verksamheten främst använda sig av varumärkesidentiteten i den kontext där den hör till 

(Aaker, 2008).  

2.2 Varumärkeskapital 

Varumärkesidentitet grundar sig i verksamheters ansvar för skapandet av en produkt med 

unika egenskaper, men dessutom hur en verksamhet arbetar för att identifiera sig själv. 

Dessutom grundar det sig i användningen av varumärkesmarknadsföring för att kommunicera 

verksamhetens identitet och värde till konsumenter och andra aktörer (Nandan, 2005). Aaker 

(2008) redogör för tre varumärkestillgångar som tillsammans bildar varumärkeskapital. Dessa 

tre varumärkestillgångar är följande: varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer. Dessa tre begrepp är till stor fördel gentemot konkurrenter, anser 

Aaker (2008), och bör aktivt hanteras i verksamheten. 

2.2.1 Varumärkesmedvetenhet 

Den första av varumärkestillgångarna, varumärkesmedvetenhet, tilldelar varumärket en 

familjär känsla. Människor gillar familjära saker och därav kan det vara av intresse att 
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investera i detta. När människor lockas till något de känner sig trygga med kan det leda till en 

konkurrenskraftig fördel. Varumärkesmedvetenhet kan även bidra med en känsla av närhet 

och engagemang. Resonemanget bakom att varumärkesmedvetenhet ger en fördel gentemot 

konkurrensen är att om en individ kommer ihåg ett varumärke, borde det finnas en anledning 

till detta. Om en kund bestämt sig för att den ska köpa något är nästa steg i processen att 

bestämma sig för vilket varumärke den vill handla av. I det läget kan det sedan bli avgörande i 

köpet, beroende på hur pass stark verksamhetens varumärkesmedvetenhet är, om kunden 

väljer och köpa av just det varumärket. Dock kan det vara väldigt svårt att skapa 

varumärkesmedvetenhet då det redan finns dominerande namn ute på marknaden (Aaker, 

2008).  

 

I en studie genomförd av Aaker (2008) utfrågades människor om hur många varumärken som 

de kände till. I denna studie kände människorna till ett genomsnitt av 28 varumärken var, där 

85% av alla varumärken var minst 25 år gamla och 36% av varumärkena var minst 75 år 

gamla. En verksamhet kan agera på olika sätt för att uppnå varumärkesmedvetenhet, 

exempelvis erbjuda produkter inom många olika marknadskategorier för att nå ut till fler 

kundgrupper. Ett annat sätt är att undvika de normalt förekommande medierna och istället 

fokusera på event, provtagningar eller kampanjer (Aaker, 2008).  

 

Keller (2008) lyfter upp två viktiga begrepp inom varumärkesmedvetenhet som är 

varumärkesigenkänning och varumärkesminne. Varumärkesigenkänning beskrivs av Keller 

(2008) som kundens förmåga att kunna känna igen varumärket på plats. Detta betyder att när 

en kund besöker en affär känner den antingen igen produkten och varumärket sedan tidigare 

eller har kunden inget minne av en sin tidigare interaktion med varumärket. Det andra 

begreppet, varumärkesminne, handlar om kundens förmåga att kunna ta fram varumärken när 

den enbart tilldelas en kategori. Detta kan exempelvis innebära att kunden ska nämna ett 

sportmärke, och att kunden utifrån sin förmåga tar fram det som den själv minns. Keller 

(2008) fortsätter med att beskriva skapandet av varumärkesmedvetenhet precis som Aaker 

(2008), att igenkänningen av ett varumärke ökar vid skapandet av varumärkesmedvetenhet. 

Detta genom att fortsätta exponera kunden till varumärket, antingen genom att få se eller höra 

om varumärket (Keller, 2008).  

2.2.2 Varumärkeslojalitet 

Den andra varumärkestillgången, varumärkeslojalitet, handlar om motståndet för att byta 

varumärke. Chernatony och McDonald (2003) beskriver varumärkeslojalitet som ett mått för 

att se hur pass bunden konsumenten är till varumärket. Varumärkeslojalitet består av ett flertal 

faktorer som kan förändra konsumentens syn på verksamheten, exempelvis varans eller 

tjänstens kvalite, varumärkets uppfattade värde, varumärkets ståndpunkter i frågor, hur pass 

trovärdiga de är eller engagemanget som verksamheten visar mot sina kunder (Chernatony & 

McDonald, 2003). Aaker (2008) ser varumärkeslojalitet både som ett hinder och en säkerhet. 

Varumärkeslojaliteten kan ses som en säkerhet då trots att det finns verksamheter som ebjuder 

bättre produkter och tjänster, väljer konsumnetarna att fortsätta köpa från samma verksamhet. 

Detta skapar dessutom ett hinder för övriga verksamheter att locka till sig vissa kunder då 

varumärkeslojaliteten är stark. Motståndet till att byta varumärke kan bero på ett antal olika 

faktorer, exempelvis vanor, då människor inte vill ändra på rutiner, eller preferenser, då vissa 

människor genuint gillar varumärket på grund av dess symbol, värderingar eller tidigare 

erfarenheter. Genom att ha god varumärkeslojalitet får verksamheten en stor hållbar fördel 

gentemot konkurrensen. Fördelarna är bland annat att marknadsföringskostnaderna minskar 

då kunderna blir enklare att hålla kvar då den familjära känslan kan kännas bindande. En 
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annan fördel med varumärkeslojalitet är att en stor och bred kundbas ger ett intryck av en 

verksamhet som är acceptabel, framgångsrik och arbetar med service backup (Aaker, 2008). 

2.2.3 Varumärkesassociationer 

Den tredje tillgången som Aaker (2008) nämner i varumärkeskapitalet är 

varumärkesassociationer. Varumärkesassociationer är allt som direkt eller indirekt kan 

kopplas till konsumentens minne av varumärket. Produktattributer och kundförmåner är något 

som är väldigt relevant inom varumärkesassociationer då dessa är anledningar för kunden till 

att handla av verksamheten och är dessutom en underliggande faktor till varumärkeslojalitet. 

Dock tillkommer problematik med sådana associationer då dessa kan göra verksamheten 

sårbar för innovation då de är bundna till associationerna. Dock har de påvisats att 

varumärkesassociationer har lyckats bedriva framgångsrika verksamheter (Aaker, 2008).  

 

Keller (2008) lyfter fram två faktorer som stärker associationer till vilken information som 

helst, dessa faktorer är dess personliga relevans gentemot kunden och regelbundenhet som 

den presenterar över tid. Keller (2008) framför även två former av varumärkesassociationer 

vilket är önskvärdhet och leverabel. Önskvärdhet förknippas främst med konsumenterna 

genom effektivitet, pålitlighet och trygghet, och kan sammanfattas som hur pass relevanta, 

distinkta och pålitliga kunden finner varumärkesassociationerna. Leverabel grundar sig i tre 

faktorer som är den förmåga som en produkt har eller potentiellt kan ha att uppnå dess 

utförande, dess kommunikationsförmåga av det uppnådda utförandet och dess hållbarhet av 

exekveringen över tid Keller (2008). 

2.3 Aakers tre-stegsmodell 

Aaker (2008) grundar skapandet till en stark varumärkesidentitet utifrån tre viktiga steg vilka 

är följande: Vad varumärket står för, kärnidentieten och varumärkeskärnan. 

2.3.1 Vad varumärket står för 

I det första steget i modellen av Aaker (2008), vad varumärket står för, belyser han att 

verksamheter bör skapa sex till tolv associationer som de vill ska bindas till varumärket. 

Startskedet för processen är sedan att med hjälp av dessa associationer ta fram nya 

associationer bundet till vad verksamheten kan om kunder, konkurrens och 

verksamhetsstrategier. Aaker (2008) uppskattar att 50 till 100 associationer kan göras för ett 

“business to business” serviceverksamheter. Dessa associationer kategoriseras sedan i grupper 

där varje grupp tilldelas ett samlingsnamn som framöver arbetas med självständigt. Genom 

dessa samlingar kan verksamheten sedan reflektera över vad det är för värderingar som 

exempelvis kunderna eftertraktar och utifrån detta skapa en strategi. Sedan är målet med 

varumärket att skapa en profil av kunderna som matchar den nya strategin (Aaker, 2008). 

Keller (2008) lyfter fram att associationer som binder ett varumärke till viss information, och 

hur pass starkt detta bindande är, utgår från personlig relevans och hur pass konsistent 

verksamheten är med att presentera kopplingen till informationen som verksamheten vill 

binda varumärket med.   
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2.3.2 Kärnidentitet 

Det andra steget som Aaker (2008) behandlar i modellen handlar om kärnvärderingar hos 

verksamheten. Collins och Porras (1996) definierar kärnvärderingar som limmet som håller 

ihop verksamheten under dess tillväxt, decentralisering och diversifiering. Kärnvärderingar 

förblir oförändrade medan verksamhetsstrategier ständigt förändras efter världen och 

samhället. Sedan nämner Aaker (2008) att efter det att verksamheten har funnit de element 

som tillhör varumärkesidentiteten är det viktigt att de kategoriserar och prioriterar de mest 

väsentliga och potentiellt effektfulla elementen, vilka sedan kommer att klassas som 

kärnelementen för identiteten. Dessa kärnelement är de främsta och mest kritiska elementen 

för skapandet av varumärkesidentiteten, då de kommer att vara fokuset för investeringarna 

som görs för varumärket. Dessutom kommer elementen att hjälpa verksamheten att bygga en 

utökad identitet som kommer att användas för att definiera varumärket, samt göra val gällande 

kompatibla program och handlingar för varumärket. För att uppnå utvecklande av 

kärnidentiteten och den utökade identiteten skall fyra kriterier vara uppfyllda (Aaker, 2008): 

 

• Resonemang med den eftersökta marknaden 

Marknaden styrs främst av kunderna och det är därför av vikt att verksamhetens 

identitet ligger i linje med kundernas värderingar. Därav är det viktigt att få kunderna 

att förstå sig på och relatera till verksamheten över tid i stället för att enbart driva på 

det som får kunderna till och handla. Således ska verksamheten ha emotionella 

förmåner tillsammans med funktionella fördelar i åtanke (Aaker, 2008).  

 

• Urskilja sig från konkurrensen 

Aaker (2008) påpekar hur viktigt det är för verksamheter att urskilja sig. Några 

urskiljningar av verksamhetens varumärke gentemot andra är viktigt för att visa på hur 

verksamhetens varumärke differentierar sig från de resterande (Aaker, 2008). 

 

• Erbjud likhet där konkurrenterna har övertygande övertag mot dess kunder 

Det är inte alltid viktigast för verksamheter att vara ledande eller bäst i alla kategorier i 

jämförelse med konkurrenterna. Utan målet är ibland att vara tillräckligt nära 

konkurrentens övertag så att det inte är speciellt relevant för köparen och avgöra sitt 

köp utifrån det minimala övertaget (Aaker, 2008). 

 

• Reflektera strategin och verksamhetskulturen 

Verksamhetens varumärke bör stödja dess strategier, speciellt då förändringar kan ske 

internt som följd av att en varumärkesbild ändras. Då bör varumärkesidentiteten 

genomsyras av den förändrade varumärkesbilden. Varumärkesidentiteten har även 

som krav att stödja verksamhetskulturen och värderingarna som verksamheten har för 

att kunna upprätthålla ett gott varumärkeslöfte gentemot kunderna (Aaker, 2008).  

 

En förståelse av kärnvärderingar, speciellt värderingar som är viktiga för kunder, är en stor 

del till arbetet mot att behålla kundnöjdhet och kundlojalitet. Över tid kommer kunder att 

uppskatta verksamhetens kärnvärderingar, vilket kommer att leda till en förbliven lojalitet då 

kunder kommer att få en ökad förståelse för verksamheten (Chernatony & McDonald, 2003).  

2.3.3 Varumärkeskärna 

Kärnidentiteten sammanfattar en varumärkesvision men är även användbar för att få ett större 

fokus på skapandet av varumärkeskärnan. Varumärkeskärnan är det tredje steget i modellen 
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av Aaker (2008) och beskrivs som en enda tanke som beskriver verksamheten och ska 

återspegla internt hur verksamheten är. Varumärkeskärnan kan dock ibland återspeglas externt 

men det är inte ofta förekommande. Meningen med att ha en stark varumärkeskärna är att 

fastställa en varumärkesidentitet utifrån ett annorlunda perspektiv för att sedan presentera 

identiteten internt för att informera och inspirera. En ståndpunkt som varje varumärkeskärna 

har är att den antingen ska lägga fokus på vad varumärket innebär eller vad det kan tillföra för 

värde för kunderna (Aaker, 2008). 

2.4 Wheelers varumärkesidéer 

Som komplement till Aakers tre-stegsmodell kommer Wheelers varumärkesidéer att användas 

för att skapa en djupare förståelse om framför allt associationer och kärnvärderingar. Wheeler 

(2013) beskriver idéer som nyckeln till en kreativ process oavsett storleken på verksamheten. 

Dessa idéer visar på i vilket stadie som varumärketsidentitetens engagemang är vid. Stadierna 

innefattar: entreprenöriell satsning, skapandet av en produkt eller service, ompositionering av 

ett varumärke eller arbete med en sammanslagning. Wheeler (2013) lyfter fram nio idéer som 

bidrar till varumärkesidentitet vilka är följande:  

 

• Vision 

Vision innefattar idéer, verksamhet, produkter och tjänster. Förmågan att se och 

föreställa sig saker som andra inte kan se och leverera saker som andra verksamheter 

inte trodde var möjliga. Genom att skapa en vision tar verksamheten fram ideer om 

hur de kan tydliggöra sin varumärkesidentitet och deras engagemang (Wheeler, 

2013).  

 

• Syfte 

De främsta varumärkena står för någonting. Detta kan vara allt från en enorm idé, 

strategi, en röst som urskiljer sig eller möjligtvis en samling av värden. Symboler är 

grundsten i detta och blir bara mer effektiva desto mer de används och vid förståelsen 

för vad de står för. Syftet går sällan fort att implementera utan det är snarare någonting 

som utvecklas med tiden (Wheeler, 2013). Keller (2008) använder sig också av ordet 

syfte och anser det finnas två kategorier som varje varumärke kan associeras med 

gällande syfte. Bland dessa kategorier är varumärkets innehåll antingen deskriptiv 

eller övertygande (Keller, 2008).  

 

• Autenticitet 

Som ett psykologiskt begrepp kan autenticitet beskrivas som självkunskap och 

beslutsfattande relaterat till denna självkunskap. Verksamheter som vet vad de står för 

och vilka de är har en utgångspunkt i identitetsprocessen som anses vara stark. Detta 

kommer medföra att skapandet av varumärken enklare blir hållbara och genuina 

(Wheeler, 2013).  

 

• Sammanhang 

Oavsett om en kund väljer att använda en produkt eller service bör den alltid kännas 

familjär för kunden och erfarenheten av den borde uppnå den familjära känslan. 

Sammanhang är kvaliteten som får alla delar av produkten eller servicen att kännas 

som en helhet och relevant för kunden. Huvudsyftet med sammanhang är att bygga 

tillit, vårda lojalitet och glädja kunden (Wheeler, 2013).   
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• Differentiering 

För verksamheterna idag räcker det inte med att enbart vara olik sina konkurrenter, 

eftersom marknaden idag är fylld med verksamheter som marknadsför och synliggör 

sig. Därför är det viktigt för verksamheterna att själva gå ut och förmedla hur de 

differentierar sig från sin konkurrens. Detta för att skapa en förståelse hos 

konsumenterna om varför de just ska välja just den verksamheten (Wheeler, 2013).  

 

• Flexibilitet 

För att en verksamhet ska kunna uppnå innovation behövs flexibilitet. Då framtiden 

aldrig är förutbestämd går det inte att veta vad som är planerat för verksamheten. Detta 

gäller exempelvis, produkter eller tjänster som verksamheten erbjuder, vilka 

kommunikationsmedel som används eller hur verksamheten väljer att köpa in varor. 

För att uppnå en position där verksamheten kan vara flexibel på marknaden behövs det 

flexibla varumärkesidentitetssystem (Wheeler, 2013).  

 

• Hållbarhet 

För att skapa och upprätthålla en varumärkesidentitet krävs god hållbarhet. Då 

teknologi, livsstilar och vetenskap är i konstant rörelse och förändras bör 

verksamheten vara med i denna förändring för att fortsätta vara relevanta hos 

konsumenterna. Genom att varumärket och varumärkesidentiteten följer med denna 

utveckling skapar det en familjär känsla hos kunderna (Wheeler, 2013).   

 

• Engagemang 

verksamheter måste konstant hålla fokus på att skydda och hantera sina tillgångar, 

varav dessa tillgångar kan inkludera varumärkesnamnet, varumärket, verksamhetens 

interna marknadsföringssystem och försäljning. Därav är det viktigt för verksamheten 

att dessutom tillföra dess anställda med medel för att kunna uppnå sin fulla potential 

(Wheeler, 2013).    

 

• Värde 

Hållbarhet är ett samtalsämne som oundvikligt har kommit upp bland många av 

verksamheternas agendor och har lett till en ny dimension i diskussioner gällande 

konsumenter. Enligt Wheeler (2013) är affärsmodellen som alla varumärken bör 

upprätthålla enligt följande: socialt ansvar, miljömedvetenhet och lönsamhet. Denna 

modell tillsammans med allt från paketering till hemsidor är en del av 

varumärkesidentiteten, vilket i sin tur skapar värde (Wheeler, 2013). 

 

Kapferer (2012) anser att en verksamhets vision, kärnvärderingar och huvudsakliga tro kallas 

identitet. Enligt Wheeler (2013) innefattar de nio varumärkesidéerna i vilken grad av 

engagemang, från verksamheten, som ligger på varumärkesidentiteten. 

2.5 Logotyp 

Airey (2010) beskriver hur varumärken och identifierare har varit en del av det mänskliga 

samhället i flera tusen år och lyfter upp synpunkter om hur stor betydelse logotypen har för ett 

varumärke och vad som ingår i att framställa en framgångsrik logotyp. En logotyp har stor 

betydelse för en verksamhet eftersom den fungerar som ett ansikte gentemot kunden som den 

kan associera verksamheten med, vilket bidrar till den varumärkesbild som kunden skapar av 



Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor Bejtula och Cederholm 

– 16 – 

verksamheten. Airey (2010) beskriver sju viktiga delar, beskrivna som ingredienser, vilka 

ingår i att skapa en stark långvarig logotyp. 

 

Den första ingrediensen är simplicitet. En fördel med en simpel logotyp är mångsidigheten 

och användbarheten som den skapar, då logotypen kan bättre användas i flera sammanhang. 

Logotypens simplicitet bidrar även till att den enklare känns igen och läggs på minnet av 

åskådaren, då det är enklare att memorera så få detaljer som möjligt. En simpel logotyp är 

grundstenen för att inkludera de andra sex ingredienserna i en ikonisk logotyp (Airey, 2010). 

 

Logotypens relevans är den andra ingrediensen och beskriver hur en logotyp borde se ut 

beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Logotypen ska på ett sätt återspegla 

verksamheten och vara passande för dess arbete. Detta behöver nödvändigtvis inte göras på 

ett för uppenbart sätt, men logotypen behöver dock skapa en känsla, hos observatören, som är 

direkt kopplad till verksamhetens arbete (Airey, 2010). Tilläggsvis nämner även Gobé (2001) 

att en verksamhetens logotyp agerar som en symbol för att förmedla vad de står för och 

representerar. Däremot bör större fokus på kontakt och känsla läggas vid utformning av en 

logotyp. Verksamheterna behöver gå från “påverkan” till “kontakt” i sin logotyp och den 

grafiska presentation de framför av verksamheten. Således kan logotypen användas för att 

minska glipan mellan verksamheten och konsumenten (Gobé 2001). 

 

Tradition och inkludering av denna ingår i den tredje ingrediensen. En logotyp ska kunna 

stanna oförändrad så länge det går, helst under hela verksamhetens livstid. På grund av detta 

väger tradition mycket tyngre än trend i skapandet av en logotyp. Läggs fokus på trend i 

skapandet av en logotyp är risken stor att den investering som läggs ner på logotypens 

skapande går förlorad vid omkonstruering, då trender ofta dör ut. Traditionella loggor är 

däremot mer långsiktiga och säkrare att framställa (Airey, 2010). Gobé (2001) tillägger att 

verksamheter behöver arbeta med sin logotyp mer som en modul. Logotypen bör ha en 

standard som sedan kan smyckas med extra tillägg i designen för att tillämpa de behov som 

logotypen behöver uppfylla i en viss situation. På så sätt kan trender inkorporeras i logotypen 

beroende på i vilket sammanhang som logotypen används. Med detta menar Gobé (2001) att 

logotypen blir mer flexibel för verksamheten att förmedla sina specifika behov.  

 

Ingrediens fyra innebär att vara utmärkande och skapa en distinkt logotyp gentemot 

konkurrenterna. Detta är kopplat till den första och andra ingrediensen då en unik logotyp ska 

vara lätt att känna igen och ska återspegla verksamhetens arbetsperspektiv. En indikator på att 

en logotyp är simpel och unik är att de är enkla att beskriva för någon som inte ser den (Airey, 

2010). 

 

Att försöka koppla logotypen till åskådarens minne är den femte ingrediensen och är kopplad 

till ingrediens ett. För att en person enklare ska kunna lägga logotypen på minnet efter en 

snabb observation och känna igen den vid nästa tillfälle den syns krävs simplicitet (Airey, 

2010). 

 

Den sjätte ingrediensen innebär att hålla storleken på logotypens design liten och begränsad 

då detta frigör utrymme att använda logotypen på flera olika föremål och applikationer. En 

tumregel att utgå ifrån är att skapa en logotyp som kan visas upp i den ungefärliga storleken 

2,54 centimeter (1 inch) utan att förlora detalj eller kvalitet. Då en logotyp som kan visas i en 

mindre storlek är mer anpassningsbar är det eftertraktat på grund av möjligheten att spara 

pengar vid exempelvis tryckkostnader och eventuell ändring av logotypens design (Airey, 

2010). 
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Den sjunde och sista ingrediensen innebär att lägga fokus på ett minnesvärt element i 

designen av logotypen. Framgångsrika loggor har en unik detalj, och inte flera, som får dem 

att stå ut från mängden och bli minnesvärda. Denna detalj varierar mellan olika loggor. En 

logotyp ska inte använda sig av mer än en av dessa utmärkande element då det leder till att 

logotypen blir mindre minnesvärd eftersom åskådaren tvingas att lägga fler element från 

logotypen på minnet (Airey, 2010).  

 

I kontrast med Aireys resonemang om simplicitet i ingrediens ett nämner Arnheim (1974) att 

simplicitet inte är tillräckligt för en tillfredsställande design. Arnheim berättar att 

minimalistisk konst har historiskt använts för att lugna det konstnärliga sinnet hos 

generationer som inte präglades av simplicitet, utan i stället av oordning och komplexitet. 

Men trots den terapeutiska förmåga som simpel och minimalistisk konst bidrar med är den 

inte tillräcklig för att tillfredsställa människan. Men Airey (2010) menar att simplicitet är en 

grundsten för att kunna inkorporera andra viktiga element i designen och göra en logotyp 

minnesvärd, användbar och långvarig. I ingrediens sju som beskrevs tidigare nämnde Airey 

(2010) att ett minnesvärt och utstickande element bör inkluderas i designen av en logotyp. 

Detta tillägg i en logotyp stödjs av en simpel design och bidrar till att den får en större 

komplexitet i observatörens ögon. På detta vis möts Arnheim (1974) och Airey (2010) på 

mitten i sina resonemang då simpliciteten fortfarande är viktig för en designs mångsidighet 

och användbarhet, men att det krävs ett mer komplext element som gör designen mer 

minnesvärd och tillfredsställande för observatören. Airey (2010) nämner att en logotyp ska 

utformas på ett sådant sätt att den blir minnesvärd och att det då är viktigt att inte skapa en för 

stor komplexitet i designen. 

2.6 Sammanfattning av litteratur 

Utifrån litteraturgenomgången är syftet att presentera hur och i vilken utsträckning 

verksamheter använder dessa teorier för att förmedla sin varumärkesidentitet digitalt på deras 

hemsida. De centrala punkterna om varumärkesidentitet som presenteras i 

litteraturgenomgången kommer att sammanfattas i nedanstående tabell. Denna tabell kommer 

att visa på hur litteraturstudien är kopplad till den empiriska studien. 

Tabell 2: Litteratursammanfattning 

Område Författare Intervjufråga 

Varumärkesidentitet Aaker (2008) 
Kapferer (2012)  

- Definition av området 
- Områdets betydelse vid utveckling av hemsidan? 

Varumärkeskapital 
• Varumärkesmedvetenhet 

• Varumärkeslojalitet 

• Varumärkesassociation 

Aaker (2008) 
Chernatony & 

McDonald (2003)  
Keller (2008) 
Nandan (2005) 

- Definition av området 
- Områdets betydelse vid utveckling av hemsidan? 
- Hur beaktas området vid utveckling av hemsidan? 
- Definition av området 
- Områdets betydelse vid utveckling av hemsidan? 
- Hur beaktas området vid  
- Definition av området 
- Områdets betydelse vid utveckling av hemsidan? 
- Hur beaktas området vid utveckling av hemsidan? 

Kärnvärderingar Aaker (2008) - Verksamhetens identitet 
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Chernatony & 

McDonald (2003)  
Collins & Porras 

(1996) 
Kapferer (2012) 
Keller (2008) 
Wheeler (2013)  

- Manifestation av området på hemsidan 
- Rangordning av begreppen: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation.  

