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Sammanfattning 
 
Varumärkesidentitet är ett begrepp inom marknadsföring och varumärkesbyggande 
som fått mycket uppmärksamhet inom forskningen. Varumärkesidentitet är något som 
studerats främst på vinstdrivande organisationer och används av dessa för att 
differentiera sitt varumärke från konkurrenternas. Vi har valt att applicera teorier 
kring varumärkesidentitet på fackliga organisationer, något som vi menar inte har 
gjorts tidigare. Studier om varumärken har genomförts på icke vinstdrivande 
organisationer och har visat att även dessa har ett behov av varumärkesutveckling. De 
fackliga organisationerna upplever ett problem i medlemsrekrytering och att 
undersöka skapandet av varumärkesidentitet i dessa organisationer är därför relevant. 
 
Studiens syfte är att identifiera och skapa förståelse för faktorer som har betydelse för 
varumärkesidentitet i fackliga organisationer samt hur dessa faktorer bidrar till att 
skapa denna identitet. Vidare vill vi undersöka om teorier som studerats för 
vinstdrivande organisationer även kan appliceras på fackliga organisationer eller om 
dessa teorier måste modifieras. Genom en kvalitativ studie på sju svenska fackliga 
organisationer har vi analyserat skapandet av varumärkesidentitet i denna typ av 
organisation.  
 
Vi drar den övergripande slutsatsen att även om fackliga organisationer arbetar som 
varumärken är skillnaderna mellan fackliga och vinstdrivande organisationer så stora 
att vissa modifieringar behöver göras i teorier kring varumärkesidentitet för att dessa 
ska kunna appliceras på fackliga organisationer. Den fackliga organisationens relation 
till medlemmarna, genom de förtroendevalda, är en grundsten i skapandet av 
varumärkesidentitet. Förtroendevalda är den främsta identitetskontakten mellan 
varumärke och intressenter. Vidare anser vi att de fackliga organisationerna står inför 
ett dilemma, eftersom medlemmarna efterfrågar en trygghetsorganisation medan 
organisationerna vill fungera som opinionsbildare. En modifiering som behöver göras 
är att de fackliga organisationernas medlemmar fungerar både som kunder och 
anställda beroende på deras engagemang i organisationen, och den interna 
kommunikationen måste anpassas därefter. 
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1. Inledning 
I inledningen ger vi en bakgrund till forskning kring varumärken, förklarar vad 
varumärkesidentitet är samt redogör varför vi vill studera detta i fackliga 
organisationer. Kapitlet avslutas med vår problemformulering och vårt syfte med 
studien. 

1.1 Varumärken 
Forskning inom marknadsföring har länge fokuserat på varumärken samt utveckling 
och uppbyggnad av dessa (Advertising Age, 2010). Forskning inom marknadsföring 
har dessutom förflyttats från ett produktfokus, där produktens användning, 
positionering på marknaden och värde dominerar marknadsföringen, till ett koncept- 
eller varumärkesfokus där fokus istället ligger på varumärket bakom produkten och 
vad detta varumärke står för (Heding et al., 2009, s. 50-53; Urde, 1994). Enligt 
Neumeier (2006, s.11) är anledningen till detta att konsumenter idag står inför så 
många likvärdiga konsumtionsval att de har svårt att skilja produkter eller tjänster åt. 
Det är istället varumärket som differentierar olika företags produkter och tjänster från 
konkurrenters alternativ. Det handlar idag mer om att sälja ett koncept eller en livsstil 
än att enbart sälja en produkt. Denna utveckling beror på att det är säkrare för företag 
att sälja ett varumärke än att förlita sin framgång på en enskild produkt eller tjänst. 
Varumärket utgör ett mervärde som tillkommer produkten eller tjänsten och som gör 
att den potentiella konsumenten väljer ett visst varumärkes alternativ framför en 
likvärdig vara.   
 
När det gäller att bygga upp varumärken finns en mängd böcker och teorier i ämnet. 
Majoriteten av dessa är koncentrerade på vinstdrivande organisationer, både inom 
produkt- och tjänstesektorn. Forskningen handlar om olika processer i uppbyggnaden 
av varumärket och olika byggstenar som varumärken i olika sektorer består av 
(Aaker, 2000; Keller, 2000; de Chernatony, 1998; Knapp, 2000; Travis, 2000). En av 
dessa byggstenar är varumärkesidentitet (Balmer & Greyser, 2006). 

1.2 Varumärkesidentitet  
Varumärkesidentitet kan beskrivas som svaret på frågan “Vilka är vi?” (Kapferer, 
2004, s. 96; Balmer & Greyser, 2006, s. 735; Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012, s. 
11). Kapferer (2004, s. 96) utvecklar detta genom att förklara att identiteten ett 
varumärke har, kan förstås genom att besvara frågorna: Vilken vision och vilket syfte 
har varumärket? Vilket behov uppfyller det? Vad är dess permanenta natur? Vilka 
värderingar har det? Vad är dess kompetensområde? Vilka symboler gör varumärket 
igenkänningsbart? Balmer och Greyser (2006, s. 736) beskriver detta vidare genom att 
förklara att identiteten av ett varumärke innebär hur organisationer bakom 
varumärken arbetar, vad de gör, hur de distribuerar sina produkter och tjänster och 
kvaliteten på dess varor samt positioneringen av varumärket gentemot konkurrenter. 
Utifrån detta konstaterar vi att varumärkesidentitet är vad organisationen bakom 
varumärket vill att varumärket ska stå för.  
 
Varumärkesidentitet differentierar ett varumärke från konkurrerande varumärken 
(Ghodeswar, 2008, s. 5). Att differentiera ett varumärke innebär att ge det en unik 
karaktär som gör att det skiljer sig från övriga varumärken (Kapferer, 2008, s. 11). 
Identiteten är viktig för ett varumärke då den styr hur en organisation utformar sin 
kommunikation för att framställa sig på ett visst sätt mot omvärlden (Burmann et al., 
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2009, s. 114). Identiteten är en informationskälla för konsumenterna om vad de kan 
förvänta sig av varumärket (Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012, s. 8) och påverkar 
därför konsumenters uppfattning om varumärket. Identiteten är en viktig del av det så 
kallade brand equity (varumärkeskapital) då den bidrar med att ge ett värde till själva 
varumärket och inte enbart dess produkter. 
 
Varumärkesidentitetsfaktorer 
Kapferer, som 1986 myntade uttrycket varumärkesidentitet, undersökte vilka faktorer 
som varumärkesidentitet består av och hur dessa faktorer ska underhållas för att skapa 
en lyckad varumärkesidentitet.  En lyckad varumärkesidentitet är en identitet som ger 
konsumenten en upplevd förståelse för varumärket som därmed gör att konsumenten 
känner tillit till varumärket (Alsem & Kostelijk, 2008, s. 911; Ghodeswar, 2008, s. 5). 
Faktorerna som Kapferer menar utgör varumärkesidentiteten är varumärkets Fysik, 
Personlighet, Kultur, Relation och Självbild (Kapferer, 2004, s. 107-111). Kapferers 
modell om faktorerna som utgör varumärkesidentitet har använts av många andra 
forskare som applicerat denna när de genomfört fallstudier av specifika varumärken 
eller sektorer. Några exempel är Ross och Harradine (2011) som använde Kapferers 
modell för att undersöka varumärkesidentitet för Tescos budgetkläder, Ponnam 
(2007) som applicerade modellen på ett indiskt produktföretag för att undersöka 
sambandet mellan identitet och image och Viot (2011) som undersökte hur Kapferers 
modell kunde användas för att fastställa om brand extensions 
(varumärkesutbyggnader) var överensstämmande med det ursprungliga varumärket. 
 
Andra faktorer som påverkar varumärkesidentitet är intern och extern kommunikation. 
Enligt flera forskare är dessa av betydelse för själva skapandet av 
varumärkesidentiteten (Aaker & Joachimsthaler, 2000; Berry, 2000; de Chernatony, 
2006; Upshaw, 1995). Intern kommunikation är en viktig faktor för 
varumärkesidentitet på så vis att alla inom en organisation måste kunna förmedla 
samma bild av identiteten utåt och för att alla aktiviteter organisationen företar sig är i 
linje med varumärkesidentiteten (Aaker, 1998; Berry, 2000). Den externa 
kommunikationen är viktig eftersom det är här företag har möjlighet att förmedla den 
varumärkesidentitet de har till marknaden och påverka konsumenters uppfattning om 
varumärket (Kapferer, 2004). 
 
Varumärkesimage är en annan faktor som nämnts i studier av varumärkesidentitet. 
Flera forskare har undersökt sambandet mellan varumärkesidentitet och 
varumärkesimage. Samtliga menar att image är den externa synen på varumärket och 
därmed den externa uppfattningen om varumärkets identitet (Burmann et al., 2009; 
Ballantyne et al., 2006; Ross & Harradine, 2011; Kapferer, 2008; Ponnam, 2007). 
Varumärkesimage påverkas både av den varumärkesidentitet som organisationer 
kommunicerar, men även omständigheter som organisationer inte kan kontrollera, 
som exempelvis word-of-mouth eller konkurrens. Vissa menar dock att image spelar 
en större roll i skapandet av varumärkesidentitet. Flera forskare skriver att image inte 
bara är ett resultat av den varumärkesidentitet som organisationer kommunicerar, utan 
även en byggsten för själva varumärkesidentiteten då denna inte bara byggs inifrån en 
organisation utan också med hänsyn till den externa synen på denna organisation 
(Burmann et al., 2009; Alsem & Kostelijk, 2008). 
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1.3 Varumärkesidentitet i fackliga organisationer 
I vår studie undersöker vi fackliga organisationer som varumärken. Upshaw menar att 
marknadsförare numera måste fokusera på vad företaget verkligen säljer: ett 
varumärke, inte en produkt eller tjänst (Upshaw, 1995, s. 5). Skapandet av 
varumärkesidentitet bör därför vara precis lika viktigt för fackliga organisationer som 
för företag som säljer varor eller tjänster. Även fackliga organisationer säljer något, 
nämligen en idé. För att kunna visa styrka och få inflytande i samhället behöver de 
fackliga organisationerna medlemmar som de försöker rekrytera genom att sälja sin 
idé. Fripassagerarproblemet, det vill säga att även individer som inte är organiserade 
innefattas av kollektivavtal (Björklund et al., 2006, s. 254), och problemet med ungas 
allt mer kritiska syn till fackliga organisationer (Kjellberg, 2009, s. 14; 2001, s. 265; 
Boeri et al., 2001, s. 45; Björklund et al., 2006, s. 259) visar att det är relevant för 
fackliga organisationer att se sig som varumärken. Då kollektivavtalen även täcker de 
oorganiserade, de som inte är organiserade i ett fackförbund, gäller det att sälja något 
mer än den idé som organisationerna från början fokuserat på. Detta ”mer” är 
varumärket. Fackliga organisationer vill skaffa såväl nya som lojala medlemmar, 
vilket kan jämföras med hur vinstdrivande företag genom sina varumärken vill skaffa 
såväl nya som lojala kunder. 
 
Eftersom fackliga organisationer inte säljer en produkt utan en idé, vilket är något 
abstrakt, kan vi jämföra detta med tjänsteföretag som säljer något osynligt, nämligen 
en tjänst istället för en konkret produkt. Detta påverkar företags varumärkesidentitet 
och därför finns det skillnader mellan produktvarumärken och tjänstevarumärken. För 
ett produktvarumärke är det lättare för en kund att jämföra olika alternativ än för ett 
tjänstevarumärke, när det som säljs inte går att se eller ta på. Därför är det också 
svårare att differentiera en tjänst än en produkt från likvärdiga alternativ. 
Tjänstevarumärken måste därför vara starka och inge förtroende hos konsumenterna 
(Berry, 2000). Ytterligare en skillnad mellan produkt- och tjänstevarumärken är att de 
anställdas roll är mycket större när det gäller förmedlingen av varumärkesidentitet i 
tjänstevarumärken. Återigen blir intern kommunikation viktig, men nu på grund av att 
organisationernas värderingar i mycket större utsträckning förmedlas till kunderna via 
de anställda (de Chernatony, 2006, s. 90). För tjänstevarumärken är alltså personalen, 
de anställda, en viktig faktor i skapande och förmedlande av varumärkesidentitet.  
 
En facklig organisation kan till viss del likställas med ett tjänstevarumärke då den 
fackliga organisationen också säljer något abstrakt, nämligen en idé. Men det som i 
grunden gör att varken teorier om produkt- eller tjänsteföretag helt kan antas vara 
överförbara till fackliga organisationer är att teorier om varumärkesidentitetsskapande 
mestadels härrör från studier på vinstdrivande organisationer (Ross & Harradine, 
2011; de Chernatony, 1998; Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012). De vinstdrivande 
företagens varumärken bygger upp en varumärkesidentitet för att differentiera sig från 
konkurrenter och för att positivt påverka konsumenternas image av varumärket 
(Upshaw, 1995; Burmann et al., 2009; Wheeler, 2009, s. 11). Fackliga organisationers 
motiv till att skapa identitet kan också vara att differentiera sig från andra likvärdiga 
fackliga alternativ men främst att locka till sig nya medlemmar genom att påverka 
deras syn på facket. Skillnaden mellan vinstdrivande företag och fackliga 
organisationer är att de fackliga organisationerna normalt inte konkurrerar om 
medlemmar som vinstdrivande företag konkurrerar om kunder. Fackliga 
organisationer riktar sig ofta till distinkta grupper i samhället baserat på vilken sektor 
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de arbetar inom eller vilket yrke de har. För fackliga organisationer gäller det alltså att 
försöka värva de som annars skulle förbli oorganiserade. 
 
De studier som gjorts på icke vinstdrivande organisationer handlar i första hand om 
hur företag ska förhålla sig till användandet av volontärer istället för anställda 
(Solansky et al., 2008; Garner & Garner, 2011) och inte om skapandet av 
varumärkesidentitet. Det här betyder att vi inte vet hur varumärkesidentitet skapas i 
fackliga organisationer, då dessa inte är i samma situation och inte har samma 
problem som vinstdrivande företag. Tidigare forskning har gjort klart att 
varumärkesidentitet är en grundsten för uppbyggandet av ett varumärke och all 
kommunikation som utgår från organisationen. För att skapa ett starkt fackligt 
varumärke är det alltså relevant att ta reda på hur varumärkesidentitet skapas i en 
facklig organisation.  

1.4 Problemformulering 
 
Hur skapas varumärkesidentitet i fackliga organisationer? 
 

1.5 Syfte 
Studiens syfte är att identifiera och skapa förståelse för faktorer som har betydelse för 
varumärkesidentitet i fackliga organisationer och hur dessa faktorer bidrar till att 
skapa denna identitet. Vi vill undersöka om och hur de faktorer som nämns i 
varumärkesidentitetsteorier i vinstdrivande produkt- och tjänsteföretag kan appliceras 
på fackliga organisationer eller om dessa måste modifieras för denna typ av 
organisation. 
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2. Bakgrund fackliga organisationer 
Det här kapitlet ger en bakgrund till den kontext vi genomför vår studie i. Kapitlet 
avslutas även med en kort begreppsförklaring till begrepp som är av vikt för att förstå 
fackliga organisationer. 

2.1 Fackliga organisationer 
Den fackliga organisationen får sitt inflytande i samhället från sina medlemmar. Om 
större delen av en yrkesgrupp är organiserad innebär det att facket har större 
möjligheter att hos arbetsgivarna få igenom sina krav när det gäller löner och 
arbetsvillkor (Björklund et al., 2006, s. 242). Inom nationalekonomisk litteratur, det 
ämne där de flesta studier kring fackliga organisationer finns, beskrivs 
fackföreningarnas mål som hög reallön och hög sysselsättning för sina medlemmar 
(Björklund et al., 2006, s. 243). Fackliga organisationer har under 1900-talet spelat en 
central roll inom politik och ekonomi (Boeri et al., 2001, s. 3) men en vanlig 
bedömning är att de fackliga organisationerna sedan 1980-talet tappat inflytande 
(Boeri et al., 2001; Kjellberg, 2001; Björklund et al., 2006). Denna utveckling kan 
delvis förklaras med att organisationsgraden minskat, det vill säga att de fackliga 
organisationerna tappat medlemmar och har svårt att rekrytera nya medlemmar (Boeri 
et al., 2001, s. 45; Kjellberg, 2001, s. 22, 263; Björklund et al., 2006, s. 255). Sverige 
har fortfarande en hög organisationsgrad internationellt sett när det gäller fackligt 
medlemskap (Kjellberg, 2001 s. 27), men även i Sverige har det varit en nedgång i 
organisationsgraden hos fackliga organisationer (Björklund et al., 2006, s. 255) 
Främst bland unga har en kritisk inställning till fackligt medlemskap växt fram under 
det senaste decenniet (Kjellberg, 2009, s. 14; 2001, s. 265; Boeri et al., 2001, s. 45; 
Björklund et al., 2006, s. 259).  
 
Genom en intervjustudie kom Kjellberg (2001, s. 145-147) fram till att den kritiska 
inställningen bland respondenterna berodde på att facket sågs som irrelevant då 
arbetstagaren anser sig klara sig själv på arbetsmarknaden, inkluderas i kollektivavtal 
utan att själv vara medlem eller att arbetstagaren har en lös anknytning till 
arbetsmarknaden. Ett annat skäl var att arbetstagaren såg brister i fackets agerande 
exempelvis genom bristande kontakt med medlemmarna och höga medlemsavgifter. 
Den anställde upplevde helt enkelt att nyttan av medlemskap inte stod i proportion till 
kostnaderna för att vara medlem. Just fenomenet ”free-rider” eller fripassagerare har 
blivit ett stort problem för de fackliga organisationerna. Fripassagerarproblemet 
innebär att kollektivavtal gäller för alla anställda inom en bransch och alltså då täcker 
in även dem som inte är medlemmar i en facklig organisation (Björklund et al., 2006, 
s. 254). Detta skulle alltså kunna ses som ett argument för att vara fackligt 
oorganiserad och bidrar till tanken att den anställde ”klarar sig själv” på 
arbetsmarknaden (Kjellberg, 2001, s. 181).  
 
Det finns inte mycket forskning när det gäller fackliga organisationer ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Kjellberg (2001) diskuterar främst hur de fackliga 
organisationernas arbete kan förnyas på olika sätt för att på det sättet öka 
medlemsantalet och därmed organisationens inflytande i politiska och 
samhällsekonomiska frågor. Tidigare forskning kring fackliga organisationer har 
utgått ifrån ett nationalekonomiskt eller sociologiskt perspektiv (Björklund et al., 
2006, s. 250). 
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2.2 Begreppsförklaring 
	  
A-kassa 
Arbetslöshetskassan administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina 
medlemmar. Ett medlemskap i ett fackförbund innebär inte per automatik ett 
medlemskap i a-kassan men det är ofta något som ingår i fackförbundens erbjudande 
(Unionen, 2012). 
 
Avtalsrörelsen 
Avtalsrörelsen är en årligen återkommande förhandling om kollektivavtalen mellan 
fackförbund och arbetsgivarorganisation (Medlingsinstitutet, 2012). 
 
Centralorganisation 
En centralorganisation är en sammanslutning på riksnivå av arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisationer. Dessa arbetar i huvudsak med övergripande frågor om 
ramavtal gällande löner och anställningsvillkor (Nationalencyklopedin, 2012). 
 
Fripassagerarproblemet 
Fripassagerarproblemet innebär att samtliga anställda på en arbetsplats som har 
tecknat kollektivavtal omfattas av detta, oavsett om den anställde är medlem i ett 
fackförbund eller ej. Den anställde drar således nytta av kollektivavtalet utan att 
betala någon medlemsavgift till fackförbundet (Björklund et al., 2006, s. 254). 
 
Förtroendevald 
Den som är förtroendevald har fått i uppdrag av sina kollegor att representera dem i 
olika frågor som rör arbetsplatsen. En förtroendevald kan exempelvis ha en roll som 
skyddsombud och företräder då sina kollegor i frågor som rör arbetsmiljö och deltar i 
arbetet med förändringar som arbetsgivaren planerar att genomföra på arbetsplatsen 
(IF Metall, 2011). 
 
Kollektivavtal  
Kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan fackförbund och 
arbetsgivarorganisation som kompletterar och anpassar generella lagregler till olika 
branschers och företags förutsättningar. Det innefattar bland annat avtal gällande 
allmänna anställningsvillkor, tjänstepension, sjukersättning, samt liv- och 
arbetsskadeförsäkring (Unionen, 2012).  
 
Ombudsman 
En ombudsman är en person anställd av fackförbundet och vars huvudsakliga 
arbetsuppgift är att företräda medlemmarna i fackliga frågor (Hellberg, 1997, s. 153). 
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3. Vetenskapliga utgångspunkter 
I det här kapitlet redogör vi för den hermeneutiska kunskapssyn och det deduktiva 
angreppssätt med induktiva inslag som vi har i vår studie. Kapitlet tar även upp 
studiens organisationsperspektiv och avslutas med källkritik. 

3.1 Förförståelse  
Utgångspunkten i forskningsprocessen är, enligt Holme och Solvang (1991, s. 100), 
de fördomar och den förförståelse som forskaren har. Med förförståelse avses den 
uppfattning forskaren har om en företeelse som denne har fått genom tidigare arbete, 
utbildningar eller annat genomfört vetenskapligt arbete. Med fördomar avses de 
subjektiva uppfattningar om forskningsfenomenet som är socialt grundade hos 
forskaren (Holme & Solvang, 1991, s. 103). Johansson-Lindfors (1993, s. 76) 
förklarar tre typer av förförståelse; allmän förförståelse som individen erhållit under 
sin uppväxt och som präglats av sociala förhållanden och arbetslivserfarenhet, 
teoretisk förförståelse som erhållits genom tidigare studier i det aktuella ämnet via 
utbildningar som individen tagit del av samt den förförståelse som redogör för 
forskarens kunskapssyn. Den sistnämnda innefattar det sätt på vilket forskaren ser på 
kunskap och utveckling i det aktuella ämnet. Vid genomförandet av en studie är det 
av stor vikt att forskaren har i åtanke att dennes förförståelse i ämnet kan komma att 
påverka studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25-26).  
 