Logotyp Airey (2010) 
Arnheim (1974) 
Gobé (2001) 

- Områdets betydelse för varumärkesidentiteten 
- Förändring av området 
- Områdets budskap 
- Unikhet och minnesvärdhet av området 
- Områdets påverkan på varumärkesbilden 
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3 Metod 

I detta kapitel behandlas metoden för litteratursökning, datainsamling, urval samt insamling 

av empiri och metod för dataanalys. Etiska övervägande som hades i åtanke tillsammans med 

validitet och reliabilitet redogörs även. 

3.1 Sökning av litteratur 

De två dominerande sökmotorerna som användes till att hitta relevant litteratur för studien var 

Google Scholar och LUBcat. Google Scholar användes framför allt för att hitta relevanta 

vetenskapliga rapporter inom ämnet. Dessa rapporter gav ofta förslag på annan litteratur i 

deras referenser. Var den refererade litteraturen en bok användes LUBcat för att hitta den och 

om den fanns tillgänglig lånades den. LUBcat användes även för att hitta litteratur med hjälp 

av nyckelord som var relevanta för studien. De mest centrala nyckelorden som användes i 

kombination med varandra, både i LUBcat och Google Scholar för att hitta relevant litteratur 

var:  

 

• Brand association/Varumärkesassociation 

• Brand awareness/Varumärkesmedvetenhet 

• Brand equity/Varumärkeskapital 

• Brand identity/Varumärkesidentitet 

• Brand loyalty/Varumärkeslojalitet 

• Core Values/Kärnvärderingar 

• Logotype/Logo/Logotyp/Logotyp 

 

Dessa begrepp var en utgångspunkt och ledde till flertalet nya begrepp som även användes för 

att hitta teorier. När en större förståelse kring författare inom ämnet hade skapats användes 

författarnas namn för att söka ytterligare litteratur av dem.  

3.2 Metod för datainsamling 

Efter en fördjupad förståelse av varumärkesidentitet, i litteraturstudien, var det sedan viktigt 

att förstå tankesätt och värderingar som spelar roll hos verksamheter i manifestationen av 

varumärkesidentiteten på deras hemsidor. På så vis utfördes metoden i form av en kvalitativ 

undersökning, med intervjuer som grund för datainsamlingen. Alvehus (2013) beskriver 

intervjuer som en oundgänglig metod för att få reda på hur människor tänker, känner och 

agerar i olika situationer. Vidare säger Alvehus (2013) att intervjuer är ett effektivt redskap 

för den kvalitativa forskningsmetoden då genom integrering med respondenter uppstår 

känslor och motiv samt skapar en stark förståelse för händelseförlopp.     

 

En av fördelarna med en kvalitativ studie, i jämförelse med en kvantitativ studie, är att den 

ger en större klarhet inom ämnet som undersöks. Detta då den kvalitativa metoden sätter 

väldigt få begränsningar på respondentens svar och förklaringar. Då det kvalitativa 

metodvalet inte innebär fasta frågor med olika svarsalternativ utan följdfrågor, ger det mer 

detaljerade och nyanserade svar. Med nyanserade svar innebär det även att respondenten 

förmedlar sin unika uppfattning och förståelse av frågan, vilket inte kan göras i samma 
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utsträckning med en kvantitativ metod. En annan fördel som det kvalitativa metodvalet bidrar 

med är att det medför flexibilitet i studien. Detta eftersom det finns större möjlighet att ändra i 

frågeställningen och metoden under studiens gång (Jacobsen, 2002). 

 

En av svårigheterna med en kvalitativ undersökning innebär svårigheten att tolka svaren. Då 

det kvalitativa metodvalet innebär att en stor mängd nyanserade data samlas in uppstår 

svårigheter med att tolka och förmedla respondentens svar på ett korrekt sätt. Utöver detta 

kräver en kvalitativ undersökning mycket tid och resurser vilket begränsar antalet intervjuer 

som kan utföras. Detta medför att valet av respondenter blir ännu viktigare. Slutligen innebär 

en kvalitativ undersökning att det finns en högre risk att en sorts närhet bildas mellan 

respondenten och intervjuaren. På så sätt ökar det risken till att hålla sig okritisk och det kan 

uppstå situationer där intervjuaren vill försvara ett visst svar mer än andra (Jacobsen, 2002). 

Dessa fallgropar presenteras då de togs i åtanke under studiens gång för att bidra med en så 

pålitlig empiri som möjligt. 

3.3 Urval 

När val av organisationer att intervjua gjordes var kravet att organisationen skulle ha en 

hemsida som de själva arbetar med. När val av respondenter gjordes för att kunna utföra 

denna studie baserades det på vad de arbetar med inom den valda organisationen. Kravet för 

respondenterna var att de skulle arbeta med eller besitta kunskap om organisationens hemsida 

och varumärkesidentitet, samt hur de förmedlar denna via hemsidan. Detta krav sattes upp då 

det gav bra förutsättningar till att samla in data för att besvara rapportens frågeställning. 

 

För att hitta respondenter som passade in i på dessa krav använde vi oss av snöbollsmetoden 

som tas upp av Jacobsen (2002). Det innebär att vi kontaktade en organisation via telefon eller 

e-mail och förmedlade våra satta krav för en respondent och blev sedan rekommenderade 

personer som är relevanta att intervjua i undersökningen. Därefter gjordes en bedömning om 

intervjun var relevant för studien utifrån vilken organisation som skulle intervjuas samt vilken 

respondentens roll var. Utav de respondenter som medverkade i studien uppfyllde alla de krav 

som vi hade satt upp och hade rätt förutsättningar för att besvara intervjufrågorna grundligt. 

Respondenterna kontaktades sedan och accepterade eller nekade intervju. De som accepterade 

intervjun bestämdes det intervjutid med. Respondenterna fick även ut intervjufrågorna några 

dagar innan den bestämda intervjun för att öka möjligheterna för utförliga svar av frågorna. 

 

Den rådande pandemin av Covid-19 påverkade hur intervjuerna utfördes. Samtliga intervjuer 

utfördes på distans via mjukvaran Zoom, där Zooms inbyggda funktion för inspelning 

användes. 

 

Ett antal av fyra intervjuer utfördes i denna undersökning. Resonemanget bakom detta var att 

kvalitativa intervjuer tar lång tid och kräver stora tidsresurser både i utförandet av intervjun 

samt i analysen av datan. Med fyra intervjuer kunde vi hinna med detta under en begränsad 

tid, utan att negativt påverka kvaliteten på de andra delarna av rapporten. 

 

Intervjun med Lunds universitet hade två respondenter. Detta val gjordes av respondenterna 

då det gav dem en större möjlighet att besvara alla frågor utförligt och ge mer grundliga svar. 

Dessutom medverkade rapportens författare på vars två intervjuer då det var tillräckligt med 

endast en intervjuare per intervju eftersom de spelades in. Ytterligare information om samtliga 

intervjuer presenteras i nedanstående tabell. 
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Tabell 3: Urval 

 

Organisation Respondent Roll Datum Längd Intervjutyp Appendix 

Lunds 

universitet 
Petra Svensson 
 
Maria Wendel 

Processledare i 

innehållsutveckling  
 
Kommunikatör 

2021-04-29 47:57 Zoom-möte 2 

Organisation Y Respondent Y Grafisk designer 2021-04-29 30:43 Zoom-möte 3 

AF Bostäder Monika Frank Kommunikatör  2021-05-03 35:53 Zoom-möte 4 

Organisation X Respondent X Marketing and 

Communication 

Leader 

2021-05-03 20:38 Zoom-möte 5 

 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Val av intervjuform 

Valet att ha intervjuer som grund för den kvalitativa undersökningen gjordes. Därefter var det 

viktigt att välja vilken form av intervju som skulle genomföras. Valet stod mellan 

strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Alvehus (2013) lyfter upp 

tankebanorna för vem det är som ska styra samtalet, hur mycket utrymme som respondenten 

ska få, vem som ska dirigera om intervjun om den går mot fel riktning och vem det är som 

bestämmer vad som är fel.  

 

Alvehus (2013) och Bell, Bryman och Harley (2019) förklarar den strukturerade intervjun 

som en enkät som tas muntligt där intervjuaren kommer med specifika förbestämda frågor 

som sedan ska ställas till respondenten. En effekt enligt Alvehus (2013) av strukturerade 

intervjuer är att de ofta blir korta och mer ytliga än de andra formerna av intervjuer. Dock 

erbjuder strukturerade intervjuer möjligheten till att använda samma mall till flera olika 

respondenter under undersökningen. Genom att förhålla sig till strukturerade intervjuer anser 

Alvehus (2013) att man förlorar en del av syftet med intervjuer då delar av det interaktiva 

faller bort, då frågor och potentiellt svarsalternativ är förutbestämt.  

 

Alvehus (2013) konstaterar att semistrukturerade intervjuer är den vanligaste formen och 

beskriver denna intervjuform på så sätt att en intervjuare har ett förbestämt formulär med ett 

antal öppna frågor och/eller bredare teman som intervjun baseras på. Genom detta får 

respondenten en större delaktighet till att bestämma vad som kommer behandlas i intervjun. 

Som följd av att respondenten har lite friare tyglar måste intervjuaren vara mer aktiv och 

lyssna noggrannare, samt fokusera på att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Alvehus, 

2013). 

 

Den sista av intervjuformerna som behandlas är ostrukturerade intervjuer. Denna form av 

intervju beskrivs av Alvehus (2013) som ett öppet samtal mellan intervjuaren och 

respondenten där det enda som är förbestämt är det övergripande ämnet. Intervjuarens roll i 
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denna intervjuform kommer blekna bort lite och kan mestadels bestå av uppmuntrande fraser 

och gester (Alvehus, 2013).  

 

Då alla dessa former av intervjuer har sina för- och nackdelar gjordes valet att denna studie 

skulle utgå ifrån semistrukturerade intervjuer med lutning åt strukturerad karaktär. Detta val 

gjordes baserat på önskan att få respondenten mer delaktig i samtal, då det kan variera mellan 

tankebanorna och tillvägagångssätten som olika verksamheter väljer att manifestera sin 

varumärkesidentitet på sina hemsidor. Genom semistrukturerade intervjuer fick 

respondenterna chansen att dela med sig av tankar och åsikter som inte hade kunnat uppnås 

via en helt strukturerad intervju. Dessutom erbjöd semistrukturerade intervjuer en möjlighet 

till följdfrågor för att följa upp intressanta svar för att vidare kunna bidra mer till 

undersökningen inom ämnet. Som sagt lutade intervjuerna lite åt det strukturerade hållet då 

inte många följdfrågor ställdes och alla intervjuer hade i princip samma frågor, med några 

undantag.  

3.5 Metod för dataanalys 

3.5.1 Inspelning och transkribering 

Under genomförandet av intervjun, om tillåtet av respondenten, spelades intervjun in för att 

sedan kunna användas som underlag till empirisk studie. Denna inspelning utfördes genom 

mjukvaran Zooms egen inbyggda funktion för inspelning. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades transkriberingen, vilket är enligt Alvehus 

(2013) det första steget i en analys. Det finns olika nivåer av transkribering beroende på vilket 

fokus som ligger i studien. En av nivåerna, konversationsanalys, transkriberas allting väldigt 

noggrant där allt från intonation till replikväxlingar och pauser inkluderas (Alvehus, 

2013).  Dock visar transkriberingen av denna undersöknings intervjuer endast ord som sades 

under intervjuerna och av vem dessa ord sades. Dock uppstod undantag i transkriberingen där 

exempelvis skratt lades till för att inte förvränga sammanhanget och betydelsen av vad som 

sades. 

3.5.2 Bearbetning av data 

Bearbetningen av den data som samlades in i den empiriska kvalitativa studien gjordes utifrån 

den process som Jacobsen (2002) beskriver. I denna process ingår tre områden: beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. 

 

Bearbetningen av den insamlade datan började med “beskrivning”. Här presenterades den 

insamlade datan utan att manipulera, förvränga eller tolka den. Detta gjordes i form av 

transkriberingar av samtliga intervjuer som hade spelats in. Transkriberingarna konstruerades 

i tabellform presenterades sedan under Appendix 2, Appendix 3, Appendix 4 och Appendix 5. 

Den första kolumnen presenterar raderna i tabellen, den andra kolumnen illustrerar vilken 

person som sade repliken, frågan eller svaret som presenteras i kolumn tre. 

 

Därefter inleddes nästa steg vilket är systematisering och kategorisering, där den insamlade 

informationen sållas och förenklas (Jacobsen, 2002). Här plockades delar av 
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transkriberingarna ut och presenterades i kapitlet Resultat för att på ett tydligare och mer 

strukturerat sätt presentera datan. För att underlätta för läsaren beskrevs varje fråga innan 

datan presenterades, samt att rubriker och underrubriker som strukturellt stämmer överens 

med intervjufrågorna användes. I detta steg av databearbetningen togs beslutet att den 

insamlade datan från området målgruppsorientering skulle utelämnas från uppsatsens resultat, 

diskussion och slutsats. Resonemanget bakom detta beslut grundar sig i att den insamlade 

datan inom detta område inte ansågs relevant för att besvara studiens frågeställning. På så sätt 

bevarades innehållets relevans i uppsatsen utan att påverka möjligheterna att besvara 

frågeställningen. De tre frågor som den utelämnade datan samlades in från är: Är er hemsida 

målgruppsorienterad eller mer generell? | Hur viktigt anser verksamheten att detta är? | 

Varför anser verksamheten att det är viktigt/inte viktigt? Datan till dessa frågor skrevs 

fortfarande in i transkriberingarna och finns att granska där, då vi inte ville påverka datan i 

dessa på något sätt. 

 

Slutligen, i det sista steget av Jacobsens (2002) process, vilket är kombination, tolkades 

resultatet och jämfördes mellan de olika respondenternas svar. Likheter och olikheter hittades 

och presenterades, vilket gav en viss ordning av datan då den kunde generaliseras till en 

annan grad. Dessutom gjordes, i detta steg, kopplingar mellan resultatet och litteraturen som 

presenteras i litteraturgenomgången. Arbetet som inkluderas i detta steg presenteras i kapitlet 

Diskussion. 

 

Som sista punkt drogs slutsatser utifrån resultatet och diskussionen för att besvara studiens 

frågeställning. Dessa slutsatser presenteras i kapitlet Slutsatser. 

3.6 Etiska överväganden 

I denna del presenteras de etiska åtgärder som togs hänsyn till i undersökningen. 

 

Varje respondent ställdes frågor innan deras intervju. Dessa frågor innefattade om 

respondenterna ville hålla sig anonyma i undersökningen och om de gav samtycke av 

inspelning och transkribering av intervjun. Sedan började inspelningen av intervjun. Att 

respondenten accepterar inspelning av intervjun är en del av samtycket. Frågas inte 

respondenten om deras godkännande av inspelning har inte fullt samtycke getts (Bell, Bryman 

& Harley, 2019). 

3.6.1 Samtycke 

För det första är det viktigt att respondenten frivilligt väljer att medverka i undersökningen 

utan någon utomstående påverkan. För att respondentens val i att medverka i undersökningen 

ska vara helt fritt behöver den komplett information om undersökningens syfte. Exempel på 

sådan information är hur informationen ska utnyttjas och vilka för- och nackdelar som 

undersökningen kan medföra. Dock säger Jacobsen (2002) och Bell, Bryman och Harley 

(2019) att det är extremt svårt eller omöjligt att ge full information om undersökningen då det 

kräver en för stor mängd information för respondenten att ta emot. Därför, för att hålla 

undersökningen etiskt korrekt, bör det huvudsakliga syftet av undersökningen samt hur 

resultatet ska användas förmedlas till respondenten. Ytterligare är det viktigt att respondenten 

tar upp och förstår denna information (Jacobsen, 2002). Samtycket gavs vid e-
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mailkonversation med de olika respondenterna samt innan intervjun då ytterligare information 

gavs kring intervjun och transkriberingen. Denna information finns under Appendix 1. 

3.6.2 Anonymitet 

Undersökningens frågor är av den karaktär att de inte samlar in känslig eller privat 

information. Dock är det subjektivt vilken information som anses vara känslig och privat 

mellan olika respondenter. Därför är det nödvändigt att göra en bedömning av detta med varje 

respondent (Jacobsen, 2002).  

 

Då respondenten kan vilja förbli anonym i undersökningen finns det en del 

anonymitetsaspekter som behöver beaktas. Till att börja med ska inte svaren som tillhör den 

anonyma respondenten möjliggöra identifiering av personen. Då denna undersökning består 

av ett litet urval förenklar det en identifiering av respondenten genom dennes svar (Jacobsen, 

2002). Bell, Bryman och Harley (2019) framför att det finns stora svårigheter att bevara 

anonymiteten av respondenter i en kvalitativ undersökning. Även Jacobsen (2002) säger att 

det i många fall är omöjligt att anonymisera respondenterna i en studie med ett litet urval, 

vilket ofta är fallet i kvalitativa undersökningar. Jacobsen (2002) nämner dock några åtgärder 

för att skapa mer anonyma data. En av åtgärderna som Jacobsen (2002) presenterar innebär att 

eliminera data som möjliggör en identifikation av respondenten. Då denna åtgärd behövde 

tillämpas i denna undersökning ställdes inte de frågor som möjliggjorde en identifiering av 

respondenten som ville hålla sin identitet anonym i undersökningen.  

 

Respondenterna informerades att de kunde avstå från att svara på de frågor den önskade. 

Utöver detta skickades transkriberingen av intervjuerna till respondenterna där dessa kunde 

granska materialet och meddela ifall de önskade borttagning eller ändring av data och 

information. Fallet blev att samtliga intervjuer innefattade ändring, borttagning eller tillägg av 

något material i transkriberingen, vilket gjordes enligt respondenternas önskemål. Därefter 

skickades de ändrade transkriberingarna till respondenterna igen och godkändes. Dessutom 

önskade en respondent att förbli anonym efter att denne gick med på att inte vara anonym 

tidigare. På grund av detta fick en del identifieringsbar information ändras och tas bort från 

transkriberingen i fråga. Intervjuerna med anonyma respondenter innehåller viss information 

som kan klassas som identifierbar, men eftersom transkriberingen granskades och godkändes 

av dessa respondenter accepterades denna information. Då respondenterna var engagerade i 

undersökningen och måna om sina svar ger det ett större intryck av att den insamlade datan är 

pålitlig. 

3.6.3 Korrekt återgivning av svar 

Som tidigare nämnts är en av svårigheterna med en kvalitativ studie att analysera, tolka och 

återberätta svaren i resultatet fullständigt samt i korrekt sammanhang. Jacobsen (2002) 

berättar att det är idealiskt att återge en fullständig version av resultatet då det inte innebär en 

detaljreduktion. Därför ansågs det lämpligt att, i rapporten, inkludera fullständig 

transkribering av intervjuerna som genomfördes i studiens undersökning. I resultatet lades det 

stor vikt på att försöka återberätta svaren på ett sätt som stämde överens med det 

respondenterna förmedlade, utan att förvränga innebörden av svaren. 
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3.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet avses av Alvehus (2013) och Bell, Bryman och Harley (2019) huruvida 

upprepningsbara resultaten av den empiriska studien är. Alvehus (2013) behandlar även 

begreppet validitet, vilket han beskriver som hur forskarna lyckats uppnå det som 

undersökningen var ute efter. Bell, Bryman och Harley (2019) beskriver validitet som 

integriteten av de slutsatser som har gjorts utifrån forskningen. 

 

Alvehus (2013) anser att vid inspelning av intervjuer kan det bli en begränsning till hur öppen 

respondenten skulle vilja vara, vilket kan innebära att skriva anteckningar kan leda till att 

respondenten är mer öppen. Dessutom lyfter Alvehus (2013) även upp att risken finns med 

anteckningar att de ändras på vägen när orden skrivs ner, vilket inte är en risk som existerar 

vid inspelning. Vi ansåg att inspelning av intervjuerna är den metod som ger minst vinkling 

av datan och användes därför.   

 

Reliabiliteten av undersökningen försöktes hållas stark genom att det skapades intervjufrågor, 

där alla och samma frågor, med vissa undantag, ställdes till varje respondent i samma ordning. 

Genom att intervjuerna utfördes på detta vis gavs samma information och förutsättningar till 

respondenterna gällande vilken data de gav ut. Däremot uppstod det undantag i intervjuer där 

några frågor glömdes att ställas och på så sätt tappades data inom den frågan för respondenten 

i fråga. Men eftersom intervjufrågorna hade en öppen karaktär kunde data som tillhörde en 

annan fråga ibland samlas in på några frågor. 

 

All information som samlades in i studiens undersökning finns tillgänglig för alla som läser 

rapporten. Med detta vill vi garantera att ingen data som har samlats in är förfalskad, justerad 

eller utebliven från rapporten. Däremot om respondenten önskade ändring eller borttagning av 

data uppfylldes detta önskemål. Genom en noggrann och explicit beskrivning av vad som 

gjordes i studiens undersökning vill vi förstärka dess validitet. 
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4 Resultat 

Under detta kapitel redovisas resultatet från Lunds universitet, Organisation Y, AF Bostäder 

och Organisation X. Resultatet redovisas i form av löpande text som är framställd utifrån 

transkriberingarna som finns under bilagor. 

4.1 Varumärkesidentitet 

4.1.1 Definition 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur skulle ni 

definiera ordet varumärkesidentitet? 

 

Wendel definierar Lunds universitets varumärkesidentitet som allt som universitetet står för 

och gör. Hon nämner även värderingar och vilka av dessa som ligger bakom universitetet. 

 

Enligt Respondent Y innebär varumärkesidentitet hur organisationen uppfattas, känns och 

upplevs av kunder, deras förmedlade personlighet. Även organisationens “unique selling 

points” ingår i varumärkesidentiteten enligt respondent Y. 

 

Frank från AF Bostäder förklarar varumärkesidentitet som en imagefråga, hur organisationens 

varumärke uppfattas av andra.  

 

Respondent X definierar varumärkesidentitet som allt konsumenter läser in i varumärket, 

bolaget och vad bolaget gör. Även vilka produkter ett bolag har och vilka signaler de ger ingår 

i varumärkesidentitet enligt respondent X. Ytterligare sammanfattar respondent X 

varumärkesidentitet som summan av hur bolaget ser ut, vad de säger och gör och hur det 

tydligt särskiljer sig från andra. 

4.1.2 Betydelse vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Vilken 

betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er hemsida? 

 

Svensson nämner att varumärkesidentiteten har haft betydelse i deras olika 

förändringsprocesser, inte minst i webbdesignen. Svensson berättar sedan att 

varumärkesidentiteten är något de har med sig i det löpande arbetet genom att de vet vilken 

sorts organisation de är. Ytterligare nämner Svensson att universitetet inte vill framstå som 

elitistiska och att de gärna vill motverka detta. För att uppfylla detta arbetar de med det på 

hemsidan vid textskrivande och bildval. Wendel håller med men berättar att universitetet inte 

har en fastställd varumärkesidentitet eftersom de inte har en varumärkesplattform. Wendel 

nämner att egenskaper och värderingar återkommer i styrande dokument och strategier men 

att en varumärkesplattform inte existerar. Svensson och Wendel nämner även att universitetet 

är en decentraliserad organisation och att svaren i denna sorts frågor kan variera mellan olika 

fakulteter.  
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Respondent Y nämner att varumärkesidentiteten är betydelsefull vid utveckling av hemsidan. 

Vid en grundlig design av deras hemsida fanns redan en grafisk profil, färgskala och logotyp 

förbestämd. Dock berättar Respondent Y att organisationen tog utgångspunkt från vilka de är 

i dagens marknad och hur de vill uppfattas av sina kunder när denna grundliga design av 

hemsidan gjordes. Respondent Y beskriver, hur organisationen vill uppfattas av kunder som 

utgångspunkten för hela arbetet.  

 

Frank anser att varumärkesidentiteten har stor betydelse vi utveckling av hemsidan. Hon anser 

att varumärkesidentiteten ska vara i linje med organisationens kommunikationsplattform som 

styr hur de utstrålas till omgivningen. Frank berättar att det är viktigt med kontinuitet på 

plattformen då organisationens andra kanaler ska stämma överens med hemsidan när det 

gäller varumärkesidentitet. Dessutom säger Frank att servicen som kunder får personligt ska 

även kunna kännas igen på hemsidan. Frank menar att deras profil, image och service på 

hemsidan blir viktigt eftersom hemsidan är en av organisationens främsta 

kommunikationsvägar.  

 

Respondent X beskriver varumärkesidentiteten som jätteviktig vid produktkommunikationen 

för hemsidans artiklar. Ytterligare beskriver respondent X att det är viktigt med kontinuitet på 

hemsidan att allt ser likadant ut och att en besökare direkt ska känna igen organisationen. 

Utöver detta nämner Respondent X att samma sorts språk och bilder ska användas. 

4.1.3 Beaktning vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Finns det 

något annat som ni vill tillägga som manifesterar er varumärkesidentitet på hemsidan, 

utöver logotypen eller det som har nämnts tidigare?  

 

Wendel beskriver att det ska vara lätt och tydligt att se att något kommer från Lunds 

universitet. Utöver detta nämner Wendel att helheten, bildval, tonalitet och tilltal i text tas i 

beaktning, när det gäller varumärkesidentitet, vid utveckling av hemsidan. Svensson och 

Wendel nämner även att det är viktigt att de, på hemsidan, belyser forskningsbiten och vilken 

nytta den har för världen och inte endast fokuserar på utbildning. 

 

Respondent Y uttrycker varumärkesidentiteten som genomgående i allt på hemsidan, både 

grafiskt och textmässigt. Slutligen nämner Respondent Y att organisationen försöker uttrycka 

sin identitet genom alla element på hemsidan. 

 

Frank nämner att språk, färg, typsnitt och bilder är faktorer som beaktas, när det gäller 

varumärkesidentitet, vid utveckling av hemsidan. 

 

Respondent X nämner att de arbetar med certifieringar, miljö och hållbarhet och att de arbetar 

med att förmedla det på hemsidan för att stärka varumärket. 
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4.2 Varumärkesmedvetenhet 

4.2.1 Definition 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur 

definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 

 

Enligt Wendel definieras begreppet varumärkesmedvetenhet som att man ska som varumärke 

vara medveten om vad man faktiskt är och vad man står för. Detta ska även uttryckas i 

kommunikationen utåt vilket ska motsvara förväntningarna som finns. 

 

Respondent Y definierar begreppet som hur pass “top of the mind” en verksamhet är. 

 

Frank anser att varumärkesmedvetenhet har med vad som kommer upp i åtanke när ett 

speciellt begrepp lyfts upp, precis som Respondent Y menade på tidigare, att verksamheten på 

något vis är “top of the mind”. 

 

Enligt Respondent X är varumärkesmedvetenhet om “consumer insight” och arbete med 

kunden och vad kunden förväntar sig och vill ha. Dessutom lyfte Respondent X precis som 

Respondent Y och Frank upp tankesättet bakom “top of the mind”, att verksamheten ska vara 

det första man ska tänka på vid en kategori.  

4.2.2 Betydelse vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur viktigt 

anser verksamheten att varumärkesmedvetenhet är vid utveckling av hemsidan? 

 

Svensson från Lunds universitet säger att hon inte ser någon koppling med 

varumärkesmedvetenhet till hemsidan och anser det inte behövas då Lunds universitet har en 

god kännedom. Hon menar på att om de hade varit mer okända hade de arbetat med det mer 

aggressivt för att nå ut med sitt varumärke. 

 

Respondent Y anser detta vara väldigt viktigt då hen uppskattar att minst två tredjedelar av 

verksamhetens leads-inflöde kommer via hemsidan och då är det första gången kunderna 

kommer i kontakt med verksamheten vilket gör det viktigt att få kunderna att veta vad 

verksamheten kan och vad kunderna kan förvänta sig av verksamheten. 

 

Frank beskriver problemet AF Bostäder hade för ett par år sedan med att verksamheten var 

okänd och förknippades ofta med andra bolag som Akademiska Föreningen på grund av att de 

hette AFB. Genom detta behövde AFB byta namn och profilera sig mer och då de bygger så 

pass mycket i Lund nu, har det blivit enklare att skapa en varumärkesmedvetenhet. 

 

Respondent X anser att detta är väldigt viktigt men anser även att detta är inget verksamheten 

egentligen lyckas med då det är väldigt komplext att bygga hemsidor för Organisation X.  
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4.2.3 Beaktning vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur beaktas 

varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 

 

Svensson anser att Lunds universitet arbetar med varumärkesmedvetenhet vid utveckling av 

hemsidan genom att skapa ett gränssnitt som är intuitivt och välskrivet. Detta ska leda till en 

upplevelse av varumärket vilket sedan har en indirekt påverkan på verksamhetens 

varumärkesmedvetenhet. 

 

Likt Svensson trycker Respondent Y på språk som används i deras layout men lyfter 

dessutom upp hur verksamheten uttrycker sig grafiskt genom bilder, video och illustrationer. 

 

Frank säger att beaktningen av varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan sker 

genom deras arbete i profileringen och detta görs genom de ständigt uppdaterar besökarna av 

hemsidan med projekt som har varit och är pågående men även kommande planer. 

 

Respondent X säger att arbetet med varumärkesidentitet på hemsidan beaktas genom letandet 

av människor som bör vara intresserade av varumärket. Verksamheten försöker förenkla 

sökmotorernas jobb med att finna produkter och anser detta vara väldigt viktigt för flödet inåt 

mot hemsidan, då hemsidan kanske inte är det viktigaste för varumärkesmedvetenhet utan 

snarare det som finns där ute och hur verksamheten leder in de mot hemsidan exempelvis 

sociala medier och nyhetsbrev.  

4.3 Varumärkeslojalitet 

4.3.1 Definition 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur 

definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

 

Svensson beskriver varumärkeslojalitet som återvändande kunder, att studenten återvänder 

och studerar ytterligare kurser efter sin grundutbildning, i universitetssammanhang. Wendel 

nämner även alumnverksamhet och att det kan ingå i begreppet varumärkeslojalitet. 

Ytterligare nämner Wendel att det handlar om att ge tillbaka till universitetet genom att vara 

intresserad av vad som händer och exempelvis arbeta som mentor och hjälpa till med 

examensarbeten.  

 

Frank definierar varumärkeslojalitet som hur lojala kunderna är mot deras varumärke och om 

de valde just dem för de vill eller för att måste. 

 

Respondent X definierar varumärkeslojalitet som hur ofta kunden kommer tillbaka och 

interagerar med organisationen genom köp, konvertering och konversation. 
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4.3.2 Betydelse vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur viktigt 

anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid utveckling av hemsidan? 

 

Wendel nämner varumärkeslojaliteten som viktig vid utveckling av hemsidan och att det 

bygger på att de inte bara vill ha nya studenter, utan även studenter som fullföljer sina 

utbildningar. Wendel nämner funderingar kring hur varumärkeslojalitet ska omsättas till en 

strategi för att utveckla en hemsida, men att det alltid ligger i bakgrunden. Ytterligare 

beskriver Wendel att det mycket handlar om att signalera bra utbildningar samt kvalitet i 

utbildning och forskning. En annan aspekt som Wendel tar upp är att det ska vara lätt att hitta, 

få kontakt och finna information på hemsidan. Svensson tycker att det ska vara 

förtroendeingivande att besöka hemsidan då det kan vara en anledning till att besökaren vill 

återvända till universitetet. Därefter nämner Svensson att de som arbetar med hemsidan inte 

har har kontroll över det som verkligen skapar lojalitet till varumärket, vilket är hur bra 

utbildningarna och servicen är på universitetet.  

 

Respondent Y nämner betydelsen av varumärkeslojalitet som väldigt viktig vid utveckling av 

hemsidan. Anledningen till detta är att en stor del av Organisation Ys omsättning kommer 

från befintliga, och inte nya kunder. 

 

Frank från AF Bostäder beskriver varumärkeslojaliteten som viktig, men att kunder inte kan 

stanna som hyresgäst i mer än sex år. 

 

Respondent X anser varumärkeslojaliteten som jätteviktig vid utveckling av hemsidan. De 

arbetar med enkelhet, smidighet och snabbhet så att alla besökare fortsätter att ha en positiv 

upplevelse, även de lojala. 

4.3.3 Beaktning vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur beaktas 

varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

 

När de arbetar med varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan nämner Svensson att de 

försöker göra den så användbar, funktionell och tilltalande som möjligt. De arbetar med att 

återspegla organisationen via hemsidan och att kvalitetssäkra den. Detta nämner Svensson 

som deras bidrag till varumärkeslojaliteten. Wendel tar även upp universitetets stora bredd 

och mångfald och att dessa är viktiga aspekter som alltid finns med. Sedan tar Wendel upp att 

det finns specifika grupper som arbetar med studentrekrytering på hemsidan.  

 

Respondent Y nämner att de är en personlig organisation som följer kunderna från sälj till 

införande, utveckling och support, vilket är något de försöker förmedla via hemsidan. De 

arbetar även aktivt med att skapa en relation till kunderna, redan vid första kontakten på 

hemsidan. Utöver detta försöker Organisation Y förmedla sin personlighet och expertis via 

hemsidan, samt att de försöker inge förtroende.  

 

Varumärkeslojalitet är något som indirekt men inte direkt beaktas vid utveckling av hemsidan 

nämner Frank. I stället utvecklar de hemsidan utifrån teknikskiften och nya behov hos kunder 

eller internt exempelvis. Frank nämner att de arbetar med och mäter kundlojalitet via enkäter 
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och att resultaten från dessa tyder på att hemsidan är väl utformad. Hade resultaten visat 

motsatsen hade behovet att satsa på utveckling av hemsidan varit större.  

 

Respondent X tar upp att de arbetar med “unique selling points” och att kunder ska förstå 

varför just en specifik produkt är viktig. De ställer även om språket om hur de pratar om sina 

produkter baserat på kundinsikter som de kontinuerligt inhämtar genom kundundersökningar, 

betygsättningar och recensioner. Det är viktigt att produktens “unique selling point” 

framkommer snabbt och att det låga priset framhävs. De arbetar även med att göra själva 

köpet och konverteringen enkelt. För att jobba med varumärkeslojalitet och få återkommande 

kunder arbetar Organisation X även med säsong, inspiration och tips. Slutligen nämner 

respondent X att de skapar material på exempelvis sociala medier och e-mail för att driva folk 

till hemsidan. 

4.4 Varumärkesassociation 

4.4.1 Definition 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur 

definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

 

Wendel från Lunds universitet definierar begreppet varumärkesassociation som vilka känslor 

som förknippas med varumärket i förhållande till verksamheten.  

 

Respondent Y svarade på definitionen av varumärkesassociation som vilka associationer som 

finns bundna till varumärket.  

 

Frank från AF Bostäder beskriver begreppet som vad folk tänker på när de får höra ordet AF 

Bostäder.  

 

Respondent X var inte familjär med begreppet varumärkesassociation och därav kom ingen 

definiering på detta från respondenten, utan respondenten fick begreppet förklarat.  

4.4.2 Betydelse vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur viktigt 

anser verksamheten att varumärkesassociation är vid utveckling av hemsidan? 

 

Svensson anser att detta inte är något som dagligen hålls i åtanke vid utvecklingen av Lunds 

universitets huvudhemsidor, dock försökte man vid utvecklingen att undvika att upplevas som 

gammaldags och försökte därför i stället sträva efter associationen som klassiska.  

 

Respondent Y anser varumärkesassociation ha stor betydelse vid utvecklingen av hemsidan då 

det råder starka åsikter inom verksamheten om vilka associationer de vill skapa och vilka 

“unique selling points” de vill förknippas med. Organisation Y har fyra till fem begrepp som 

de arbetar med tätt för att bli förknippade med där allt innehåll sedan baseras på dessa fyra till 

fem begrepp. I själva arbetet blir dessa fyra till fem begrepp bortglömda ibland med det finns 
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alltid en strävan att allt arbete som görs ska göras för att stärka de associationer verksamheten 

vill förknippas med.  

 

Frank anser att varumärkesassociationer har en jätteviktig betydelse vid utvecklingen av 

hemsidan då det, i AF Bostäders fall, finns olika aktörer i Lund som erbjuder studentbostäder. 

Det som möjligtvis kan urskilja de mot andra är att de inte lägger fokusen på den sociala 

aspekten som vissa andra aktörer gör utan i stället lägger fokuset på att hela tiden försöka 

expandera och tänka långsiktigt.  

 

Respondent X anser varumärkesassociation vara viktigt vid utvecklandet av hemsidan då de 

försöker ta reda på vad deras kunder tycker varumärket står för och sen vad verksamheten 

internt vill att varumärkes ska stå för, därefter är det viktigt att detta genomsyras i all 

kommunikation som finns på exempelvis hemsidan. 

4.4.3 Beaktning vid utveckling av hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur beaktas 

varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

 

Wendel redogör att beaktningen av varumärkesassociationer via utvecklingen av Lunds 

universitets hemsida sker genom att försöka visa upp de styrkor som finns i verksamheten 

men att samtidigt försöka vara öppna och transparenta över hur verksamheten är. Detta görs 

genom fokus på text och bildval samt genom att försöka uppnå ett kvalitetssäkrat och 

användarvänligt gränssnitt. Svensson lyfter även upp att det tidigare användes mycket 

mörkblått på hemsidan och detta skulle vara en möjlig faktor till varför hemsidan upplevdes 

som gammaldags och associerades med detta begrepp och därför valde de att göra 

förändringar efter associationen.   

 

Respondent Y beskriver likt respondenterna från Lunds universitet att bilder och det grafiska 

är Organisation Ys tillvägagångssätt för att beakta varumärkesassociationer vid utvecklingen 

av deras hemsida. Då allt innehåll på hemsidan baserar sig på en identitet och därefter görs det 

associationer av detta när besökare kommer till hemsidan.  

 

Frank från AF Bostäder konstaterar att beaktningen av varumärkesassociationer inte är något 

som direkt finns i åtanke när de utvecklar sin hemsida men att bidragande faktorer för 

stärkandet av varumärkesassociationer ändå finns. Exempel på detta är 

hållbarhetsredovisningar och miljöfrågor som presenteras på sidorna för att få studenterna att 

förstå att detta är något som AF Bostäder tar seriöst. Miljöansvaret hos AF Bostäder kan tas 

upp via videofilmer som verksamheten har lagt ut, där de hanterar matavfall och visar vad 

som händer med matavfall. Dessa videofilmer fungerar som ett informativt medel för att tyda 

på hur de kan bidra i miljöfrågorna.  

 

Respondent X konstaterar att Organisation X beaktar varumärkesassociation vid utveckling av 

deras hemsida genom att ha enkla prisvärda lösningar för hemmet. Detta ska vara visuellt på 

hemsidan genom bilderna som finns där och vilka signaler de skickar. Även texter, ideer och 

värderingar som verksamheten har och hur de som verksamhet jobbar med frågor kring 

exempelvis miljö, medarbetare, säkerhet och kvalitet ska vara visuellt på hemsidan. 
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4.5 Kärnvärderingar 

4.5.1 Manifestation via hemsida 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufrågor: Vilka är 

verksamhetens kärnvärderingar? | Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er 

hemsida? | Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra mindre 

tydligt? | Skulle dessa kärnvärden kunna återspegla verksamheten i sin helhet via 

hemsidan? 

 

Wendel och Svensson lyfter fram Lunds universitets värdegrund som är sammanfogat av 

verksamheternas värderingar. Dessa värderingar som lyfts upp i värdegrunden är: Autonomi, 

akademisk frihet, jämställdhet, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 

medmänsklighet och humor. Dessa värderingar manifesteras via Lunds universitets hemsida 

genom de bildval som har gjort och de texterna som har skrivits, genom enkel skrivna texter 

med ett “du-tilltal” och bilder som ska representera mångfald och jämställdhet. Genom 

hemsidan anser Svensson att mångfald är något som har försökt lyftas upp medvetet. Wendel 

fyller på med att det autentiska är något som alltid är i fokus och att mångfald, jämställdhet 

och kvalitet är något som försöker visas tydligt. Dessutom visas nyfikenhet tydligt via 

forskningsutbudet som universitet har och erbjuda på. Wendel och Svensson är dessutom 

eniga om att humor är en kärnvärdering som inte visas tydligt via Lunds universitets hemsida. 

Fortsättningsvis anser Wendel och Svensson att dessa kärnvärden är svåra och återspegla 

verksamheten via deras hemsida då det finns många kärnvärderingar och universitetet har 

flertal hemsidor med många olika delar.  

 

Respondent Y lyfter fram följande kärnvärderingar för Organisation Y: simplicitet, “just do 

it”-mentalitet, jämställdhet, god hälsa och utveckling, klimatsmart, konsumtion och 

produktion. Respondent Y anser att dessa värderingar är något som är mer internt för 

verksamheten medan hemsidan i stället presenterar produkter, “unique selling points” och 

vilket värde som kan tillföras till kunden som lyfts fram snarare än kärnvärderingar. Av de 

kärnvärderingar som finns anser Respondent Y att jämställdhet är det som syns mer tydligt på 

hemsidan då det är något de strävar efter ska genomsyras i allt de gör. Detta görs genom 

hemsidan via val av bilder och språkbruk.     

 

AF bostäder arbetar med ett innehåll som kallas värdegrund som är deras motsvarighet till 

kärnvärderingar. Frank lyfter upp värdegrunden som verksamheten har och den lyder enligt 

följande: “genom ansvarsfull nytänkande omtanke skapar vi en attraktiv och välkomnande 

miljö ett hållbart AF Bostäder”. AF Bostäder har dessutom ett visionshus (visuellt) som 

innefattar hållbara verksamhetsmål, samt värdegrunden som är självaste grunden för 

visionhuset. Dessa kärnvärderingar återspeglas via hemsidan på en flik som de döpt “om oss” 

där verksamheten beskrivs genom AF Bostäders ledning och styrelsens historia. Under fliken 

förekommer även visionshuset i form av bild men för att öka hemsidans trovärdighet 

presenteras det olika medarbetare där de själva berättar hur det är och arbeta på AF Bostäder 

genom exempelvis videoklipp. AF Bostäder lägger även upp artiklar från årsredovisningen 

och hållbarhetsredovisningen som handlar om de och värdeskapande arbetsplats. Dessa 

artiklar har reflekterat AF Bostäders verksamhet för de som sökt jobb hos och visat tecken på 

aktivitet, cykelvänlig arbetsplats, trivsel och värderingar. Frågor om jämställdhet, mångfald 

och likabehandlingar har kommit in till verksamheten och är något som AF Bostäder lägger 

fokus på i sin utveckling på hemsidan. Respondent Frank anser att hållbarhetsaspekter och de 
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sociala frågorna är något som syns tydligt på hemsidan genom exempelvis deras 

hållbarhetsredovisning. Frank anser att dessa kärnvärderingar som lyfts upp kan återspegla 

verksamheten i sin helhet via deras hemsida då värdegrunden är något som genomsyras i allt 

de gör.  

 

Respondent X redogör för Organisation X kärnvärderingar genom att beskriva de som att 

skapa en bättre vardag till många, där bra lösningar med bra priser som ska hjälpa dig som 

kund att ha ett bättre liv där hemma. Några av nyckelorden för kärnvärden hos Respondent X 

är: tillhörighet, enkelhet, kostnadsmedvetenhet, omsorg för människor och planet, leda med 

föredöme. Respondent X säger att dessa kärnvärderingar manifesteras på hemsidan genom att 

priset måste synas tillsammans med kvaliteten och vad det leder till för förbättring. De anser 

att det ska vara enkelt att påminnas om kärnvärderingar, både i en del av produkten men även 

kommunikationen kring de under sidorna som finns som “vårt bolags värderingar” och “vårt 

ansvar”. Öppenhet och ärlighet i verksamhetens operationer bör också synas anses 

Respondent X. På hemsidan syns värderingen angående pris kontra kvalitet tydligt då de alltid 

behöver hitta nya vis att övertyga folk att billigt inte behöver betyda dålig kvalité, det vill säga 

kostnadsmedvetenhet ur både Organisation X och kundens perspektiv. Det som kräver mer 

arbete och inte syns lika tydligt på hemsidan är nyttan av produkterna som finns. Respondent 

X anser även att dessa kärnvärden som lyfts upp kan återspegla verksamheten i sin helhet via 

hemsidan. 

4.6 Rangordning av varumärkeskapital 

4.6.1 Varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och varumärkesassociation 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Om ni skulle 

rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociation utifrån vad som är viktigast att manifestera via er hemsida. Hur 

skulle denna rangordning då se ut? 

 

I rangordningen av begreppen varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociation utifrån vad som är viktigast att manifestera via hemsidan valde 

Wendel och Svensson från Lunds universitet att rangordna som följande: 

 

1. Varumärkesassociation 

2. Varumärkeslojalitet 

3. Varumärkesmedvetenhet 

 

Denna rangordning baseras på att Lunds universitet strävar efter att nå associationen som 

klassiska och behöver därför systematiskt arbeta med detta. Hädanefter kommer 

varumärkeslojalitet på andra plats då de vill behålla och få återkommande studenter till 

universitetet. Slutligen kommer varumärkesmedvetenhet på tredje plats då Wendel och 

Svensson inte anser att det går att åstadkomma så mycket kring på hemsidan, då om du redan 

är på hemsidan vet du vilka Lunds universitet är. 

 

Respondent Y från Organisation Y har följande rangordning gällande de tre övergripande 

begreppen:  
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1. Varumärkesassociation 

2. Varumärkeslojalitet 

3. Varumärkesmedvetenhet 

 

Motiveringen bakom att varumärkesassociation är på första plats är att de vill vara det första 

kunden tänker på när de hör CRM-system. Sedan kom varumärkeslojalitet i och med att de 

vill skapa långvariga relationer med kunderna, vilket är det som ger mest omsättning. 

Slutligen kommer varumärkesmedvetenhet då det inte är något begrepp som används mycket i 

Organisation Y. 

 

Frank från AF bostäder rangordnade de övergripande begreppen på följande vis: 

 

1. Varumärkeslojalitet 

2. Varumärkesmedvetenhet 

3. Varumärkesassociation 

 

Franks kommentar på denna rangordning är att det inte lagts så mycket fokus på dessa 

begrepp vid utvecklandet av hemsidan. Trots att AF Bostäder inte har samma uppdrag som 

andra hyresgäster och vill erbjuda nya studenter lägenheter så är det inte upp till AF Bostäder 

hur länge studenter kan bo kvar utan detta beror på deras studier. Dock Strävar AF Bostäder 

efter nöjda kunder. Därefter anser Frank även varumärkesmedvetenhet vara viktig och 

slutligen kommer varumärkesassociationer.  

 

Respondent X rangordning på de övergripande begreppen är följande: 

 

1. Varumärkeslojalitet 

2. Varumärkesassociation 

3. Varumärkesmedvetenhet 

 

Respondent X kommentar på denna rangordning är att det primära målet för hemsidan är att 

konvertera och attrahera nya kundgrupper och därav är kundlojalitet högst upp. Sedan väljer 

respondenten att ställa varumärkesassociation på andra plats och sist kommer 

varumärkesmedvetenhet. 

4.7 Logotyp 

4.7.1 Betydelse för varumärkesidentiteten 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur viktig 

anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

 

Wendel och Svensson anser att logotypen kan på ett sätt vara den viktigaste identitetsbäraren 

för Lunds universitet. Vidare beskrivs det att logotypen är en kvalitetsstämpel men också en 

viktig avsändare.  

 

Respondent Y beskriver logotypen som extremt viktig för organisationens 

varumärkesidentitet. Ytterligare beskriver Respondent Y logotypen som den vanligaste 

grafiska symbolen som kunder tar del av och att den är en del av all deras grafik. Dessutom 
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nämner Respondent Y att logotypens innebörd bestäms ganska mycket av allt som inte är 

logotypen, snarare än själva logotypen.  

 

Frank nämner att logotypen har en stor påverkan på AF Bostäders varumärkesidentitet.  

 

Respondent X förklarar att Organisation Xs logotyp är jätteviktig för bolagets 

varumärkesidentitet. 

4.7.2 Förändring av utseende 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufrågor: Har ni 

ändrat er logotyps utseende över tiden? | Om ja: varför gjordes förändringen av 

logotypen? | Om nej: varför är ni nöjda med den logotypen ni har? 

 

Wendel berättar att utseendet av Lunds universitets logotyp inte har ändrats genom åren, att 

utgångspunkten för logotypen har varit det gamla sigillet från universitetets start. Wendel 

nämner att förslag om att modernisera och förtydliga logotypen lades fram vilket inte 

uppskattades av olika aktörer och lades därför ner. Ytterligare tar Wendel upp att universitetet 

har framtagit andra varianter av logotypen för att den ska fungera på olika ytor, men den 

fortfarande bygger på samma element och typsnitt.  

 

Respondent Y nämner att en förändring av organisationens logotyp har gjorts både av 

estetiska skäl men även eftersom organisationen har bytt namn. En förändring innebar ett 

tillägg av en tagline för att göra logotypen mer varumärkesbyggande.  

 

Frank vet inte mycket om förändringar av AF Bostäders logotyp men att de kan ha gjorts av 

moderniseringsskäl. Däremot nämner Frank att de har arbetat med och skapat en justerad 

variant av AF Bostäders logotyp som de använder som ikon för bokmärket som användare ser 

när de har sparat hemsidan i sina bokmärken i webbläsaren.  

 

Respondent X nämner att logotypens utseende har ändrats vid ett flertal gånger. Logotypen 

har ändrats till gul och blå, från en tidigare annan färg, för att spegla det svenska i logotypen. 

Därefter gjordes en ändring av logotypen för att modernisera och standardisera färger för att 

underlätta arbetet med logotypen på olika material. Slutligen nämner Respondent X att en vit, 

genomskinlig logotyp även har framställts för att användas mer diskret i digitala filmer. 

4.7.3 Budskap 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Bär er 

logotyp på ett specifikt budskap? 

 

Logotypen bär på en lång och betydelsefull historia som är en viktig del av universitetets 

identitet berättar Wendel. Ytterligare nämner Wendel att logotypen är viktig i alla 

sammanhang men att den är speciellt viktig internationellt på grund av den historia som 

logotypen bär på. Wendel nämner att logotypen har ett bestämt budskap som är “Ad 

utrumque” - beredd till bådadera.  

 

Respondent Y beskriver att budskapet av organisationens logotyp ligger i dess tagline.  
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Frank berättar att AF Bostäders verksamhetsnamn ingår i logotypen och är en del av 

budskapet. Utöver detta finns det en bostad med en skorsten på logotypen som är Akademiska 

Föreningens sköld och ska förmedla kopplingen till Akademiska Föreningen.  

 

Respondent X förklarar budskapet av Organisation Xs logotyp som svenskhet och 

igenkänning. 

4.7.4 Unikhet och minnesvärdhet 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Vad gör er 

logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

 

Wendel berättar att logotypens historia och autenticitet bidrar till dess unikhet och 

minnesvärdhet.  

 

Respondent Y vet inte om organisationens logotyp är så pass unik och minnesvärd.  

 

Frank nämner att inkluderingen av Akademiska Föreningens sköld i AF Bostäders logotyp 

ska bidra till dess minnesvärdhet.  

 

Respondent X nämner att Organisations Xs logotyps färger bidrar till logotypens unikhet och 

minnesvärdhet, speciellt internationellt. 