Genom vår utbildning på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet har vi fått en god teoretisk förförståelse inom ämnet marknadsföring. Det 
faktum att vi har läst olika inriktningar på programmet, och därmed olika kurser, har 
gett oss en bred och stabil grund att stå på. Vid studier på D-nivå har vi båda fördjupat 
oss inom marknadsföring vilket har gett oss en bra utgångspunkt i arbetet med denna 
studie. Vi har inriktat oss på olika delar inom marknadsföring i våra val av kurser 
vilket har gett oss en bredd inom ämnet och kunskaper som kompletterar varandra 
inom såväl strategisk marknadsföring som varumärkesbyggnad. Den teoretiska 
förförståelsen har för oss inneburit att vår litteratursökning har underlättats då vi har 
goda kunskaper när det gäller centrala begrepp inom marknadsföring. Vi har en viss 
teoretiskt förförståelse när det gäller fackliga organisationer, eftersom vi båda har läst 
kurser i nationalekonomi, samt en allmän förförståelse om dessa organisationer, då vi 
båda är passiva medlemmar i Civilekonomerna. Jesper har även varit medlem i 
Handelsanställdas Förbund och har haft en roll som förtroendevald på sin tidigare 
arbetsplats. Denna förförståelse om fackliga organisationer gör att vi har kunskap om 
vilken funktion dessa fyller för sina medlemmar samt vilken roll de har i samhället. I 
utformandet av den intervjuguide som använts i studien har vi kopplat dessa 
funktioner till studiens teoretiska referensram.  

3.2 Kunskapssyn 
Då syftet med denna studie är att skapa en förståelse för faktorer som är av betydelse 
vid varumärkesidentitetsskapande i fackliga organisationer, menar vi att vi har en 
hermeneutisk kunskapssyn. Patel och Davidson (2011, s. 28-30) redogör för denna 
kunskapssyn som att forskaren subjektivt närmar sig forskningsobjektet utifrån sin 
förförståelse och genom tolkning försöker förstå den studerade kontexten. 
 
Genom att genomföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med 
representanter för olika fackförbund kan vi, i de situationer vi finner det nödvändigt, 
ställa följdfrågor till respondenterna för att få en så tydlig bild som möjligt av deras 
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verklighet. Genom att sedan studera de sammanställda intervjuerna i sin helhet och 
relatera de delar av intervjuerna som vi finner relevanta utifrån vår förförståelse och 
teoretiska referensram, kan vi nå en så fullständig förståelse som möjligt för vilka 
faktorer som är av betydelse vid skapande av varumärkesidentitet i fackliga 
organisationer. Detta sätt att ställa helheten i relation till delarna och sedan pendla 
mellan dessa är en uppfattning inom hermeneutiken som handlar om att ”helheten är 
mer än summan av delarna” (Patel & Davidson, 2011, s. 30). Med det ovan förda 
resonemanget menar vi att vi ser varumärkesidentitetsskapande som den helhet som vi 
genom vår tolkning av respondenternas svar samt vår teoretiska referensram skapar 
förståelse för. 
 
Denna förståelse skulle vi inte ha fått om vi istället hade genomfört en kvantitativ 
studie, vilket är signifikant för den positivistiska kunskapssynen. Den positivistiske 
forskaren förhåller sig helt objektiv till forskningsobjektet och har för avsikt att 
förklara istället för att skapa en förståelse (Bryman, 1997, s. 47).  

3.3 Angreppssätt 
För att besvara frågeställningen och syftet med denna studie har vi, som vi nämnt i 
föregående avsnitt, en hermeneutisk syn på kunskap. Som Johansson-Lindfors (1993, 
s. 55) skriver är det antingen det induktiva eller det deduktiva angreppssättet 
forskaren tar sin utgångspunkt i när dennes kunskapssyn har en central roll i studien. 
Utifrån vad som framgår av metodlitteraturen är angreppssättet inte något vi som 
forskare väljer utan detta påverkas av vår kunskapssyn, den studerade kontexten och 
den forskningsmetod vi valt. Eftersom vi i denna studie utgår från vetenskapliga 
varumärkes- och marknadsföringsteorier kan det deduktiva angreppssättet vid en 
första anblick verka naturligt. Dock kopplas deduktion enligt Johansson-Lindfors 
(1993, s. 55) till en positivistisk kunskapssyn och kvantitativa undersökningar, vilket 
inte är vad vi tillämpar i denna studie. Inte heller det induktiva angreppssättet kan ses 
som optimalt eftersom vi inte utgår från empirin för att ta fram nya teorier. 
Angreppssättet för denna studie kommer därför att vara en kombination av deduktion 
och induktion på så vis att vi antar ett deduktivt angreppssätt men i detta kommer att 
ha ett induktivt inslag. 
 
Angreppssättet kan förklaras genom att vi som utgångspunkt för studien har vår 
teoretiska referensram från vilken vi utarbetat den intervjuguide som ligger till grund 
för vår empiri. Detta tillvägagångssätt menar Patel och Davidson (2011, s. 23) 
överensstämmer med det deduktiva angreppssättet. Det induktiva inslaget i vårt 
angreppssätt tar sig sedan uttryck i att vi förhåller oss öppna till vår samlade empiri 
och tillåter att denna omformulerar vårt teoretiska perspektiv. Detta menar Johansson-
Lindfors (1993, s. 60) är av stor vikt vid denna typ av forskning. Med andra ord kan 
vårt angreppssätt förklaras som att vi, utifrån vår analys av empirin, ser om befintliga 
vetenskapliga teorier kan appliceras på skapande av varumärkesidentitet i fackliga 
organisationer eller om de behöver modifieras för att uppfylla detta syfte. 

3.4 Studiens perspektiv 
Vi avser att undersöka problemet utifrån ett organisationsperspektiv, varvid vi 
undersöker skapandet av varumärkesidentitet inom den fackliga organisationen. Som 
vi tog upp i inledningskapitlet har vi även valt att studera teorier om image, alltså den 
externa bilden av varumärket. Detta innebär inte att vi på något sätt har ett 
konsumentperspektiv eller externt perspektiv, utan att vi vill undersöka hur 
organisationen tar hänsyn till och förhåller sig till den externa synen. Vi har även för 
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avsikt att utforma studien på ett sådant sätt att de organisationer vi undersöker kan 
tyda denna samt att den ska vara användbar utifrån deras perspektiv. 

3.5 Litteratursökning till teoretisk referensram  
För att skapa ett teoretiskt perspektiv och en kunskapsteoretisk bas till vår senare 
analys av problemet har vi tagit hjälp av den forskning som redan finns inom ämnet. 
För att skapa oss en uppfattning om fackliga organisationer har vi använt oss av 
nationalekonomiska källor. Detta för att fördjupa oss i den fackliga organisationens 
situation i samhället, dess uppgifter och bakgrund. Utifrån detta kan vi sedan 
applicera företagsekonomiska teorier om varumärkesidentitet.  
 
I arbetet med att hitta vetenskapliga teorier inom områdena marknadsföring och 
varumärken har vi använt oss av den kurslitteratur som vi använt under vår tid vid 
universitetet. Vidare har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks databaser 
Business Source Premier samt Emerald Journals då vi sökt vetenskapliga artiklar. Vi 
har även använt Google Scholar i arbetet med vår litteratursökning. De vetenskapliga 
artiklar vi har använt oss av har samtliga blivit granskade (peer reviewed) samt i hög 
utsträckning citerats av andra forskare. Vi har använt oss av sökord som exempelvis 
brand building, brand identity och service branding för att smalna av sökresultatet 
och med starkare precision finna relevanta artiklar inom vårt forskningsområde. Vi 
har funnit att många författare till de artiklar vi har studerat i hög utsträckning har 
citerat Aaker och Kapferer. Dessa forskare har vi därför riktat in oss på för att finna 
ursprungskällan till forskningsresultatet. 
 
I arbetet med vår forskningsmetod har vi använt oss av litteratur som behandlar den 
typ av forskning vi har bedrivit. Således har vi sökt böcker som handlar om 
företagsekonomisk metodlära och forskningsmetodik. Den litteratur vi har använt i 
metodkapitlet har inhämtats från Umeå universitetsbibliotek samt Mittuniversitetet. 
Då författarna till metodlitteraturen har citerat olika forskare har vi använt oss av ett 
flertal metodböcker för att få en starkare och bredare grund för vårt metodval. 
 
Inför de intervjuer vi genomfört med representanter för de olika fackliga 
organisationer som vi har undersökt har vi försett oss med kunskap om varje 
organisation. Detta har skett genom att vi studerat organisationernas hemsidor. Denna 
grundläggande kunskap har varit av betydelse när vi sedan genomfört intervjuerna via 
telefon, då vi bättre har kunnat förstå respondenterna. 

3.6 Källkritik 
Johansson-Lindfors (1993, s. 88-89) förklarar vikten av att forskare i möjligaste mån 
bör undvika andrahandskällor i sin teoriuppbyggnad. Med andrahandskällor menar 
Johansson-Lindfors det återgivande av tidigare forskningsresultat som andra forskare 
presenterar och som kan leda till förvanskningar av ursprungsförfattarens åsikt 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Utifrån detta resonemang har vi under vår 
teoriuppbyggnad valt att enbart använda oss av primärkällor. 
 
De nationalekonomiska källor vi använt för att skapa oss en förståelse om fackliga 
organisationer har vi valt från kurslitteratur i nationalekonomiska kurser samt 
litteratur som specifikt behandlar fackliga organisationer. Boeri med flera (2000) 
behandlar medlemskap och minskat inflytande för fackliga organisationer på ett 
internationellt plan. Kjellberg (1997, 2001, 2009) analyserar den fackliga 
organisationens utveckling i Sverige. Björklund med flera (2006) går igenom 



	   	   10	  

allmänna problem och trender för fackliga föreningar. Dessa tre källor anser vi ger en 
grundläggande förståelse för fackets situation i dagens samhälle. Eftersom vår studie 
är företagsekonomisk behöver vi inte mer än en grundläggande nivå och beskrivning 
av fackliga organisationer ur ett nationalekonomiskt perspektiv.  
 
När vi har studerat begreppet brand identity har vi valt att använda oss av en bok 
skriven av Jean-Noël Kapferer, eftersom han är den första forskare som använt 
begreppet. Första gången brand identity nämns av Kapferer är 1986 och han har 
därefter citerats av ett stort antal andra forskare. Kapferer har också utvecklat det 
varumärkesprisma som vi använt oss av i denna studie. Den modellen har sedan 
kommit att användas av många andra forskare när de har genomfört studier om 
varumärkesidentitet. Forskare kan dock vidareutveckla tidigare forskning, så att de 
ursprungliga modellerna och teorierna uppdateras beroende på vad senare forskning 
kommit fram till. Vad vi funnit i vår litteratursökning är att Kapferer är pionjär inom 
detta forskningsområde och att hans modell, som vi utgår ifrån, har använts av många 
andra forskare (Exempelvis Ponnam, 2007; Ross & Harradine, 2011; Viot, 2011). 
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4. Skapande av varumärkesidentitet i teorin 
I det här kapitlet går vi igenom teorier kring varumärkesidentitet och förklarar hur 
dessa kan användas för att undersöka fackliga organisationers skapande av 
varumärkesidentitet. Detta ligger sedan till grund för utformningen av vår empiriska 
studie samt hur vi analyserat studiens resultat. 

4.1 Varumärkesbyggande 
Som nämndes i inledningen har varumärken varit i fokus för 
marknadsföringsforskning de senaste decennierna. Anledningen till detta är att 
varumärken är en faktor som påverkar konsumenters beslutsprocess. Varumärken 
utgör en informationskälla för konsumenter i denna process (Blombäck & Ramírez-
Pasillas, 2012, s. 8). I det moderna samhället överhopas konsumenter av 
konsumtionsalternativ och alternativen mellan olika produkter är så likvärdiga att 
konsumenter behöver hjälp med sina konsumtionsval. Denna hjälp kommer i form av 
varumärken (Neumeier, 2006; Upshaw 1995, s. 7).  
 
Aaker (1991, s. 1-34) beskriver ett varumärke som ett namn eller en symbol som talar 
om för konsumenterna varifrån produkten kommer och som skiljer en produkt från en 
liknande. Bara det faktum att en konsument känner igen varumärket sedan tidigare 
gör att det är större chans att han eller hon väljer det varumärket (Aaker, 1996, s. 10-
17). För en konsument innebär nämligen igenkännandet en minskad risk. Om 
konsumenten står inför flera olika alternativa val, kommer denne att välja det minst 
riskfyllda, vilket innebär ett varumärke som känns igen (Kapferer, 2008, s. 20). 
Varumärken fyller enligt Kapferer (2008, s. 22) ett antal funktioner för en konsument. 
De är praktiska på det sättet att konsumenten inte behöver ta reda på lika mycket 
information om de olika konsumtionsalternativen, då han eller hon redan känner till 
varumärket sen tidigare. Varumärket inger därmed också en garanti för att kvaliteten 
på produkten eller tjänsten är lika bra oavsett när eller var konsumenten köper den. 
Varumärket kan även fylla en etisk funktion om företaget bakom varumärket tar ett 
ansvar för sin relation till samhället. Identifiering är en annan viktig faktor för 
konsumenter. Genom att välja ett visst varumärke kan en konsument bekräfta den bild 
han eller hon vill visa omvärlden. Ytterligare faktorer som Kapferer nämner är vanan 
att köpa ett visst varumärke eller att konsumenten helt enkelt tycker om 
presentationen av ett visst varumärke. 
 
Varumärkesbyggande är processen att skapa, bygga upp och utveckla ett varumärke. 
Detta arbete är inte bara viktigt för vinstdrivande produkt- och tjänsteföretag, utan 
även för icke vinstdrivande organisationer. Detta är intressant för oss eftersom 
fackliga organisationer inte är vinstdrivande. Stride och Lee (2007) skriver att många 
välgörenhetsorganisationer börjat använda sig av kommersiella varumärkesstrategier 
därför att det även i välgörenhetsbranschen finns en konkurrens. En annan anledning 
till det ökade intresset för varumärkesbyggande i välgörenhetsbranschen är att ett 
varumärke inger förtroende hos konsumenterna. Detta säger oss att 
varumärkesstrategier och varumärkesteorier inte är reserverade enbart för traditionella 
vinstdrivande organisationer utan även andra organisationer i samhället. Det ger 
legitimitet till att betrakta fackliga organisationer som varumärken. 
 
Det finns inte lika mycket forskning kring icke vinstdrivande organisationer som 
varumärken, som det finns kring vinstdrivande organisationer. De senaste 15 åren har 
ändå en mängd artiklar skrivits framförallt om välgörenhetsorganisationer som 
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varumärken. Ett exempel på denna trend är tidskrifterna International Journal of 
Nonprofit and Voluntary Sector Marketing och Journal of Nonprofit & Public Sector 
Marketing som funnits sedan sent 90-tal (International Journal of Nonprofit and 
Voluntary Sector Marketing, 1996-; Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 
1993-). De artiklar som skrivits om välgörenhetsorganisationer har handlat om att 
applicera och anpassa varumärkesteorier till icke vinstdrivande organisationer. 
Forskningen har kommenterat det ökade intresset för varumärken i denna sektor och 
undersökt i vilken utsträckning organisationer ser sig själva som varumärken och 
vilka faktorer som leder till ett framgångsrikt icke vinstdrivande varumärke 
(Hankinson, 2001; Stride & Lee, 2007; Chiagouris, 2005).  Det finns däremot inte 
någon forskning kring just fackliga organisationer som varumärken. Fackliga 
organisationer är en typ av icke vinstdrivande organisation och har den likheten med 
välgörenhetsorganisationer att den i första hand inte säljer en produkt eller tjänst, utan 
en idé. Även fackliga organisationer använder sig av marknadsföring och det är inte 
svårt att tänka sig att även varumärkestankar finns. Välgörenhetsorganisationer har 
insett vikten av att ha ett starkt varumärke dels genom att precis som produkt- och 
tjänstevarumärken skilja sig från mängden av alternativ, dels genom att skapa en 
medvetenhet om sin existens och en trovärdighet till organisationen (Hankinson, 
2001).   

4.2 Varumärkesidentitet 

4.2.1 En intern bild 
Konceptet varumärkesidentitet myntades av Jean-Noël Kapferer 1986. 
Varumärkesidentiteten är det som ger värdet till varumärket och Kapferer 
sammanfattar varumärkesidentitet som att ”vara sitt sanna jag” (Kapferer, 2004, s. 
96) och att drivas av ett personligt mål som är både olika från andras och 
motståndskraftigt mot förändringar. Kapferer (2008, s. 171) menar att 
varumärkesidentitet är visionen och värderingarna som ett varumärke står för och som 
driver varumärket framåt. Vidare förklarar Kapferer att ett varumärkes identitet blir 
definierat genom att ett antal frågor besvaras. Dessa frågor utgör varumärkets stadga 
(brand charter): 
 

• Vad är varumärkets vision och syfte? 
• Vad gör varumärket annorlunda? 
• Vilket behov fyller varumärket? 
• Vad är dess permanenta natur? 
• Vad är dess värden eller värderingar? 
• I vilket område ligger dess kompetens? Dess legitimitet? 
• Vilka symboler gör varumärket igenkännbart? (Kapferer, 2004, s. 96). 

 
Dessa frågor ger oss en bild av vad varumärkesidentitet är, eftersom Kapferer menar 
att genom att svara på dessa frågor definieras varumärkets identitet. Louis och 
Lombard (2010, s. 4) förklarar vidare att varumärkesidentiteten är alla de faktorer 
som formar ett varumärke och som låter en organisation definiera för omvärlden vilka 
de är. Det finns olika teorier om vilka beståndsdelar som skapar identiteten men 
forskningen är överens om att identiteten är något som skapas och kommuniceras av 
organisationen bakom varumärket (Harris & de Chernatony, 2001, s. 442; Ross & 
Harradine, 2011, s.309; Burmann et al., 2009, s. 114; Alsem & Kostelijk, 2008, s. 
910; Ghodeswar, 2008, Kapferer, 2004, s. 98). 
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Upshaw (1995, s. 13) bidrar med en annan dimension till förståelsen av 
varumärkesidentitet. Han skriver nämligen att varumärkets identitet inte är vad 
företaget skapar utan vad konsumenterna upplever har skapats. Detta skiljer sig från 
hur andra författare beskrivit varumärkesidentitet eftersom de har poängterat att 
identiteten skapas av företaget bakom varumärket och att det som konsumenterna 
sedan uppfattar av identiteten kallas för image. Upshaw (1995, s. 14) beskriver image 
som det rykte varumärket har i sin helhet på marknaden och identitet som den 
uppfattning marknaden har av varumärket, främst drivet av positionering och 
varumärkespersonlighet. I Upshaws beskrivning av varumärkesidentitet finns det en 
kärna som består av positioneringen - valet av marknadsmixen - och strategisk 
personlighet - de externa kvaliteterna till ett varumärke som känslomässigt attraherar 
konsumenterna. Dessa ger sedan upphov till den totala varumärkesidentiteten som 
visas i utförandet av: 
 

• Varumärkesnamn 
• Logotyp/grafiskt system 
• Försäljningsstrategier 
• Marknadskommunikation 
• Produkt- eller tjänsteprestation 
• Reklam- och varupresentation (Upshaw, 1995, s. 24) 

4.2.2 Vikten av varumärkesidentitet för en organisation 
Ghodeswar (2008, s. 6, 9) beskriver hur ett varumärke byggs genom positionering, 
kommunikation, leverering av varumärkeslöftet och utvecklande av 
varumärkeskapital. Genom denna process menar Ghodeswar att varumärkesidentitet 
skapas som en biprodukt och därmed kan vi förstå vikten av varumärkesidentitet för 
ett varumärke. Skapandet av ett varumärke i sig tvingar nämligen organisationen att 
definiera sin varumärkesidentitet och att det därför går att se identiteten som en 
biprodukt av varumärkesbyggandet. Förhållandet mellan varumärkesbyggnad och 
skapandet av varumärkesidentitet är dubbelsidigt då positionering, kommunikation, 
leverering av varumärkets löfte samt utvecklande av varumärkeskapital alla påverkas 
mycket starkt av den identitet som varumärket har (Blombäck & Ramirez, 2012, s. 9; 
Ross & Harradine, 2011 s. 308; Ghodeswar, 2008, s. 7). Varumärkesidentitet 
genomsyrar således hela uppbyggandet av varumärket. 
 
Varumärkesidentiteten ger upphov till den positionering varumärket får i 
konsumentens medvetande samt att varumärket differentierar sig från konkurrerande 
varumärkesalternativ (Rindell & Strandvik, 2010, s 276; Ghodeswar, 2008, s. 5; 
Kapferer, 2008, s. 11, 2004, s.95; Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012, s. 9). Detta är 
anledningen till att varumärkesidentitet är så viktigt för ett varumärke. Alsem och 
Kostelijk (2008, s. 911) samt Ghodeswar (2008, s. 5) utvecklar detta resonemang med 
att varumärkesidentitet är grunden för en framgångsrik relation mellan varumärket 
och konsumenten. Denna framgång består i att varumärkesidentitet ger konsumenten 
en upplevd förståelse för varumärket, vilket får denne att lita på deras erbjudanden 
och löften. Samtidigt differentieras varumärket från andra alternativ som 
konsumenten skulle kunnat överväga. Ghodeswar (2008, s. 910) förklarar att 
varumärkesidentiteten bör vara baserad på företagets kompetens och resurser eftersom 
varumärkets identitet måste vara trovärdig för konsumenten och möjlig för företaget 
att leva upp till.  
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Kapferer (2004, s. 97-98) menar att varumärkesidentiteten definierar vad som alltid 
måste vara konstant i ett varumärke och vad som kan förändras. Detta är viktigt 
eftersom både varumärket och omvärlden ständigt förändras och varumärket till en 
viss del måste kunna förändras för att anpassa sig till marknaden. Ett sätt på vilket vi 
ser att marknaden har förändras de senaste två decennierna är en enorm ökning av 
kommunikation, vilket gjort det svårt för företag att få fram just sina varumärken i 
bruset av alla andra varumärken. Det är viktigt att kunna kommunicera för att få ut sitt 
meddelande och se till att det mottas av mottagaren. Dessutom finns på marknaden 
idag så många liknande alternativ och kopior att ett varumärkes identitet till slut är det 
enda som särskiljer produkter och tjänster från varandra. 
 