4.7.5 Bidrag till varumärkesbild 

Denna underrubrik presenterar den insamlade datan från följande intervjufråga: Hur tror ni 

er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av verksamheten? 

 

Svensson berättar att logotypens bidrar till universitetets varumärkesbild genom att den ger en 

bild av ett klassiskt och anrikt universitet.  

 

Respondent Y beskriver logotypen som en symbol som individer kan fixera associationer vid 

och att själva logotypen inte säger så mycket för sig själv. Slutligen nämner Respondent Y att 

logotypens tagline bidrar till varumärkesbilden genom att anpassningsbarheten och 

flexibiliteten som organisationen står för förmedlas där.  

 

Frank berättar att AF Bostäder använder sin logotyp i all deras kommunikation i princip och 

på deras hemsida. På grund av detta tror Frank att logotypen blir igenkänd enklare och bidrar 

till att individer kopplar logotypen till rolig och lättsam kommunikation samt trygg och stabil 

hyresvärd. 

  

Respondent X nämner att bolagets logotyp är en jättestark varumärkesbärare då den har 

funnits en lång tid. Respondent X nämner att logotypen står för allt varumärket associeras 

med och tror att det är likvärdigt med bolagets värderingar.  
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultat från den empiriska studien och kopplas sedan till de 

relevanta teorier som presenteras i litteraturgenomgången. Respondenternas svar jämförs 

även med varandra för att presentera och diskutera de likheter och olikheter som finns. 

Samma namn på överrubriker som används i kapitel 4 Resultat används även i detta kapitel 

av strukturella skäl. 

5.1 Varumärkesidentitet 

Kapferer (2012) beskriver begreppet varumärke som skapandet av produkter och service 

under ett namn. Visionen, kärnvärderingar och huvudsakliga tro är vad Kapferer (2012) anser 

kallas för identitet. Aaker (2008) anser det däremot varumärkesidentitet till att vara en 

samling av varumärkesassociationer bundna för skapandet och upprätthållandet av en god 

extern varumärkesbild. Respondent X som deltog i undersökningen beskrev 

varumärkesidentitet på liknande vis som Kapferer (2012) gjorde. Respondent X lyfte fram att 

verksamhetens produkter kan ses som varumärkesidentitet. Dessutom besvarade Respondent 

X att deras arbete genomsyras av att försöka skapa en bättre vardag till många genom bra 

priser med god kvalité. Därav läggs stor fokus av varumärkesidentiteten hos Organisation X 

på just produkter och service under verksamhetens namn, precis som Kapferer (2012) menar 

på. Däremot anser Aaker (2008) att varumärkesidentitet har större fokus på den externa 

varumärkesbilden vilket efter genomförandet av undersökningen är något som förfaller på 

samtliga respondenter förutom Lunds universitet. Den externa varumärkesbilden handlar om 

kundens uppfattning om varumärket anser Nandan (2005). Respondent X, AF Bostäder och 

Respondent Y anser precis som Aaker (2008) att varumärkesidentiteten är en definiering på 

hur externa kunder och aktörer uppfattar varumärket, vad de läser in i varumärket och hur det 

upplevs av kunder och aktörer. Nandan (2005) beskriver dock varumärkesidentitet utifrån 

verksamhetens sida och innebär hur de vill att deras varumärke blir uppfattat av 

konsumenterna. Denna definiering delas med tankarna som Lunds universitet har när de 

ställdes frågan om definition av begreppet varumärkesidentitet. Respondenterna från Lunds 

universitet ansåg varumärkesidentitet till att vara allt som universitetet står för och gör, samt 

vilka värderingar som finns och ligger bakom universitetet. Därav ligger fokuset på identitet 

hos universitetet självt utifrån Lunds universitets perspektiv, till skillnad från övriga 

respondenter som anser det ligga i hur verksamheten uppfattas och tolkas av sina kunder och 

aktörer.  

 

Vid utvecklingen av hemsidan var alla respondenter enhälliga om att varumärkesidentitet är 

av stor betydelse. De bakomliggande orsakerna till att varumärkesidentitet är av stor betydelse 

var särskiljande från respondent till respondent. Lunds universitet ansåg varumärkesidentitet 

vara av stor betydelse av hemsidan då det varit en stor faktor till olika förändringsprocesser 

inte minst i webbdesign på hemsidan. En av de stora förändringarna för Lunds universitet har 

varit att försöka motverka att vara elitistiska. Däremot ansåg Respondent Y att 

varumärkesidentiteten var ständigt baserad på kunderna som utgångspunkt och justerades 

efter dagens marknad och de uppfattningarna man ville att kunderna skulle få. AF Bostäder 

ansåg, till skillnad från övriga respondenter, att varumärkesidentiteten var av stor betydelse 

vid skapandet av hemsidan då deras varumärkesidentiteten behövde gå i linje med 

verksamhetens kommunikationsplattform som står till bas för alla deras 
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kommunikationsvägar. Slutligen ansåg Respondent X att varumärkesidentiteten var av stor 

betydelse vid utvecklingen av hemsidan då varumärkesidentiteten är väsentlig vid 

produktkommunikationen för hemsidans artiklar. Orsakerna till att varumärkesidentiteten var 

viktig var distinkt bland respondenterna, dock kan det utläsas att hos var och en av 

respondenterna var varumärkesidentiteten viktig i deras affärsmodell. Dessutom är 

varumärkesidentitet av stor betydelse för verksamheterna att fungera genom antingen 

försäljning eller kommunikation.  

 

För att kunna besvara på vår frågeställning behövdes svar kring hur manifestation av 

varumärkesidentiteten via hemsidan. Vid frågan kring hur beaktas varumärkesidentiteten vid 

skapandet av hemsidan utöver logotypen eller det som har nämnts tidigare i intervjun gav 

respondenterna exempel på bildval, tonalitet, tilltal, språk, färg, typsnitt, certifieringar, miljö 

och hållbarhet. Wheeler (2013) lyfter upp hållbarhet inom de nio varumärkesidéerna som ett 

medel för bidragande till varumärkesidentitet men för övrigt lyfts tekniska aspekter upp 

såsom bildval, tonalitet, tilltal, språk, färg och typsnitt, vilket visar på att fokuset 

verksamheter lägger visuellt för att kommunicera med besökare på hemsidan. Enligt 

respondenterna kan alla dessa faktorer utgöra en varumärkesidentitet för besökaren på 

hemsidan, då ett specifikt typsnitt, eller kombination av färger kan bidra till 

varumärkesidentiteten. Exempel på ett svar som Respondent X gav var att Organisation Xs 

logotyps färg bidrog starkt till deras varumärkesidentitet. Besökare, framför allt internationellt 

kände igen varumärket och förknippade det med färgerna blå och gul. Därav utsträcker sig 

inte en varumärkesidentitet via en hemsida enbart via logotyp eller kärnvärderingar utan 

dessutom detaljer som typsnitt, språk, tonalitet, färg och bildval.  

5.2 Varumärkesmedvetenhet 

Aaker (2008) beskriver varumärkesmedvetenhet som en känsla som är familjär, exempel på 

detta är att om en kund väljer att den vill köpa en produkt eller tjänst så blir nästa steg i 

processen att bestämma sig av vilket varumärke kunden vill handla av. Beroende på hur pass 

stark verksamhetens varumärkesmedvetenhet är, kommer kunden komma till att tänka på ett 

visst varumärke och köpa av just det varumärket. Vid intervjuerna av respondenterna valde tre 

av fyra av respondenterna att definiera begrepp med hjälp av samma förklaring, vilket var 

“top of the mind”. Detta är liknande det Aaker (2008) menar på när han beskriver processen 

om att köpa en produkt eller tjänst. Att man ska komma upp först i tanken på kunden efter att 

kunden har bestämt sig för att köpa en specifik vara. Den respondent som yttrade sig 

annorlunda var respondenterna från Lunds universitet som definierade begreppet enligt att 

man som varumärke ska vara medveten om vad man faktiskt är och står för, detta ska vara 

något som uttrycks i kommunikationen internt och externt. Konceptet av att uttrycka 

kommunikationen externt såsom Lund Universitet beskrev det, var det som Keller (2008) 

beskriver som varumärkesigenkänning. Keller (2008) lyfter upp två viktiga begrepp inom 

varumärkesmedvetenhet som är varumärkesigenkänning och varumärkesminne. 

Varumärkesigenkänning beskrivs av Keller som kundens förmåga att kunna känna igen 

varumärket på plats. Det andra begreppet, varumärkesminne, handlar om kundens förmåga att 

kunna ta fram varumärken när den enbart tilldelas en kategori. Lunds universitet hanterade 

begreppet varumärkesmedvetenhet utifrån varumärkesigenkänning medan resterande 

respondenter definierade det snarlikt det andra begreppet vilket är varumärkesminne.  

 

Betydelsen av varumärkesmedvetenhet vid utvecklingen av hemsidan varierar mellan 

respondenterna, då Lunds universitet inte anser det vara någon koppling mellan begreppet och 
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deras hemsida. Dock påpekar de att om de hade varit okända hade det antagligen lagts större 

fokus på varumärkesmedvetenhet. Resterande respondenter anser att varumärkesmedvetenhet 

är viktigt för utvecklingen av hemsidan. Respondent Y ger stor betydelse av detta då två 

tredjedelar av deras leads-inflöde kommer via hemsidan då det är första gången de kommer i 

kontakt med verksamheten. AF Bostäder anser detta också vara av stor vikt då de sedan 

tidigare hetat AFB vilket skapade förvirringar bland kunder då de ofta förknippades med 

Akademiska Föreningen. Genom delning av liknande namn var det svårt att skapa sig 

varumärkesmedvetenhet då de ofta blev förknippade med Akademiska föreningen vilket ledde 

till att de förblev okända, dock hjälpte bytet av namn och profilering till en ökad 

varumärkesmedvetenhet. Av detta kan man ta reflektera att större varumärken såsom Lunds 

universitet som är väldigt känt inte behöver profilera sig lika mycket som mindre 

verksamheter som AF Bostäder som inte har lika starkt varumärke som Lunds universitet. 

Dessutom påpekade Lunds universitet att de sedan tidigare inte såg koppling mellan 

varumärkesmedvetenhet och deras hemsida vilket stämmer överens om deras kommentar att 

de i stället bara försöker visa vilka de är på sidan och vad de står för. På så vis arbetar Lunds 

universitet mot Kellers (2008) varumärkesigenkänning och behöver inte fokusera på 

varumärkesminne på samma vis som exempelvis mindre verksamheter som förlitar sig på 

varumärkesmedvetenhet i större utsträckning än vad större verksamheter möjligtvis gör.   

 

Förståelsen av varumärkesmedvetenhet och hur den beaktas på hemsidor är väsentlig för 

undersökningen för att få svar på frågeställningen i denna rapport. Detta då besökares grad av 

igenkänningen av varumärket eller varumärkets popularitet kan komma att påverka visst 

innehåll som presenteras i hemsidan. Beaktningen på respondenternas hemsidor sker via 

skapandet av gränssnitt som är intuitivt och välskrivet, detta då det ska leda till en upplevelse 

av varumärket som sedan indirekt lämnar avtryck på varumärkesmedvetenheten. Precis som i 

varumärkesidentiteten lyfts faktorer såsom språk och bilder upp, men dessutom videor och 

illustrationer lyfts fram under varumärkesmedvetenhet som beaktning vid utvecklingen av 

hemsidor. Då tre av de fyra respondenterna anser att arbetet till varumärkesmedvetenheten 

sitter på hemsidan väljer Respondent X och sätta sig emot detta och anser i stället att allt 

utomstående från hemsidan är vad som egentligen bidrar till varumärkesmedvetenhet. 

Respondent X säger att detta arbete beaktas genom letandet av människor som bör vara 

intresserade av varumärket. Verksamheten försöker förenkla sökmotorernas jobb med att 

finna produkter och anser detta vara väldigt viktigt för flödet inåt mot hemsidan, då hemsidan 

kanske inte är det viktigaste för varumärkesmedvetenhet utan snarare det som finns där ute 

och hur man leder in de mot hemsidan exempelvis sociala medier och nyhetsbrev. Respondent 

X skapar därmed en intressant diskussion om varumärkesmedvetenhet, om detta faktiskt är 

något som visas eller kan visas via en hemsida eller om det är utomstående faktorer som 

redogör för varumärkesmedvetenhet som exempelvis sökmotorer. Vi anser efter 

genomförandet av litteraturgenomgången och den kvalitativa undersökningen att stora delar 

av varumärkesmedvetenheten är komplex att visa genom hemsidor och är ofta något som 

visas genom utomstående medel. Å andra sidan anser vi fortfarande att manifestering av 

varumärkesmedvetenhet via hemsidor fortfarande är möjligt, som Keller (2008) beskriver 

varumärkesigenkänning, kan verksamheter arbeta med sina hemsidor för att skapa en identitet 

som ska sätta sig på minnet för att kunna påminna kunden i framtiden om att den sedan 

tidigare besökt hemsidan.   
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5.3 Varumärkeslojalitet 

Lunds universitet, AF Bostäder och Organisation X definierar varumärkeslojalitet alla på ett 

liknande sätt. Denna definition stämmer väl överens med den som tas upp i litteraturen av 

Chernatony och McDonald (2003) att varumärkeslojalitet fungerar som ett mått för att se hur 

pass bunden konsumenten är till varumärket. 

 

Alla av de intervjuade verksamheterna anser varumärkeslojalitet att vara viktigt vid 

utveckling av deras hemsida. Däremot nämner Lunds universitet att de genom hemsidan inte 

har kontroll över det som verkligen skapar lojaliteten, vilket är hur bra utbildningarna och 

servicen är på universitetet. Detta framgår inte i de andra respondenternas svar, dock kan det 

vara något som även stämmer överens på de andra organisationerna trots att det inte nämndes. 

Detta dels eftersom Chernatony och McDonald (2003) nämner faktorer som kan bidra till 

varumärkeslojaliteten och i dessa faktorer ingår exempelvis varans eller tjänstens kvalité. 

Denna faktor kan inte påverkas genom hemsidan vilket betyder att verksamheter där varan 

eller tjänsten ligger i stort fokus är det svårt att påverka varumärkeslojaliteten lika mycket via 

hemsidan. På så vis nämner Lunds universitet att de arbetar med att signalera kvalité och bra 

utbildningar i samband med en hemsida som är lätt att navigera igenom och få kontakt 

igenom. Aaker (2008) nämner fördelar och säkerheter med varumärkeslojalitet som innefattar 

att det sparar pengar och resurser, samt att en stor kundbas ger ett bättre intryck utåt för 

organisationen. Då alla respondenter ansåg varumärkeslojalitet som viktigt vid utveckling av 

organisationens hemsida kan en koppling mellan detta och det Aaker (2008) nämner dras. Då 

varumärkeslojaliteten medför fördelar är det något som verksamheter anser viktigt och arbetar 

med. Dessutom framgick det av empirin, se Tabell 4, att varumärkeslojalitet ansågs mycket 

viktigare än varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidorna hos de intervjuade 

organisationerna. På så sätt kan det tolkas att en hemsida bättre kan användas för att bevara 

redan existerande kunder snarare än att försöka nå ut till nya. 

 

En aspekt som är vanligt förekommande i svaren från frågan om hur varumärkeslojalitet 

beaktas vid utveckling av hemsidan är att organisationerna arbetar med att försöka förmedla 

och återspegla organisationen och vad de kan bidra med, i samband med att arbeta efter en så 

fungerande och kvalitetssäker hemsida som möjligt. Här kan en koppling göras mellan de 

faktorer som Chernatony och McDonald (2003) beskriver om varumärkeslojalitet. En faktor 

är hur pass trovärdig verksamheten är vilket kan kopplas med hur respondenterna nämnde att 

de arbetar med att skapa en välutformad hemsida som har kvalitet. En annan faktor som 

Chernatony och McDonald (2003) beskriver är engagemanget som verksamheten visar 

gentemot kunderna. Även denna faktor kan kopplas till hur de arbetar med hemsidan då en 

icke välfungerande hemsida tyder på lågt engagemang gentemot besökarna och kundbasen.  

5.4 Varumärkesassociation 

Av de tre respondenter som definierade begreppet varumärkesassociation så stämmer dessa 

definitioner väl överens med definitionen som Aaker (2008) presenterar att 

varumärkesassociationer är allt som direkt eller indirekt kan kopplas till konsumentens minne 

av varumärket.  

 

Tre av de fyra respondenterna anser att varumärkesassociation utgör en viktig del i 

utvecklandet av organisationens hemsida. Att de anser detta vara viktigt kan dels bero på att 
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varumärkesassociationer har påvisats att lyckas bedriva framgångsrika verksamheter som 

Aaker (2008) nämner. En annan synvinkel kan vara att respondentorganisationerna ser sin 

hemsida som en leverabel till kunden. Detta nämner Keller (2008) där leverabel är en form av 

varumärkesassociation och där denna leverabel grundar sig i förmågan som leverabeln har för 

att uppnå sitt utförande, kommunikationsförmågan av det uppnådda utförandet samt 

hållbarheten av exekveringen över tid. På så sätt kan respondentorganisationerna arbeta med 

hemsidan utifrån dessa faktorer vilket resulterar i en stor vikt av varumärkesassociation vid 

utveckling av hemsidorna. 

 

Samtliga respondenter nämner att de arbetar med varumärkesassociationer i innehållet på sin 

hemsida, vilket inkluderar bilder, videoklipp och texter. Detta innehåll grundar sig i den 

identitet och de värderingar som verksamheten har vilket sedan skapar associationer hos 

besökaren. Det kan dras ett samband mellan hur organisationerna arbetar med 

varumärkesassociation på hemsidan och den andra formen av varumärkesassociation som 

Keller (2008) nämner. Denna form är önskvärdhet och innefattar hur pass relevanta, distinkta 

och pålitliga kunden finner varumärkesassociationerna till att vara. Genom att arbeta med 

varumärkesassociationer på hemsidan som respondenterna nämner kan det öka relevansen, 

pålitligheten och hur distinkta besökaren anser varumärkesassociationerna att vara. 

5.5 Kärnvärderingar 

Kärnvärderingar tillsammans med vision och huvudsakliga tro är vad Kapferer (2012) lyfter 

upp som identitet. Samtliga respondenter nämner att de arbetar efter ett antal värderingar som 

varierar mellan de olika organisationerna. De nämner även att de illustrerar dessa värderingar 

på hemsidan på olika sätt. Både Lunds universitet och Organisation Y diskuterar språk, text 

och bildval och att detta återspeglar deras värderingar på hemsidan. AF Bostäder och 

Organisation X diskuterar i stället att de, på hemsidan, använder sig av olika sidor som är 

dedikerade till att presentera och beskriva deras olika värderingar så besökaren kan ta till sig 

av dessa. Men även Lunds universitet nämner sin värdegrund och att den finns tillgänglig på 

hemsidan. Utifrån detta kan det utläsas att vad som sägs i text och hur det sägs samt bilder är 

centralt i diskussionen om hur organisationer manifesterar sina kärnvärderingar via sin 

hemsida. Aaker (2008) nämner att en organisation bör uppnå en profil för kunder som 

matchar organisationens strategi för värderingar och vad varumärket står för. Utifrån 

respondenternas svar kan det utläsas att detta är något som samtliga organisationer arbetar 

med men i olika stark grad. Med detta sagt verkar det Aaker (2008) tar upp vara en central bit 

i organisationers arbete med att utveckla en hemsida och manifestera sin varumärkesidentitet 

på hemsidan. 

 

Utifrån Wheelers (2013) varumärkesidéer arbetar Lunds universitet med tre av dem, vilka är: 

syfte, autenticitet och engagemang. Lunds universitet arbetar med syfte genom att deras 

varumärke står för något vilket är deras värdeord som är en samling av kärnvärderingar som 

tillsammans utgör varumärkets syfte. Dessutom redogör respondenterna att autenticitet är 

något som alltid genomsyras i allt de gör vilket de klargjorde tydligt i diskussionen om 

varumärkesmedvetenhet där de redogjorde för begreppet som medvetenhet om vad man 

faktiskt är och står för, detta ska vara något som uttrycks i kommunikationen internt och 

externt. Denna beskrivning går i hand med autenticitet och är något som Lunds universitet 

strävar och utvecklar utifrån. Slutligen arbetar Lunds universitet även utifrån varumärkesidéen 

angående engagemang. Engagemang inkluderas och utvecklades i Lunds universitets hemsida 

genom erbjudandet om forskning där verksamheten lyckas väcka engagemang internt i 
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verksamheten. Dessutom används forskningen som medel för att externt försöka nå ut till nya 

intressenter. 

 

Respondent Y redogör för Organisation Y:s arbete gentemot Wheelers (2013) nio 

varumärkesidéer genom arbete av tre idéer vilket är syfte, hållbarhet och värde. En 

verksamhet som har kärnvärderingar har generellt även ett syfte, då varumärket står för 

någonting. Organisation Y:s kärnvärderingar står för simplicitet, “just do it”-mentalitet, 

jämställdhet, god hälsa och utveckling, klimatsmart, konsumtion och produktion. Då 

verksamheten dessutom försöker hålla sig klimatsmarta arbetar de även med hållbarhet för att 

försöka uppnå en varumärkesidentitet som ska reflektera ett hållbart varumärke. Genom 

Organisation Y:s arbete med “unique selling point” och arbete med klimatsmarta frågor 

inkluderar de även in varumärkesidéen värde i sin varumärkesidentiteten när man utgår från 

Wheeler (2013) teoretiska modell.  

 

I intervjusvaren från AF Bostäder stämmer dessa överens med fem av de nio 

varumärkesidéerna som Wheeler (2013) lyfter fram. Dessa idéer är följande: vision, syfte, 

hållbarhet, engagemang och värde. AF Bostäder har ett visuellt visionshus som redogör för 

hur verksamheten ska arbeta mot hållbara verksamhetsmål. I grunden av detta visionshus har 

verksamheten en värdegrund som är deras substitut för kärnvärderingar. Denna värdegrund 

tilldelar verksamheten syfte och återspeglas i form av “om oss”-flik. AF Bostäder är även 

engagerade inom miljö, hållbarhet och sociala frågor och redogör detta på sin hemsida genom 

exempelvis sopsorteringsvideor och hållbarhetsredovisning. Engagemanget internt inom 

verksamheten är stort då de arbetar mot att ständigt förbättra situationen för sina anställda 

genom visat tecken på aktivitet, cykelvänlig arbetsplats, trivsel och värderingar. Men 

dessutom delaktighet i frågor om jämställdhet, mångfald och likabehandlingar. Detta visas på 

hemsidan med hjälp av videoklipp av anställda som själva redogör och förklarar hur det är att 

arbeta på arbetsplatsen. I och med redovisning av hållbarhet och delaktighet inom 

hållbarhetsrelaterade frågor bidrar detta även värde aspekten av Wheelers (2013) 

varumärkesidéer.  

 

Organisation X har enligt Wheelers (2013) varumärkesidéer arbetat aktivt mot fyra av idéerna 

som bidragande faktorer till stärkandet av varumärkesidentiteten. Dessa idéer är följande: 

vision, syfte, autenticitet och hållbarhet. Organisation X arbetar tydligt med vision genom 

framförandet och fokuset om pris kontra produkt med fokus på att ständigt finna nya unika vis 

på att övertala kunder och besökare att billigt inte behöver betyda dålig kvalité, det vill säga 

kostnadsmedvetenhet ur både Organisation X och kundens perspektiv. Syftet är relaterat till 

varumärkets kärnvärderingar, vilket är: tillhörighet, enkelhet, kostnadsmedvetenhet, omsorg 

för människor och planet, leda med föredöme. Dessa ska framfört allt synas på hemsidan 

genom produktens pris och kvalité responderar Respondent X. Autenticiteten från 

Organisation X kommer från den ståndpunkt som Organisation X angivet angående pris 

kontra kvalité och att detta är definierande för verksamheten och står till grund för 

verksamhetens beslutsfattningar. Organisation X har dessutom omsorg för människor och 

planet som kärnvärdering vilket visar en eftersträvan att associera sin verksamhets 

varumärkesidentitet med hållbarhet. Hållbarhet framförs dessutom på hemsidan genom en flik 

som heter “Vårt ansvar”.  

 

De vanligaste förekommande varumärkesidéer från Wheeler (2013) är syfte och hållbarhet 

bland verksamheterna som deltog. Autenticitet, engagemang, värde och vision var också av 

vikt men lämnade inte samma avtryck som syfte och hållbarhet som togs upp mer i svaren. 

Resterande idéer lyftes inte upp av respondenterna. Fördelarna att arbeta med kärnvärderingar 
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är många. Chernatony och McDonald (2003) framför att genom en förståelse av 

kärnvärderingar, framför allt de som anses viktiga av kunderna, kan verksamheter vara på god 

väg mot att behålla kundnöjdhet och kundlojalitet.  

5.6 Rangordning av varumärkeskapital 

Rangordningen som gjordes av varje respondent av begreppen varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation kommer att visas i tabellen nedan, med 

sammanlagda poäng. De begrepp som ansågs vara viktigast får, per organisation, tre poäng, 

näst viktigast får två poäng och minst viktigt ett poäng. 

 
Tabell 4: Rangordning av varumärkeskapital 

 

Begrepp  Poäng 

Varumärkeslojalitet 10 

Varumärkesassociation 9 

Varumärkesmedvetenhet 5 

 

Tre av de fyra respondentorganisationerna satte varumärkesmedvetenhet som sitt sista val och 

AF Bostäder valde det som andra val. Med detta sagt valde ingen av respondenterna det som 

första val. Utifrån detta kan det utläsas att varumärkeslojalitet och varumärkesassociation är 

de två begrepp som anses vara viktigast inom varumärkeskapital vid utveckling av 

respondenternas hemsidor. Anledningen till den låga poängen på varumärkesmedvetenhet kan 

grunda sig i att det inte är ett begrepp som är speciellt centralt vid utveckling av hemsidor. 

Respondent Y nämner precis detta, att begreppet inte är något som de använder mycket. En 

annan anledning kan vara det som respondenterna från Lunds universitet nämner, att 

varumärkesmedvetenhet inte är något som är relevant att arbeta med på en hemsida då 

besökaren på hemsidan redan är medveten om varumärket. På så vis blir de två andra 

begreppen mer centrala vid utveckling av en hemsida. Även fast Aaker (2008) nämner att 

varumärkeskapital bör aktivt hanteras i verksamheten innebär det inte att det måste hanteras 

vid utveckling av hemsidor. På så sätt blev varumärkesmedvetenhet ett begrepp som verkar 

kunna hanteras bättre på andra sätt inom en verksamhet. Detta var kunskap som uppstod av 

den empiriska studien som utfördes. 

5.7 Logotyp 

Airey (2010) för fram att en logotyp har en stor betydelse för en verksamhet och att logotypen 

används som en stark association till verksamheten. Samtliga respondenter beskriver 

logotypen för den verksamhet de arbetar på som väldigt viktig för varumärkesidentiteten. Då 

logotypen har en så pass viktig innebörd och är även ofta förekommande på många olika delar 

av en verksamhets hemsida, kan det vara viktigt för verksamheten att, i sin logotyp, illustrera 

och framföra sin varumärkesidentitet på ett lämpligt sätt, så inte fel varumärkesbild skapas av 

kunderna. Detta tar även Airey (2010) upp när han beskriver att en verksamhets logotyp borde 

förmedla en känsla som direkt är kopplad till deras arbete. Som tillägg till detta nämner 

Respondent Y att det är allt arbete som sker utanför logotypen som bestämmer dess innebörd 
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snarare än logotypen själv. Utifrån detta tankesätt blir det ännu mer väsentligt att utforma en 

logotyp som är, på ett bra sätt, kopplad till verksamhetens arbete för att inte 

varumärkesidentiteten och varumärkesbilden ska kollidera.  

 

Tre av de fyra respondenterna nämner att de har arbetat med och framställt andra varianter av 

verksamhetens logotyp för att använda och illustrera dessa varianter i sammanhang där de 

passar bättre än originalet. Detta kan kopplas till två punkter i de sju ingredienserna för en 

framgångsrik logotyp som Airey (2010) presenterar. För det första nämner Airey (2010) att 

det är fördelaktigt om en logotyp är simpel. Detta passar framför allt bra in på vad Frank och 

Respondent X tar upp om logotypen på den verksamhet de arbetar på. Frank nämner att de har 

arbetat med en annan variant av logotypen i bokmärken i webbläsaren, ett arbete där en 

simpel logotyp kan underlätta, framför allt eftersom det inte finns mycket yta att presentera 

logotypen på. Respondent X som nämner att Organisation X har arbetat med andra färger av 

logotypen för att bättre kunna illustrera den på andra material och i filmer är även något som 

kan underlättas av en simpel logotyp. Den andra punkten som detta kan tillämpas på är det 

Gobé (2001) framför om trender och tradition i loggor. Gobé (2001) nämner att en logotyp 

bör arbetas med som en standard som sedan kan justeras för olika sammanhang där den 

justerade varianten passar bättre. Detta är även direkt tillämpbart på hur Respondent X och 

Frank nämner att de har arbetat med loggorna på de verksamheter de arbetar på. Utöver detta 

nämner Arnheim (1974) att simplicitet inte går hela vägen för en tillfredsställande design. 

Men om respondenternas svar används som utgångspunkt kan en simpel design vara väldigt 

användbart och underlätta arbetet med logotypen i olika sammanhang för att skapa en 

tillfredsställande design för just det sammanhanget. Dessutom kan det som associeras med 

logotypen bidra till att en simpel design blir mer komplex när olika element i logotypen och 

logotypen i helhet får en djupare innebörd. På så sätt kan de tankar som Arnheim (1974) har 

om design tas i åtanke i det som har presenterats av de olika respondenterna. 

 

När det gäller unikhet och minnesvärdhet nämner Wendel att Lunds universitets logotyp 

inkluderar detta i sin historia och autenticitet. På detta vis är det inte logotypens utformning 

och design som bidrar till unikheten och minnesvärdheten, utan det är i stället det som 

förknippas med logotypen. Detta kan kopplas till vad Respondent Y nämnde om att 

logotypens innebörd bestäms av aspekter utanför logotypen och inte vad som finns i 

logotypen. När Airey (2010) diskuterar unikhet och minnesvärdhet går han endast in på 

designaspekterna. På så sätt kan det vara nödvändigt att nämna att även andra aspekter utanför 

detta synsätt kan komma att påverka en logotyps unikhet och minnesvärdhet efter en tid. För 

att ytterligare förtydliga detta kan de associationer som en kund har till en logotyp bidra 

mycket till att den minns logotypen och att inte bara en design som är minnesvärd kan 

uppfylla detta. AF Bostäder nämner skölden i sin logotyp som bidragande till dess unikhet 

och minnesvärdhet medan Organisation X nämner sin logotyps färger som bidragande till 

detta. Dessa påståenden kan kopplas till det Airey (2010) framför om att en logotyp bör ha ett 

element som får den att stå ut. Detta eftersom det endast är en unik grej som nämns i 

logotypen av AF Bostäder och Organisation X, vilket stämmer överens med vad Airey (2010) 

presenterar när han nämner att framgångsrika loggor endast har ett, och inte flera, element 

som bidrar till unikheten. 

 

Samtliga respondenter beskriver logotypen för den verksamheten de jobbar på som ett ting 

som kan kopplas till de associationer som kunderna har om verksamheten. Den 

varumärkesidentitet som verksamheterna har är det som de uppfattar förmedlas i logotypen 

och bidrar till kundernas varumärkesbild. Då detta är något som genomsyrar alla 

respondenters svar kan det vara viktigt att nämna och att det då blir extra viktigt för 
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verksamheter att ha en logotyp som effektivt och tydligt förmedlar verksamhetens 

varumärkesidentitet. Detta blir då viktigt för hur verksamheterna manifesterar sin 

varumärkesidentitet på hemsidan då logotypen är ett vanligt förekommande element på en 

hemsida. Dessutom ökar detta vikten för verksamheter att ha en logotyp som är direkt kopplad 

till deras arbete för att skapa rätt känsla hos kunden om verksamheten, vilket Arnheim (2010) 

tar upp. 

5.8 Begränsningar i studien 

En begränsning som kan identifieras i studien är att det endast utfördes fyra intervjuer. Då 

intervjuerna var kvalitativa ansågs detta som ett tillräckligt minimum för denna studie, men 

det kunde varit gynnsamt med fler intervjuer. Dessutom utfördes intervjuerna via mjukvaran 

Zoom, vilket kan ha satt vissa begränsningar på den insamlade datan då exempelvis 

kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunde läsas av i vissa intervjuer. De intervjuade 

organisationerna varierar även i storlek och verkar inom olika branscher vilket kan ligga som 

grund till de varierande resultat som samlades in i studien. På så sätt kan en del data vara mer 

relevant för verksamheter i en viss bransch av en viss storlek. Dessutom fanns en variation i 

respondenternas roller inom verksamheten, vilket resulterade i data från olika synvinklar i 

arbetet med varumärkesidentitet på hemsidor. På grund av detta kan de varierande rollerna 

även bidra till de varierande svaren då de besitter kunskap inom olika områden. 

 

De centrala begreppen som behandlas i studien, exempelvis varumärkesidentitet, 

varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociation, varumärkeslojalitet och kärnvärderingar kan 

anses liknande och blandas ihop eller missuppfattas av en utomstående respondent. Detta kan 

på så sätt ha påverkat datan på vissa ställen då intervjuerna behandlade en stor omfattning av 

närbesläktade begrepp på en kort tid. 

 

Slutligen, i många av de intervjuer som hölls frågades det mer om generella tankar kring 

begreppet kärnvärderingar. Detta betyder att alla nio idéer i Wheelers (2013) teori inte 

ordagrant framfördes till respondenterna. Detta hade som effekt att om vissa verksamheter 

inte uttryckte sig på ett specifikt sätt var det inte starkt nog som underlag för att, i denna 

undersökning, visa att verksamheten arbetar med vissa av de nio varumärkesidéerna. En 

slutsats som kan dras utifrån detta är att antalet varumärkesidéer som var kopplat till 

verksamheten hade ökat om det specifikt frågades om var och en av de nio 

varumärkesidéerna. 

5.9 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning kan en kvantitativ undersökningsmetod användas där en 

större mängd verksamheter medverkar i studien. Genom att utföra den empiriska 

undersökningen på detta vis blir det tydligare vilka begrepp och teorier som anses centrala i 

frågeställningen: Hur manifesterar verksamheter sin varumärkesidentitet via sin hemsida, 

gentemot besökare? 

 

Ett ytterligare förslag är att använda en observationsmetod för att undersöka 

forskningsfrågan. Genom observation av hemsidor kan undersökningen identifiera hemsidors 

innehåll och jämföra detta gentemot teorier. På så vis kan det redogöras för hur verksamheter 
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manifesterar deras varumärkesidentitet via deras hemsidor utifrån ett observatoriskt 

perspektiv.  
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6 Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att skapa en förståelse kring varumärkesidentitet, för att sedan 

genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur verksamheter arbetar med att manifestera 

varumärkesidentiteten via deras hemsidor. Detta för att kunna svara på följande 

frågeställning: Hur manifesterar verksamheter sin varumärkesidentitet via sin hemsida, 

gentemot besökare? 

 

Genom resultatet av vår undersökning har vi kommit fram till slutsatsen att verksamheter 

manifesterar sin varumärkesidentitet via sin hemsida på flera sätt. Dessa inkluderar 

manifestering av varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet, kärnvärderingar och logotyp. 

Olika tekniska tillvägagångssätt och hjälpmedel användes för att lyckas med detta.  

 

I litteraturgenomgången presenteras varumärkeskapital utan någon koppling till hemsidor, 

men utifrån den empiriska studien kan vi dra slutsatsen att varumärkesmedvetenhet är ett 

mindre centralt begrepp vid utveckling av hemsidor till skillnad från de andra två begreppen 

inom varumärkeskapital. Jämförelsevis kan vi dessutom dra slutsatsen att 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet är centrala begrepp vid utveckling av 

hemsidor.  

 

Vid utveckling av verksamheters hemsidor används dessutom kärnvärderingar som ett centralt 

begrepp för att manifestera varumärkesidentitet. Vanligt förekommande var begrepp som 

syfte och hållbarhet som stod till grund för kärnvärderingar som verksamheterna påvisade och 

manifesterade via deras hemsida. 

 

Vidare kan vi dra slutsatsen att logotyp kan användas som ett medel för att manifestera 

varumärkesidentiteten via en hemsida då en logotyp förmedlar associationer som kunder har 

om verksamheten. Det blir då viktigt att på ett effektivt vis belysa logotypen tydligt då den 

förmedlar verksamhetens varumärkesidentitet via hemsidan och eftersom logotypen är ett 

vanligt förekommande element på en hemsida. 

 

För manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor drogs slutsatsen att de tekniska 

hjälpmedel som används är: text, bildval, tonalitet, tilltal, språk, färg och typsnitt. Ytterligare 

drogs slutsatsen att funktionalitet, användarvänlighet, förtroende och kvalitet kan arbetas med 

på hemsidor som ett sätt att manifestera varumärkesidentiteten gentemot besökarna. Dessa 

begrepp och tekniska hjälpmedel sågs som metoder för respondentorganisationerna att 

förmedla sin varumärkesidentitet till besökare via hemsidan och kunde skapa uppfattningar 

hos kunden om hur denne tolkar och ser på varumärket. 
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Appendix 1  

Intervjuguide 

 

Information som förmedlades till respondenten, muntligen, innan intervjun spelades in 

• Är det okej att intervjun spelas in? 

• Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att undersöka vad på en hemsida som 

påverkar och bidrar till den varumärkesidentitet som förmedlas till besökaren. Samt att 

utforska hur verksamheten arbetar med detta på sin hemsida för att manifestera sin 

varumärkesidentitet och bidra till att konsumenter skapar sig en korrekt 

varumärkesbild om verksamheten. 

• Ni kan avstå från att svara på de frågor ni önskar. 

• Datan från den inspelade intervjun kommer att transkriberas och lyssnas igenom för 

kontroll. Sedan kommer detta att presenteras i rapporten. Därefter kommer diskussion 

och slutsats göras utifrån resultatet. 

• Ni kommer få tillgång till transkriberingen av intervjun i efterhand för eventuell 

granskning där ni kan meddela ifall ni önskar borttagning av något i den insamlade 

datan. 

• Nu startas inspelningen av intervjun. 

Öppningsfrågor 

1. Jag undrar om ni vill vara anonyma i undersökningen eller är det okej att ert namn, er 

roll i verksamheten och verksamhetens namn används? 

2. Vilken är er roll i verksamheten och vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

Intervjufrågor 

1. Hur skulle ni definiera ordet varumärkesidentitet? 

a. Vilken betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er hemsida? 

2. Hur definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 

a. Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesmedvetenhet är vid utveckling 

av hemsidan? 

b. Hur beaktas varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 

3. Hur definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

a. Hur viktigt anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid utveckling av 

hemsidan? 

b. Hur beaktas varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

4. Är er hemsida målgruppsorienterad eller mer generell? 

a. Hur viktigt anser verksamheten att detta är? 
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b. Varför anser verksamheten att det är viktigt/inte viktigt? 

5. Hur definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

a. Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesassociation är vid utveckling av 

hemsidan? 

b. Hur beaktas varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

6. Vilka är verksamhetens kärnvärderingar? 

a. Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er hemsida? 

b. Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra mindre 

tydligt? 

i. Skulle dessa kärnvärden kunna återspegla verksamheten i sin helhet via 

hemsidan? 

7. Om ni skulle rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociation utifrån vad som är viktigast att manifestera via er hemsida. Hur 

skulle denna rangordning då se ut? 

8. Hur viktig anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

a. Har ni ändrat er logotyps utseende över tiden? 

i. Om ja: varför gjordes förändringen av logotypen? 

ii. Om nej: varför är ni nöjda med den logotyp ni har? 

b. Bär er logotyp på ett specifikt budskap? 

c. Vad gör er logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

d. Hur tror ni er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av verksamheten? 

9. Finns det något annat som ni vill tillägga som manifesterar er varumärkesidentitet på 

hemsidan, utöver logotypen eller det som har nämnts tidigare? 
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Appendix 2 

Intervju 1 - Transkribering 

 

Organisation 

Lunds universitet 

 

Medverkande 

AC - Axel Cederholm (Intervjuare) 

PS - Petra Svensson – Processledare, innehållsutveckling för huvudwebbplatserna lu.se och 

lunduniversity.lu.se (Respondent) 

MW - Maria Wendel - Kommunikatör (Respondent) 

 

Datum och tid 

2021-04-29 | 13:00 

 

Intervjuns längd 

47:57 

 
Tabell 5: Transkribering intervju 1 

 

Rad Person Fråga/Svar/Replik 

1 AC Så, nu spelar jag in här. 

2 AC Jag undrar om ni vill vara anonyma i undersökningen eller är det okej 

att ert namn, er roll i verksamheten och verksamhetens namn 

används? 

3 PS Ja. 

4 MW Ja, det är okej. 

5 AC Okej. 

6 PS Så länge man får läsa igenom det först så det inte är några uppenbara 

missförstånd eller feltolkningar. 

7 MW Ja, precis. 

8 AC Absolut, det kommer ni få göra. 

9 AC Vilken är er roll i verksamheten och vilka är era huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

10 PS Min titel sedan årsskiftet, det är numera processledare i innehållsutveckling 

för de två huvudwebbarna: lu.se och Lund University. Det är Lunds 

universitets externa webbplatser. 
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11 AC Okej, ja. 

12 AC Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

13 PS Just den rollen har jag ju då bara haft sen årsskiftet. Men den är egentligen 

kanske mest ett nytt namn på saker jag har gjort innan. Jag har kallats 

webbstrateg väldigt länge, men i praktiken skulle jag kalla det för 

innehållsstrateg. För jag har inte jobbat med de tekniska bitarna, utan ur ett 

innehållsperspektiv. Och jag har haft den rollen som webbstrateg, Maria 

när va det vi bytte tjänster allihopa, kommer du ihåg det? Jag är lite osäker. 

10 år sedan kanske? Eller det räcker inte? 15 år sedan? 

14 MW Säkert. 

15 PS 12, 13 år? 

16 PS Jag har varit på LU sedan 2002. 

17 MW Bara ett år efter mig ja. 

18 PS Ja. Och de första tre eller fyra åren hade jag andra roller. Så säg att jag har 

haft denna rollen i, vad blir det, 15 år då. 

19 AC Samma fråga till dig då Maria. Vilken är er roll i verksamheten och vilka 

är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

20 MW Jag har faktiskt inte en titel som egentligen på samma sätt beskriver vad jag 

gör, som Petra har, utan jag har bara titeln kommunikatör. Men jag jobbar 

då framför allt med varumärkesfrågor och grafisk profil. 

21 AC Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

22 MW Den här tjänsten fick jag väl. 

23 PS Ja men det var samtidigt som jag bytte så då måste det vara något liknande. 

24 MW Då måste det vara 2009 va. För det var under tiden jag var föräldraledig. 

25 PS Aha, okej, då har vi ett exakt år till och med. 

26 MW 2009. 

27 AC Ja. 

28 PS Då gäller det för mig också. 

29 AC Okej. 

30 MW Mer eller mindre. Sen utvecklas det vi jobbar med hela tiden, för vi följer ju 

liksom förändringstakten i omgivningen, i omvärlden. Men jag har jobbat 

med grafisk profil sedan dess. 

31 AC Då tänkte jag börja med intervjufrågorna nu. 
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32 AC Hur skulle ni definiera ordet varumärkesidentitet? 

33 MW Ja, hur identifierar man det på ett bra sätt. Det är ju på något sätt summan 

av allt som universitetet står för och gör. Och det handlar också om den 

innersta, själ låter ju konstigt i ett sånt här sammanhang för det är lite 

svårtolkat, men det är ju det, vad står universitetet för, vad gör vi, vad 

kommer det ur det. Vilka värderingar är det som ligger bakom vad som är 

viktigt för universitetet att utgå ifrån. 

34 AC Vilken betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er 

hemsida? 

35 PS Det har ju haft betydelse i olika förändringsprocesser, för inte minst 

webbdesignen. Då för att göra det så brukar man på något vis ta avstamp i 

vad det är vi vill stå för, vilken typ av organisation vi vill framstå som, och 

vad vi tycker att vi är. Jag vet ju att i den processen brukar man ju ofta 

kanske definiera hur vi vill va nyskapande eller vi vill stå för mångfald 

eller vad det nu kan va, de där orden växlar lite då och då. Men sen i det 

löpande arbetet så känner jag lite att det är något man har med sig i att vi 

vet vilken sorts organisation vi är. Vi vill inte framstå som elitistiska. 

Kanske är något som vi uppfattas som ändå, men vi vill gärna motverka 

det, så då försöker vi ha det med oss när vi skriver texter och när vi väljer 

bilder. Så tänker jag, vad säger du Maria? 

36 MW Jo jag håller med. Men en intressant aspekt som kan vara bra för er att 

känna till, det är att vi har ingen fastställd varumärkesidentitet i den 

bemärkelsen för vi har ingen varumärkesplattform. Vi har en massa bits 

and pieces kring det här, men vi har ingen varumärkesplattform att utgå 

ifrån. Det är aldrig några fastställda egenskaper eller värderingar. Det 

återkommer ju i alla våra styrande dokument och strategier och så vidare, 

men vi har ingen faktisk varumärkesplattform. 

37 PS Och man kan väl också nämna att vi är en väldigt decentraliserad 

organisation, universitetet, och det betyder också att beslutsfattandet är 

väldigt decentraliserat, så vi är inte så samlade i den sortens frågor, utan det 

är nästan så att det kan finnas en liten varumärkesplattform, om den nu är 

dokumenterad eller inte, för respektive del av universitetet. Vissa värden 

får man väl säga att vi försöker stå för gemensamt, men samtidigt är det rätt 

stor skillnad mellan LTH och samhällsvetenskapliga fakulteten. 

38 MW Ja absolut. Då ska man ha med i åtanke också att Petra och jag 

representerar det övergripande universitetet i stort. Så precis som Petra sa, 

om du går ut och frågar någon på fakulteten så kan det ju variera lite hur de 

skulle beskriva det. Kanske inte skulle beskriva det på riktigt samma sätt. 

Vi ser ju, vårt uppdrag är att titta på helheten. 

39 AC Okej, då går jag till nästa fråga. 

40 AC Hur definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 
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41 MW Ja, jag antar att det handlar om att man som varumärke ska vara medveten 

om vad man faktiskt är och vad man står för och att det också är ett uttryck 

i vad som kommer ut i kommunikationen och att det är det man visar utåt 

så att det motsvarar de förväntningar. Ja man ska vara ärlig helt enkelt, det 

ska vara äkta. 

42 PS Jag ska vara uppriktig och säga att det är inget begrepp som jag själv 

använder mig av i mitt yrkesliv, varumärkesmedvetenhet. Men antingen så 

är det det som Maria säger eller så är det hur i vilken mån andra är 

medvetna om vårt varumärke, jag vet faktiskt inte vad ni säger i 

läroböckerna.  

43 AC När vi arbetar med begreppet så tänker vi på hur medvetna folk är om 

Lunds universitets varumärke.  

44 PS Då brukar vi säga varumärkeskännedom, eller hur Maria? 

45 MW Ja, precis. Du menar hur vi definierar det begreppet, då är jag med dig. Men 

som sagt vi brukar mest prata om varumärkeskännedom. 

46 PS Och det följs ju upp återkommande kan man väl säga. Inte minst i de här 

mediaundersökningarna. Och det är väldigt god kännedom om Lunds 

universitet, jämförelsevis. Jag såg att du hade frågan där: hur viktig är den 

vid utveckling av hemsidan: sådär. Jag har inte sett någon riktig speciell 

koppling till den kännedomen i och med att vi har en god kännedom. Om vi 

hade varit väldigt okända hade vi kanske behövt jobba lite mer aggressivt 

med att nå ut eller vad man ska säga. Väldigt stor andel av Sveriges 

befolkning känner ju till Lunds universitet. 

47 AC Hur beaktas varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 

48 PS Vad ska man säga. När det gäller webbutvecklingen om man ska prata om 

hur det är vi uppfattas av dom som känner till oss och vad de har för bild av 

oss så är ju vår åsikt att du når väldigt långt genom att göra en så användbar 

och bra webbplats som möjligt. Att det går att hitta det jag letar efter, att 

gränssnittet är intuitivt, att innehållet är välskrivet. Den sortens kvalité blir 

ju i slutändan en upplevelse av varumärket. Så det är ett sorts indirekt sätt 

att jobba med folks bild av vårt varumärke. Någon sorts kvalitetssäkring av 

webbplatsen blir indirekt ett sätt att jobba med varumärkesmedvetenheten 

kanske, jag vet inte om du håller med Maria? 

49 MW Jo men absolut, det är ju en viktig del. 

50 AC Hur definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

51 PS Ja det är väl att man återvänder till ett varumärke. Utan att man kanske inte 

bara söker en utbildning hos oss och går grundutbildning, utan att man 

kommer tillbaka några år senare och läser någon kompetensutveckling, 

någon kurs för vidareutbildning eller så. I vårt sammanhang. 

52 MW Ja, det kan ju också handla om alumnverksamheten. 
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53 PS Just det. 

54 MW Det handla om att ge tillbaka till universitetet oavsett om du gör det i... Vi 

har ju inte den traditionen som man har i USA att en massa pengar kanske 

alltid nödvändigtvis är involverade. Att man på något sätt vill ge tillbaka 

till universitetet, är lojal, är intresserad av vad som händer, kanske fungerar 

som mentor eller hjälper till med ex-arbeten. Det finns väldigt många sätt 

att vara lojal mot ett varumärke över tid. 

55 AC Hur viktigt anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid 

utveckling av hemsidan? 

56 MW Självklart är det ju viktigt. Det bygger ju på att vi inte bara vill ha nya 

studenter, utan vi vill ju ha studenter som fullföljer sina utbildningar och så 

vidare, och det krävs ju lojalitet för att man vill hänga kvar. Det är ju klart 

att det är viktigt men det är ju också lite luddiga begrepp och hur omsätter 

man det till en strategi för när man tar fram, oavsett om det är en hemsida 

eller vad det nu än är, ligger ju hela tiden, som Petra sa, i bakgrunden. Det 

handlar ju mycket om att signalera det som är bra utbildningar, kvalitet i 

utbildningen och forskningen, det rent faktiska kring informationen kring 

det. Men det är ju också den biten som att det ska vara lätt att hitta här, man 

ska kunna få kontakt och man ska kunna få reda på det man behöver via 

webben. 

57 PS Och precis som Maria säger då att det ska vara förtroendeingivande att 

besöka vår webbplats och det i sin tur ger ett gott förtroende för 

verksamheten också, och därmed kan man vilja återvända. Men vi har ju 

inte kontroll över det som verkligen ger lojaliteten: hur bra är 

utbildningarna, hur bra service får man som student på Lunds universitet. 

Det är ju ganska mycket bortom vår kontroll, min och Marias liksom. Där 

kan ju webbplatsen bara gör mindre delar. Men i slutändan tänker jag att 

det är ju upplevelsen av de där utbildningarna som kommer att avgöra om 

man vill återkomma eller inte. Det är ju det viktigaste i lojaliteten här. 