Men i alla dessa argument för vikten av varumärkesidentitet, handlar mycket om att 
särskilja varumärket från andra liknande varumärken, och är det inte det som kallas 
positionering? Varför behöver vi just konceptet varumärkesidentitet? Varför räcker 
det inte med att positionera sitt varumärke? Kapferer (2004, s. 99-101) menar att 
positionering handlar om att särskilja varumärket för konsumenten från de andra 
alternativen på marknaden. Men positionering fokuserar mer på produkten eller 
tjänsten som ett företag erbjuder genom sitt varumärke. Positionering är därmed inte 
tillräckligt för ett varumärke som har flera produkter eller tjänster eftersom dessa kan 
ha olika positionering men ändå ingå i samma varumärke. Dessutom säger inte 
positioneringen någonting om hur kommunikationen ska föras, vilket är mycket 
viktigt eftersom kommunikationen förmedlar varumärkets personlighet och 
värderingar. Positioneringen visar inte heller hela varumärket och dess potential 
eftersom den endast särskiljer produkten eller tjänsten från andra sådana. 
Varumärkesidentitet är därför ett mycket viktigt koncept då den ger grunden till 
positionering och även till kommunikation, vilket ger en djupare syn på varumärket 
då den inte bara skiljer varumärkets produkter från andra utan också säger något om 
vad varumärket är. 
 
Kapferer (2008, s. 171) skriver att varumärkesidentitet är vad som ger 
varumärkeslojalitet. Även Upshaw (1995, s. 35) har denna uppfattning och beskriver i 
sin bok från 1995 att skapa en stark varumärkesidentitet är viktigt för att skapa och 
behålla varumärkeslojalitet. Han förklarar detta genom att hänvisa till en studie som 
visat att de varumärken som spenderat mindre pengar på marknadsföring även haft 
lägre varumärkeslojalitet. Både Kapferer och Upshaw hänvisar till Aaker när de 
nämner varumärkeslojalitet. Aakers studier handlar om varumärkeskapital, där han 
menar att varumärkeslojalitet är en kärnfaktor i varumärkeskapitalet. Aaker (1996, s. 
106) menar att varumärkeslojalitet är viktigt då det är en grund för att kunna ta högre 
priser, extra tid att svara på konkurrenters nya produkter och tjänster samt ett skydd 
mot priskrig. Aaker (1996, s. 106, 108) menar vidare att lojaliteten kan mätas genom 
att se hur mycket högre pris varumärket kan ta för sin produkt eller tjänst samt hur 
nöjda de befintliga kunderna är. Varumärkesidentitet leder till varumärkeslojalitet 
genom att konsumenten, då denne känner igen varumärket sen tidigare, känner att den 
vågar lita på det och att valet av det varumärket därför innebär en mindre risk. Därför 
väljer konsumenten just det varumärkets produkter framför andra alternativ och en 
lojalitet till varumärket uppstår (Kapferer, 2008, s. 20). 

4.2.3 Kapferers varumärkesprisma  
Kapferer (2008, s. 182-187) utvecklade modellen Brand Identity Prism, som visar hur 
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varumärkesidentitet består av sex sammanlänkade faktorer eller facetter som 
preciserar hur unikt varumärket är samt vilka värderingar det står för. Modellen har 
använts av ett flertal forskare som definition på de beståndsdelar som utgör 
varumärkesidentitet (Ross & Harradine, 2011; Louis & Lombard, 2010; Viot, 2011). 
Varumärkesidentitetens trovärdighet beror enligt Kapferer på hur pass 
överensstämmande och konsekventa dessa faktorer är. Dessutom kan vi 
sammankoppla detta med vikten av att varumärkesidentiteten utgår från 
organisationens kompetens och resurser. Om varje beståndsdel i prisman utgår från 
kompetens och resurser, blir det automatiskt överensstämmande faktorer och därmed 
en trovärdig varumärkesidentitet. Modellen kan användas för att bygga upp 
varumärkesidentitet. 

 
Figur 1: Varumärkesidentitetsprisma: Vår egen illustration utifrån Kapferers modell ”Brand Identity 
Prism” (Kapferer, 2004, s. 111). 
 
Kapferers prisma består av följande beståndsdelar: 
 
• Fysik - det fysiska elementet av varumärket 

Vad är varumärket konkret? Vad gör det? Hur ser det ut? I denna facett ingår 
produkten eller tjänsten som varumärket erbjuder och hur den presenteras.  

• Personlighet - varumärkets mänskliga drag 
Sättet varumärket kommunicerar på och tonen som används säger något om vilken 
personlighet varumärket skulle ha om det var mänskligt. 

• Kultur - de värderingar som inspirerar varumärket  
Varumärkets produkt eller tjänst är inte bara en representation av värderingarna 
som varumärket står för, men ett sätt att kommunicera dessa värderingar. Detta är 
en viktig facett i varumärkesidentitetsprisman för att differentiera ett varumärke 
från ett annat. 

• Relation - varumärkets utförande och uppförande 
Denna facett påverkar hur varumärket uppför sig och relaterar till sina kunder. 
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Den bestämmer hur relationen ska se ut mellan varumärket och dess intressenter. 
• Reflektion – extern spegelbild av konsumenten 

Varumärket är en reflektion av dess konsumenter. Kunden ska reflekteras som han 
eller hon vill se sig själv som ett resultat av att använda varumärket, annars 
försvagas varumärket. Detta blir en facett av varumärkets identitet. Omvärlden 
kan se på varumärket och definiera det som att en viss typ av människor använder 
varumärket.  

• Självbild – konsumentens interna spegelbild 
Självbilden är hur konsumenten ser sig själv. Genom attityden till vissa 
varumärken utvecklas en relation med oss själva. Konsumenten kan säga till sig 
själv att genom att använda detta varumärke bevisar jag att jag kan (Kapferer, 
2004, s. 107-111). 

 
Fysik, relation och reflektion är externa facetter i prisman, det vill säga synliga 
faktorer av varumärkesidentiteten. Personlighet, kultur och självbild är å andra sidan 
interna facetter som är inbakade i varumärket (Kapferer, 2004, s. 111). Kapferers 
prismamodell hjälper oss identifiera, definiera och förstå varumärkesidentiteten på 
den organisation vi undersöker. Vi kan använda Kapferers prismamodell för 
varumärkesidentitet för att bygga och utforma vår kvalitativa studie. Eftersom vi vill 
undersöka hur varumärkesidentitet skapas hos fackliga organisationer använder vi 
denna modell för att se om även fackliga organisationers identitet byggs upp av dessa 
faktorer eller om dessa måste anpassas för den typen av organisation.  
 
Eftersom vi endast genomför vår varumärkesidentitetsstudie på organisationer och 
inte deras externa intressenter, kan vi inte undersöka hur kunderna, alltså 
medlemmarna i fackliga organisationer, ser sig själva i användandet av den fackliga 
organisationen. Vi bygger därför vår studie på de fyra facetter som har en koppling till 
varumärkets organisation, nämligen fysik, personlighet, relation och kultur.  
 
Andra forskares användning av Kapferers prisma 
Ross och Harradine (2011) har använt sig av Kapferers varumärkesidentitetsprisma 
när de studerat om det finns avvikelser i hur varumärkets image uppfattas av unga 
konsumenter jämfört med hur varumärkets ägare har tänkt att dess identitet ska 
uppfattas. Forskarna har utvecklat ett diagram över varumärkesidentitet som har de 
sex facetterna i Kapferers varumärkesidentitetsprisma som utgångspunkt. Detta har 
senare legat till grund för den genomförda studien (Ross & Harradine, 2011, s. 312). 
En kvantitativ studie har genomförts på 150 studenter för att undersöka om det finns 
ett gap mellan den upplevda och den avsedda bilden av ett varumärke hos en 
klädtillverkare. Resultatet av studien visade att det var en markant skillnad i hur 
varumärket är avsett att uppfattas och hur det faktiskt uppfattas av konsumenterna, 
vilket enligt forskarna kan ha betydande konsekvenser och innebära hinder i 
konsumenternas beslutsprocess. Forskarna menar att varumärkesägaren effektivt 
måste kommunicera varumärkesidentiteten för att förbättra den bild av hur den 
typiske konsumenten av varumärket upplevs av andra (Ross & Harradine, 2011, s. 
321). 
 
Ponnam (2007) använder sig av Kapferers varumärkesprisma för att förklara de 
grundläggande orsakerna till framgångsrikt varumärkesbyggande samt hur dessa 
identifieras och implementeras i företag. Ponnam (2007, s. 63) har utgått från ett 
indiskt företag och undersökt företagets produkter utifrån Kapferers 
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varumärkesprisma för att visa hur varumärkesidentitet och varumärkesimage hänger 
ihop. Kapferers modell är enligt Ponnam (2007, s. 71) stel sett utifrån varumärkets 
kärnvärden, men samtidigt flexibel då den lämnar andrum att göra förändringar i 
varumärkets marknadskommunikation. Ur ett organisationsperspektiv kan Kapferers 
varumärkesprisma användas som ett ramverk för att utveckla 
marknadskommunikationen och stärka varumärkesidentiteten när företag lanserar nya 
produkter eller tjänster på marknaden. 
 
Viot (2011) har använt Kapferers varumärkesprisma för att undersöka om 
varumärkesidentitet kan förutsäga om en brand extension (varumärkesutbyggnad) 
kommer att vara framgångsrik eller inte. Författaren beskriver hur 
överrensstämmelsen mellan det ursprungliga varumärket och den nya 
varumärkesutbyggnaden är det viktigaste redskapet för att förutse en framgång eller 
inte. Detta har tidigare studerats genom att jämföra varumärkesassociationerna mellan 
ursprungsvarumärket och utbyggnaden. Men enligt Viot är detta inte ett tillräckligt 
precist mått på överensstämmande. Därför har Kapferers prisma använts för att 
undersöka om varumärkesidentitet kan användas för att förutse utbyggnadens 
framgång på ett mer precist sätt.  Viot har genomfört undersökningen på konsumenter 
och deras uppfattningar om olika sportvarumärken och 
varumärkesutbyggnadsscenarion för dessa. Resultatet av studien visade att 
varumärkesidentitet gav en mer detaljerad modell vid jämförelsen av hur 
överensstämmande ursprungsvarumärket och utbyggnaden var. Detta eftersom det 
med hjälp av Kapferers varumärkesidentitetsprisma går att jämföra de olika facetterna 
i ursprungsvarumärket och den nya utbyggnaden, istället för att endast jämföra 
varumärkesassociationer. På detta sätt kan facett för facett jämföras och därmed 
framkommer en mer precis bild av hur överensstämmande utbyggnaden faktiskt är 
och därmed chansen för den att bli framgångsrik. 
 
Fysisk aspekt 
En produkt är vad som helst som ett företag kan erbjuda konsumenter och som 
uppfyller ett behov eller ett krav hos konsumenterna. Denna produkt kan vara av 
sådan karaktär att den fyller en fysisk funktion för konsumenterna, eller att det 
handlar om en tjänst, en person, en plats eller en idé (Keller, 2003, s. 3-4). Den 
fysiska produkten kan ha egenskaper som uppfyller konsumenternas behov, men även 
inneha andra egenskaper som är av värde för konsumenterna och differentierar 
produkten från konkurrenternas produkter (Keller, 2003, s. 4). Till skillnad från den 
fysiska produkten kan varumärket inneha egenskaper som differentierar den från 
andra varumärken trots att produkten har samma egenskaper och uppfyller samma 
behov hos konsumenterna. Dessa skillnader kan vara av symbolisk, känslomässig 
eller immateriell karaktär och kan vara relaterade till vad företaget bakom ett 
varumärke står för eller associeras med (Keller, 2003, s. 4).  
 
Varumärkespersonlighet 
I en fem-faktormodell som utvecklats av Aaker (1997) redogörs för de 
personlighetsdimensioner som ett varumärke innehar. Resultatet är baserat på en 
kvantitativ studie som är genomförd på ett urval av 631 personer där 37 varumärken 
har betygsatts utifrån 114 olika personlighetsdrag (Aaker, 1997, s. 353). De 
personliga egenskaperna som framkom genom studien är; ärlig, spännande, 
kompetent, sofistikerad och tuff (Aaker, 1997, s. 351). Den här modellen kan vi 
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använda oss av för att ta reda på om personlighet är en faktor som de fackliga 
organisationerna har funderat över.  

 
 
Figur 2: Varumärkespersonlighet: Vår egen illustration av Aakers modell ”Brand Personality” (Aaker, 
1997, s. 352). 
 
Kultur 
Urde med flera (2007, s. 4-19) kan ge oss en djupare förståelse för Kapferers 
kulturfacett. Författarna skriver om varumärkesarv (brand heritage) som är en 
dimension av varumärkesidentitet och som är invävd i en organisations kultur och 
minne. Författarna beskriver hur varumärkesarv består av de fem faktorerna: 
• Track-record (utförda gärningar) 
• Livslängd 
• Kärnvärden 
• Användandet av symboler 
• Historia som är viktig för identiteten 
 
Track-record är ett sätt för en organisation att bevisa att de under en längre tid visat 
att de kan leva upp till sina värderingar och löften. Med livslängd menas en 
konsekvent demonstration av framförallt track-record och historia under flera 
organisationsledningar. Konsekventa kärnvärden formar positioneringen uttryckt i ett 
löfte i organisationens externa kommunikation och fungerar som interna riktlinjer för 
beteende och ageranden. Användandet av symboler kan illustrera varumärkets historia 
och arv. Historia som påverkar identiteten är den del av organisationens historia som 
påverkar var och vad de är idag. 
 
Relation 
När det handlar om att skapa värde för kunderna talar Grönroos (2008, s. 40) om två 
olika perspektiv. Det första är utbytes- eller transaktionsperspektivet, vilket handlar 
om att företaget marknadsför det värde som konsumenterna upplever via de produkter 
som tillverkats och distribuerats till dem. Det andra är relationsperspektivet, vilket 
handlar om att värde inte är något som tillverkats och finns inbyggt i produkten, utan 
att det är något som skapas för konsumenten under dennes relation med leverantören. 
På en tjänstemarknad där det sker en kontinuerlig samverkan mellan producent och 
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konsument är det relativt enkelt att applicera ett relationsperspektiv. 

4.3 Service Branding 
Eftersom vi vill undersöka hur varumärkesidentitet skapas i fackliga organisationer är 
det lämpligt att titta på så kallad service branding. Det finns flera aspekter som måste 
tas i beaktande när det gäller tjänstesektorn sett ur ett varumärkesperspektiv. 
 
Berry (2000, s. 128) menar att när det gäller produkter är själva produkten det som är 
knutet till varumärket, medan när det gäller tjänster är det företaget som är knutet till 
varumärket. Detta skulle betyda att för tjänsteföretag är det viktigare att skapa ett 
varumärke som differentierar företaget än vad det är för produktföretag. För 
tjänsteföretag gäller det då att lägga fokus på marknadsföringen av själva varumärket 
och inte på tjänsten i sig. Berry menar att det handlar om att tjänster är svårare för en 
konsument att utvärdera innan köpet, till skillnad från en produkt, och att det därför är 
viktigt för ett tjänsteföretag att ha ett starkt varumärke som inger förtroende hos 
konsumenten. Fackliga organisationer kan jämföras med ett sådant tjänsteföretag 
eftersom de inte säljer en fysisk produkt utan en idé bakom organisationen. 
 
Kapferer (2004, s. 52) tar upp ett exempel med försäkringsbolag och banker, där han 
menar att företag inom den sektorn förstått att det som differentierar dem från andra 
alternativ är relationen mellan dem och kunden under varumärkets regi. Kapferer 
(2004, s. 51-53) förklarar att en av de stora skillnaderna mellan ett produktvarumärke 
och ett tjänstevarumärke är att en tjänst är osynlig. Genom en slogan kan varumärket 
definiera hur de ska bete sig. Detta gör att de anställda inom företaget blir mycket 
viktiga representanter för varumärket. Det är de som förmedlar tjänsten och därför 
måste de vara fullt medvetna om vad varumärket står för. Inom tjänstesektorn menar 
Kapferer att de anställda måste se varumärkets värderingar som sina egna eftersom 
det är just de anställda som förmedlar dessa. 
 
Det som är specifikt för tjänstevarumärken är de anställdas roll i förmedlingen av 
varumärkets identitet och värderingar. Detta innebär att för tjänstevarumärken är 
kommunikationen till de anställda central. de Chernatony med flera (2006) kom fram 
till flera faktorer som behövdes för att lyckas med att förmedla 
varumärkesvärderingar till de anställda för att de i sin tur skulle kunna förmedla det 
till kunderna. Studien kom fram till att via öppen intern kommunikation, ringar-på-
vattnet-effekt, personalaktiviteter och extern kommunikation förmedlas varumärkets 
värderingar till de anställda. Den öppna interna kommunikationen bestod i interaktiva 
plattformar för kommunikation som exempelvis seminarier, workshops och 
konferenser. Även interaktiva intranät nämns i studien. Ringar-på-vattnet-effekten 
innebar att varumärkets värderingar kommunicerades till en nyckelgrupp inom 
organisationen, som i sin tur spred den vidare ut genom organisationen. 
Personalaktiviteter bestod i introduktionsträningar för nyanställda men även 
kontinuerlig utbildning. Den externa kommunikationen som varumärket genomför 
påverkar också de anställda och deras uppfattning av varumärket. Det går alltså att se 
de anställda som en målgrupp för extern marknadsföring.  Sist men inte minst nämner 
de Chernatony med flera att feedback är en viktig del av att sprida värderingarna till 
de anställda, eftersom värderingar inte bara kan informeras till de anställda utan även 
måste komma från de anställda. Organisationen måste byggas kring de människor 
som utgör organisationen (de Chernatony et. al, 2006, s. 819-836). Det här är 
intressant för vår studie eftersom vi undersöker en typ av organisation som utgörs av 
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medlemmar och där medlemmarna har stort inflytande över organisationens agerande. 
 
Aaker (1996, s. 108) nämner att nöjdhetsmått på lojalitet är särskilt viktiga för 
tjänstevarumärken, eftersom lojalitet ofta är ett direkt resultat av användandet eller 
upplevelsen av en tjänst. Detta menar vi innebär att för ett tjänstevarumärke som vill 
ta hänsyn till den externa synen på varumärket i identitetsskapandet är nöjdhetsmåttet 
ett viktigt verktyg. 

4.4 Kommunikation av varumärkesidentitet internt 
Vi anser att i en studie om varumärkesidentitet är det av relevans att även titta på 
intern kommunikation. Vi beskrev tidigare att det för tjänstevarumärken är särskilt 
viktigt att de anställda har kunskap om företagets värderingar, eftersom de är 
representanter för varumärket när ingen konkret produkt och visuell bild av vad 
företaget säljer finns. Den interna kommunikationen är vad som gör att de anställda 
vet detta. Både Berry (2000, s. 135) samt Aaker och Joachimsthaler (2000, s. 87) talar 
om att det är av stor vikt för ett varumärke att sprida identiteten inte bara externt utan 
även internt. Genom att internt skapa och kommunicera varumärkesidentiteten till 
medarbetare, inkorporeras identiteten i den tjänst företaget säljer och all den kontakt 
konsumenter har med företaget. Genom att göra medarbetarna involverade i 
identitetsskapandet internt så blir de engagerade och kommunicerar själva 
varumärkesidentiteten (Berry, 2000, s. 135).  
 
Om vi ser den fackliga organisationen som ett tjänstevarumärke, utgör den interna 
kommunikationen en viktig funktion för varumärkesidentiteten genom att 
representanterna för organisationen är det som syns av varumärkets produkt. Den 
interna kommunikationen behöver därför vara välutvecklad för att alla eventuella 
fackliga medlemmar ska uppfatta varumärkesidentiteten tydligare i sin kontakt med 
organisationen och medarbetare inom denna. Om identiteten inte är tydlig internt 
finns risken att identiteten inte blir stark, och varken medlemmar eller eventuella 
medlemmar får någon tydligt bild av organisationen.  
 
Intern kommunikation i volontärorganisationer  
Eftersom vi undersöker en typ av organisation som har både anställda men framförallt 
engagerade medlemmar som arbetar som volontärer, har vi tittat på den forskning som 
finns kring internkommunikation i välgörenhetsorganisationer. Solansky med flera 
(2008) undersökte vikten av att anställda och volontärer i kyrkor delade samma 
mentala modell (mental model).  Författarna förklarar att en delad mental modell är 
den kunskap individer har som gör att de kan forma lika förklaringar och 
förväntningar för en uppgift och anpassa sitt beteende till handlingens krav. Detta 
handlar i en organisation om att ha samma vokabulär, uppfattning om mål och 
organisationens grundläggande värderingar. Solansky med flera kommer i sin studie 
av anställda och volontärarbetare i kyrkor fram till att det är viktigare att de anställda 
och volontärerna har samma uppfattning om vad vi är och hur vi gör saker än typen 
av beslutsfattande och målformulering som organisationen använder. 
 
Lauer (1994, s. 37) skriver om intern media i icke vinstdrivande organisationer, det 
vill säga det informationsflöde som finns inom organisationen. Han menar att den 
interna median syftar till att rapportera nyheter och utveckla officiell information, 
klargöra de problem och utmaningar som finns, förklara policys samt uppmärksamma 
event för att förstärka kultur och värderingar. Han menar också att feedback är en 
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viktig komponent av intern kommunikation eftersom det ger upphov till en diskussion 
som därmed undviker missuppfattningar av det meddelande som sänts. Ett 
meddelande måste därför sändas, mottas, skickas tillbaka med feedback, klargöras 
och sändas igen (Lauer, 1994, s. 34).  
 