58 MW Sen finns det ju specifika grupper som till exempel då jobbar med 

studentrekrytering och dom har ju också sina kanaler som syns på 

hemsidan, men vi är kanske inte lika aktiva och delaktiga i deras arbete. 

Även om man såklart måste samarbeta, annars hänger det ju inte ihopa, 

men det är inte vårt ansvarsområde, så kan man väl säga.  

59 AC Hur beaktas varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

60 PS Det är lite samma princip där att försöka göra webbplatsen så användbar 

och så funktionell och tilltalande på något vis så den återspeglar vår 

organisation som möjligt. Att kvalitetssäkra den. Det i sin tur är vårt 

möjliga bidrag till varumärkeslojaliteten.  

61 MW Ja och också att försöka visa den enorma bredd och mångfald som faktiskt 

finns inom universitetet. Det är ju viktiga aspekter som sagt. Det finns ju 

alltid med, men det är kanske mer om man registrerar sig som att man 

jobbar med kvaliteten och breddning och så vidare. 
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62 AC Då går jag vidare till nästa fråga. 

63 AC Är er hemsida målgruppsorienterad eller mer generell? 

64 PS Vi har en målgruppsprioritering för båda webbplatserna lu.se och Lund 

University som är beslutad i samband med att vi gjorde en ganska grundlig 

målgruppsanalys för ett antal år sedan. Då har vi tittat på dels vilka 

målgrupper som vi har bäst förutsättningar att hjälpa och möta på just de 

här webbplatserna. Grupper som faktiskt kommer till den webbplatsen och 

som har konkreta behov som passar att lösa på webben. Och sen har vi 

också tittat på hur viktiga de är för Lunds universitets verksamhet. Det har 

slutat i att presumtiva studenter, alltså potentiella studenter, är den högst 

prioriterade målgruppen för både lu.se och lunduniversity.lu.se. Och jag 

tittade på det bara här om dagen faktiskt, att de står för en oerhört stor andel 

av besöken på de här två webbplatserna också. Alltså innehåll som handlar 

om studier i någon form, utbildningar och studier stod för, tror jag det va, 

49% av alla besök på lu.se och 56% av alla besök på lunduniversity.lu.se, 

och nästa kategori kommer väldigt mycket längre ner. Så det är här vi har 

de stora flödena, sen är det ju jätteviktigt att vi återspeglar hela 

verksamheten ändå på de här webbplatserna som är huvudwebbar. Så vi har 

väl som näst högst prioriterad målgrupp, vi kallar det forskarvärlden, men 

det är ett ganska brett begrepp, så det är både sånt som forskare, 

forskningsfinansiärer, men också media som kan bidra till att förmedla 

vidare vår forskning, skolor som är intresserade av vår forskning för att 

kunna använda i sin undervisning och så vidare. Så att vi har ju någon sorts 

medvetenhet om målgrupper helt klart. Sen används de ganska mycket 

internt, de här två huvudwebbarna, och av nuvarande studenter, men dom 

är liksom också huvudprioriterade. 

65 AC Okej. 

66 AC Hur viktigt anser verksamheten att detta är? 

67 PS Ja vi som jobbar med webbplatsen tycker att det är väldigt viktigt. För att vi 

har ju kunnat se att det är väldigt svårt att göra en bra. optimerad webbplats 

om du inte vänder dig till någon särskild. Om du försöker göra liksom allt 

åt alla så blir det inte riktigt bra för någon. Så att vi tycker att det är väldigt 

viktigt, men man måste hela tiden ha en balans. Vi måste också förhålla oss 

till att detta är vår presentation av hela verksamheten så att, ja, möta de 

högst prioriterade målgruppernas behov är jätteviktigt, och samtidigt så har 

vi lite hygienfaktor att också presentera oss som en organisation som 

helhet. Nu har jag pratat mycket Maria, nu får du fylla i. 

68 MW Nej, men du har sagt bra grejer. 

69 AC Då kom vi in lite på nästa fråga. 

70 AC Varför anser verksamheten att det är viktigt? 

71 PS Det var typ det som jag sa innan att när det gäller webben så behöver man 

välja. Om du har en begränsad yta som du har på en webbsida så kan inte 
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allt ligga överst. Vi vet att synligheten blir störst för det som ligger på vissa 

delar av webbsidan, det är inte bara överst utan det skiljer sig lite på vänster 

hörn och höger hörn och så vidare hur mycket synlighet man får, så redan 

där, vad du lägger där, blir något slags val och då är det bättre att göra det 

medvetet än om det råkar hamna någonstans liksom. 

72 AC Ja. Då kommer jag in på nästa fråga. 

73 AC Hur definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

74 PS Det är inget begrepp jag brukar använda heller, brukar du göra det Maria? 

75 MW Nej, men jag antar att det handlar om vad folk får för känslor förhållande 

till Lunds universitet. Vad får de för bilder och vilken typ av känslor helt 

enkelt. 

76 AC Ja precis. När vi arbetar med begreppet så är det då helt enkelt vad kunder 

associerar med varumärket, vilka känslor som du säger. 

77 PS Ja, men då är jag helt med. Och det undersöks i de undersökningarna också 

Maria, de vi pratade om innan. Både kännedom och vad man associerar oss 

med är de här som SIFO undersöker i mediaanalyserna. 

78 MW Ja vi kan ta SIFO. Ja vi går väl inte jättemycket in på det, ja det är ju mest 

attraktivitet. Alla de här begreppen hänger ju ihopa och är nära 

sammankopplade, men vi går ju inte så djupt in i det, utan i dem tittar vi på 

hur väl känner folk till oss, hur hög är kännedomen om Lunds universitet 

och hur står vi oss i förhållande till andra universitet, kikar vi mycket på. 

Sen kan man gå mycket djupare in i detta och titta på vilken typ av, ja det 

finns olika verktyg för att mäta vilken typ av känslospann det är vi vill 

associeras med. Men eftersom vi då inte har en fastställd 

varumärkesplattform så är det lite svårt att jobba med det. 

79 AC Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesassociation är vid 

utveckling av hemsidan? 

80 PS Alltså det är ju inte något, återigen något som man tänker på dagligen, men 

jag vet också, när vi tog fram ny design att det diskuterades om att vi vill 

inte uppfattas som, en del uppfattar oss som gammaldags... Ja vad ska man 

kalla det. 

81 MW Ja, mossiga. 

82 PS Ja, lite mossiga. Vi vill uppfattas som klassiska men inte gammaldags. Vi 

vill uppfattas som nyskapande men det kanske inte är det som folk i första 

hand förknippar oss med. Och då kan man just i det visuella kanske försöka 

tänka på att inte… Jag tror att det fanns med, jag vet inte vad du säger 

Maria i beaktandet i till exempel val av färger. Vi hade väldigt mycket 

mörkblått innan och då ville man inte lägga så stor tyngd vid det för det ger 

kanske det där lite mossiga, ja. Så att i de där stora valen inför att man tar 

fram exempelvis en ny design - ja, då finns det med. Men sen i det dagliga 

så tror jag i så fall att det är något undermedvetet att inte framstå som 
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alltför mossiga. Inte vara alltför elitistiska liksom i vårt bildval och så 

vidare. 

83 MW Däremot kan jag säga att vi inom varumärkesarbetet så kikar vi på 

möjligheterna att börja jobba mer systematiskt med det här. Och det 

handlar till exempel om att vi skulle kunna lyfta vår bildkommunikation 

flera snäpp. Man pratar mycket om att det är så lätt att hamna i generella 

bildval. Ja men ta hållbarhet till exempel, hur väljer man bilder som 

verkligen kommunicerar det universitetet står för. Ja som sagt, vi saknar 

den där varumärkesplattformen, beslutad sådan att luta oss emot. Samtidigt 

så har vi ju mycket sådana tankar som är liksom vida spridda på 

universitetet. Just det här Petra är inne på: vi är ett universitet med en tung 

historia och det är väldigt viktigt i många sammanhang. Sen kan vi ju inte 

komma undan, men vi vill ju inte bli för mycket åt det. Vi vill ju också 

kontra med den andra sidan och visa lite på det innovativa tankesättet, 

framåtandan och att vi faktiskt är något att räkna med i framtiden. 

84 PS Även det här gränsöverskridande är väl någonting som vi vill visa. Vi är 

speciella med att det är ett fullskaligt forskningsuniversitet med forskning 

inom samtliga discipliner i princip. Och att man då använder den styrkan 

till att samarbeta och sätta ihop forskningsmiljöer med olika bestämmelser, 

eller vad man ska säga. 

85 MW Och sen kommer det också fram saker som att vi måste spegla hela 

universitetet på något sätt och den bredden som finns där, ja men i val av 

bilder att det inte bara blir en grupp människor som visas hela tiden och att 

man tänker på och visar upp alla delar och alla grupper som finns här. Jag 

tänker mer i stunder att man har med sig det, att det inte går på slentrian, att 

man gör medvetna val när man väljer bilder. Så vi jobbar absolut med det 

och kommer nog, om jag får bestämma, jobba mer med det systematiskt 

framöver. 

86 AC Ni har redan varit inne på det en del redan men vill ni fylla på något på 

nästa fråga? 

87 AC Hur beaktas varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

88 MW Ja men det handlar väl hela tiden om, Petra, om balansen och visa det som 

är våra styrkor och att vara öppna och transparenta och visa verkligheten 

som den faktiskt är. Men också hitta balansen i det där så att vi är medvetna 

när vi väljer bilder och när vi skriver texter, så att det finns ju alltid med. 

Tillsammans med att det då ska vara kvalitetssäkrat och användarvänligt 

och så vidare. Det är ju en helhet. 

89 AC Vilka är verksamhetens kärnvärderingar? 

90 MW Återigen, då har vi faktiskt inga fastställda kärnvärderingar. 

91 PS Jag kollade faktiskt nyss i strategiska planen. Där har ju funnits en lite 

kortare variant innan men nu är den ganska lång, jag kan skriva in den. 

Men den är ju liksom nästan inte som man kan jobba med den, för det är ju 
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så mycket. Jag skickar in den i chatten nu, om ni ser den där. Där finns ju 

en som heter värdegrund, det är ju inte rakt av samma som kärnvärden, 

men de räknar upp det i slutet. Ett tag så hade vi ju humor, och nu minns 

jag inte vilka de andra va. Men nu ligger där en hel radda. Så just nu så 

finns det kanske inte något som matchar det man brukar kalla för 

kärnvärden inom en organisation, men det här är vår värdegrund i alla fall. 

92 Chat Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står 

bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats 

kring i Magna Charta Universita-tum. Här fastslås vikten av autonomi och 

akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från 

omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet 

och kvalitet. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, 

statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, 

objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och 

service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och 

rättigheter.  Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för 

alla delar av vår verksamhet. Andra värderingar som kännetecknar Lunds 

universitet och har gjort så under lång tid är kritiskt och reflekterande 

perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 

medmänsklighet och humor. 

93 PS Den kommer från strategiska planen. Den ligger ute på webben. 

94 MW Universitetets vision. I vissa verksamheter har man mer uttalat och 

verkligen punktat ner de här. Här är det mer ett sammanhang och ett 

resonemang. 

95 PS Ja, det är ju inte ett litet antal ord som man kan ha med sig och rabbla direkt 

av det vi har om man säger så. 

96 AC Ja, då går jag vidare till nästa fråga. 

97 AC Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er hemsida? 

98 AC Går den att svara på? 

99 PS Det är ju lite svårt eftersom vi inte har valt ut kärnvärden på det sättet, utan 

det som står i den strategiska planen: jämställdhet och mångfald till 

exempel är väl definitivt något som vi försöker manifestera både liksom i 

bildval och i texter  

100 MW Opartiskhet, engagemang, nyfikenhet och medmänsklighet. Jo men det 

skulle jag säga det kommer ju väldigt mycket in i bildvalen, även i texter. 

101 PS Ja, i tilltalet i texter försöker vi ju ha ett ganska enkelt språk i den mån det 

går, du-tilltal. 

102 MW Så visst finns det med oss. Det här är ju den strategiska plan som ligger till 

grund. Den gäller ju för hela universitetet. Sen finns den nedbruten ute i 

verksamheten till olika fakulteters egna strategiska plan. Men de ska ju 

docka in i det här övergripande. 
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103 AC Okej, då går vi till nästa fråga om den med går att svara på. 

104 AC Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra 

mindre tydligt? 

105 PS Mångfald, Maria, där har vi väl försökt ganska medvetet, i alla fall i 

bildval. 

106 MW Ja. Vi vill ju alltid jobba med att det ska vara autentiskt liksom. Det ska 

vara äkta helt enkelt. Ja men jämställdhet, mångfald det är ju viktiga 

begrepp. Kvalitet är med en sån sak. Nyfikenheter försöker vi väl också få 

fram, inte minst i forskningsbiten. Jag vet inte om något är tydligare än det 

andra, tycker du det Petra? Humor kanske inte kommer fram så tydligt. 

107 PS Nej humor kanske inte kommer fram riktigt. Det kan jag inte riktigt säga att 

vi har så jätteaktiv plan för. 

108 MW Det är ju också ett svårt begrepp att jobba med för det är ju alltid en 

balansgång så det är viktigt att ha med sig i bakhuvudet. 

109 AC Nästa fråga då. 

110 AC Skulle dessa kärnvärden kunna återspegla verksamheten i sin helhet 

via hemsidan? 

111 PS Svår fråga tycker jag. 

112 MW Det är klart att kärnvärden ska ligga till grund för varumärkesidentiteten. 

Sen får man ju titta på helheten. Vi har ju mer än en webb och vi har ju 

många olika delar av webben. Och man får väl titta över tid också, för det 

går ju sällan att få in allt på en förstasida alltid. Det är något som man 

absolut hela tiden måste jobba med och utvärdera. Jag tycker den är svår att 

svara på. 

113 PS Jag tycker också att det hade varit lite lättare för oss att jobba med det om 

vi hade bestämt att vi har fem, sex stycken kärnvärden som är viktigare än 

andra liksom, som vi verkligen vill utstråla. För om ni ser den raddan från 

värdegrunden som ligger i chatten så är det svårt att täcka in allt liksom. 

114 MW Plus att i och med att vi inte har den där varumärkesplattformen så har vi ju 

ingen hundraprocentig uttalad position, hur vi vill positionera universitetet 

inte minst i förhållande till våra konkurrenter. Och då blir det ju också svårt 

att jobba riktigt inriktat mot några enstaka kärnvärden. Ja det blir lite mer 

flytande skulle jag säga. 

115 AC Ja, okej. 

116 AC Om ni skulle rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation utifrån vad som är 

viktigast att manifestera via er hemsida. Hur skulle denna rangordning 

då se ut? 
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117 AC Om det går att svar på. 

118 PS För mig tänker jag spontant att association kanske skulle komma först. 

119 MW Jag håller fullständigt med. Det är den som vi bygger på. Sen medvetenhet 

och lojalitet kanske. 

120 PS Och det är ju där kanske också som, om vi vill göra någon förflyttning, om 

vi tycker att det är väldigt viktigt att vi ska uppfattas som klassiska, men 

inte mossiga så kan vi behöva jobba medvetet med det och kanske ännu 

mer systematiskt än vad vi har gjort liksom. De andra två, det skulle väl 

kanske vara lojalitet som tvåa och medvetenhet som trea. För det är ju det 

här att vi vill behålla dem och vill att de ska vara återkommande, och där 

kanske webben kan ha en viss roll genom att den fungerar bra genom att vi 

lyfter sånt som ger en anledning att komma tillbaka. Till exempel vad vi 

har för kompetensutvecklingsmöjligheter, våran alumniverksamhet och så 

vidare. Medvetenheten tror jag inte webben kan åstadkomma så mycket 

kring, för har du hamnat på vår webbplats så känner du ju till oss tänker 

jag. Den är redan löst liksom. 

121 MW Sen jobbar du ju mer via liksom det här med samverkan, kommunikation 

utåt i samhället, via media och så vidare. 

122 AC Toppen. Nästa fråga då handlar om logotyp. 

123 AC Hur viktig anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

124 MW Ja men den är ju kanske vår enskilt viktigaste identitetsbärare på något sätt, 

skulle jag säga. Och den är ju alltid med, den är en viktig avsändare. 

Otroligt viktigt att vara tydlig i det. Dels är det en kvalitetsstämpel men 

också viktigt att vara tydlig med avsändaren. Den är väldigt viktig. Håller 

du med Petra? 

125 PS Absolut. 

126 AC Har ni ändrat er logotyps utseende över tiden? 

127 MW Nej, det kan man faktiskt inte egentligen säga att vi har. När jag kom till 

universitetet 2001 så fanns ju redan den grafiska profilen på plats. Jag tror 

det var 98:a någonstans den fastställdes. Jag vet inför det arbetet så tittade 

man på möjligheten. För vi har ju utgått från det gamla sigillet, alltså den 

riktiga gamla stampen som användes som sigill på brev och dokument och 

så vidare när universitetet startades. Så det är ju en avbild av det och den är 

ganska plottrig. Den är väl lite renritad och fungerar men man tittade på en 

möjlighet att försöka modernisera lite och förenkla för att den också skulle 

bli tydligare, men det gick man aldrig vidare med. Och sen dess har faktiskt 

logotypen sett ut som den gör. Sen har den kanske kommit i andra former, 

till exempel att vi har tagit fram en liggande variant, för att det ska fungera 

på vissa ytor helt enkelt. Men det är ju samma typsnitt och de bygger på 

samma element, så nej förändrat den har vi inte gjort. 

128 AC Om det går att svara på nästa fråga då. 
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129 AC Varför är ni nöjda med den logotyp ni har? 

130 AC Är det något ni vill fylla på där? 

131 PS Alltså den betyder ju uppenbarligen mycket får många med tanke på de 

reaktionerna som kom när man testade lite grann med ett moderniserat 

förslag och det var liksom otroligt starka känslor, så ja det är många som är 

engagerade i den. Det är ganska många som vill bära den på tröjor och 

produkter och så. Man är stolt att ha en koppling till Lunds universitet och 

den stoltheten manifesteras lite i logotypen känns det som. 

132 MW Sen är den ju i sin form också att den berättar ju mycket om vår historia. 

Det är ju en klassisk logotyp, verkligen. Och denna historia är vi otroligt 

stolta över, så det är en viktig del av vår identitet. Sen måste man även väga 

upp det med att inte bara vara ett gammaldags universitet. Men den står ju 

också för kvaliteten. 

133 PS Och någon slags koppling till andra klassiska universitet. Att vi befinner 

oss i ett sorts sammanhang med andra universitet som har långa stolta anor. 

134 MW Den är ju viktig oavsett vilken marknad eller arena vi befinner oss på. Men 

jag tror att den är snäppet mer viktig internationellt sett, om man riktar sig 

mot studenter. För där är ju denna historia om att ha varit ett universitet så 

länge otroligt viktig. 

135 AC Då kommer jag till nästa fråga. 

136 AC Bär er logotyp på ett specifikt budskap? 

137 MW Ja det gör den: Ad utrumque - beredd till bådadera. Kan man ju säga. Dels 

är det ju kvalitet som sagt och hela traditionen. Men det finns ju också ett 

faktiskt budskap. Det går ju tillbaka i historien på den tiden då man skulle 

vara beredd som student vid Lunds universitet, eller anställd, så skulle man 

vara beredd till bådadera, det vill säga både till boken och till svärdet, till 

lärdomen och försvara. Det kanske man inte tolkar på samma sätt idag, men 

det är ju också användbart, man ska vara beredd på bådadera. Vi brukar 

använda det ändå på något sätt. Man kan ju se det på hela omställningen att 

vi ska vara ett campus-universitet samtidigt som vi måste vara beredda på 

att styra om, som vi har gjort i dessa tider till digitalt. Det går ju alltid att 

diskutera. 

138 AC Jag går vidare till nästa fråga. 

139 AC Vad gör er logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

140 PS Lejonet (skratt), nej jag vet inte. Vad säger du Maria. 

141 MW Ja, eller sälen som dom kallar det (skratt). Ja men sigillet är ju faktiskt lite 

häftigt. Det är inte bara någon krumelur man har hittat på på senare tid, 

utan det kommer ju verkligen från när universitetet startades. På det sättet 

är den ju otroligt autentisk. Har funnits med oss i alla år. 
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142 AC Ja. 

143 AC Hur tror ni er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av 

verksamheten? 

144 PS Det va väl lite det vi va inne på innan att det skapar en bild av att man är ett 

anrikt, klassiskt universitet. 

145 AC Ja, då går jag in på sista frågan här. 

146 AC Finns det något annat som ni vill tillägga som manifesterar er 

varumärkesidentitet på hemsidan, utöver logotypen eller det som har 

nämnts tidigare?  

147 MW Det blir ju helheten, vi har ju en grafisk profil som vi utgår ifrån och som vi 

jobbar med för att rama in helheten så att det ska vara lätt och tydligt att se 

att det här är något som kommer från Lunds universitet. Alla dom delarna 

är med för att vi ska bli särskiljande och tydliga. 

148 PS Och bildvalen har vi varit inne på väldigt mycket. 

149 MW Bildvalen, tonaliteten och tilltalet i texten. Allting hör ihopa, man måste 

tänka på alla bitar för att få ihopa det. 

150 PS Och också om man tänker på startsidan till exempel, att tänka lite på 

sammansättningen där av innehåll. Ibland så kanske vi får lite slagsida åt 

innehåll som handlar om studier med tanke på att vi har den här högst 

prioriterade målgruppen som är presumtiva studenter. Men samtidigt är det 

väldigt viktigt att visa upp forskningsinnehållet för det är en så stor del av 

vår identitet. Så vi försöker att tänka på det och jag tror vi ska försöka att 

bli ännu lite bättre. 

151 MW Och en sak som vi också kan bli ännu bättre på tycker jag. Sen har vi ju vår 

prioriterade målgrupp, men det här är ju också någonting som är viktigt för 

dem och det är att visa hur att vi inte bara är bra på att utbilda, utan inom 

vår forskning som Petra var inne på, att vår forskning kommer världen till 

nytta. Det är inget bara som stannar i avhandlingar och forskningsresultat, 

utan det omsätts till faktiska produkter och tjänster och idéer som bygger 

vårt samhälle. 

152 AC Toppen, då stoppar jag inspelningen. 
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Appendix 3 

Intervju 2 - Transkribering 

 

Organisation 

Organisation Y 

 

Medverkande 

AC - Axel Cederholm (Intervjuare) 

YY - Respondent Y - Grafisk designer (Respondent) 

 

Datum och tid 

2021-04-29 | 17:00 

 

Intervjuns längd 

30:43 

 
Tabell 6: Transkribering intervju 2 

 

Rad Person Fråga/Svar/Replik 

1 AC Detta spelas nu in. 

2 AC Jag undrar om ni vill vara anonyma i undersökningen eller är det okej 

att ert namn, er roll i verksamheten och verksamhetens namn 

används? 

3 YY Jag och företaget vill förbli anonyma, men ni kan använda min roll. 

4 AC Då undrar jag. 

5 AC Vilken är er roll i verksamheten och vilka är era huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

6 YY Jag jobbar som grafisk designer på marknadsavdelningen. Och mina 

arbetsuppgifter är väl egentligen all grafisk kommunikation från företaget 

ut mot liksom ja dels blivande kunder också till viss del befintliga kunder. 

7 AC  Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

8 YY I två och ett halvt år, ungefär. 

9 AC Ja, då börjar jag med intervjufrågorna, och den första är. 

10 AC Hur skulle ni definiera ordet varumärkesidentitet? 

11 YY Det är väl egentligen hur vi uppfattas av våra potentiella kunder och 

befintliga kunder, det är väldigt brett liksom. Men allt från vilka USPar vi 

har som företag, men också hur vi känns och upplevs. Vilken typ av 

personlighet vi förmedlar. 
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12 AC Ja. 

13 AC Vilken betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er 

hemsida? 

14 YY Ganska mycket skulle jag säga. Jag har designat den hemsida vi har nu från 

grunden egentligen, utifrån en befintlig grafisk profil. Vår färgskala och 

vår logotyp var satt innan jag började, men så gjorde vi en hel redesign av 

hela hemsidan och då tog vi ju utgångspunkt från vilka är vi på marknaden 

idag och hur vill vi uppfattas av våra kunder liksom. Så det är liksom 

utgångspunkten för hela arbetet, hur vi vill uppfattas av kunderna. 

15 AC Ja, toppen. Då tar jag nästa fråga. 

16 AC Hur definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 

17 YY Asså, jag ska säga att inget av de här begreppen är någonting som vi jobbar 

aktivt med eller som vi egentligen använder på daglig basis. Men om jag 

liksom får gissa vad det innebär så tänker du hur top of mind och så vi är 

eller? 

18 AC När vi arbetar med begreppet så menar vi hur medvetna kunderna är om 

varumärket och hur välkänt det är för dem. 

19 YY Mm, nej men ganska mycket ändå. Jag lägger väl en ganska stor vikt i att 

det ska finnas kontinuitet i varumärket rent grafiskt. Och jag vet att mina 

kollegor som skriver copy och så göra samma sak, att det ska finnas en 

väldigt tydlig röd tråd i den liksom. Och sen är man ju hela tiden medveten 

om att utrymmet, hur mycket content vi än pumpar ur oss, så är det en 

väldigt liten del av den genomsnittliga konsumentens hela, vad ska man 

säga, liksom intryck som vi utgör. I och med att man har så få möjligheter 

att påverka så är vi ju väldigt måna om att det ska vara väldigt konsekvent 

så man har en chans att känna igen oss. 

20 AC Ja, du var inne på det nu men jag ställer ändå frågan.  

21 AC Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesmedvetenhet är vid 

utveckling av hemsidan? 