Garner och Garner (2011) tar upp ett av de problem som icke vinstdrivande 
organisationer kan ha när en del av dess arbete utförs av volontärer. När volontärerna 
arbetar som FLE (front-line employees) är de i en position där de kan ge värdefull 
feedback till organisationen. Samtidigt är det vanligt att volontärer är i periferin av 
organisationens interna kommunikation och värdefull information går då förlorad. 
Garner och Garner menar att utan möjlighet för volontärerna att bidra med feedback 
kommer deras motivation till volontärarbetet att minska, vilket kan leda till att deras 
arbete försämras eller att de lämnar organisationen. Genom att undersöka ett antal 
icke vinstdrivande organisationer i USA kom Garner och Garner fram till att ett 
missnöje med organisationen hos volontären ökar risken för att denne lämnar 
organisationen. Men författarna kom också fram till att ett missnöje hos volontären 
men samtidigt ett upplevt stöd från organisationen ledde till att volontären stannade 
hos organisationen men utförde sina arbetsuppgifter sämre. Att få ge feedback och 
uttrycka sina åsikter till organisationen var en viktig faktor för att behålla 
volontärerna. Garner och Garner skriver också att icke vinstdrivande organisationer 
som vill använda sig av den feedback volontärerna kan ge, bör sätta volontärerna i 
kontakt med varandra, med anställda och med kunder. Detta kan appliceras på en 
facklig organisation som är uppbyggd av medlemmar som inte är anställda i 
organisationen men som driver organisationens intressen framåt och som 
representerar organisationen på olika sätt. Om det är av vikt för den fackliga 
organisationen att ta reda på vad medlemmarna eller de förtroendevalda upplever ute 
på fältet, borde de alltså ha olika program som kan ge medlemmarna en möjlighet att 
ge feedback till organisationen. 

4.5 Kommunikation av varumärkesidentitet externt  
Efter att ha skapat varumärkesidentiteten och kommunicerat den internt följer den 
externa kommunikationen av identiteten. Men det är inte nödvändigtvis i denna 
ordning som saker och ting ska ske. Upshaw (1995, s. 196) menar att en frågeställning 
som marknadsförare ställs inför är om de ska bygga varumärket från toppen och ner, 
det vill säga genom att först skapa en identitet inom organisationen och kommunicera 
den internt innan den externa kommunikationen tar plats. Det andra alternativet är att 
gå från det andra hållet, det vill säga att börja med taktiska meddelanden, som skapar 
en viss attityd till varumärket, och sedan skapa varumärkets identitet. Upshaw (1995, 
s. 200) myntar termen identitetskontakter som definieras av alla de tillfällen då ett 
varumärke är i kontakt med en potentiell kund på ett sådant sätt att varumärkets 
identitet kommuniceras. En viktig del av en marknadsförares arbete är därför att 
identifiera och prioritera identitetskontakter och avgöra hur de bidrar till 
varumärkesidentiteten. Genom att tillämpa denna teori skulle exempelvis en facklig 
organisations identitetskontakter kunna vara förtroendevalda, hemsida, broschyrer, 
sponsring och opinionsbildning i media. Men detta vet vi ingenting om innan vi 
genomför vår studie, och därför vill vi genom våra intervjuer kunna identifiera sådana 
identitetskontakter för fackliga organisationer. Dessutom vill vi ta reda på om 
varumärket byggs från toppen och ner, eller från botten och upp, eftersom detta enligt 
Upshaw är en viktig del av skapandet av varumärkesidentiteten.  
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Upshaw (1995, s. 208) tar också upp vikten av de anställda som identitetskontakt, 
särskilt för ett tjänstevarumärke. Upshaw redogör vidare för de viktigaste 
forskningsresultaten när det gäller kontakt med de anställda för att de i sin tur ska 
kunna kommunicera varumärkets identitet. Resultaten är från studier genomförda på 
bland annat företagen General Electric, Hewlett-Packard och General Motors. 
Resultaten som Upshaw menar är de viktigaste är att den mest effektiva interna 
kommunikationen är face-to-face. Den bästa kommunikationen med anställda är dels 
dubbelsidig, genom att ledningen också lyssnar på de anställda, dels en noggrant 
utvald blandning av gamla och nya media (Upshaw, 1995, s. 209). Den externa 
kommunikationen är alltså sammankopplad med den interna kommunikationen, då 
det måste finnas en välutvecklad och genomtänkt intern kommunikation för att de 
anställda som representerar företaget utåt ska kunna fungera som en bra 
identitetskontakt. 
 
Uphsaws diskussion om identitetskontakter kan kopplas till Dunn och Davis brand 
touchpoints. Dunn och Davis (2003, s. 32) menar att varumärkets beröringspunkter 
(brand touchpoints) är en av de viktigaste delarna när det gäller att utveckla ett 
varumärke. Med beröringspunkter menas alla de sätt som varumärket interagerar med 
eller påverkar konsumenter och andra intressenter (Dunn & Davis, 2003, s. 35). 
Beröringspunkterna delas i Davis och Dunns brand touchpoint wheel in i tre olika 
kategorier: förköps-, köps- och efterköpsupplevelser (Dunn & Davis, 2003, s. 35, 
2004, s. 244). Till dessa olika kategorier hör olika aktiviteter. För vår studie över 
fackliga organisationers skapande av varumärkesidentitet är det inte intressant att titta 
på varumärkets beröringspunkter i de olika köp-faserna, dels för att vi inte undersöker 
varumärket i sig utan varumärkesidentiteten och dels för att vi undersöker en 
organisation som inte säljer en produkt eller tjänst i första hand, utan en idé. Däremot 
stärker Dunn och Davis modell Upshaws idé om identitetskontakter, eller 
beröringspunkter med identiteten. När kommer potentiella medlemmar och befintliga 
medlemmar i kontakt med den fackliga organisationens identitet? Är det genomtänkt 
och påverkar det sedan utformningen av identiteten? Revideras identiteten eller 
kommunikationen av identiteten beroende på utfallet av kommunikationen vid en 
identitetskontakt? Detta är intressant för oss att undersöka om vi vill veta hur 
varumärkesidentitet skapas i en facklig organisation. 
 
Kjellbergs (2001) undersökning av medlemmarna i fackliga organisationer visade att 
medlemmarna inte organiserat sig på grund av någon typ av principiellt skäl, utan att 
det viktigaste skälet för att bli medlem var ”att man förväntar sig att få något i utbyte 
av medlemskapet”(Kjellberg, 2001, s. 202). Kjellberg skriver också att ”värderingar 
på ett allmänt eller samhälleligt plan tycks betyda mindre för valet mellan att vara 
fackmedlem eller inte”(Kjellberg, 2001, s. 202). Från Kjellbergs studie kan vi se att 
ideologi inte är den fackliga organisationens främsta argument för medlemskap, utan 
istället den faktiska nyttan för medlemmen.   
 
Det finns alltså en utmaning för fackliga organisationer som bygger på ideologiska 
principer, då detta idag inte är något som lockar medlemmar. Kapferer (2008, s. 22) 
menar att konsumenten genom att välja ett visst varumärke kan bekräfta den bild han 
eller hon vill visa omvärlden. För en organisation vars varumärkesidentitet bygger på 
idéer och ideologier, som kan förklaras som en kollektiv sammanhängande syn på 
världen bestående av idéer, värderingar och trossatser (Berg & Jonsson, 1991, s. 141-
142), innebär det att den som köper en produkt eller tjänst av detta varumärke då ses 
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som en anhängare av denna ideologi. Då vissa fackliga organisationer 
sammankopplas med politiska partier, som har starka ideologiska uppfattningar, 
skulle detta alltså kunna resultera i att det blir svårare för dem att rekrytera 
medlemmar eftersom de individer som inte delar dessa politiska partiers ideologiska 
uppfattningar heller inte vill bli förknippade med dessa. Men detta skulle även kunna 
vara en fördel för de individer som delar organisationens värderingar eftersom 
organisationen i sig då blir ett självklart val för dem. 

4.6 Hänsyn till image i skapandet av varumärkesidentitet 

4.6.1 En extern bild 
Varumärkesimage är den externa uppfattningen och bilden av varumärket (Burmann 
et al., 2009, s. 116; Ballantyne et al., 2006, s. 347; Ross & Harradine, 2011, s. 309). 
Organisationen bakom varumärket har inte kontroll över varumärkesimagen på det 
sätt som de har kontroll över varumärkesidentiteten, men de kan påverka imagen 
genom kommunicering av sin identitet. Konsumentens uppfattning av varumärket är 
viktig eftersom den påverkar konsumentens beteende (Balmer, 2008, s. 890). 
Kapferer (2004, s. 99) förklarar image som både resultatet och tolkningen av 
varumärkesidentitet. 

4.6.2 Sambandet mellan identitet och image 
Kapferer förklarar förhållandet mellan identitet och image genom följande modell: 

 
Figur 3: Sambandet mellan identitet och image: Vår egen illustration av Kapferers modell ”Identity and 
image” (Kapferer, 2004, s. 98). 
 
Varumärkesidentitet är en intern uppfattning om varumärket, skapad och 
kommunicerad av organisationen bakom varumärket. Varumärkesimage är en extern 
reflektion av varumärkesidentiteten. Organisationen kan inte styra denna reflektion, 
eftersom den inte enbart beror på organisationens kommunikation av identiteten utan 
även påverkas av andra källor. Organisationens kommunikation av 
varumärkesidentiteten är däremot ett viktigt verktyg för att kunna påverka den externa 
bilden av varumärket. 

4.6.3 Vikten av image för identitet 
Varumärkesimage definieras av Chunawalla (2009, s. 172) som en kombination av 
varumärkespersonlighet och varumärkesassociationer. Varumärkespersonlighet 
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definieras som ”uppsättningen av mänskliga egenskaper som förknippas med ett 
varumärke” (Aaker, 1997, s. 347). Varumärkesassociationer är det som konsumenten 
först kommer att tänka på när denne hör varumärkets namn eller ser något som får 
denne att tänka på varumärket. Upshaw (1995, s. 180) menar att associationer bör ha 
ett fokus eller bestå av nära relaterade element som ska vara det första som 
konsumenten kommer att tänka på när denne hör varumärkesnamnet. Aaker och 
Shansby (1982, s. 57-58) menar att dessa associationer kan vara av olika typer; 
associationer till produktens attribut, livsstil och personlighet, immateriella tillgångar, 
produktens fördel för kunden, relativa priser, användning, känd person, produkttyp, 
positionering i förhållande till konkurrenter samt land eller geografiskt område. 
 
Varumärkets identitet behöver vara trovärdigt för externa intressenter och därför bör 
den utgå från de resurser och kompetenser som organisationen har (Alsem & 
Kostelijk, 2008, s. 910; Ghodeswar, 2008).  Alsem och Kostelijk (2008, s. 910-912) 
menar att även om identiteten utgår från organisationen själv, måste hänsyn tas till 
konsumenterna och marknaden. På grund av detta har vi valt att även titta på image då 
vi undersöker hur identitet skapas i fackliga organisationer, eftersom vi tolkar Alsem 
och Kostelijks teori som att image bör påverka identitetsskapandet. Även Burmann 
med flera (2009, s. 116) har denna uppfattning om att förhållandet mellan identitet 
och image bör vara ett samspel och inte två separata spegelbilder.  Detta bekräftar 
Alsem och Kostelijks uppfattning om att hänsyn till image måste tas i den 
identitetsskapande processen. Detta kan också knytas samman till Upshaws 
uppfattning om att identitet kan skapas både från botten och toppen av varumärket, 
vilket vi nämnde i avsnitt 4.5. 
 
Burmann med flera (2009, s. 116) definierar varumärkesimage som att det skapas av 
den externa intressentens erfarenheter av och förväntningar på varumärket. Utifrån 
mötet mellan förväntan och varumärkets löfte samt erfarenheter och varumärkets 
faktiska beteende, kan ett värde skapas hos varumärket, som differentierar det från 
andra likvärdiga varumärken. Tar då fackliga organisationer hänsyn till detta i sitt 
skapande av varumärkesidentitet?  
 
I Kapferers varumärkesidentitetsprisma ser vi att två av faktorerna som utgör 
identiteten är reflektion och självbild. Kapferer (2008, s. 187) menar att både 
reflektion och självbildsfacetterna definierar varumärkets mottagare och därmed hör 
bilden av mottagaren till identiteten. Reflektion innebär i det här fallet hur 
konsumenten vill upplevas i användandet av varumärket. Självbilden innebär hur 
konsumenten ser sig själv i relation till varumärket. Detta innebär att Kapferers 
prisma visar att konsumenten eller mottagaren är en del av identiteten. När de 
Chernatony och Dall’Olmo Rileys (1998, s. 106) skriver om komponenterna som 
utgör varumärket, har de både en intern och en extern dimension av varumärket. Den 
interna dimensionen av varumärket, som består av bland annat mål, varumärkesnamn, 
vision och produkt, påverkar den externa dimensionen som illustrerar konsumentens 
uppfattning om varumärket. Konsumentens uppfattning ger i sin tur upphov till 
varumärkets image. Enligt författarna består imagen av ett förtroende för varumärket 
som utgörs av varumärkets rationella prestation samt den känslomässiga och 
psykosociala matchningen mellan varumärket och konsumenten. Vi ser alltså att 
Kapferer, de Chernatony och Dall’Olmo Riley anser att konsumentens uppfattning är 
en del av varumärket och en del av varumärkesidentiteten.  
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Enligt de Chernatony och Dall’Olmo Riley (1998, s. 106) kommer konsumenten inte 
att se på varumärket utifrån de olika komponenterna som företaget definierat, utan 
kommer att få en uppfattning om varumärket utifrån helheten av alla dessa 
komponenter tillsammans. Varumärket uppfattas av konsumenten i termer av 
förtroende. Detta förtroende har en rationell och en emotionell dimension. Den 
rationella dimensionen beror på pris-prestanda förhållandet och den emotionella 
dimensionen beror på de upplevda sociala och känslomässiga fördelarna konsumenter 
får genom varumärket. 

4.7 Teoretisk modell för studien 
För att undersöka hur varumärkesidentitet skapas i fackliga organisationer har vi 
utgått från teorierna som presenterats i detta kapitel för att utforma en intervjuguide. 
Den teoretiska modellen för studien ser ut så här: 
	  

	  
Figur 4: Egen teoretisk modell för studien 
 
Vi kommer att använda denna modell för utformningen av vår studie men samtidigt 
vara öppna för avvikelser från den när det gäller vad som framkommer i våra 
intervjuer. När det gäller själva skapandet av varumärkesidentiteten kommer vi att 
använda oss av Kapferers fyra facetter i identitetsprisman för att hjälpa oss att skapa 
en bild av hur varumärkesskapandet ser ut i en facklig organisation. De fackliga 
organisationerna kan sen använda sig av helt andra metoder och då anpassar vi vår 
studie efter det. Den interna kommunikationen är enligt de teorier vi tagit del av 
viktig, särskilt för ett tjänstevarumärke. En facklig organisation är mer ett 
tjänstevarumärke än ett produktvarumärke, men samtidigt kan vi inte helt likställa den 
med ett tjänstevarumärke då den fackliga organisationen utgår från en idé eller 
ideologi, medan tjänstevarumärket är vinstdrivande och utgår från tjänsten som de 
säljer. Däremot är likheten med tjänstevarumärket att det är människor som är 
kommunikatörer av varumärket. Detta för oss vidare till den externa 
kommunikationen där vi vill undersöka hur identiteten kommuniceras ut från den 
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fackliga organisationen. Kan vi identifiera så kallade identitetskontakter eller 
beröringspunkter specifikt för fackliga organisationer? Vi kommer som en del av vår 
undersökning av varumärkesidentitet se hur de fackliga organisationerna förhåller sig 
till den image som medlemmar och icke medlemmar uppfattar samt om detta blir en 
del av identitetsskapandet i någon slags iterativ process, eller om identitetsskapandet 
och imagen är två skilda sidor.  
 
Genom att undersöka de fyra faktorer som presenteras i vår teoretiska modell vill vi 
se hur varumärkesidentitet skapas i fackliga organisationer.  
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5. Studiens genomförande 
I detta kapitel förklarar vi hur vi genom en kvalitativ studie har gått tillväga för att ta 
reda på hur varumärkesidentitet skapas i fackliga organisationer. I kapitlet redogör 
vi för vårt urval av respondenter och hur vi utformat den intervjuguide som ligger till 
grund för studien. 

5.1 Forskningsmetod  
Denna studie handlar om hur varumärkesidentitet skapas i fackliga organisationer och 
vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att skapa en förståelse 
för hur detta förfarande går till. Som vi nämnt tidigare visar den tidigare forskning vi 
tagit del av att det saknas studier som handlar om fackliga organisationer utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv och att de flesta studier av fackliga organisationer utgått 
från ett nationalekonomiskt eller sociologiskt perspektiv (Boeri et al., 2001; 
Björklund et al., 2006; Kjellberg, 2001).  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet 
där det finns en direkt subjekt-subjektrelation mellan forskaren och 
undersökningsenheten. Målet är att undersöka det studerade fenomenet inifrån och få 
en djupare och mer fullständig uppfattning av den studerade företeelsen (Holme & 
Solvang, 1991, s. 100). Vi har därför, genom en kvalitativ studie baserad på 
intervjuer, kunnat skapa oss en förståelse för hur de fackliga organisationerna arbetar 
med sin varumärkesidentitet, samt genom denna förståelse kunnat uppfylla studiens 
syfte. Denna förståelse för hur varumärkesidentitetsskapande sker är något vi inte 
skulle erhållit genom användandet av en kvantitativ metod eftersom denna används 
när syftet är att validera faktiska omständigheter, göra uppskattningar, undersöka 
samband mellan faktorer samt göra prognostiseringar (Shiu et al., 2010, s. 171). En 
kvantitativ undersökning skulle heller inte ha gett oss någon förståelse och insikt i hur 
organisationer arbetar med sin kommunikation, och inte heller en bra uppfattning om 
deras varumärkesidentitet. Detta eftersom forskaren i en kvantitativ studie utgår från 
formaliserade frågor med förutbestämda svarsalternativ (Shiu et al., 2010, s. 171). 
Detta innebär att vi från början måste haft en uppfattning om hur 
varumärkesidentitetsskapandet ser ut i fackliga organisationer och utifrån denna 
uppfattning ställt slutna frågor. Genom kvalitativa intervjuer har vi kunnat vara 
öppnare från början och kunnat skapa en förståelse för skapandet av 
varumärkesidentitet. 

5.2 Urval av fackföreningar 
För att välja ut fackföreningar att undersöka i vår studie har vi använt oss av ett 
subjektivt urval, vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval. Ett subjektivt urval 
innebär att forskaren väljer respondenter utifrån vilka enheter som är mest intressanta 
för studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95-96). Vi har valt att kategorisera 
fackförbunden inom respektive centralorganisation: LO, TCO och SACO 
(kategorisering återfinns i appendix 1). Sedan har vi dessutom kategoriserat 
förbunden inom industri, privata tjänster samt offentlig sektor. Vissa förbund täcker 
flera sektorer: Unionen återfinns i både industri och privata tjänster och Jusek och 
SEKO finns i både privata tjänster och offentlig sektor. Vi har placerat förbunden i en 
kategori baserat på vilka yrkesområden de täcker. Anledningen till att vi har 
kategoriserat förbunden är för att vi vill ha ett brett urval och vi vill därför att de 
fackförbund vi undersöker ska täcka dessa tre sektorer. Efter kategoriseringen har vi 
sedan valt att titta på de största förbunden i varje kategori och därmed använder vi ett 
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subjektivt urval såsom Johansson-Lindfors beskriver det (1993, s. 95-96). Detta 
eftersom vi antar att dessa förbund har mest resurser till att arbeta aktivt med 
varumärkesidentitet och därför kommer vi att få störst förståelse för hur identitet 
skapas i fackliga organisationer genom att undersöka de största förbunden.  LO och 
TCO är de två största centralorganisationerna med 1,5 respektive 1,2 miljoner 
medlemmar. SACO har 630 000 medlemmar. Inom LO har vi valt att undersöka IF 
Metall inom industrikategorin, Handelsanställdas Förbund inom kategorin privata 
tjänster samt Kommunal inom kategorin offentlig sektor. Inom TCO har vi valt 
Unionen i både kategorin industri och privata tjänster, då detta förbund täcker båda 
kategorier. Inom kategorin offentlig sektor har vi valt det största förbundet som är 
Vision. Inom SACO ser vi att Jusek täcker både privata tjänster och offentlig sektor 
och att Sveriges Ingenjörer är det största och enda förbundet för industrin. 
 

	  
LO	   TCO	   SACO	  

Industrisektor	   IF	  Metall	   Unionen	   Sveriges	  Ingenjörer	  
Privata	  tjänster	   Handelsanställdas	  Förbund	   Unionen	   Jusek	  
Offentlig	  sektor	   Svenska	  Kommunalarbetareförbundet	   Vision	   Jusek	  

Tabell 1: Urval av fackförbund 
 
Val av respondenter 
Vid valet av respondenter har vi använt en teoretisk urvalsprocess, vilket innebär att 
forskaren väljer respondenter tills de kategorier som undersöks nått en teoretisk 
mättnad. Detta förfarande innebär att forskaren väljer ut lämpliga personer som 
respondenter och går sedan vidare och väljer ut fler om det behövs. Den teoretiska 
mättnaden har uppnåtts när ytterligare intervjuer inte tillför någon ny användbar 
information (Bryman & Bell, 2003, s. 379-380; Johansson-Lindfors, 1993, s. 165). 
Det första steget i vårt val av respondenter var att ta kontakt med 
marknadsföringsansvariga, kommunikationsansvariga eller kommunikationschefer på 
central nivå inom varje organisation vi ämnat undersöka. Dessa personer har en 
uppfattning om varumärkets identitet och är ansvariga för att kommunicera denna och 
vi har genom att intervjua dem, kunnat få en definition av varumärket från 
organisationen själv. Information om vem inom varje organisation vi skulle vända oss 
till har vi fått via respektive organisations hemsida. Vissa av fackförbunden har 
information om vem som är ansvarig för marknadsförings- och 
kommunikationsfrågor hos dem och telefonnummer samt e-postadress har funnits 
tillgängliga via hemsidorna, medan andra har hänvisat till deras telefonväxel. I de fall 
där vi har haft tillgång till direktnummer har vi kontaktat respondenten direkt, och i de 
fall där direktnummer inte har funnits tillgängliga har vi istället ringt förbundets växel 
och bett att få tala med den inom organisationen som ansvarar för marknadsförings- 
eller kommunikationsfrågor. Via telefon har vi sedan talat med den tilltänkte 
respondenten och berättat vilka vi är samt att vi arbetar med vårt examensarbete i 
företagsekonomi. Av de fackförbund vi valde ut efter vår kategorisering som nämndes 
inledningsvis var det inget där den tillfrågade respondenten inte ville delta i vår 
studie. Vi har således inte behövt byta ut något av de fackförbund vi valt utifrån vår 
ursprungliga kategoriseringsmall. Vi har förklarat syftet med studien och frågat om 
det finns ett intresse att delta i en intervju samt om personen i fråga är den mest 
lämpliga att tala med. I vissa fall har vi blivit hänvisade vidare för att få tag på en 
person som har kunskap om dessa frågor. Detta gör att de respondenter vi slutligen 
fått tag på har haft mycket kunskap och varit väl insatta i organisationens 
marknadsföring och arbete.  
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I samband med att intervjuer började genomföras insåg vi att vi även behövde komma 
i kontakt med representanter på regional nivå för att få en tydligare bild av skapandet 
av varumärkesidentitet i varje organisation. Detta ledde oss in på ett andra steg i vårt 
arbete med att välja ut respondenter. Tillvägagångssättet att komma i kontakt med rätt 
person på regional nivå i var och en av de fackliga organisationerna vi undersökt har 
sett likadant ut som när vi sökte respondenter till intervjuer på central nivå. Målet har 
varit att även på regional nivå komma i kontakt med anställda som ansvarar för 
marknadsförings- eller kommunikationsfrågor, men då organisationsstrukturen ser 
olika ut för de fackförbund vi varit i kontakt med, och alla inte haft en person som är 
ansvarig för dessa frågor, har det sett olika ut vem vi har intervjuat och vad denne har 
för huvudsakliga arbetsuppgifter. Det skall dock understrykas att vi i kontakten med 
organisationernas regionala kontor förklarat vårt syfte och frågat dem om vem som är 
bäst lämpad att delta i vår intervju. Samtliga respondenter på central nivå har varit 
ansvariga för, eller arbetat med kommunikation eller marknadsföring. På regional 
nivå har respondenternas huvudsakliga arbetsuppgifter däremot skiljt sig mer åt 
beroende på organisationernas struktur. Vissa av de fackliga organisationerna har inte 
på regional nivå någon anställd som är specifikt ansvarig för marknadsföring och 
kommunikation, och vi har då, som nämnts tidigare, intervjuat den person som de 
ansett varit bäst lämpad. Ett fåtal av respondenterna på regional nivå arbetar inte 
dagligen med dessa frågor och har inte kunnat svara på samtliga frågor vi ställt, men 
vi har ändå funnit det totala insamlade materialet som intressant och användbart då de 
är representanter för organisationen och intervjuerna med dem i kombination med 
intervjuerna på central nivå givit oss en bättre bild av varje organisation som helhet. 
Hos ett av de undersökta fackförbunden har organisationsstrukturen sett annorlunda ut 
än för övriga förbund: Jusek har inga regionkontor och vi har således inte kunnat 
genomföra en intervju med ansvarig för marknadsföring eller kommunikation på 
regional nivå. Vi har varit i kontakt med ombudsmän och studentinformatörer hos 
Jusek och undersökt om någon av dem kunnat besvara våra frågor, men vi har blivit 
hänvisade till deras huvudkontor för att få svar på dessa. Därför har endast en intervju 
kunnat genomföras med Jusek.  
 
Fackförbund	   Respondentens	  befattning	  	   Respondentens	  befattning	  

	  
Central	  nivå	   Regional	  nivå	  

Handelsanställdas	  Förbund	   Kommunikationschef	   Förste	  ombudsman	  
IF	  Metall	   Informationschef	   Ombudsman	  och	  kassör	  
Jusek	   Marknadsansvarig	   -‐	  
Kommunalarbetareförbundet	   Informatör	   Regionsordförande	  
Sveriges	  Ingenjörer	   Kommunikationschef	   Distriktsordförande	  
Unionen	   Kommunikatör	   Regional	  kommunikatör	  
Vision	   Kommunikationschef	   Verksamhetschef	  

Tabell 2: Urval av respondenter 

5.3 Utformning av intervjuguide 
Vi har valt att genomföra vår kvalitativa undersökning av de fackliga 
organisationernas skapande av varumärkesidentitet genom semistrukturerade 
intervjuer. Detta innebär att vi innan intervjun utformade en så kallad intervjuguide 
(återfinns i appendix 2) med frågor vi ville ha svar på och teman vi ville undersöka 
(Bryman & Bell, 2011, s. 415). Anledningen till att vi valde en semistrukturerad 
intervju var för att vi vet att det är specifika sakfrågor vi velat undersöka samtidigt 
som vi velat ha en flexibilitet att ställa följdfrågor för att skapa oss en förståelse för 



	   	   30	  

förbundens skapande av varumärkesidentitet. Om vi genomfört en mer strukturerad 
intervju skulle denna flexibilitet som vi behövt inte funnits. Vi har även haft för avsikt 
att kunna anpassa våra frågor efter de olika förbunden, vilket inte skulle fungerat om 
vi använt oss av en strukturerad intervju. I en strukturerad intervju måste samma 
frågor ställas på samma sätt till alla respondenter eftersom reliabiliteten och 
validiteten i svaren annars kan äventyras (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Genom att vi 
har kunnat anpassa våra frågor till de olika organisationerna har vi fått en djupare bild 
av skapandet av varumärkesidentitet eftersom tillvägagångssättet tillåtit oss att lyssna 
på respondenten och ställa ytterligare frågor beroende på vad samt hur denne svarat. 
En annan anledning till att vi valt detta tillvägagångssätt är att vi innan intervjun 
kunnat förbereda oss genom att ta del av information på respektive organisations 
hemsida. I många fall har det redan funnits information kring organisationens 
identitet, mål och vision på hemsidan. I de fallen har det varit onödigt att ställa frågor 
vi redan känt till svaret på och istället har det varit bättre att anpassa frågorna efter 
denna information så att intervjutiden använts effektivast möjligt för att få en djupare 
bild av identitetsskapandet. Däremot har vi inte bortsett från dessa frågor eftersom vi 
redan haft information om dessa områden, utan vi har istället bett respondenten att 
utveckla den information vi erhållit via hemsidan. 
 
Bryman och Bell (2011, s. 419) nämner några grundläggande råd i utformningen av 
en semistrukturerad intervju som vi har utgått från i vår utformning av intervjuguiden. 
Författarna menar att de teman som ska undersökas måste följa en naturlig ordning 
och frågorna får inte vara för specifika eller ledande. Inför intervjuerna har vi utgått 
från det specifika förbundets historia och befintliga marknadskommunikation. Denna 
information har vi hittat på förbundets hemsida. Varför vi har valt att titta på 
hemsidorna hos de olika förbunden och inte tagit hänsyn till reklamkampanjer, 
allmänna attityder, internetforum och mediala källor beror på att vi undersökt 
varumärkesidentitet och inte varumärkesimage. Därför hade det varit felaktigt om vi 
byggt våra intervjufrågor på vår uppfattning av organisationens image. Vi har istället 
utgått från vad organisationen säger om sig själv, alltså dess varumärkesidentitet. 
Organisationernas respektive hemsidor är en bra källa för detta eftersom det är ett 
forum som helt styrs av organisationen själv. Vi kan därför vara säkra på att källan till 
informationen på hemsidorna är organisationerna själva. 
 
En semistrukturerad intervju utgår från ett antal teman som forskaren vill undersöka 
(Bryman & Bell, 2011, s. 415, 419). Eftersom vi utgått från teorier om 
varumärkesidentitet och skapandet av denna, har vi även utformat frågorna utifrån 
dessa teorier. De teorier vi valt att basera intervjuguiden på är sammanställda i vår 
teoretiska modell för studien (Figur 4, s. 25). Sedan har vi delat upp frågorna under 
olika områden baserat Bryman och Bells råd att försöka få ett naturligt samtal med 
respondenten och inte direkt rada upp frågor utifrån de olika teorierna (Bryman & 
Bell, 2011, s. 419). Detta har lett till att intervjun bestått av fem olika teman; 
Värderingar inom organisationen, Intern kommunikation, Medlemsrelation och 
kommunikation, Extern syn på organisationen samt Marknadsföring och rekrytering. 
Dessutom har vi haft en inledande del som bestått av bakgrundsinformation om 
respondenten. Denna har innehållit respondentens namn, befattning samt vilken 
organisation respondenten arbetar på. Denna information har vi erhållit redan innan 
intervjun och har därmed inte varit någonting vi behövt fråga om vid själva 
intervjutillfället.  
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I vår konstruktion av frågeställningar har vi i så stor utsträckning som möjligt 
undvikit ja- och nej-frågor. I vissa fall har det varit nödvändigt att ställa sådana men 
då har dessa följts av följdfrågor som syftat till att utveckla svaren. I vår intervjuguide 
har vi avslutat varje tema med ett stycke där vi beskrivit vad det är för typ av 
information vi velat få fram med temats frågor. Detta har hjälpt oss att se till att vi fått 
fram den information vi behövt då vi har en semistrukturerad intervju och inte helt har 
kommit att hålla oss till de frågor som vi formulerat kring varje tema. När det gäller 
temat Värderingar inom organisationen har vi velat få reda på den interna synen på 
vad organisationen är och står för. Vilka värderingar som genomsyrar organisationen 
och de mer abstrakta komponenterna av varumärkesidentitet som vi hämtat från teorin 
i kapitel 4. Vi har sedan gått vidare till temat Intern kommunikation vilket naturligt 
följer på Värderingar inom organisationen eftersom det handlar om hur dessa 
värderingar sprids och kommuniceras till medarbetare, anställda och förtroendevalda 
som representerar organisationen. Som vi nämnde i teorikapitlet är det särskilt viktigt 
för tjänstevarumärken att se till att värderingar genomsyrar hela organisationen och att 
de som levererar tjänsten kan stå för dessa eftersom det är dessa personer som ska 
förmedla värderingarna. Därför har vi ett avsnitt som handlar om just den interna 
kommunikationen. Det tredje temat vi tagit upp i vår intervju är Medlemsrelation och 
kommunikation. Detta följer naturligt efter att ha diskuterat den interna 
kommunikationen och kommunikation till förtroendevalda som ska representera 
organisationen. Vi har i detta tema velat få reda på hur organisationen upplever att 
varumärkesidentiteten ser ut utifrån ett medlemsperspektiv. Det fjärde temat är Extern 
syn på identiteten och image vilket tar upp hur organisationen internt upplever att 
deras image ser ut. Flera teorier vi diskuterat i kapitel 4 har nämnt att hänsyn till 
image är viktigt för identitetsskapandet och därför har vi fokuserat ett av intervjuns 
teman på detta. Det sista temat handlar om Marknadsföring och rekrytering och den 
kommunikation som organisationen använder sig av för att attrahera potentiella 
medlemmar. Denna kan se annorlunda ut än den kommunikation som går till 
befintliga medlemmar och därför har vi valt att utforma ett separat tema för detta 
ämne. 

5.3.1 Pilotstudie 
Under utformandet av intervjuguiden har vi testat den genom att ställa frågorna till 
utomstående personer för att se att frågorna inte har varit för krångligt formulerade 
utan att de har varit förståeliga. De personer vi testat intervjufrågorna på är både 
sådana som har en grundläggande kunskap om marknadsföring, men även de som inte 
haft denna kunskap. Anledningen till att vi använt oss av både kunniga och icke 
kunniga inom marknadsföring är för att vi velat att frågorna ska förstås även av de 
respondenter som representerar den fackliga organisationen men som kanske inte har 
haft så stor kunskap om marknadsföring. Vi har inte känt till hur pass kunniga de 
ansvariga inom de fackliga organisationerna är när det gäller marknadsföring och 
kommunikation. Samtidigt har vi velat att frågorna ska vara relevanta och leda till en 
avancerad studie, och därför har vi testat att även personer med kunskap i 
marknadsföring tycker att frågorna är intressanta och relevanta. Bryman och Bell 
(2003, s. 371) nämner också att en pilotguide är bra att göra för att kunna 
omformulera frågor och komma fram till nya frågeställningar som kan vara relevanta 
och som forskaren inte tänkt på från början. Efter att vi genomfört pilotstudien 
omarbetade vi intervjuguiden på så sätt att vi omformulerade några av frågorna då de 
upplevdes som diffusa av deltagarna i pilotstudien, samt att vi ändrade 
ordningsföljden på frågorna. 
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5.3.2 Utformning av informationsutskick  
Då flera respondenter efterfrågade skriftlig information om de ämnen som skulle tas 
upp under intervjun, bestämde vi oss för att skicka ut ett informationsdokument 
(återfinns i appendix 3) bestående av en komprimerad version av intervjuguiden. 
Detta gjorde respondenterna mer villiga att ställa upp på en intervju eftersom de ville 
känna sig förberedda. Det har också inneburit fördelen att vi fått bättre och mer 
genomtänkta svar då de hunnit fundera över ämnesområdena på förhand. Bryman och 
Bell (2003, s. 367-368) rekommenderar att forskaren innan en intervju börjar med ett 
telefonsamtal där denne undersöker om den person som hittats är den som är bäst 
lämpad som respondent för intervjun, för att sedan följa upp detta med ett 
informationsutskick om vad studien ska handla om. Nackdelen med att förbereda 
respondenter är att svaren de ger inte blir lika spontana, vilket kan innebära att viktig 
information uteblir då respondenten får tid att tänka igenom sina svar och tid att 
diskutera med övriga inom organisationen om hur de vill framstå utåt. Vi valde att 
utforma informationsutskicket genom att presentera de olika teman vi ville ta upp, 
inte frågorna i detalj. Detta gjorde att respondenterna vid intervjutillfället inte var 
förberedda på de specifika frågorna, men förberedda nog för att kunna hålla ett 
intressant och givande samtal. I vårt fall anser vi därför att det varit fördelaktigt för 
oss att skicka ut denna information i förväg då respondenterna har kunnat förbereda 
sig på de ämnesområden vi velat ta upp. 

5.4 Studiens utförande 

5.4.1 Tidsplan 
Vi tog den initiala kontakten med de utvalda organisationerna under vecka 14, 2012. 
Bryman och Bell (2005, s. 368) påpekar att intervjuer med anställda inom 
organisationer innebär en inkräktning på deras arbetstid, vilket vi haft i åtanke och 
därför ställt oss helt flexibla när det gällt tidpunkt för intervjun och anpassat oss efter 
respondenten och låtit denne välja en passande tid. Intervjuerna bokades in till vecka 
15 och 16. Två av respondenterna ställde in sina intervjuer med kort varsel på grund 
av andra arbetsuppgifter, men gick med på att boka om dessa till ett senare tillfälle. I 
övrigt skedde intervjuerna på utsatt tid. 

5.4.2 Access 
Johansson-Lindfors (1993, s. 135) redogör för den problematik som finns kring 
access, och menar att forskarnas förutsättningar att få tillträde till information från 
respondenten varierar beroende på nyttan denne upplever sig ha av den forskning som 
bedrivs. Många fackliga organisationer i Sverige har upplevt en nedgång i antalet 
medlemmar (Björklund et al., 2006, s. 255). Detta är också något som påtalats av 
flertalet av våra respondenter, och de har visat ett intresse av att ta del av resultatet 
från vår studie. Detta upplever vi, i enlighet med Johansson-Lindfors ovan nämnda 
resonemang, har påverkat oss positivt i den mån att det intresse respondenterna visat 
kring studien bidragit till att de har svarat ärligt på våra frågor utan att undanhålla oss 
någon information, samt att vi fått god access till det ämne vi ämnat studera. När det 
gäller längden på intervjuerna har flera respondenter till en början verkat tveksamma 
till en längre intervju på grund av tidsbrist, men gått med på att ägna ca 20 minuter åt 
vår intervju. Samtliga intervjuer har sedan tagit runt 30 minuter och ingen respondent 
har bett att få avsluta intervjun innan den varit klar. Därför har vi kunnat gå igenom 
samtliga områden i vår intervjuguide som planerat.  
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5.4.3 Genomförande 
Vår förberedelse inför undersökningen har bestått i att förse oss med 
bakgrundsinformation om respektive fackförbund. Detta har som vi tidigare nämnt 
inneburit efterforskning på förbundens hemsidor. Denna förberedelse har syftat till att 
vi ska kunna hållit oss relevanta och aktuella när vi anpassat våra frågor under 
intervjun.  Bryman och Bell (2011, s. 421) nämner att det är viktigt att förbereda sig 
för att kunna vara insatta i varumärkets ageranden. Vi har valt att utföra samtliga 
intervjuer över telefon, eftersom detta underlättade för vår access då det på detta sätt 
tog så lite tid som möjligt från respondenterna. Innan intervjuerna ägde rum 
kontrollerade vi att inspelning med diktafon fungerade och att akustiken var bra i 
rummet från vilket vi genomförde intervjuerna. Denna procedur är något som Bryman 
och Bell (2003, s. 368) rekommenderar att forskaren genomför innan varje intervju 
påbörjas. Vid utsatt tid har vi ringt upp respektive respondent, snabbt presenterat oss 
igen för att sedan kontrollera att respondenten har avsatt tid för intervjun. Innan vi 
börjat har vi frågat om vi får spela in samtalet vilket har blivit godkänt av samtliga 
respondenter. Därefter har vi direkt gått in på intervjufrågorna. Vid ett tillfälle 
avslutades samtalet på grund av ett tekniskt problem, men detta kunde snabbt lösas 
och samtalet kunde återupptas omgående. 
 
Att använda sig av telefonintervjuer har fördelarna att det tar mindre tid i anspråk 
både för respondenten och intervjuaren och dessutom undviks med hjälp av 
telefonintervjuer felkällor som rör respondentens påverkan av intervjuaren. Denna 
påverkan beror på att respondenten uppfattar vissa faktorer hos intervjuaren som 
klass, ålder och kön, och påverkas av dessa när de försöker ge ett svar som de tror 
intervjuaren vill ha. Nackdelar med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se 
respondenten och därmed inte kan reagera på ansiktsuttryck och kroppsspråk.  Det 
kan även vara svårt att för intervjuaren via telefon avgöra om denne faktiskt talar med 
rätt person eller ej (Bryman & Bell, 2003, s. 140-141; Johansson Lindfors, 1993, s. 
113). 

5.5 Bearbetning av data 

5.5.1 Transkribering 
Samtliga intervjuer har spelats in med diktafon som hyrts från Umeå universitets 
servicecenter, eller annan teknisk inspelningsfunktion. Bryman och Bell (2005, s. 
374) menar att forskaren bör vara fokuserad på vad respondenten säger och kunna 
ställa följdfrågor. Att föra anteckningar under intervjuns gång kan då innebära ett 
störningsmoment som gör att information som kan vara av intresse för forskaren kan 
gå förlorad. Att spela in intervjun är därför ett bra sätt för forskaren att kunna gå 
tillbaka och notera vad respondenten sagt, men även på vilket sätt denne avlagt sitt 
svar. Transkriberingen av det inspelade materialet har skett så snart som möjligt efter 
intervjuns genomförande för att tonen och formuleringarna inte ska missuppfattas. 
Det kan annars vara ett problem vid bearbetning av muntlig information då många 
formuleringar kan vara svåra att förstå vid ett senare tillfälle än under själva intervjun 
(Holme & Solvang, 1991, s. 118). Vi har inte haft något krav på anonymitet och har 
därför inte behövt anpassa transkriberingen efter detta. Vi har försökt behålla 
talspråket i transkriberingarna, men samtidigt gjort texten möjligt att förstå. Bryman 
och Bell (2005, s. 377) redogör för vilka risker som finns när forskaren väljer att 
bortse från vissa delar av intervjun vid transkriberingen och att denne kan bli tvungen 
att gå tillbaka till inspelningsmaterialet under analysens gång. Vi har vid 
transkriberingen av intervjuerna valt att transkribera det som är användbart för oss, 
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inte småprat och stickspår i konversationen som vi ansett inte varit till någon nytta. Vi 
har haft dessa risker i åtanke när vi genomfört transkriberingarna, men anser inte att 
det utelämnade materialet påverkat oss under vår analys. 

5.5.2 Hantering av övrigt material 
Vi har under flera intervjuer blivit hänvisade till stadgar eller dokument som finns på 
organisationens hemsida. Vi har då använt oss av de stycken som respondenten 
hänvisat till när vi tolkat och transkriberat intervjuerna. Vid två tillfällen har 
respondenterna skickat oss extramaterial i form av dokument som handlar om vision, 
kommunikationsplan och rekryteringsprocesser. Vid det ena tillfället var det ett 
internt dokument vi fick ta del av för att kunna förbereda oss inför intervjun. När 
respondenten i intervju hänvisat till det interna dokumentet har vi varit noga med att 
fråga vad vi får använda oss av ur detta. I de andra fallen har vi använt de öppna 
dokument vi fått som information att analysera i vår empiri. Att vi fått olika mycket 
information från olika organisationer ser vi inte som ett problem eftersom vår studie 
inte syftar till att jämföra de olika organisationerna utan istället att få en bild av hur 
varumärkesidentitet skapas i den här typen av organisation. Därför har allt det 
extramaterial som tillkommit varit välkommet. 
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6. Identitetsskapande för fackliga organisationer i praktiken 
I detta kapitel går vi igenom vad vi kommit fram till i vår studie. Kapitlet presenterar 
studiens empiri förbund för förbund samt enligt de ämnesområden vi använt oss av i 
intervjuerna. 