22 YY Amen ganska mycket tror jag. För att hemsidan är ju, jag vet inte exakt hur 

många procent det är, men jag tror att kanske ja minst två tredjedelar av 

vårt leads-inflöde kommer från hemsidan. Så det är ju verkligen så det 

första många kunder ser av oss. Och sen då om vi tänker det som en hel 

köpresa så blir det såklart jätteviktigt att vi direkt sätter tonen av vad vi är 

för företag och vad man kan förvänta sig av oss. Asså organisationen som 

helhet, även om inte alltid de är inblandade i exakt utformningen av 

hemsidan så märker vi så fort någonting sticker ut eller så att en säljare kan 

höra av sig till exempel och säga - nu säger vi detta på hemsidan, och det 

kan vi liksom inte leva upp till sen, eller så en del sätter fel förväntningar 

på oss. 

23 AC Ja. Du var inne på detta också men. 
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24 AC Hur beaktas varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 

25 YY Det är väl egentligen via liksom allting som man ser eller hör via 

hemsidan. Att det ska finnas kontinuitet, som jag sa, i språket vi använder i 

vår layout, i hur vi uttrycker oss grafiskt med bilder och video och 

illustrationer och så vidare. Så mycket handlar väl om att vara konsekvent 

och sen att på något sätt koppla de val vi göra av bilder eller språkbruk och 

sånt, att det är kopplat till hela tiden hur vi vill uppfattas som företag.  

26 AC Ja, då kommer nästa fråga.  

27 AC Hur definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

28 AC Om det inte är något du arbetar med så kan jag beskriva vad jag menar 

med det. 

29 YY Ja, det får du gärna göra. 

30 AC Det är hur lojala kunder är till just ert varumärke och återkommande 

kunder till varumärket och stannar vid just det varumärket. 

31 YY Asså jag tror, vi jobbar väldigt mycket med att, liksom det är ju en ganska 

torftig bransch med CRM-system. Och vår USP är lite av att, vad ska man 

säga, liksom att vi är ett personligt företag och att det ska vara kul att jobba 

med oss och vi vill förmedla det på vår hemsida att vi följer kunderna från 

sälj till införande till utveckling och support och så. Så det är väl någonting 

vi jobbar ganska aktivt med att få en ganska personlig relation till våra 

kunder och inte bara krångla ut en produkt utan att ge support för den och 

så. 

32 AC Ja. 

33 AC Hur viktigt anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid 

utveckling av hemsidan? 

34 YY Vad sa du, hur viktigt anser? 

35 AC Verksamheten, att varumärkeslojalitet är vid utveckling av hemsidan. 

36 YY Ja men det är nog ganska viktigt i och med att jag tror att en ganska stor 

del av vår omsättning, till exempel, kommer från våra befintliga kunder 

och inte liksom nya avtal eller så, utan vi vill ju gärna behålla och utveckla 

samarbetet med de kunder vi har, för att det är där en stor del av 

omsättningen finns liksom. Så det är väldigt viktigt. Vi har en annan 

avdelning som jobbar enbart med att förvalta de kunder vi redan har. 

37 AC Hur beaktas varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

38 YY Det är väl mycket det här att redan vid den första kontakten på hemsidan 

skapa någon typ av relation till kunderna. Liksom förmedla vår 

personlighet och expertis och liksom försöka inge förtroende och att vi 

jobbar relationsbaserat med kunderna. 
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39 AC Ja. Nästa fråga är då. 

40 AC Är er hemsida målgruppsorienterad eller mer generell? 

41 YY Asså, i och med att vi har flera produkter som ändå riktar sig till ganska 

olika typer av företag så är den ju liksom generell till en början. Vi 

startsidorna så försöker vi rikta oss ganska brett egentligen till alla företag. 

Men ju mer du läser och söker dig vidare på hemsidan så ska du ju kunna 

hitta mer och mer liksom nischat innehåll. Så det är väl någon slags tratt 

eller vad man ska säga, att vi börjar ganska brett och sen blir det mer och 

mer målgruppsspecifikt.  

42 AC Hur viktigt anser verksamheten att detta är? 

43 AC Att hemsidan är trattformad, eller att den är målgruppsorienterad till en 

viss grad och generell till en viss grad. Är det viktigt? 

44 YY Ja, asså det är ju en avvägning hela tiden att folk vill gärna ha specifik, 

eller vad ska man säga, ja content eller innehåll som är riktat till just dem. 

Så för att kunna erbjuda kvalitativ content som engagerar och så så måste 

den ju vara ganska målgruppsorienterad. Samtidigt så exkluderar man ju 

ganska många andra potentiella kunder om man inte skjuter bredare. Så det 

är väl en sån avvägning som vi gör hela tiden, hur nischade ska vi va 

liksom. 

45 AC Ja. Nästa fråga är. 

46 AC Varför anser verksamheten att det är viktigt? 

47 AC Du var lite inne på det nyss. 

48 YY Ja och där är det väl just det att vi kan se till exempel att det är vissa 

branscher som är, asså där vi är väldigt stora och välkända och att det är en 

stor del av vår kundstock liksom som tillhör de branscherna. Så det är väl 

en anledning att nischa sig på till exempel hemsidan då. Medan ja, 

samtidigt så vill vi ha så många kunder som möjligt och inte exkludera 

någon kund så tidig i köpprocessen. 

49 AC Ja, bra. Nästa fråga då. 

50 AC Hur definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

51 AC Och samma som tidigare, om det inte är något du arbetar med så kan jag 

förklara vad vi menar med det. 

52 YY Mm, ja du tänker vad man associerar till vårt varumärke då? 

53 AC Ja precis, lite så värderingar och känslor som associeras med varumärket. 

Så då är frågan, jag kan säga fråga här. 

54 AC Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesassociation är vid 

utveckling av hemsidan? 
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55 YY Ja, men väldigt mycket skulle jag säga. Vi har ju, och det råder ganska 

stark åsikt inom företaget om det också, vilka som är de viktigaste 

associationerna som vi vill skapa och då även vilka USPar vill vi 

förknippas med. Vi har ju på sätt och vis kanske kokat ner dem till fyra, 

fem ord eller begrepp som vi vill förknippas tätt med. Sen så baserar sig 

nästa allt innehåll på just de begreppen att, ibland glömmer vi väl bort det, 

men vi vill väl hela tiden jobba mot att allting vi gör ska förmedla eller 

förstärka någon av de här associationerna. 

56 AC Ja, då nästa fråga som är kopplat till det. 

57 AC Hur beaktas varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

58 YY Ja men det är ju lite som jag har varit inne på att allting liksom text och 

grafik och allt innehåll egentligen ska på något sätt basera sig på en 

identitet eller personlighet som vi vill förmedla och de associationer som vi 

vill skapa. Så det är ganska genomgående egentligen i allt med hemsidan. 

59 AC Ja, nästa fråga då är. 

60 AC Vilka är verksamhetens kärnvärderingar? 

61 YY Förlåt, jag bara läser dina frågor. Vill du förklara hur du tänker med 

kärnvärderingar, tänker du då organisationskultur eller vilka värderingar. 

62 AC Ja, det är om ni har några speciella värderingar som ni arbetar efter inom 

verksamheten. Exempelvis miljöinriktade eller något åt det hållet. Förstår 

du vad jag menar? 

63 YY Mm. Vi har ju liksom vissa värderingar vi jobbar utefter internt om vi 

säger att vi har några värderingar att vi ska hålla det enkelt och vi ska ha en 

just do it mentalitet och sånt. Men det är kanske inte någonting som är 

jättesynligt just i hur vi jobbar, i hur vi kommunicerar med potentiella och 

befintliga kunder. Sen vet jag att vi också ska jobba mot jämställdhet, god 

hälsa och utveckling, klimatsmart, konsumtion och produktion och så. Men 

det kan jag inte riktigt påstå är någonting som vi ser i det dagliga arbetet, 

försöka förmedla via hemsidan eller så. 

64 AC Ja. Även om du var inne på det kommer jag ändå ställa frågan här.  

65 YY Ja. 

66 AC Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er hemsida? 

67 YY Nej, men det är väl främst egentligen på liksom undersidor som handlar 

om oss som företag, där vi kanske pratar lite mer om företagets värderingar 

och så. Men sen på den stora majoriteten av sidor som handlar om 

produkter och så, där är det kanske mer våra USPar och vilket värde vi kan 

tillföra kunderna som står i centrum snarare än våra värderingar. 

68 AC Ja. Då, om det går att svara på nästa fråga också. 
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69 AC Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra 

mindre tydligt? 

70 YY Amen jag skulle nog kunna säga att jämställdhetsaspekten försöker vi låta 

genomsyra allt innehåll. Kanske inte på det viset att vi pratar om 

jämställdhet, men att vi försöker vara representativa i urval av bilder och 

språkbruk och allt sånt.  

71 AC Ja. 

72 AC Om ni skulle rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation utifrån vad som är viktigast 

att manifestera via er hemsida. Hur skulle denna rangordning då se ut? 

73 YY Jag skulle nog säga varumärkesassociation först i och med att det man 

liksom jobbar mot hela tiden är på något sätt att vara det första kunderna 

tänker på när de tänker CRM-system. Sen kanske lojalitet i och med att 

skapa långsiktiga relationer med kunderna är det som ger störst effekt för 

omsättning och så. Sen varumärkesmedvetenhet eftersom det är inget 

begrepp som vi använder så ofta tror jag. 

74 AC Ja, bra. Då går jag vidare till nästa fråga. 

75 AC Hur viktig anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

76 YY Den blir ju vare sig man vill eller inte extremt viktigt i och med att det är 

den absolut vanligaste grafiska symbolen som potentiella kunder tar del av. 

Det är på något sätt den minsta gemensamma nämnaren i all vår grafik så 

man måste liksom alltid förhålla sig till den. Så den är väl väldigt viktig 

samtidigt som en logotyp kanske inte säger så jättemycket på egen hand 

egentligen, utan dess innebörd bestäms ju ganska mycket av allt som inte 

är logotypen, snarare än vad som finns i logotypen.  

77 AC Ja. 

78 YY Ja, lite luddigt kanske. 

79 AC Nejdå, det går bra. 

80 AC Då, nästa fråga. 

81 AC Har ni ändrat er logotyps utseende över tiden? 

82 YY Ja det har vi gjort. Det var nog innan jag började på Organisation Y som vi 

hade helt andra loggor, men den har ju uppdaterats lite efter hand. Mest av 

estetiska skäl egentligen tror jag, att den har börjat se lite föråldrad ut. Men 

sen så under min tid på Organisation Y så har vi också lagt till en tagline 

och det har väl haft ganska mycket och göra med innan så hette 

organisationen något annat. Då la vi till en annan tagline. Den taglinen är 

väl på något sätt lite mer varumärkesbyggande liksom, att det är en 

association vi vill skapa, att vi är ett CRM-system som är anpassningsbart. 
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83 AC Ja. Du var ju och svarade på denna frågan nyss, men jag ställer den ändå. 

84 AC Varför gjordes förändringen av logotypen? 

85 YY Vad sa du, varför den gjordes? 

86 AC Ja, de förändringar som har skett på logotypen. 

87 YY Ja men det va väl dels då själva företagsnamnet som har förändrats, men 

också att göra logotypen lite mer varumärkesbyggande liksom. 

88 AC Ja, då är nästa fråga. 

89 AC Bär er logotyp på ett specifikt budskap? 

90 YY Ja, men det är lite samma där. Just vår tagline är väl essensen av vilken typ 

at CRM-system som vi gör liksom. 

91 AC Ja. 

92 AC Vad gör er logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

93 YY Ja, jag vet inte om den är jätteminnesvärd och unik om jag ska vara ärlig. 

94 AC Det går bra att hålla där om du inte vill svara mer. 

95 YY Ja. 

96 AC Och nästa fråga är. 

97 AC Hur tror ni er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av 

verksamheten? 

98 YY Ja men det är nog lite som jag sa innan att själva logotypen i sig säger 

kanske inte jättemycket om varumärket, utan det är bara någon typ av 

symbol som man lite så kan fixera associationer vid. Men just den här 

anpassningsbarheten och flexibiliteten är väl ändå någonting som vi 

uttrycker men då genom text, asså det här med vår tagline. 

99 AC Då är vi på sista frågan. 

100 AC Finns det något annat som ni vill tillägga som manifesterar er 

varumärkesidentitet på hemsidan, utöver logotypen eller det som har 

nämnts tidigare?  

101 YY Nej, men det är ju det här att det är genomgående i allting. Asså 

varumärkesidentiteten är väl lite summan av allt som finns på hemsidan, 

liksom både grafiskt och textmässigt. Så jag skulle säga att vi försöker ju 

att uttrycka vår identitet genom alla element på hemsidan. 

102 AC Ja, toppen. Då pausar, eller stänger jag av inspelningen nu. 
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Appendix 4 

Intervju 3 - Transkribering 

 

Organisation 

AF Bostäder 

 

Medverkande 

EB - Ermin Bejtula (Intervjuare) 

MF - Monika Frank - Kommunikatör (Respondent)  

 

Datum och tid 

2021-05-03 | 10:00 

 

Intervjuns längd 

35:53 

 
Tabell 7: Transkribering intervju 3 

 

Rad Person Fråga/Svar/Replik 

1 EB Nu börjar intervjun.  

2 EB Jag undrar om ni vill vara anonyma i undersökningen eller är det okej 

att ert namn, er roll i verksamheten och verksamhetens namn 

används? 

3 MF Det går bra att skriva ut namnen och rollen, jag behöver inte vara anonym. 

4 EB Vilken är er roll i verksamheten och vilka är era huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

5 MF Jag jobbar som kommunikatör på AF Bostäder. 

6 EB Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

7 MF Som kommunikatör arbetar jag med externa kommunikation hos AF 

Bostäder, detta kan till exempel vara sociala medier, plats AFBostader.se, 

pressrum, foto och film och så vidare. 

8 EB Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

9 MF Jag har jobbat på AF Bostäder i många år men just som kommunikatör har 

jag varit sedan 2016. 

10 EB Dags för självaste intervjufrågorna nu. 

11 EB Hur skulle ni definiera ordet varumärkesidentitet? 

12 MF För mig är det liksom en imagefråga, hur olika personer uppfattar AF 

Bostäder som varumärke tänker jag.  
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13 EB Vilken betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er 

hemsida? 

14 MF Den har stor betydelse, visuellt tänker jag att den ska vara i linje med vår 

kommunikationsplattform asså den som styr hur vi ser ut och låter det vill 

säga. Det ska vara hög igenkänning det är viktigt att man ser en röd tråd i 

vår kommunikation och att även det som är tryggt och det som finns på 

andra kanaler stämmer överens med hemsidan då. Och jag tänker även att 

det är viktigt att på hemsidan så ska man kunna känna igen sig i 

servicenivån, servicen man får personligt ska även kännas igen på 

hemsidan. Så att det matchar liksom. Vår identitet, så som vi vill uppfattas 

som är att vi är en stor och trygg bostadsaktör och vårt mål är att vi ska 

vara förstahandsvalet för studenter i Lund. Så för våra kunder är hemsidan 

det enda sättet i princip som de har kontakt med oss och det är en av våra 

viktigaste kommunikationsvägar så det blir viktig med vår profil och image 

och service på hemsidan.  

15 EB Hur definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 

16 MF Jag tänker igen att vi vill vara förstahandsvalet för studenter i Lund och då 

tänker jag både nya studenter och gamla studenter och då vill vi att de ska 

tänka på AF Bostäder när de tänker att de vill bo på en studentbostad. Och 

att de ska ju tänka då att de hellre vill bo hos AF Bostäder än hos någon 

annan. AF Bostäder är en bra och aktiv aktör för bostäder i Lund med bra 

lägen i Lund. Sen är vi väldigt lokala med medvetenhet för ett lokalt 

företag, i Australien exempelvis så vet du kanske inte att AF Bostäder 

finns. Drömmen är ju dock att de tänker på AF Bostäder när de tänker 

studentbostad i Lund.  

17 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesmedvetenhet är vid 

utveckling av hemsidan? 

18 MF Verksamhet kanske är lite svårt men jag tänker såhär att, för något år sedan 

hade vi ett problem med att vi var ganska okända, många visste inte vem vi 

var och vi blandades ihop med andra företag och då hette vi AFB, vår 

gamlahemsida hette AFB.se och vi kallades för AFB, så 2015 lanserade vi 

den här nya hemsidan som vi har idag. Orginalformen var i 2015 så vi 

kallades inte längre AFB så vi inte blandades ihop med ABF och alla 

möjliga utan nu är det istället AF Bostäder och det var även viktigt för oss 

att profilera oss tydligare. Då blir det i princip också naturligt för vi bygger 

mycket nytt i Lund och då syns vi mer och vi har dessutom mycket mer 

aktiva nätverk och så. Just för att man ska veta vem AF Bostäder är och där 

tycker jag att vi kommit en bra bit på vägen, vi är dock inte helt i mål. Du 

sa exempelvis själv AF tidigare, då blir man ju lite ledsen över för vi blir 

ofta förväxlade med AF, men det är akademiska föreningen kanske för att 

vi en gång hängde ihop och kanske för att vi har långt företagsnamn men 

vad vet jag. När vi tog fram hemsidan 2015 så drev vi det som ett projekt, 

företagsövergripande och då var representanter med från alla avdelningar 

och vi hade en stor grupp som var ledningen och man kan väl säg att det 
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var viktigt för alla, dels dessa punkter att vi skulle sätta vårt varumärke mer 

på kartan men även då att utveckla oss utifrån kundernas behov.  

19 EB Har ni någon koppling till AF? 

20 MF Förr var det AF som själv hyrde ut bostäder i Lund men när verksamheten 

blev för omfattande så bildades det en stiftelse på 80-talet som bara 

hanterad bostäder och då blev det AF Bostäder, så kopplingen finns där 

fortfarande och vi har till exempel fortfarande krav att de som står i våra 

bostadsköer och bor hos oss ska vara medlem i AF så det finns liksom en 

koppling men vet inte riktigt om man menar oss när man kallar oss för AF. 

Du menade tidigare oss när du sa AF. 

21 EB Sorry för det. 

22 MF Du får jobba på det (skämtsamt). 

23 EB Yes. 

24 EB Hur beaktas varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 

25 MF Det är det jag sa som tidigare, att vi vill profilera oss tydligare, vem vi är, 

ett konkret exempel är att vi tidigare på hemsidan la ut nä vi hade igång 

vissa projekt, men när projektet sedan var avslutat tog vi bort detta från 

hemsidan så man inte kunde se.Så då började många studenter fråga sig var 

våra pengar går och vad gör ni med pengarna som vi betalar hyran med och 

då kände vi att vi gör rätt mycket bra grejer men vi berättar inte det. Så nu 

har vi skapat det som heter Stora planer på hemsidan där vi samlar artiklar 

om det vi gör som att nu har vi renoverat studentlyckan, nu har vi gjort 

stambyte på Delphi och nu ligger de kvar på hemsidan trots att projektet nu 

är klart. Så att man kan se att vi jobbar seriöst med underhåll på våra 

fastigheter, kundvård och hållbarhet, då detta är de tre kategorierna det är. 

Det är kanske ett sätt. 

26 EB Har du fler exempel eller stannar vi där? 

27 MF Vi tittar även jättemycket på vad kunderna tycker om oss, vilka tips de ger 

oss i kundenkäter och så vidare. Vi kollar på google analytics där vi nyss 

gjort en stor undersökning på hemsidan om hur kunderna beter sig och 

gjort djupintervjuer och sen kvantitativa intervjuer om vad de tycker, vilka 

behov de har, lite framåt vad kommer det för någon teknik och så. Vi 

försöker utveckla så att säga utifrån kunderna, då dessa är vår primära 

målgrupp, studenterna i Lund. Allt för att de liksom ska välja oss helt 

enkelt, då vi har en smidig webb. 

28 EB Hur definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

29 MF Då tänker jag hur lojala våra kunder är mot vårt varumärke, asså bor de på 

AF Bostäder för att de vill bo här eller bor de hos oss för att det är det 

boendet de fick när de hade ett bostadsbehov.  
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30 EB Precis , men även om de får en annan aktör som kommer in som 

konkurrent till AF Bostäder, att de väljer och hålla fast sig vid detta 

företaget. 

31 MF Exakt. Detta är väldigt intressant och det är lite svårt för oss också då 

studentbostäder är kategoriboende och det betyder då att vi kan ställa vissa 

krav och då ställer vi krav på att de ska ha aktiva studier och då får de bo 

hos oss i sex år. En normal hyresvärd vill att deras boende ska bo kvar så 

länge som möjligt, hos oss är det lite annorlunda då vi ska finnas till för 

nya studenter. Så det finns bostäder när de nya studenterna kommer till 

Lunds universitet. Så det är lite svårt då vi säger upp folk då de inte 

bedriver aktiva studier och tar 15 poäng per termin och det är ju bra för då 

får vi aktiva studenter. Med det gör ju också att det blir lite annan syn på 

studenter och hyresgäster jämfört med andra aktörer. Lojalitet är viktigt 

men vi har inget krav på att studenter ska bo kvar hos oss så länge som 

möjligt som andra aktörer har. Vårt mål är att de som bor här ska vara 

aktiva studenter.   

32 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid 

utveckling av hemsidan? 

33 MF Detta med verksamhet är lite klurigt för mig, med vad som menas.  

34 EB Antar att det finns någon form av IT-avdelning som ansvarar för hemsidan 

eller personer.  

35 MF Det är inte riktigt så hos oss. Vi mäter vår kundlojalitet, vi skickar ut en 

kundenkät varje år. Så det är ett sätt att mäta kundlojalitet och då fick vi 

NPS 72% förra året. Så där är hemsidan en del av kundlojaliteten, så man 

kan inte säg att det är allt, absolut inte. Så det ger iallafall en indikation på 

var vi ligger och vi har även en fråga i kundenkäten om att min hyresvärd 

har en bra hemsida och där fick vi 4.5 i en femgradig skala förra året. Så 

det är klart hade vi fått väldigt låga betyg i dessa omdömena så hade det 

varit klart att verksamheten eller vad man ska säga hade känt ett ännu 

större behov av att satsa på utveckling.    

36 EB Vad står NPS för? 

37 MF Det är hur lojala kunderna är mot oss, det står för Net Promoter Score, som 

mäter kundlojaliteten.   

38 EB Hur beaktas varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

39 MF Tyckte dessa var lite svåra de.  

40 EB Som jag nämnde tidigare om du inte vill eller kan besvara vissa av 

frågorna kan vi gå vidare till nästa. 

41 MF Vi utvecklar vår hemsida utifrån kanske teknikskiften eller nya behov hos 

kunderna eller internt. Just varumärkeslojalitet är kanske inte något som vi 

framhäver eller allt tänker på när vi utvecklar hemsidan. Indirekt är det det 

men direkt så vill jag inte påstå att det är det.   
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42 EB Är er hemsida målgruppsorienterad eller mer generell? 

43 MF Vi har en fördel med att ha en homogen kundgrupp kan man säg, studenter 

vid Lunds universitet. Sen är vissa svenskar och andra är internationella 

men det är fortfarande den kundgruppen vi har. Och då har vi identifierat 

två primära kundgrupper, vi har många kundgrupper men de som är 

primära för oss kallas bostadsjägaren och servicetagaren. Bostadsjägaren är 

då personer som vill studera vid Lunds universitet eller har blivit antagna 

till Lunds universitet och söker en bostad aktivt. Servicetagaren är då de 

som bor hos oss och utnyttjar vårt serviceutbud. Så det är de vi jobbar emot 

och då har vi dessutom utvecklat personas för respektive av de primära 

målgrupperna. Sen har vi även andra målgrupper som exempel de som vill 

jobba hos oss, eller folk som vill samarbeta med oss och de är ju också 

viktiga såklart mend et är inte de viktigaste för oss.          

44 EB Hur viktigt anser verksamheten att detta är? 

45 MF Viktigt, dessa målgrupper identifierades i det här webbplatsprojektet som 

vi gjorde i somras och då är det någon från varje avdelning som har jobbat 

igenom de här och förankrat dessa i ledningen via styrgruppen. Viktigt, 

absolut, och förankrat.    

46 EB Varför anser verksamheten att det är viktigt? 

47 MF Ja precis, det är viktigt för oss att kommunicera med de som är vår primära 

målgrupp och när det kommer in många olika önskemål är det viktigt att 

prioritera de då det inte finns oändligt med pengar liksom. Och då vet alla 

om att dessa två är lika viktiga så då utvecklar vi primärt utifrån deras 

behov och då får andra önskemål pausas eller vänta.  

48 EB Hur definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

49 MF Då tänker jag att det är vad folk tänker på när de hör ordet AF Bostäder, 

förhoppningsvis då en trygg hyresvärd för studenter i Lund, hoppas jag på.  

50 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesassociation är vid 

utveckling av hemsidan? 

51 MF Jag tror absolut att de tror att det är jätteviktig, man kan väl säg att det 

finns olika aktörer i Lund som erbjuder studentbostäder och vi är en av de 

och vi har inte den sociala aspekten som nationerna har som gör att många 

vill bo på nation vilket är trevligt men vi tänker mer att vi jobbar mer 

professionellt med studentbostäder, vi har duktiga medarbetare som är bra 

på det de gör och det är det vi försöker förmedla genom hemsidan och ha 

en långsiktighet, bygga nya bostäder, vi tänker framåt, vi gör seriösa 

underhållsplaner. Och även den sociala biten tänker jag på, inte social som 

på fest, utan våra bovärdar på områdena, de blir som en extra vuxen för de 

här studenterna och de är otroligt viktiga för kundnöjdheten om man vet 

vem din bovärd år så blir man mer nöjd med AF Bostäder exempelvis och 

då har vi lyft in dessa på hemsidan under det som heter “dina sidor” om 

man bor hos oss där ens egna bovärd säger hej när man går in på sin egna 
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sida för att öka just den här positiva känslan. Så det kan man säg är ett 

exempel.  

52 MF JAg tycker det är svårt och säg för det vi gör i en kanal det återspeglas i de 

andra så de håller ihopa, så jag ser inte hemsidan som en enskild kanal när 

det gäller varumärkesassociation utan allt vi gör, bara som när jag pratar 

med dig påverkar ju såklart din bild av AF Bostäder.  

53 EB Hur beaktas varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

54 MF Jag kan väl inte säg att vi här heller specifikt tänker på detta när vi 

utvecklar hemsidan utan det är andra frågor. Men visst om man tänker på 

detta med att vi sedan 2017 har hållbarhets redovisat där vi rapporterat vårt 

hållbarhetsarbete aktivt och då vill vi att studenter ska känna att vi jobbar 

med detta och tar det på allvar som fastighetsbolag och bygger på nytt och 

har stor miljöpåverkan som är negativt miljömässigt men som är positivt 

socialt och att vi jobbat med de frågorna. Där vi gjort filmer som är 

superinformativa som till exempel sortera ditt matavfall och vad är det som 

händer med ditt matavfall men även en skräckfilm för att hitta olika vägar 

för sortering och att öka sorteringsgraden och att studenterna ska veta att 

AF Bostäder jobbar aktivt med de här frågorna, de jobbar helt enkelt med 

hållbarhetsfrågor. De är en hållbarhetsmedveten hyresvärd.  

55 EB Vilka är verksamhetens kärnvärderingar? 

56 MF Vi jobbar med något som vi kallar värdegrund. Där vi har inte har de 

klassiska ordet som vi hade för som “bla bla bla” ingen kommer ihåg de 

längre utan nu har vi något som heter värdegrund som lyder genom 

ansvarsfull nytänkande omtanke skapar vi en attraktiv och välkomnande 

miljö ett hållbart AF Bostäder. Då har vi byggt upp ett visionshus som är 

visuellt där vi har liksom hållbar verksamhetsmål men även den här 

värdegrunden som är självaste grunden i visionshuset.  

57 EB Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er hemsida? 

58 MF Då har vi gjort ett kapitel under “om oss” där vi beskriver vår verksamhet 

och då kan det vara ledningen och styrelsen historia och så vidare. Där har 

vi dessutom det här visionshuset som ligger en bild men för att det ska bli 

mer trovärdigt att vi berättar vad vi gör är inte lika bra som hur det är att 

medarbetarna själva berättar hur det är och jobba hos oss. Då har vi filmer 

där vi har olika personer från olika arbetsgrupper berättar om hur det är 

och jobba hos oss och då får de med de här värderingarna i sina berättelser 

och sen har vi även artiklar från årsredovisning och 

hållbarhetsredovisningen som handlar om oss som värdeskapande 

arbetsplats som man säger. Det har varit bra för de som söker jobb hos oss 

för att få veta vad är det de gör på AF Bostäder och de får reda på att man 

ska vara aktiv och cykelvänlig arbetsplats, trivsel och värderingar som är 

superviktigt för alla men särskilt när vi rekryterar nytt så märker vi att det 

kommer jättemycket frågor om jämställdhet, mångfald och 

likabehandlingar och så. Det är på så sätt man kan säg att vi jobbar med 

detta på hemsidan. 
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59 EB Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra 

mindre tydligt? 

60 MF Vi kan säkert göra det bättre, det är de här sociala hållbarhetsaspekterna 

där har vi hållbar verksamhetsmål inom sociala frågor och då försöker vi 

liksom skriva om de och berätta om de. Jag kan inte svara på det, vi kan 

säkert göra det med tydligt på detta. Men vilka som är tydligt och vilka 

som är mindre tydligt.   

61 EB Du berättade innan om ert arbete om hållbarhet, anser du att detta visas 

tydligt eller mindre tydligt via er hemsida? 

62 MF Men vi har hållbara verksamhetsmål som styr hela vår verksamhet och de 

finns ju även beskrivna i hållbarhetsredovisningen ren statistik men även 

artiklar och artiklarna är på vår hemsida så, ja, hyfsat gör vi det nog. Fokus 

ligger ju då på bostadsjägare och servicetagare så det blir ju alltid mycket 

kring de än vad det blir på om de andra målgrupperna.  

63 EB Skulle dessa kärnvärden kunna återspegla verksamheten i sin helhet 

via hemsidan? 

64 MF Det tycker jag, nu har vi inget ord som vi kallar kärnvärderingar utan vi har 

värdegrund där vi har våra hållbar verksamhetsmål men absolut utgår vi 

ifrån de i allt vi gör även när vi utvecklar vår hemsida till exempel då tittar 

vi på vilka som är våra hållbara verksamhetsmål och hur vi kan ta fram 

effektmål utifrån dessa så att allt hänger ihop liksom. 

65 EB Om ni skulle rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation utifrån vad som är 

viktigast att manifestera via er hemsida. Hur skulle denna 

rangordning då se ut? 

66 MF De är jätteviktiga allihop, den tyckte jag var svår framför allt eftersom vår 

uppdrag skiljer sig åt från andra hyresvärdar liksom, att vi ska erbjuda 

studentbostäder till nya studenter i Lund. Vi vill att de ska va lojala mot 

oss men det är ju deras studieprestationer som faktiskt avgör hur länge de 

får bo hos oss. Det vi tycker är viktigt är att de är nöjda med boendet så att 

de berättar vidare för andra om boendet eftersom studentbostäder, det är 

mycket om nätverket som tipsar, “bo på Delphi”, eller “bo där jag har bott 

där” eller vad det kan va då nätverket kan ha en väldigt stor påverkan och 

man uppfattar också var man vill bo och på så sätt är det lojalitet. Men den 

får ju minska lite i grad eftersom att vi har det här studiekravet. 

Varumärkesmedvetenheten är också bra. Då får det ändå vara lojaliteten 

först sedan medvetenheten och sist associationen, men vi har inte tänkt på 

det så när vi utvecklat vår hemsida men det borde vi kanske göra men det 

har vi inte gjort. 

67 EB Hur viktig anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

68 MF Jag tyckte detta var jätteintressant fråga, jag skulle gärna vilja mäta det. 

Men den har såklart stor påverkan men hur stor påverkan den har vet jag 
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inte, jag kan inte svara på det men jag vill gärna veta. Så om ni undersöker 

det får du gärna berätta resultatet för mig. 

69 EB Har ni ändrat er logotyps utseende över tiden? 

70 MF Jag försökte gräva i det men jag kan inte svara på det det måste vara mer 

än 20 år sen den ändrades isåfall. Den har ju ändrats men ingen som vet 

men finns ingen hos oss som jobbade då. Förmodligen handlade det om att 

modernisera den men vi har lite synpunkter på den här logotypen även nu, 

den är väldigt bred och hela företagsnamnet står ut men det är lite känsligt 

att prata om att ändra logotyp ur ett styrelseperspektiv så det kanske 

kommer inom något år att det kommer en lite modernare touch men det är 

inte helt enkelt att ändra en logotyp. 

71 EB Varför gjordes förändringen av logotypen? 

72 MF Jag vet inte men jag gissar på att det har med moderniseringen att göra men 

jag vet inte. 

73 EB Bär er logotyp på ett specifikt budskap? 

74 MF Ja det står AF Bostäder, företagsnamnet, men det finns även som ett hus 

som ska vara som en bostad och skorstenen på huset är då AFs sköld som 

är kopplingen till Akademiska Föreningen så det kan man se. Tycker att de 

fått ihopa det fint med skorstenen på huset och deras sköld. 

75 EB Vad gör er logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

76 MF Det är en mycket bra fråga, själv är jag lite småtrött på vår logotyp typ, så 

har lite svårt och svara på det, men det har med det här att det kanske är 

med huset och AFs sköld som gör det minnesvärt men det kanske även är 

det som gör att vi blandas ihop med AF. Jag vet inte om du har sett men på 

hemsidan på den ikonen som visas som bokmärke på hemsidan visas har vi 

gjort en justerad variant där vi inte har med hela logotypen utan där har vi 

med bara huset och skorstenen. Så kanske något sånt framöver men det är 

som sagt endast min personliga dröm. Men minnesvärd jämfört med andra 

loggor, det kan jag inte svara på det riktigt.  Det får andra svara på. Jag 

tycker mest att den är rätt bred och stor liksom. 

77 EB Hur tror ni er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av 

verksamheten? 

78 MF Asså vi använder logotyp i all vår kommunikation i princip, i vår hemsida, 

våra trycksaker, våra byggvepor, informationsmaterial och så. Jag tror att 

de känner igen den och förhoppningsvis tänker de att det är den här roliga, 

lättsamma kommunikationen, färgglada, detta är AF Bostäder trygg och 

stabil hyresvärd. Men det hade varit sjukt intressant och göra en 

undersökning på bara logotyper faktiskt. 

79 EB Finns det något annat som ni vill tillägga som manifesterar er 

varumärkesidentitet på hemsidan, utöver logotypen eller det som har 

nämnts tidigare?  
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80 MF Vet inte vad ni menar där? 

81 EB Finns det något annat förutom er logotyp som kommer fram och kan tolkas 

som igenkänningsfaktor för er logotyp? 

82 MF Jag tänker att det är färger, typsnitt, bilder och vi försöker hålla den här 

linjen genom hela kommunikationen och att det inte bara är logotypen, ni 

hade lite exempel här som certifieringar men vet inte riktigt om det. Och 

sociala medier. Som sagt har vi kommunikationsplattformen för hur vi ska 

kommunicera och hur vi ska se ut och på så vis hoppas jag att genom att 

följa den så kommer man känna igen sig i det vi gör. Men jag kan inte säga 

något specifikt. Det är allt, hur vi låter, färg, bild och typsnitt. 

83 EB Toppen, detta var alla frågor så jag avslutar inspelningen nu. 

 

 

  



Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor Bejtula och Cederholm 

– 81 – 

Appendix 5 

Intervju 4 - Transkribering 

 

Organisation 

Organisation X 

 

Medverkande 

EB - Ermin Bejtula (Intervjuare) 

XX - Respondent X - Marketing and Communication Leader (Respondent)  

 

Datum och tid 

2021-05-03 | 15:30 

 

Intervjuns längd 

20:38 

 
Tabell 8: Transkribering intervju 4 

Rad Person Fråga/Svar/Replik 

1 EB Då spelar vi in. 

2 EB Jag undrar om ni vill vara anonyma i undersökningen eller är det okej 

att ert namn, er roll i verksamheten och verksamhetens namn 

används? 

3 XX Nej jag tror att vi ska vara anonyma. 

4 EB Vilken är er roll i verksamheten och vilka är era huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

5 XX Marketing and communication leader och jobbar inom Organisation X som 

tar hand om mat.  

6 EB Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

7 XX Jag jobbar med marketing and communication och är med och tar fram 

produktkommunikation och marknadsföringsplaner för hur vi lanserar nya 

matprodukter på Organisation X. 

8 EB Hur länge har ni haft er roll i verksamheten? 

9 XX I fem år, nej i snart sex år. 

10 EB Nu går vi vidare mot de mer intervjuaktiga frågorna om ämnet. 

11 EB Hur skulle ni definiera ordet varumärkesidentitet? 

12 XX Det här är svårt och ser att det kommer tre såna här till. 

Varumärkesidentitet är allt som konsumenter läser in i ett varumärke, ett 
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bolag och vad ett bolag gör, vad ett bolag har för produkter och hur det 

signalerar något, det är varumärkesidentitet för mig. 

 

Varumärkesidentitet är summan av hur vi ser ut, vilken sorts produkter och 

service vi erbjuder, vad vi säger och vad vi gör som bolag. Hur vi uppför 

oss och hur vi ses på. Och hur detta särskiljer oss tydligt från andra.  

13 EB Vilken betydelse har varumärkesidentitet vid utvecklande av er 

hemsida? 

14 XX Det är lite knepigt med utvecklandet på Organisation X då organisationen 

är stor och det ligger på flera olika delar och jag utvecklar inte hemsidan 

men man kan säg att jag tar fram produktkommunikationen för de 

artiklarna som ligger på hemsidan. Och där är ju varumärkesidentiteten 

jätteviktigt för Organisation X när vi gör våran hemsida att allting ser 

likadant ut och man känner igen det och man känner direkt igen att det är 

Organisation X, att vi använder samma sorts språk överallt, samma sorts 

bilder, att mallarna ser likadan ut och sådär. Så det är viktigt och har stor 

betydelse skulle jag vilja säga.  

15 EB Hur definierar ni begreppet varumärkesmedvetenhet? 

16 XX Från vårt perspektiv eller från kundens perspektiv? 

17 EB Från kundens perspektiv. Men har ni något internt begrepp som ni 

använder för detta? 

18 XX Brand Awareness, om vi säger att vi har brand identity så är det vad vi gör. 

Medan brand awareness är hur kunden tolkar det. Det handlar mycket om 

consumer insights och vi försöker jobba med vad kunden förväntar sig och 

vad kunden vill ha. 

19 EB Beskrivningen som vi fått fram genom vår undersökning för litteraturen är 

att varumärkesmedvetenhet handlar mycket om varumärkesminnet hos 

kunden själva, för någonstans är att en tjänst eller produkt ska köpas, nästa 

steg brukar sedna vara varifrån och där beroende på hur starkt ett 

varumärke är så kommer man upp. 

20 XX Precis man vill ju va top of mind. Det försöker vi bygga också och 

dessutom att utöka det och hitta nya grupper. Så att sprida Organisation X 

varumärket då det kanske är top of mind när man ska handla en soffa i 

Sverige. Men det är inte det överallt i världen så det är en sån där väldigt 

tydlig strategi att komma upp på radarn.  

21 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesmedvetenhet är vid 

utveckling av hemsidan? 

22 XX Jag skulle vilja säg att egentligen är det jätteviktigt men man lyckas inte 

riktigt. Det är jätteviktigt men det är  komplext och bygga hemsidor på 

Organisation X. Det är jätteviktigt men vi är inte riktigt där.  

23 EB Hur beaktas varumärkesmedvetenhet vid utveckling av hemsidan? 
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24 XX Jag vet vilka pain points vi har och vad vi försöker förändra och vi jobbar 

mycket mer nu med search och såna bitar och gå ut mer proaktivt och hitta 

var potentiellt de människorna finns som borde vara intresserade av att 

varumärke som en del i digital customer journey. Man lägger på denna 

dimension för innan var det att man hade alla produkterna och de var 

sökbara men nu handlar det om hur man underlättar för sökmotorer ännu 

mer som är superviktigt för att få in mer i flödet och då är det kanske inte 

alltid inte hemsidan som är det viktigaste för medvetenheten utan det som 

finns ute och hur leder man in de till hemsidan. Och hur underlättar man 

för det när man bygger nästa generations hemsida.  

25 EB Hur definierar ni begreppet varumärkeslojalitet? 

26 XX Men det är ju om hur ofta kunden kommer tillbaka och interagera med oss 

både när de kommer tillbaka och köper, konverterar, men och hur 

integrerar och för konversation.  

27 EB Men dessutom tanken om hur svårt de har och byta varumärke inom den 

produktkategorin var en av sakerna vi kom fram till i vår 

litteraturundersökning.  

28 XX Om ni menar om kunden VILL byta varumärke eller frivilligt återkommer 

till oss för att de tycker att vi är bra. Brand loyalty är ju inte lika mycket 

värt om det inte är frivilligt. Och tvingande lojalitet brukar vi inte prata 

om. 

29 EB Om man bestämmer sig för att handla en soffa ska man handla hos er eller 

hos någon annan konkurrent.  

30 XX Det vi pratar om är barriers och hur lätt är det och vara en lojal kund hos 

oss eller finns det något som lockar, är det lättare och köpa soffan hos 

konkurrenten. Nu får man se till att det inte är det, så man får bevaka och 

även om man har en lojal kund ska man se till att det fortfarande är lätt. 

31 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkeslojalitet är vid 

utveckling av hemsidan? 

32 XX Jo men den är jätteviktig i alla förflyttningar, att vi måste ha en low entry 

point att det ska vara enkelt och smidigt och snabbt, vi kanske inte är där 

100 procent men det är jätteviktigt när vi utvecklar framåt. Så att 

upplevelsen fortsätter att vara positiv för alla besökare, även de lojala. 

33 EB Hur beaktas varumärkeslojalitet vid utveckling av hemsidan? 

34 XX Men det är nog just det här att man ska förstå att vi jobbar med unique 

selling points, varför just den här produkten är viktig och att vi ställer om 

språket om hur vi pratar om våra produkter baserat på kundinsikter som vi 

kontinuerligt inhämtar genom kundundersökningar och ratings och 

reviews, att det ska bli snabbare att hitta just en unique selling points eller 

customer benefit som vi kallar det för. Det är viktigt att det framkommer 

snabbt och att det låga priset framhävs på ett sätt, då vi tidigare bara kunde 
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säg att detta är ett lågt pris och detta är ett lågt pris, nu gör vi 

undersökningar, vad tycker kunden är ett bra pris för den här varan så att 

man trycker på rätt motivatorer. Så vi försöker dels hitta det språket och 

känna våra kunder och prata på rätt sätt. Men sen även göra själva 

konverteringen enkelt om det handlar om att köpa i slutändan då. 

Varumärkeslojalitet handlar även om att hela tiden få de komma tillbaka så 

inspiration och jobba med säsong och jobba med tips och tricks och såna 

bitar. Men även att inte bara tänka på hemsidan utan att skapa material som 

används i andra kanaler, det handlar mycket om sociala medier, nyhetsbrev 

etc och om hur man driver in till hemsidan. Snarare än att man automatiskt 

går in till hemsidan.  

35 EB Är er hemsida målgruppsorienterad eller mer generell? 

36 XX Den är mer generell. 

37 EB Hur viktigt anser verksamheten att detta är? 

38 XX Eftersom Organisation X ska vara för de många människor är det väldigt 

svårt att vara för alla för då kan bli urvattnat så det är väldigt högt på 

agendan att diskutera för hur vi kan vara för alla men man fokuserar på en 

målgrupp i taget för ett speciellt erbjudande så att man aktiverar olika 

sorters målgrupper vid olika sorters tillfällen och med olika identifierade 

behov för livet hemma. Vi håller på att bli mer målgruppsorienterad, vi har 

insett att vi inte bara kan vara breda så vi är mitt i en process att bli mer 

målgruppsorienterade.  

39 EB Varför anser verksamheten att det är viktigt? 

40 XX Därför att vi har insett att vi måste kunna skräddarsy behoven hos olika 

grupper, one size fits all funkar inte längre, kunden är ute efter 

personalisering idag och då måste vi kunna tillgodose det.  

41 EB Hur definierar ni begreppet varumärkesassociation? 

42 XX Det är en bra fråga, det är ett begrepp som jag inte har hört så ofta här på 

Organisation X. Vad är eran definition på det? 

43 EB Varumärkesassociation är begrepp och tankar som dyker upp när man hör 

företagets namn. 

44 XX Aha, så det var lite som det jag sa på den första, den översta. Vid 

Varumärkesidentiteten. 

45 EB Hur viktigt anser verksamheten att varumärkesassociation är vid 

utveckling av hemsidan?  

46 XX Jo men det är viktigt, jätteviktig att hemsidan motsvaras av som ett 

möbelföretag på Organisation X. Jag tror man försöker ta reda på vad 

kunderna tycker varumärket står för så man gör undersökningar och vi vet 

vad vad vi vill att varumärket ska stå för och det är superviktigt att det 

genomsyras i all vår kommunikation även hemsidan, superviktigt skulle 
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jag vilja säga. Organisation X är så värderingsladdat så det finns verkligen 

värderingar som ska lysa igenom.  

47 EB Hur beaktas varumärkesassociation vid utveckling av hemsidan? 

48 XX Det är ju att det ska stå för våra värderingar, att vi ska ha enkla prisvärda 

lösningar för hemmet. Det ska synas i både hur sajten fungerar, bilderna, 

vad de skickar för signaler,texter ideer och allting sånt. Men också vilka 

värderingar vi har och hur vi som bolag jobbar med frågor kring ansvar för 

t ex miljö, medarbetare, säkerhet, kvalitet etc.  

49 EB Vilka är verksamhetens kärnvärderingar? 

50 XX Det är ju att, skapa en bättre vardag till många, är våran vision och de 

värderingar är att det ska vara bra lösningar med kvalite till ett bra pris som 

hjälper dig som kund, att ha ett bättre liv där hemma. Det är de viktigaste 

värderingarna skulle jag säga. Några av vår kärnvärden är tillhörighet, 

enkelhet, kostnadsmedvetenhet, omsorg för människor och planet, leda 

med föredöme.  

51 EB Hur manifesteras dessa kärnvärderingar via er hemsida? 

52 XX De måste ju lyfta upp de priset måste synas, kvaliteten måste synas, och 

vad det leder till förbättring så att du inte bara köper något för att köpa 

något. Hur hjälper den här soffan dig att få ett bättre liv där hemma. Det 

ska vara enkelt att påminnas om kärnvärderingarna, både som en del av 

produkterna och kommunikationerna kring dem men även under sidorna 

om vårt bolags värderingar och vårt ansvar. Det ska också synas som 

öppenhet och ärlighet i hur vi fungerar och verkar som bolag.  

53 EB Vilka kärnvärderingar manifesteras tydligt via er hemsida kontra 

mindre tydligt? 

54 XX Ja, det vi jobbar på alltid är pris kontra kvalitet, hela tiden behöva hitta 

bättre sätt att övertyga folk att eftersom att något är billigt behöver det inte 

vara dålig kvalite. Alltså kostnadsmedvetenhet. Både ur vårt och kundens 

perspektiv.   

55 EB Detta är då någonting som visas tydligt via er hemsida? 

56 XX Priset tycker jag visas tydligt men det vi jobbar på är att visa nyttan. Och 

mervärdet för produkten.   

57 EB Skulle dessa kärnvärden kunna återspegla verksamheten i sin helhet 

via hemsidan? 

58 XX Vad menar du där? 

59 EB Du var väldigt inne på detta med priser, prisvärt kontra kvalite. Är detta 

något som hade kunnat återspegla hela verksamheten om man kollar 

utifrån er hemsida? 



Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor Bejtula och Cederholm 

– 86 – 

60 XX Ja, absolut. 

61 EB Om ni skulle rangordna begreppen: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation utifrån vad som är 

viktigast att manifestera via er hemsida. Hur skulle denna 

rangordning då se ut? 

62 XX Den är jättebra. Hemsidan ska konvertera så varumärkeslojalitet hade jag 

ändå satt högst sen medvetenhet och sen varumärkesassociation. Nej, 

varumärkeslojalitet och sen varumärkesassociation och sist awareness.  

63 EB Har du någon kommentar på detta eller ska vi gå vidare? 

64 XX Det har med att göra att våran hemsida har tydligt mål med att konvertera 

medan vi kanske ska attrahera nya målgrupper och driva varumärket i 

andra kanaler, främst. Så det är väldigt tydligt. 

65 EB Hur viktig anser ni er logotyp vara för er varumärkesidentitet? 

66 XX Jätteviktig. Jätteviktigt. Viktigast. 

67 EB Har ni ändrat er logotyps utseende över tiden? 

68 XX Ja. 

69 EB Varför gjordes förändringen av logotypen? 

70 XX Först var den för längesen en annan färg och ändrades någon gång på 80-

talet till gul och blå för att spegla det svenska. Och sen har man gjort en 

ändring 2019 för att modernisera och standardisera färger, för att göra den 

enklare att jobba med i olika sorters material. För något år sedan tog vi 

fram en ny vit och genomskinlig logotyp som är till vid användandet av 

digitala filmer så att man inte behöver ha den gul blåa biten utan att den 

ska vara mer diskret. Det har aldrig tillåtits innan. Ja men det är 

moderniseringar som händer här också.  

71 EB Bär er logotyp på ett specifikt budskap? 

72 XX Ja, svenskhet och igenkänning. Det är inte inbakat så att det står, eller är 

detta ett tolkning? 

73 EB Det är en tolkning. 

74 XX Det skulle jag vilja säga att den gör, ja. 

75 EB Vad gör er logotyp unik och minnesvärd gentemot andra loggor? 

76 XX Det är det här med gul och blå speciellt internationellt. Att den är gul och 

blå och den har haft företagsnamnet i versaler så den är ganska unik.  

77 EB Hur tror ni er logotyp bidrar till kundernas varumärkesbild av 

verksamheten? 
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78 XX Det har jag faktiskt inte sett några undersökningar på. Men i just i vårt fall 

har den hängt med så länge, det är inget nytt bolag så den är ju en jättestark 

varumärkesbärare överhuvudtaget. Så den står för kvalitet hoppas jag och 

den står för allt man associerar varumärket med. Jag tror det är likvärdigt 

med våra värderingar hoppas jag.  

79 EB Finns det något annat som ni vill tillägga som manifesterar er 

varumärkesidentitet på hemsidan, utöver logotypen eller det som har 

nämnts tidigare?  

80 XX Ja men det gör det du har skrivit här i mallen om certifieringar, koppling 

till sociala medier och så vidare och ja alla de. Just om oss och våra 

ansvarssidor är väldigt viktigt för våra värderingar och hur vi tar hand om 

miljö och behandlar medarbetare och hur vi producerar möbler och mat 

logistiskt i hela världen. Men även lead by example som är ett av våra 

kärnvärden. Så det är jätteviktigt så certifieringar jobbar vi också med, 

både våra egna men även externa varumärke för ekologisk mat, FSC med 

skog och papper, om vi använder plast eller inte, soja, vilken sorts, 

palmolja och sånt. Så absolut har tillkommit och kommit på vår hemsida 

för och stärka vårt varumärke 

81 EB Och det var min sista fråga för intervjun. Så jag stoppar recordingen där. 
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