6.1 Inledning 
Vi har intervjuat sju svenska fackförbund för att ta reda på hur varumärkesidentitet 
skapas i denna typ av organisation. Inom centralorganisationerna LO, TCO och SACO 
har vi valt de största förbunden inom kategorierna industri, privata tjänster och 
offentlig sektor. Inom varje förbund har vi sedan pratat med en 
kommunikationsansvarig eller motsvarande. Dessutom har vi pratat med en 
representant på regional nivå, antingen en regionchef, kommunikatör eller ombud. 
Empirin presenteras nedan förbundsvis, och utifrån de ämnesområden vi delat in 
intervjun i: varumärke och värderingar, medlemsrelation, intern kommunikation, 
extern syn och rekrytering. 

6.2 IF Metall 
IF Metall (IF Metall, 2012) har 350 000 medlemmar inom den svenska industrin och 
är med i centralorganisationen LO. På förbundets hemsida står att läsa om deras 100-
åriga historia. Förbundets idé är att arbeta för medlemmarnas intressen och att verka 
för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla har ett tryggt och bra arbete. Målet 
är att genom kollektivavtal öka medlemmarnas löner och förbättra deras 
anställningsvillkor. IF Metall har kollektivavtal på 93 % av de arbetsplatser där de har 
medlemmar. Förbundet berättar på hemsidan att den anställde ska bli medlem därför 
att det är svårt att stå ensam mot arbetsgivaren. Det betonas att kollektivavtalen är 
förbundets styrka. 
 
Värderingar och varumärke 
Maria Bäckström, enhetschef på förbundskontorets informationsenhet, menar att IF 
Metall vill skapa bästa möjliga villkor för medlemmarna i arbetslivet och i samhället. 
I förbundets stadgar står det att IF Metall grundar sig på värderingarna jämlikhet, 
solidaritet och frihet, något som både Bäckström och ombud Per-Erik Johansson 
nämner i respektive intervju. Johansson, som är ombud för region södra Västerbotten, 
menar att IF Metall står för att ta tillvara på medlemmarnas ekonomiska och sociala 
intressen i samhället. Båda respondenterna anger medlemmens intressen som 
definition på organisationen. Bäckström förklarar hur värderingarna tar sig uttryck 
inom förbundet: ”Det tar sig uttryck i det som är vår vision om ett demokratiskt och 
jämställt samhälle och arbetsliv och allas rätt till arbete”. Vidare förklarar hon att 
värderingarna också tar sig uttryck i det dagliga arbetet genom att allas röst räknas i 
förbundet och att medlemmarna ställer upp för varandra.  
 
På central nivå beskriver Bäckström de förtroendevalda, de anställda och förbundets 
medlemmar som bärare av varumärket IF Metall. ”Förtroendevalda och medlemmar 
är varumärket”. Bäckström pratar om en medvetenhet inom förbundet om vikten av 
att alla som representerar IF Metall, både medlemmar och anställda, vet vad förbundet 
syftar till och står för samma värderingar.  
 
Bäckström berättar att hon ser en utveckling där de inom förbundet börjar använda 
begreppet varumärke när de talar om IF Metall.  
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Metalls långa historia är något som anses som viktigt av både Bäckström och 
Johansson. Historien tas upp både i information till nya medlemmar och i 
kursverksamhet. Det som gör IF Metalls historia viktig är för att skapa en förståelse 
för att det inte är självklart att kollektivavtalen finns idag och att det inte är självklart 
att de kommer finnas i framtiden.  Historien bidrar med att visa att förbundet uträttat 
något som lett till den situation förbundets medlemmar befinner sig i idag. ”De 
tidigare förbundens [de förbund som bildat IF Metall] långa historia är något vi kan 
använda för att visa att vi har kunnat visa styrka tidigare”.  
Organisationens mål är att uppnå ett demokratiskt och jämställt samhälle, där alla har 
rätt till arbete samt att förbundets medlemmars intressen tillvaratas både på arbetsplats 
och i samhället. Samverkan med Socialdemokraterna har medfört att förbundet kunnat 
påverka samhället genom politiken då Sverige haft en socialdemokratisk regering. 
”Sedan har det nog blivit svårare för oss att påverka i och med att det är en borgerlig 
regering” säger Bäckström. Förbundet har även möjlighet att påverka genom att de, 
enligt Bäckström, även ser problem från arbetsgivarens sida. Det gör att de kan arbeta 
tillsammans med arbetsgivarna vid gemensamma intressen i industrin. Detta 
samarbete gör att förbundet har ett större inflytande, då de tillsammans med 
arbetsgivarna kan lägga fram förslag för regeringen. 
 
Intern kommunikation 
Vart fjärde år tas beslut av medlemmarna på förbundets kongress. Utifrån 
kongressens bestämmelser sätter förbundet upp årsvisa mål för vad som bör göras 
respektive år. Hela verksamheten byggs på så vis upp utifrån medlemmarnas beslut. 
Besluten fortsätter sedan ner i organisationen till olika enheter som konkretiserar 
målen för sin verksamhet.  
 
”Det viktigaste sättet att nå våra medlemmar är genom de förtroendevalda” säger 
Bäckström. Eftersom de förtroendevalda är den viktigaste kommunikationslänken till 
medlemmarna och potentiella medlemmar, utbildar förbundet de förtroendevalda 
genom kurser och möten. Förbundets studieverksamhet är stor och här förmedlas de 
mål som kongressen beslutat om samt de värderingar förbundet står för. Bäckström 
beskriver relationen till de förtroendevalda som ”vi här på förbundskontoret är ett 
serviceorgan för de förtroendevalda, för det är de som måste föra ut vårt budskap”. 
Kongressen beslutar även om vad som ska kommuniceras externt.  
 
Ombudet Johansson berättar att förbundets mål och värderingar lyfts fram på 
förbundsmöten och utbildningar för de anställda inom IF Metall. Till alla medlemmar 
går det ut medlemstidningar där mål och värderingar tydliggörs. På det sättet vet 
Johansson att ombuden alltid ska ”arbeta utifrån de här värderingarna och ha dem 
med oss vid förhandlingar”. 
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Förbundets medlemmar består av anställda inom metall- och industrisektorn, men 
denna sektor innefattar en stor mängd olika yrkesgrupper. Det kan vara allt från 
enklare verkstadsuppgifter till mer avancerat tekniskt arbete. Detta gör det svårt för 
förbundet att precisera en medlemsprofil. ”Utifrån statistiken så är det nog en 
medelålders man” säger Johansson. Genom medlemsundersökningar vet förbundet att 
genomsnittsmedlemmen är en man utan akademisk utbildning. 
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Förbundets medlemskommunikation anpassas till olika målgrupper och framförallt 
arbetar förbundet med att förenkla sin information till medlemmarna så att den ska 
vara så förståelig som möjligt. Informationen ska presenteras på ett sådant sätt att alla 
ska kunna förstå den. De olika målgrupperna som förbundet anpassar sig efter är 
medlemmarna, beslutsfattare, opinionsbildare och media.  
 
Förbundet fyller för medlemmarna funktionen att ta vara på deras rättigheter, stärka 
dem på arbetsplatsen och ge en trygghet åt medlemmarna. Dessa funktioner fylls 
genom att förbundet ger råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och förhandlar fram 
kollektivavtal ”så att alla har samma rättigheter oavsett var de jobbar” förklarar 
Johansson.  
 
Kontakten med medlemmarna sker i första hand genom de förtroendevalda. 
Johansson beskriver relationen som ”Facket är ju inte de som jobbar på kansliet utan 
de förtroendevalda som har kontakt med medlemmarna ute på arbetsplatserna”. 
Bäckström instämmer och hävdar att det i första hand är på arbetsplatsen som 
kontakten med medlemmarna sker. Förbundet har en hög organisationsgrad jämfört 
med andra förbund, vilket ger det en möjlighet att befinna sig ute på många av 
arbetsplatserna.  
 
Bäckström tror att medlemmarnas förväntningar består i att förbundet ska verka som 
ett försäkringsbolag genom att vara en trygghet som ska ge hjälp om något händer. 
Johansson nämner löneutveckling och förbättrad arbetsmiljö som medlemmarnas 
förväntningar på IF Metall. Båda respondenterna tror sig veta att medlemmarnas 
erfarenheter av förbundet är positiva, vilket de baserar på den medlemsundersökning 
som förbundet genomför varje år. Informationschefen upplever att medlemmarna är 
mer positivt inställda till förbundet om de faktiskt varit i kontakt med dem för att få 
hjälp. En liten del medlemmar har i medlemsundersökningarna visat sig vara 
missnöjda med bemötandet de fått av förtroendevalda, och därför ser förbundet att det 
är viktigt med kommunikation och diskussion kring värderingar med de 
förtroendevalda.  
 
I förbundets medlemsundersökning tas även reda på vilka frågor som medlemmarna 
uppfattar som viktiga. Dessutom har IF Metall en medlemspanel där de tar upp olika 
frågor och undersöker vad medlemmana har för åsikter. I medlemstidningen Dagens 
Arbete tar förbundet upp medlemmarnas arbetsvillkor samt en del politik. De lokala 
medlemstidningarna informerar dessutom medlemmarna om vad som händer inom de 
olika avdelningarna i förbundet. Det finns en separat tidning som går ut till IF Metalls 
förtroendevalda.  
 
Extern syn 
IF Metall genomför inga regelbundna omvärldsundersökningar, men har tagit fram 
SWOT-analyser med hjälp av beslutsfattare och opinionsbildare för att se hur 
omvärlden uppfattar förbundets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa 
undersökningar har visat att omvärlden har en mer positiv syn på dessa faktorer än 
vad förbundet själv har. Bäckström tror att omvärlden associerar IF Metall som 
ledande inom industrifrågorna. Hon tror även att det finns associationer till hög avgift 
och hög arbetslöshet. ”Vår avgift är väldigt hög jämfört med andra förbund. Det gör 
att folk börjar ifrågasätta vår funktion. Man kanske idag inte bara går med för att 
vara solidarisk eller för att man säger så på arbetsplatsen, utan man funderar lite”.  
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Bäckström tror även att omvärlden ser förbundet som nytänkande eftersom de även 
tittar ur arbetsgivarnas perspektiv. Den höga avgiften som associeras med förbundet 
förklaras i kommunikationen med att det beror på ett regeringsbeslut som säger att a-
kassorna måste finansiera sig själva, inte på att förbundet vill tjäna pengar.  
Anpassning av kommunikation sker också efter de olika målgrupperna: medlemmar, 
beslutsfattare, opinionsbildare och media.  
 
På grund av att Svenska metallindustriarbetareförbundet historiskt sett varit 
inflytelserikt så ville många ha kvar namnet Metall då Svenska 
metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket 2006 slogs samman till IF Metall. 
Detta för att ge en styrka till det nya varumärket.  
 
Opinionsbildning i media är ett annat sätt att nå omvärlden. ”Vi försöker få 
genomslag genom att placera ut vår ordförande i intervjuer eller få in debattartiklar” 
säger Bäckström. 
 
Rekrytering 
Återigen är det ute på arbetsplatsen som förbundet försöker påverka de som är 
oorganiserade, genom att ”via våra ombud på arbetsplatserna få de som inte är 
anslutna att förstå hur viktigt det är att vara med i facket” säger Bäckström. Vid 
rekryteringen handlar kommunikationen i första hand om ideologi och i andra hand 
om nyttan av medlemskapet. ”Jag upplever att vi pratar mycket mer ideologi än 
andra förbund. Vi tycker att det är viktigt” säger Bäckström. Johansson som själv är 
ute på arbetsplatserna instämmer med att de vid rekryteringen ”förklarar vad det 
innebär att vara med i facket, och vilken styrka det innebär, men även fördelarna som 
de anslutna har”. Historien är viktig i rekryteringsprocessen eftersom den visar vad 
förbundet kan göra för sina medlemmar. Informationschef Bäckström tror att bristen 
bland fackliga organisationer, när det gäller att tala om historia och ideologi, är en 
anledning till att fackförbunden förlorat medlemmar. ”Man vet inte varför man ska 
vara med i facket och man tycker inte att man har någon nytta av det. Försäkringar 
kan man få ändå genom försäkringsbolag och inkomstförsäkring kan man teckna 
privat. Vi tror att det är en jättestor fara med att inte diskutera ideologi”. 
Rekryteringen sker genom förtroendevalda ute på arbetsplatserna som ska informera 
nyanställda om förbundet. ”Alla som är nya på arbetsplatsen ska få det samtalet från 
en förtroendevald” förklarar Bäckström. Även hemsidan och sociala media är kanaler 
som används vid rekrytering även om förtroendevalda är den viktigaste kanalen. 
Kommunikationen vid rekryteringen anpassas till ungdomar och till invandrare 
genom bilder och olika språk, samt att frågorna som tas upp är intressanta för 
respektive grupper och anpassade efter deras respektive situation.  

6.3 Handelsanställdas Förbund 
Handels (Handelsanställdas Förbund, 2012) har 145 000 medlemmar och är med i 
centralorganisationen LO. De profilerar sig som ett ungt förbund då en fjärdedel av 
medlemmarna är under 30 år. Förbundet riktar sig till arbetstagare inom handeln och 
en majoritet arbetar i detaljhandeln. I förbundets stadgar står det skrivet att Handels 
ska tillvarata medlemmarnas intressen i arbetsliv och näringsliv samt att förbundet ska 
verka för en demokratisk samhällsutveckling. Dessutom ska Handels verka för 
jämställdhet och likabehandling. Förbundet bildades 1906 men framhäver att de är ett 
ungt förbund med tanke på medlemmarnas ålder.  Målet är att alla medlemmar ska 
omfattas av kollektivavtalet samt ha rätt till utbildning och kompetensutveckling. 
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Värderingar och varumärke 
Kommunikationschef Lena Gennemark Edsbäcker säger att ”politisk, social och 
ekonomisk demokrati, det är centrala värdebegrepp för oss”. Hon berättar att Handels 
2008 arbetade fram en varumärkesplattform med ett antal kärnvärden som 
sammanfattas i märkeslöftet ”Handels ligger alltid steget före och gör skillnad, det 
lönar sig för varje medlem att vara stark tillsammans”. Formuleringen av ordet stark 
istället för starka berodde på att förbundet ville visa att de sätter värde på individen 
samtidigt som de ville att budskapet skulle vara att medlemmarna blir starkare 
tillsammans. I arbetet med varumärkesplattformen tog förbundet fram en 
varumärkesprofil som visar att förbundet vill uppfattas som:  

• proffsiga 
• stor öppenhet  
• snabb och korrekt hjälp 
• kunnighet  
• hjälp till självhjälp 

 
Gennemark Edsbäcker understryker att Handels vill stärka individerna ”exempelvis 
genom att öka deras kunskap om sina rättigheter”. Medlemmarna ska kunna känna 
sig starka som individer och trygga som medlemmar, men de har också förväntningar 
på sig från förbundet: ”Vi vill vara förbundet eller fackförbundet för den som är 
ansvarstagande och solidariskt medveten, som tar ställning” förklarar Gennemark 
Edsbäcker. Handels vill ha engagerade medlemmar. Tage Nilsson, förste ombudsman 
i region Västerbotten, beskriver förbundets vision som ”att vi ska ha ett jämställt 
samhälle där alla har det bra och att man har en trygg och säker anställning”. 
 
Handels har i sitt varumärkesarbete diskuterat varumärkespersonlighet, kultur och 
värderingar, medlemmarnas självbild, märkesrelationer och konkreta 
märkesegenskaper. Den framarbetade varumärkespersonligheten består i 
karaktärsdragen: 

• pålitlig 
• framsynt 
• engagerande  
• smart 
• erfaren 
• trovärdig 
• vägledande för medlemmarna 
• snabba och smarta lösningar på medlemmarnas problem 
 

Nilsson menar att det arbete förbundet gör nu, baseras på beslut som tagits enligt de 
nya varumärkesvärderingarna, men att förbundets historia ändå är viktig. Gennemark 
Edsbäcker menar att historien är närvarande, inte minst vid 100-årsjubileet 2006. 
Däremot vill hon framhålla att förbundet ständigt utvecklas både organisatoriskt och 
när det gäller medlemstjänster. ”Både vi som är anställda i förbundet men även våra 
förtroendevalda känner hela tiden att det händer någonting”. 
 
Både Nilsson och Gennemark Edsbäcker håller med om att Handels har möjlighet att 
påverka samhället. Förbundet har två områden som de fokuserar på: 
arbetsplatsfrågorna som rör medlemmarnas vardag och samhällspolitiska frågor som 
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rör välfärden. Dessa två områden ger sedan upphov till en mängd detaljfrågor. 
Möjligheten att påverka sker genom förhandlingen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare samt genom att försöka påverka politiker.  
 
Intern kommunikation 
”Eftersom vi är en idéburen organisation, så är våra värderingar ständigt 
närvarande i vår vardag” förklarar Gennemark Edsbäcker. Värderingarna 
genomsyrar hela organisationen och påverkar alltifrån budgetering och planering av 
verksamhetsår till hur kongressen är upplagd. Nilsson berättar att det är via 
kongressen förbundet kommer fram till vilka visioner som ska gälla fram tills nästa 
kongress, och att dessa sedan kommuniceras via förbundsstyrelsen ut till de olika 
regionkontoren. ”Det förmedlas ut i organisationen via de förtroendevalda” fortsätter 
han.  
 
Gennemark Edsbäcker förklarar att Handels tillhandahåller en stegutbildning för både 
förtroendevalda och medlemmar. ”Dessa utbildningar genomsyras också av våra 
värderingar och vårt tänk” säger Gennemark Edsbäcker. För de anställda på Handels 
har deras centralorganisation LO en utbildning för nyanställda, där de får lära sig om 
den fackliga världen.  
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Gennemark Edsbäcker säger att ”vi verkar i en bransch med hög personalomsättning 
och många unga som kommer och går”. Hon menar att många inte ser sin anställning 
som permanent utan som ett deltidsjobb exempelvis under studietiden.  
 
Handels har en majoritet av kvinnor bland sina medlemmar och 30 % av 
medlemmarna är under 30 år. Nilsson säger att ”Den typiske medlemmen är en 
deltidsarbetande kvinna eftersom 75 % av våra medlemmar arbetar deltid”. Genom 
de medlemsundersökningar förbundet har genomfört vet de att medlemmarna 
förväntar sig att kunna få försäkringar genom facket och att förbundet finns där när 
det behövs och på så sätt utgör en trygghet. ”Försäkringar har seglat upp och blivit 
en viktig funktion för facket” berättar Gennemark Edsbäcker. Förbundet vet också att 
kollektivavtalen är en viktig fråga för medlemmarna.  
 
Gennemark Edsbäcker berättar att i den mätning LO gör är ordet trygghet ett 
återkommande ord för förbunden och att detta är den största förväntningen 
medlemmarna har. Nilsson menar att medlemmarna också förväntar sig att förbundet 
arbetar för deras löneutveckling och anställningsförhållanden. Förbundet följer en 
nöjdhetsparameter hos medlemmarna genom åren. Där ser de att hälften av 
medlemmarna tycker sig ha positiva erfarenheter av förbundet och att 81 % av de som 
har en åsikt om förbundet är nöjda. Undersökningen handlar inte bara om nöjdhet 
utan även om vad medlemmarna tycker om förbundet.  
 
Gennemark Edsbäcker berättar att även om direktkontakt ute på arbetsplatsen genom 
förtroendevalda är det bästa sättet att kommunicera med medlemmarna, så är detta 
svårt i en bransch med så hög personalomsättning. Därför har förbundet startat 
tjänsten Handels Direkt, dit medlemmarna kan ringa för att få hjälp av fackliga 
rådgivare. Nilsson beskriver kommunikationen med medlemmarna som ”Främst är 
det ju via hemsidan, sen är vi ju ute och besöker arbetsplatserna och då lämnar vi ju 
även ut informationsblad. Sen har vi vår medlemstidning Handelsnytt som skriver 
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dels om vad vi gör, men även innehåller nyheter om branschen och reportage från 
arbetsplatser”. Han berättar också att det tidigare månadsbrevet har tagits bort till 
förmån för en mer uppdaterad och aktuell hemsida.  
 
Förbundet vill kommunicera med sina medlemmar på ett sådant sätt att det uppfattas 
som den profil som tagits fram i varumärkesplattformen. Resultatet av denna 
kommunikation kan, enligt Gennemark Edsbäcker, för medlemmen tolkas som att 
förbundet står för trygghet, men det är inte det som kommuniceras ”eftersom vi vill ha 
aktiva medlemmar som är starka som individer och som är intresserade av att 
engagera sig i facket”. 
 
Extern syn 
Inför varumärkesarbetet berättade Gennemark Edsbäcker att det gjordes en större 
undersökning på allmänheten, men efter det har ingen undersökning gjorts angående 
omvärldens uppfattning av varumärket. De undersökningar som Handels genomför på 
omvärlden handlar snarare om specifika frågor som förbundet vill veta om de har 
allmänhetens stöd för. ”Däremot så gör LO, som vi är medlemmar i, årligen fackliga 
trendmätningar som följer opinionen även bland allmänheten. Och eftersom vi är 
tredje största förbundet inom LO så får vi reda på väldigt många bra saker utav den 
typen av mätningar” säger Gennemark Edsbäcker.  
 
Nilsson menar att förbundet uppfattas som starkt vid de tillfällen då det får stor 
medial uppmärksamhet, men säger att den allmänna bilden annars är att ”vi är ett 
kvinnoförbund och ett ganska svagt förbund. Det är ju vid konflikthot som vi kan visa 
vår styrka och förändra den här bilden”. 
 
Den bild som kommer fram vid undersökningar av medlemmar och omvärld leder till 
att förbundet analyserar vad den bilden betyder för dem. ”Leder det till att vi behöver 
förändra eller utveckla vår kommunikation på olika sätt?” är en av de frågor 
Gennemark Edsbäcker menar att de ställer sig själva. Hon menar också att de 
personer som har erfarenhet av organisationen är mer kunniga om den och därför mer 
positiva. Därför menar Gennemark Edsbäcker att det finns en skillnad i hur 
omvärlden ser på förbundet och hur medlemmar uppfattar Handels. Nilsson menar att 
denna skillnad visar sig i att en del väljer att inte organisera sig i förbundet. ”Ofta 
beror ju det på att de inte delar vår ideologiska grundsyn” fortsätter han.  
 
Rekrytering 
Gennemark Edsbäcker förklarar att rekryteringen sker på olika sätt anpassat efter det 
projekt förbundet arbetar med för närvarande. Detta kan exempelvis vara en ringa-
runt kampanj eller en uppsökarvecka. En uppsökarvecka förklarar hon är då alla 
anställda och förtroendevalda går ut på arbetsplatserna och visar upp sig. Gennemark 
Edsbäcker berättar att ”Vi kommunicerar utifrån vår varumärkesplattform och vill då 
visa på nyttan med medlemskapet”. Just nyttan med att vara medlem är något som 
förbundet tidigt vill ha i fokus för att på ett tidigt stadium skapa lojalitet. Gennemark 
Edsbäcker berättar att varumärkesarbetet har medfört att förbundet försöker komma 
ifrån ideologiska aspekter. Hon säger att ”vi kommunikatörer brukar ofta tala om 
tonalitet och det är jätteviktigt hur vi uttrycker oss”. Handels medlemmar tillhör idag 
flera olika politiska partier och därför har förbundet brett hållna grundvärderingar som 
samtliga medlemmar ska kunna stå för. Nilssons menar att ”stark tillsammans” är det 
budskap som de försöker få fram vid rekryteringen. 
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Gennemark Edsbäcker berättar att bildspråket som förbundet använder i sin 
kommunikation ska vara representativt för medlemmarna i form av ålder, etnicitet och 
bransch. Information om förbundet finns på över tio olika språk på grund av 
kongressbeslut som fattats om språkanpassning. Hemsidan är anpassad för 
funktionshindrade som inte kan läsa och som i stället kan lyssna på informationen. 
Vid rekryteringen menar Nilsson att ”det är framförallt genom att vara ute på 
arbetsplatserna och synas” som är av vikt. 

6.4 Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Kommunal (Svenska Kommunalarbetareförbundet, 2012) har 500 000 medlemmar 
och ingår i centralorganisationen LO. Förbundet organiserar arbetstagare inom 
kommun och landsting, men även inom den del av privat sektor som tidigare varit 
kommunal. Kommunal har funnits sedan 1910 och dess långa historia berättas det om 
på förbundets hemsida. Förbundet är inte politiskt obundet utan samverkar med 
Socialdemokraterna. Jämställdhet och kompetensutveckling är viktiga ämnen. 
 
Värderingar och varumärke 
Ellinor Perlefelt, informatör på förbundskontorets kommunikationsenhet, börjar 
intervjun med att berätta att Kommunal idag är inne i ett större varumärkesarbete där 
de arbetar med att uppdatera vision, kärnvärden och värderingar. ”Vi fick i uppdrag 
av kongressen 2010 att se över hur Kommunal ska uppfattas i framtiden och har 
under hela förra året jobbat med en nulägesanalys och just nu är vi inne i ett 
visionsarbete” berättar hon. Anledningen till kongressens beslut är enligt Perlefelt att 
visionen varit otydlig och inte känd inom organisationen. ”Kommunal känner inga 
gränser för kampen” är den del av visionen som folk har kommit ihåg berättar 
Perlefelt, men fortsättningen av visionen lyder ”Kommunal med många olika 
medlemmar är en stark kraft i utvecklingen av samhället, med förmåga och närhet 
skapar trygghet på arbetsplatsen och samhörighet i en föränderlig värld” fortsätter 
hon. Perlefelt menar att detta inte är en vision utan snarare något annat, och därför vill 
förbundet jobba fram en tydlig målbild. Kärnvärdena lika värde, frihet, rättvisa, 
solidaritet och demokrati är däremot allmänt kända inom organisationen vilket Eva 
Olofsson, ordförande region Västerbotten, instämmer i. Kommunal står idag i en 
situation där de frågar sig vad deras identitet och image är. ”Det spelar ingen roll om 
vi ser oss som en förening om alla medlemmar och potentiella medlemmar ser oss 
som ett slags försäkringsbolag” säger Perlefelt. Visionsarbetet handlar därför om 
bestämma vad förbundet vill vara och vad medlemmarna vill att de ska vara.  
 
I arbetet med nulägesbeskrivningen har undersökningar gjorts med olika typer av 
intressenter, såväl interna och externa, som organiserade och oorganiserade. Perlefelt 
berättar att detta har lett till formuleringen av ett antal utmaningar. Hon upplever att 
det är en större konkurrens idag och att den största utmaningen är att de måste bli fler 
medlemmar. På regional nivå berättar Olofsson att de mål som Kommunal jobbar med 
är att öka antalet medlemmar till varje årsskifte och att kunna erbjuda dem samma 
service oavsett vilket yrke de har eller var de bor. Perlefelt berättar: ”I 
nulägesbeskrivningen saknas det ren varumärkesstrategi och identitetstänk. Vi 
kommer koppla på de dimensionerna nu när vi landar i någon slags vision”. 
 
Perlefelt förklarar att historiens betydelse för förbundet upplevs på olika sätt i 
förbundet. ”Det är en utmaning för oss därför att vi upplever att det finns ett stort gap 
mellan de engagerade och förtroendevalda och de vanliga ”passiva” medlemmarna.” 
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Hon menar att det finns en stolthet över historien bland de mer engagerade 
medlemmarna. ”Vi har ju funnits så länge och det lyfter vi fram” säger Olofsson. 
Perlefelt berättar att både ledningen och kommunikationsavdelningen arbetar med att 
fokusera mer på varför Kommunal behövs idag. Dessutom har det att göra med att de 
förtroendevalda verkar tycka att det är lättare att prata om förbundets långa historia än 
att ta upp andra argument för att vara med i Kommunal. Perlefelt anser att för att nå 
målet med ökat medlemsantal måste förbundet inta en tydlig position på arbetsplatsen 
och prata mer om de frågor som är relevanta där.  
 
Förbundets uppgift är inte bara att arbeta med medlemmarnas förhållande på 
arbetsplatserna utan också att tillvarata medlemmarnas intressen på hela 
arbetsmarknaden. Perlefelt menar att för att göra det måste Kommunal även arbeta 
med opinionsbildning. Hon berättar att förbundet varje år väljer ut några områden 
som ska prioriteras under året. När Kommunal sett att samhällets utveckling eller 
regeringens politik får negativa konsekvenser för medlemmarna på något sätt, så 
opinionsbildar förbundet och Perlefelt ser effekt av det i form av att media ringer till 
Kommunal för att prata om dessa frågor. På det sättet vet förbundet att de påverkar 
samhället. Olofsson tillägger att förbundet påverkar de som sitter vid makten oavsett 
politisk tillhörighet. Hon tar också upp Kommunal som ett stort förbund inom LO och 
att de på den vägen kan påverka. Förbundet genomför kampanjer både på lokal och 
nationell nivå för att påverka samhället på alla plan. 
 
Intern kommunikation 
Perlefelt berättar att ”Vi är ju en stor organisation med över 30 000 förtroendevalda, 
så det är rätt mycket intern kommunikation som måste fungera”. Kommunikationen 
sker delvis genom ett intranät där förbundet informerar om vilka frågor Kommunal 
fokuserar på samt vad som händer i förbundet. ”Vi har också nyhetsbrev via e-post 
och där försöker vi skicka ut information utåt i organisationen, men ser även till att få 
feedback via det” berättar Perlefelt. ”Vi kommunicerar genom att vi ger mycket 
information om vad som pågår och varför vi väljer att fokusera på vissa områden” 
fortsätter Perlefelt. Olofsson menar att intern kommunikationen förbättrats och säger 
att ”det har blivit mycket mera det här att vi ska jobba utifrån samma sak”. 
 
Både Perlefelt och Olofsson berättar att förbundet genomför utbildning för 
förtroendevalda där både förbundets värderingar och årets prioriterade ämnesområden 
tas upp. Kommunal har en enhet som heter organisationsutvecklingsenheten som 
arbetar med fackliga studier och hur de ska få hela organisationen att jobba och känna 
till visionen. ”De har jobbat fram olika sätt att projektplanera och 
verksamhetsplanera där man får intake på värderingar och sådant” förklarar 
Perlefelt. 
 
Olofsson berättar att förbundets värderingar sprids till medlemmarna genom de 
förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Via utbildning försöker Kommunal ge de 
förtroendevalda flera argument att använda vid rekrytering än historiska. ”Vi försöker 
ge dem andra argument via utbildningen men samtidigt känner vi att vi inte vill 
utbilda dem till leda utan vi ska försöka få med de förtroendevalda i 
förändringsarbetet” säger Perlefelt. När det gäller förändringsarbetet berättar 
Perlefelt att det är både externt och internt som de undersöker hur förbundet bör 
uppfattas.  
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Medlemsrelation och kommunikation 
Av medlemmarna i Kommunal är 82 % kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 42 
år. Perlefelt framhåller dock att det skiljer sig mycket mellan olika yrkesgrupper. 
”Den typiska medlemmen ser olika ut beroende på hur vi tittar” säger Perlefelt och 
menar att inom exempelvis de mer tekniska yrkesgrupperna är den typiska 
medlemmen en man. Hon berättar vidare att inom personlig assistans är det många 
unga och många med utländsk bakgrund som arbetar.  ”En av de saker som vi ska 
göra, och som vi har börjat bli mycket bättre på, det är att anpassa kommunikationen. 
Dels i våra val av kommunikationskanaler och att vi segmenterar bättre” säger 
Perlefelt. Hon ser en utveckling i förbundet då kommunikationsavdelningen nu har 
betydligt mycket mer kompetens då det gäller kommunikation än tidigare. 
Segmenteringen ska ske yrkesvis för att kunna tillhandahålla medlemmarna med mer 
relevant information. ”Många tycker det blir mer relevant såklart om vi pratar om 
deras arbetsplats. Istället för att berätta om trygga villkor i allmänhet så kan vi då 
berätta om vilka villkor det handlar om för just den här yrkesgruppen” säger 
Perlefelt. Hon nämner också andra sätt de arbetar med att segmentera på: ”Vi kommer 
till exempel försöka titta på olika livsfaser, exempelvis gravida som målgrupp, och 
anpassa efter det”.  
 
Förbundets tidning Kommunalarbetaren går ut till alla medlemmar och hemsidan 
innehåller också information om vad som händer i förbundet. ”De förtroendevalda är 
ju en viktig del och de som rör sig ute på arbetsplatserna. Med dem kommunicerar vi 
genom e-post och intranät” säger Perlefelt. Olofsson berättar att ”idag är det mycket 
interna och externa hemsidor som alla kan nå. Interna är för förtroendevalda, och 
externa nås av medlemmar”.  Hon menar att de både vid rekrytering men också till de 
befintliga medlemmarna försöker förmedla vikten av att ha medlemmar för att kunna 
sluta kollektivavtal. De förtroendevalda är en viktig kanal till medlemmarna ”Vi 
jobbar för att det ska vara så att det är längst ut på arbetsplatserna man ska känna 
att facket finns” säger Olofsson.  
 
I kommunikationen till medlemmarna vill Kommunal få fram på vilka olika sätt 
medlemmarna kan använda sig av förbundet. ”Vi vill visa på möjligheterna med att 
organisera sig i en förening. Det är något vi alltid försöker få fram” svarar Perlefelt 
på frågan om vad kommunikationen till medlemmarna går ut på.  
 
Perlefelt berättar att vid opinionsbildning och kampanjer anpassas kommunikationen 
inte utifrån medlemmarna utan utifrån den samhällsgrupp som ämnet gäller. Vid 
sådant arbete tas mediebyråer till hjälp för att anpassa kommunikationen. 
 
Perlefelt menar att det finns en skillnad i medlemmarnas förväntningar på Kommunal 
beroende på åldersgrupp. ”Yngre målgrupper vill ha oss om det händer något” 
förklarar hon. ”Det blir lite problematiskt om vi förväntar oss engagemang från 
medlemmarna och så vill de bara betala och få hjälp när det behövs” fortsätter hon. 
Hon menar att det finns ett engagemang bland många medlemmar men att de inte 
nödvändigtvis ser Kommunal som en kanal för det engagemanget. Förbundet själv 
vill arbeta med opinionsbildning och ha aktiva medlemmar. Perlefelt berättar att 
förbundet ser att arbetsplatsen är det bästa stället att visa för medlemmarna att de kan 
rikta sitt engagemang mot Kommunal. ”Vi har några projekt som kommer dra igång 
där vi ska försöka skapa just ett sådant här engagemang… vi försöker hitta nya sätt 
att engagera sig på arbetsplatsen” säger hon. Olofsson upplever däremot att det finns 
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många orimliga förväntningar på Kommunal där medlemmarna förväntar sig att 
Kommunal ska gå in och ”fixa det mesta” vilket inte alltid är möjligt då förbundet 
måste förhandla och kompromissa. Hon tillägger att eftersom nya ordföranden ofta är 
i media nu, skapas förväntningar på att förbundet ska synas mycket. Hon anser att det 
kan skapas press genom förbundet på att andra också ska vara ute och synas och att 
detta kan förändra uppfattningen om att förbundet syns för lite. 
 
När det gäller medlemmarnas erfarenheter ser Perlefelt att de som fått hjälp av 
förbundet är mycket nöjda, men det stora problemet är att de som inte har erfarenheter 
inte ser vad de ska med ett fackförbund till. ”Om de tänker ’jag är ung och frisk och 
det här kommer gå bra, blir det konflikt så byter jag jobb’ då ser man inte vad man 
ska ha ett fackförbund till eller vad man ska ha just Kommunal till ”. Olofsson 
berättar att de varje år genomför undersökningen Nöjd-medlemsindex för att ta reda på 
hur medlemmarna uppfattar sina erfarenheter av förbundet. 
 
Extern syn 
Kommunal har vid förändringsarbetet genomfört egna undersökningar om trender i 
omvärlden men har även använt sig av andra förbunds undersökningar. En 
undersökning genom SIFO har visat att Kommunal hamnade långt ner när det gäller 
förtroendet för föreningar och detta är något de har som grund att arbeta med nu.  
 
Olofsson ser en utveckling där ordet solidaritet har försvunnit och att arbetstagarna 
blivit mer individanpassade. ”Det är mycket mer nu att man ska klara sig själv” säger 
hon. Perlefelt berättar att förbundet nu tar fram nytt värvningsmaterial ”vi försöker ta 
fram lite material nu där vi försöker berätta om möjligheterna vi erbjuder: personlig 
utveckling och kurser etcetera”.  
 
Perlefelt tror att medlemskapet i LO gör att många förknippar Kommunal med 
Socialdemokraterna. ”Tidigare har det varit en tradition av att samverka när 
socialdemokraterna har haft makten, men så ser ju inte situationen ut nu och då 
måste vi ju agera för medlemmarnas bästa oavsett politisk färg”.  
 
Olofsson menar att kommunikationsmässigt försöker de vara tydliga med sina 
budskap så det inte blir missuppfattningar, men att de inte anpassar kommunikationen 
efter omvärldens uppfattningar om förbundet. Hon berättar däremot att namnet 
Kommunal ofta förväxlas med kommunen, och att det därför nu talas om att byta 
namn då det inte längre speglar förbundets verksamhet. 
 
Rekrytering 
Perlefelt menar att ideologi inte är något som diskuteras vid rekrytering, utan att 
tonvikten ligger på användandet och nyttan av medlemskapet. Det är ute på 
arbetsplatsen som det är viktigt för Kommunal att vara synliga. ”Om det börjar en ny 
person på arbetsplatsen så vill vi att den ska få information om oss direkt” säger 
Perlefelt. Hon återkommer till problemet med att förtroendevalda använder historia 
eller försäkringar som argument för medlemskap, vilket bidrar till synen på 
Kommunal som ett försäkringsbolag. ”Vi försöker se över det nu när vi har ett 
förändringsarbete genom att ta fram nytt värvningsmaterial” säger Perlefelt. 
Olofsson berättar att vid rekryteringstillfället tar de upp ”Att det är viktigt att ha 
medlemmar för att kunna sluta kollektivavtal”. Hon berättar också att de normalt inte 
anpassar rekryteringsinformationen med undantag för ungdomsgruppen.  
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6.5 Unionen 
Unionen (Unionen, 2012) har över 500 000 medlemmar som består av tjänstemän på 
den privata arbetsmarknaden och ingår i centralorganisationen TCO. Förbundet 
bildades 2008 genom en sammanslagning av förbunden HTF (Handelstjänstemän) 
och SIF (Industritjänstemän), då båda förbunden menade att det inte längre fanns 
någon tydlig gräns mellan industri och privat tjänstesektor. Förbundet är politiskt 
obundet. Nyckelord som används i förbundets beskrivning av sin vision är 
närvarande, starkt, drivande och utvecklande. Målen är att förbundets medlemmar 
ska må bra på och av arbetet, kunna kombinera karriär och privatliv samt ges 
möjlighet till kompetensutveckling. Unionen erbjuder sina medlemmar 
inkomstförsäkring, karriärcoachning och tre månaders olycksfalls-, sjuk- och 
livförsäkring. 
 
Värderingar och varumärke 
Unionen har tagit fram både interna och externa värderingsord för att tydliggöra vad 
organisationen står för. Kommunikatör Nina Kullberg berättar att de externa 
värderingsorden är framtagna av den förtroendevalda ledningen och visar hur 
Unionen vill uppfattas av omvärlden. Dessa externa kännetecken är, starka, 
närvarande, drivande och utvecklande. Kullberg förklarar att detta innebär att 
förbundet ska ha förståelse för medlemmens vardag, vara stabilt, och driva samhället 
framåt.  
 
De interna värderingsorden är något som togs fram när förbundet började arbeta med 
de externa värderingsorden. De interna värderingsorden togs enligt Kullberg fram 
som svaret på frågan ”vad måste vi förtroendevalda och anställda ha för värderingar 
för att kunna uppfattas så där?” De interna värderingsorden blev därför omtänksam, 
utvecklande och professionella. 
 
Victoria Butterworth, regional kommunikatör i Mellannorrland, tillägger att förbundet 
förväntar sig att medlemmarna står bakom dessa värderingar. Butterworth menar att 
medlemmen på arbetsplatsen är grunden. ”Tillsammans är vi den ledande kraften som 
skapar trygghet och glädje i arbetslivet” är förbundets vision.  
 
Butterworth menar att förbundets långa historia ger erfarenhet, samtidigt som 
sammanslagningen, som skedde 2008, gav förbundet en möjlighet att modernisera sig 
och bli ”ett nytt förbund”. Kullberg förklarar, ”när vi gick ihop sa man att det skulle 
vara en tredjedel, SIF, en tredjedel HTF och en tredjedel nytt”.  
 
Butterworth berättar att förbundets mål är fler och bättre jobb och ett utvecklande 
arbetsliv för medlemmarna. Dessa mål sätts upp av kongressen. Med ett utvecklande 
arbetsliv menas kompetensutveckling för medlemmen på sitt arbete.  
 
Kullberg menar att de tack vara sina 500 000 medlemmar har en stor påverkan på 
samhället. Hon berättar också att Unionen är ett förhandlande fackförbund. ”Det är ju 
rätt stor skillnad på LO-förbunden och oss i och med att vi har inskrivet i stadgarna 
att vi ska vara både med-och motparter” säger Kullberg. Butterworth tillägger att den 
påverkan förbundet har också finns i all den forskning och rapporter som förbundet 
producerar. ”Genom att vi skapar den här nya kunskapen så är väldigt många 
intresserade av att prata med oss”, förklarar hon.  
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Intern kommunikation 
Kullberg berättar att förbundet hade en kick-off i och med sammanslagningen mellan 
SIF och HTF, eftersom de såg att det var två olika kulturer, som nu skulle arbeta som 
en. Förbundet arbetade då med vad värderingsorden betydde för arbetet. ”Vad är det 
vi vill lämna bakom oss och vad vill vi ha kvar? Vad vill vi bli?” förklarar Kullberg 
att de frågade sig vid sammanslagningen. Unionen satsar nu på den interna 
kommunikationen för att se till att de har ett gemensamt språk inom organisationen. 
”Förändringskommunikationskunskap är en jättesatsning. Jag tror att vi alla har gått 
20 heldagar i kommunikologiutbildning” säger Kullberg. Hon berättar att en del av de 
förtroendevalda även tagit del av denna kommunikologiutbildning. Kullberg berättar 
att de vid sammanslagningen märkte att ordet professionalism, ett av värderingsorden, 
hade brister och därför genomgick alla anställda en utbildning i målstyrning. 
Butterworth berättar mer konkret hur den interna kommunikationen ser ut i förbundet. 
Hon berättar att regionkontoren har regelbundna videokonferenser med 
förbundskontoret och att de har ett intranät som används för dialog. Unionen har även 
arbetsplatsträffar varje vecka på regionkontoren där verksamheten och 
målsättningarna diskuteras. ”Var och en, varje individ som jobbar här, är med för att 
hela organisationen ska gå åt samma håll” säger Butterworth. Hon tillägger att 
förtroendevalda genomgår en internutbildning och att ”mål och vision går som en röd 
tråd genom det hela”.  
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Det går inte att generalisera en typisk medlem i Unionen menar Kullberg, eftersom 
förbundet organiserar ”allt ifrån timanställda på småföretag till Vd:ar på 
storindustriföretag”. Kullberg säger också att ”Vi har ett problem med att våra 
medlemmar och potentiella medlemmar inte ser att vi vänder oss just till dem, just för 
att vi är så fruktansvärt breda”. Hon berättar att de håller på att fundera över hur de 
kan hantera och rikta sig till de olika grupperna eftersom de har olika problembilder.  
 
Kullberg förklarar att Unionen har en dubbel funktion i och med att de fungerar både 
som med- och motpart. ”Vi agerar mycket som en personalavdelningsfunktion för de 
som inte har en sådan, så vi hjälper till att driva framåt med företagen” förklarar hon. 
På samma sätt förklarar hon att Unionen också hjälper medlemmarna att utvecklas i 
sin karriär genom coacher och rådgivare, men att de även fungerar som stöd om något 
skulle hända.  
 
Butterworth återkommer till Unionen som en modern fackförening och säger att 
”Fundamentet är ju att erbjuda rådgivning, och att ombudsmännen kan erbjuda hjälp 
om man hamnar i problem på sin arbetsplats”. På grund av efterfrågan från 
medlemmarna erbjuder de även tjänster som karriärcoachning, CV-granskning och 
inkomstförsäkring. Kullberg berättar att Unionen reducerar medlemmarnas risker på 
arbetsmarknaden framför allt genom att driva frågan om fysisk arbetsmiljö och 
stressproblematik på tre olika nivåer: politisk-, företags- och individnivå. Butterworth 
tillägger att de arbetar för medlemmarna genom att ”sträva efter att alla ska ha 
kollektivavtal på sin arbetsplats, och därmed en typ av försäkring”.  
 
Kontakten med medlemmarna sker enligt Kullberg främst genom klubbar på 
arbetsplatserna eller arbetsplatsombud. Om medlemmarna inte har något av dessa på 
sin arbetsplats finns regionkontoren dit de kan vända sig. Kullberg berättar också om 
telefonlinjen Unionen Direkt och förbundets hemsida, dit medlemmarna kan vända 
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sig för att få hjälp eller råd. Butterworth förklarar att Unionen Direkt är bemannad av 
ombudsmän och jurister, men att det också är vanligt att medlemmarna hör av sig till 
regionkontoren för att be ett ombud komma ut till deras arbetsplats.  
 
Medlemmarnas förväntningar på Unionen är enligt Kullberg ofta för låga. ”Vi är en 
typisk lågintresseprodukt” förklarar hon. ”Jag tror att många medlemmar inte har 
koll på vad de är med i och vad de betalar för” säger hon. Hon menar att 
medlemmarna i många fall inte vet om hur mycket hjälp de faktiskt kan få av 
förbundet. Unionen anpassar sin kommunikation för att höja medlemmarnas 
förväntningar. ”Just när man blir medlem så försöker vi ha en kommunikationskedja 
under ett år där vi försöker bygga på med information om vad vi är för något” säger 
Kullberg. Butterworth menar att förväntningarna medlemmarna har på förbundet 
varierar mycket. En del är med för att de vill ha en försäkring genom förbundet, andra 
vill ha en motpart gentemot arbetsgivaren och en del vill vara med för att kunna 
påverka genom Unionen, berättar Butterworth. Hon tar även upp medlemmarnas 
erfarenheter och säger att även de varierar, eftersom det alltid finns de som är nöjda 
och de som är missnöjda efter en förhandling. För att kunna förbättras nämner 
Butterworth att de gör många utvärderingar av kontakten mellan förbundet och 
medlemmarna. Förutom välkomstkedjan använder sig Unionen av medlemstidningen 
Kollega samt nyhetsbrev via e-post. ”Vi försöker begränsa oss så vi inte spammar 
medlemmar” säger Kullberg. Detta beror på att kommunikation kommer både från 
central och lokal nivå. Till de förtroendevalda finns dessutom tidningen Hetluft och 
till alla chefer finns tidningen Position. 
 
Varje månad frågar Unionen via enkäter 2000 medlemmar om de är nöjda med 
förbundet. De har även en separat enkät som går till förtroendevalda. Butterworth 
berättar att förbundet även använder sig av fokusgrupper, om de vill undersöka 
specifika frågor.  
 
Extern syn 
Butterworth berättar att Unionen inte bara genomför medlemsundersökningar utan 
även undersökningar bland medlemmar i andra fackförbund samt bland de som inte 
alls är organiserade. Detta gör de för att ta reda på något specifikt om omvärldens 
uppfattning om Unionen, förklarar Butterworth. Kullberg berättar att förbundet 
tidigare har gjort varumärkesundersökningar en gång per år. Den undersökningen 
syftade till att ta reda på om allmänheten känner till Unionen, hur de uppfattar 
förbundet och hur mycket de vet om dem. ”Och så undersöker vi om man uppfattar 
oss som de externa kännetecknen vi vill ha” förklarar Kullberg. ”Nu har vi övergått 
till tracking-undersökningar som pågår hela tiden där vi kan mäta vad våra insatser 
gör” fortsätter hon. 
 
”Många undersökningar visar att vi uppfattas som nytänkande och moderna” säger 
Butterworth. Hon menar också att många känner igen förbundets namn och vet att det 
är en fackförening. ”Vi får många kommentarer om reklamen och att vi är väl synliga 
och så” säger Butterworth. När det gäller de externa kännetecknen, säger Kullberg att 
det går i rätt riktning. Unionen beskrivs som stark, trygg och närvarande men de mer 
aktiva orden utvecklande och drivande ligger långt ner i undersökningarna. De första 
tre orden tror hon kommer fram därför att de är klassiska fackliga ord. ”De mer aktiva 
orden som vi gärna vill få fram kommer ofta långt ner och det är dessa vi måste 
arbeta med att få upp” säger Kullberg. För att göra det förklarar hon att Unionen 
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försöker ändra sin kommunikation och visa för folk att förbundet ”är till för individer 
som vill bli starkare” inte för folk som inte klarar sig själva.  
 
Kullberg kopplar ihop detta till Unionens reklamspår med superhjältarna, genom att 
de via denna reklam vill visa att individen kan utveckla superkrafter genom att 
organisera sig i Unionen. Däremot påtalar hon vikten av att Unionen inte framstår 
som superhjälten, utan deras medlemmar.  
 
När det gäller valet av namn menar Kullberg att de inte kan heta som sin målgrupp, 
eftersom de är så breda. ”Vi skulle kunna heta privattjänstemännen, men det låter inte 
så kul”. Butterworth tillägger att förkortningar känns gammeldags och påtalar 
återigen att de vill vara ett modernt fackförbund. Vid namnbytet frågade förbundet 
medlemmarna vad de ville att namnet skulle stå för, och både medlemmar och 
anställda var överens om att namnet skulle betyda något och inte bara vara en 
bokstavskombination. Kullberg förklarar att det av namnet ska framgå att det är en 
facklig organisation ”eftersom fack är ganska okända”. Namnvalet bygger på det 
engelska ordet för fack.  
 
Kullberg tror att folk i allmänhet förknippar fackliga organisationer med LO, ”det vill 
säga att vi är politiska och kopplade till socialdemokraterna och att vi är 
kollektivistiska och tycker att alla människor ska ha samma lön.” Unionen har i själva 
verket större individfokus, och därför är denna allmänna uppfattning om facket ett 
problem för Unionen. Återigen är det fokus på individen som används i 
kommunikation för att bryta denna association. 
 
Rekrytering 
Både Butterworth och Kullberg nämner att branschanpassning är något de kommer att 
arbeta med för att anpassa rekryteringsinformationen bättre. Anpassningen kan bygga 
på vilken typ av anställning det handlar om, visstidsanställning eller heltid eller om 
individen befinner sig på en marknad som går dåligt eller inte. I nuläget har Unionen 
specifika medlemskap för studenter, chefer och egenföretagare. ”Det vi håller på att 
undersöka är om det skiljer så mycket mellan vissa branscher att det är värt att ta till 
olika medlemskap för dessa. Syftet i så fall är att bli mer relevant” säger Kullberg. 
Vid rekryteringen används både webb, tidningar och TV-reklam. Unionen arbetar 
också med att göra hemsidan mer interaktiv. ”Men våra förtroendevalda ute på 
arbetsplatserna är den allra bästa marknadsföringskanalen” säger Butterworth. 

6.6 Vision 
Vision (Vision, 2012) har 160 000 medlemmar och ingår i centralorganisationen 
TCO. Det är ett politiskt obundet förbund. Vision är det största förbundet för de som 
arbetar privat eller offentligt inom kommun, kyrka och landsting. Tidigare hette 
förbundet Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) men bytte 2011 namn till 
Vision. Namnbytet förklarar förbundet genom att många av deras medlemmar jobbar 
på andra arbetsplatser än just kommunala, och därför blev det gamla namnet 
missvisande. Dessutom påpekar förbundet på sin hemsida att de ständigt vill 
utvecklas och att namnbytet är en del av denna utveckling. I förbundets presentation 
på hemsidan finns ingen hänvisning till förbundets historia, utom att de efter 75 år 
bestämt sig för att byta namn. Under rubriken Värdegrund står det skrivet att “Visions 
framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till 
gemenskap och utveckling”. Förbundet vill främja jämställdhet och mångfald både 
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inom organisationen och på arbetsplatserna. Vision erbjuder sina medlemmar 
medlemskap i a-kassan, inkomstförsäkring, löne- och karriärcoachning och 
förhandlingar med arbetsgivaren. 
 
Värderingar och varumärke 
Visions kommunikationschef Karin Ottosson använder direkt ordet varumärke i 
intervjun när hon talar om förbundet. ”Vi har ju en lite speciell situation eftersom vi 
startade ett nytt varumärke i september” säger hon. Hon poängterar att det är 
medlemmen som står i fokus och förbundet definierar sig som en 
medlemsorganisation. ”Vi arbetar med medlemmarnas villkor och arbetar med att 
göra det bättre för dem på arbetsplatserna” säger Ottosson. Annica Berg Flemström, 
verksamhetschef i region Norra Västerbotten, håller med om att medlemmarna är 
organisationen och tillägger att Vision vill ge dem möjligheten att utvecklas. 
”Individen ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sitt arbetsliv” förklarar Berg 
Flemström. Hon definierar organisationen som ”en demokratisk organisation och en 
organisation i förändring”. Ottosson fortsätter med att poängtera medlemmens vikt i 
varumärkesarbetet ”Det är medlemmens vardag och dialogen med medlemmen som 
är styrkan i vår organisation” säger Ottosson. Vision satsar på att vara ett 
handlingskraftigt fackförbund som ska leverera medlemsnytta. De vill också vara ett 
förbund som syns och är engagerat på arbetsplatsen, ”att vi har engagerade 
medlemmar men också engagerade ombud” säger Berg Flemström. Hon vill även 
lyfta fram att Vision är ett fackförbund som engagerar sig i internationella frågor.  
 
Vision har tagit fram en varumärkespersonlighet som lyder ”Vision är en blandning 
av en duktig entreprenör (Bill Gates) och en rättvis sanningssägare (Pippi 
Långstrump)”. Personligheten är en ”riktig doer” som de uttrycker det, och 
varumärkesstrategin är också att vara aktiv, handlingskraftig och att finnas på 
arbetsplatsen. De personliga egenskaperna arbetades fram när förbundet bytte namn 
från SKTF.  
 
Det nya varumärket presenterades i september 2011, då förbundet bytte namn från det 
tidigare SKTF till Vision. Det som gjorde att de satte igång varumärkes- och 
identitetsarbetet redan 2006 var att ”många anser att facket har spelat ut sin roll”, 
som Ottosson uttrycker det. I förändringsarbetet frågade de sig enligt Ottosson ”Hur 
är ett modernt fackförbund idag?” Eftersom det framförallt är unga akademiker som 
ifrågasätter fackets nytta, var det också relevant att ställa sig frågan ”Hur ska vi bli 
relevanta för unga akademiker ute på arbetsplatserna?” berättar Ottosson. 
Namnbytet hade stor betydelse eftersom det visade att facket förnyades. Beslutet togs 
då namnet SKTF var förknippat med tjänstemän inom den kommunala sektorn och 
landstinget och det hade förändrats, berättar Berg Flemström. Historien, berättar 
Ottosson, har haft stor betydelse när det gäller kollektivavtal och att facket och 
arbetsgivaren tillsammans kan lösa problem. Det är något som förbundet i det nya 
varumärket tar med sig.  
 
Visions mål är att vara ett starkt fackförbund. ”Ett starkt förbund innebär ju att vi har 
många medlemmar och vi vill vara relevanta i dialogen med våra motparter. Ju 
större vi är desto större möjligheter har vi att driva igenom våra medlemmars krav på 
förbättringar i arbetslivet och det är det absolut största fokus vi har” säger Berg 
Flemström. Ottosson berättar att målen fastställs på förbundsmötet vart fjärde år och 
att de just nu arbetar med att bli ett självklart val för unga akademiker och nyanställda 
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samt att ha engagerade förtroendevalda. Det mest övergripande målet är dock att 
medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. 
 
Genom opinionsbildning och diskussioner med regeringen samt de avtal de förhandlar 
fram med arbetsgivare kan Vision påverka samhället upplever Ottosson. Hon nämner 
också att de genom sitt arbete med centralorganisationen TCO kan påverka. Berg 
Flemström fortsätter ”jag tycker verkligen att vi har möjlighet att påverka i den 
mening att vi nästan dagligen har kontakt med beslutsfattare på nationell nivå”. 
Vision träffar också fackförbund både inom och utanför EU, där de kan påverka på ett 
internationellt plan.  
 
Intern kommunikation 
Ottosson berättar att i kansliorganisationen, som består av 250 tjänstemän, arbetar de 
som ett företag. Den interna kommunikationen bedrivs via intranät, 
utvecklingssamtal, lönesamtal och arbetsplatsdialoger. Vision har också en 
förtroendemannaorganisation som består av 15 000 förtroendevalda, som fungerar 
som kanalen ut till medlemmarna. Till de förtroendevalda kommunicerar förbundet 
genom nyhetsbrev och möten där dialoger förs. Dessutom finns tidningen Aspekten, 
som går ut till de förtroendevalda. I tidningen presenteras de mål och beslut som 
fattats på förbundsmöten. En annan viktig punkt som kommuniceras till de 
förtroendevalda är vikten av att finnas och synas på arbetsplatsen. Ottosson berättar 
att förbundet satte ett intern mål vid förändringsarbetet och namnbytet som gick ut på 
att tillsammans inom organisationen träffa 100 000 människor under hösten 2011, 
vilket de också lyckades med. ”Vi arbetar väldigt mycket med hur vi kommunicerar, 
och det är något som vi har blivit mycket bättre på nu i samband med namnbytet. Vi 
måste även bli bättre på hur vi tänker strategiskt för att inte ha olika budskap”, säger 
Berg Flemström. 
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Den typiske medlemmen är svår att definiera eftersom förbundet har medlemmar på 
alla nivåer. Berg Flemström beskriver ändå den typiske medlemmen som kvinna 
mellan 35 och 50 år som arbetar inom kommunal- eller landstingssektorn. Ottosson 
säger att det förbundet vet om medlemmarna är att 95 % av dem trivs med sina jobb 
och att alla arbetar i anknytning till välfärdssektorn. 20 % av medlemmarna arbetar 
inom den privata välfärdssektorn och ”de medlemmarna ser inte sig själva som att de 
jobbar för kommunen utan de ser sig själva som att de jobbar i privata bolag och det 
måste vi tänka på”, säger Ottosson.  
 
Ottosson menar att funktionen som förbundet fyller för medlemmarna ser olika ut 
beroende på vem som tillfrågas. För vissa handlar funktionen om att Vision erbjuder 
bra försäkringar och att de ska bli företrädda om något händer. För andra fyller 
förbundet en funktion av kanal för att vara med och påverka. Sen finns det de som går 
med för att få individuell utveckling genom karriärcoachning. Ottosson säger att ”om 
man skulle sammanfatta det så är den största funktionen att vi är ett stöd, sedan kan 
man själv välja hur mycket man vill utnyttja det stödet”. Berg Flemström tillägger att 
förbundet inte enbart är ett stöd och en trygghet utan också erbjuder ”sådant som man 
kan tänkas behöva i sitt arbetsliv som är utvecklande”. Genom att utbilda 
medlemmarna minskar förbundet även risker som medlemmen kan möta på 
arbetsmarknaden. 
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Enligt Ottosson ser medlemmarnas förväntningar på förbundet också olika ut. En del 
menar hon förväntar sig att Vision ska rycka in när något händer. Andra förväntar sig 
att Vision ska ta kontakt, vara aktiva och driva deras frågor. Berg Flemström förklarar 
att de anpassar sig efter de förväntningar medlemmarna har, exempelvis genom att de 
erbjuder sådana tjänster som undersökningar visar att medlemmarna efterfrågar. 
 
Ett sätt att ha kontakt med medlemmarna är via kommunikationscentret Vision Direkt, 
dit medlemmarna kan höra av sig via telefon, chatt och e-post. Kommunikationen går 
även via ombud, den lokala organisationen och hemsidan. Sociala medier som 
Facebook och Twitter används samt den medlemstidning som Vision producerar. 
Tidningen innehåller information om vad förbundet kan göra för medlemmarna och 
vilka tjänster de kan erbjuda. Ottosson säger det viktigaste budskapet är att 
medlemmarna ska använda Vision mer aktivt. Förbundet gör reklam för sina tjänster 
och aktiviteter via alla kanaler de använder.  
 
I de medlemsundersökningar som genomförts ser förbundet att 63 % av 
medlemmarna är stolta över att vara medlemmar i Vision och skulle rekommendera 
förbundet till andra.  
 
Extern syn 
Ottosson berättar att mätningar har gjorts på varumärket för att explicit titta på vad 
som är skillnaden i uppfattning mellan Vision och det tidigare SKTF. Dessa 
undersökningar, berättar hon, har tittat både på medlemmar i förbundet, oorganiserade 
individer samt medlemmar i andra förbund. Ottosson påpekar att det är för tidigt att 
säga hur omvärlden uppfattar Vision eftersom de är ”så pass nya”.  Två och en halv 
månad efter att förbundet genomförde varumärkesförändringen, märkte de att orden 
framåt och modern associerades till Vision i större utsträckning än när de hette SKTF. 
Berg Flemström berättar att ”enligt de undersökningar vi har gjort så upplevs vi av 
andra som ett fackförbund där det händer mycket saker”. Undersökningarna har även 
visat att andra fackförbunds medlemmar anser att Vision syns mycket på 
arbetsplatserna. Namnet är bara en del av förändringsarbetet, men har blivit en viktig 
symbol för förändringen. Ottosson säger att varumärkesundersökningarna leder till att 
”vi analyserar positionen vi har och jämför med positionen vi vill ha. Vad är det då vi 
behöver göra? Hur behöver vi förändra vårt erbjudande? Vad är det för tjänster som 
fattas?”.  
 
Rekrytering 
Kommunikationen till potentiella medlemmar varierar beroende på vilken målgrupp 
Vision möter. ”Är det ingenjörer vi ska träffa så är materialet specifikt för 
ingenjörerna” förklarar Ottoson. Hon berättar att det förbundet lyfter fram vid 
rekryteringen är att medlemmar kan få stöd från Vision varje dag och att de kan 
utvecklas genom karriärcoachning och lönecoachning. ”Vi vet att det absolut mest 
effektiva värvningssättet är att vara på arbetsplatsen och prata med folk där” 
konstaterar Ottosson. ”Sen har vi ju naturligtvis värvning via digitala medier och på 
annat sätt”. 
 

6.7 Sveriges Ingenjörer 
Sveriges Ingenjörer (Sveriges Ingenjörer, 2012) har 133 000 medlemmar och 
organiserar högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet ingår i centralorganisationen 
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SACO. Visionen är att medlemmarna ska ha ”anseende och villkor i världsklass”. 
Förbundet bildades 2007 genom en sammanslagning av CF (Sveriges 
Civilingenjörsförbund) och Ingenjörsförbundet. Förbundet erbjuder sina medlemmar 
inkomstförsäkring, lönestatistik, rådgivning och karriärservice. 
 
Värderingar och varumärke 
”Sveriges ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och teknologernas 
intresseorganisation. Vi syftar till att ta tillvara på medlemmarnas intressen i frågor 
av betydelse för anställningsförhållanden, utbildning och yrkesutövning” säger 
kommunikationschef Jenny Sjöberg. Hon förklarar att Sveriges Ingenjörer ser sig 
både som ett fackförbund och en intresseorganisation, då de arbetar med 
arbetsrättsliga frågor, ingenjörsyrkes- och ingenjörsutbildningsfrågor. Förbundet ser 
teknik och naturvetenskap som kraftfulla verktyg i samhället och förutsättningar på 
lång sikt för ett hållbart samhälle. ”Naturvetenskap och teknik med hjälp av 
ingenjörerna är grunden för att vi ska ha ett tryggare samhälle” säger Sjöberg. Hon 
berättar att förbundet söker kollektiva lösningar utan att ta bort den individuella 
friheten. ”Vi hoppas att samhället ska värdera och belöna både utbildning och 
kompetens både i stort men framförallt på tekniksidan” säger Sjöberg.  
 
Tydlighet, närhet och auktoritet är värden som förbundet har arbetat fram och som är 
centrala för Sveriges Ingenjörer. ”Tydlighet med vad vi står för och vad vi tycker och 
tänker. Närhet både individuellt och geografiskt ute på arbetsplatserna. Auktoritet på 
det sätt att vi ska vara den självklara organisationen för ingenjörer, det vill säga att 
vi ska ha en tyngd i det vi säger” förklarar Sjöberg.  
 
Monica Normark, ordförande i distrikt Västerbotten, berättar att förbundets historia 
”till viss del” har betydelse. Förbundet firade nyligen 150 år, vilket illustrerades på en 
separat webbplats som tar upp både förbundets historia och ingenjörsyrkets historia. 
Samtidigt ser sig förbundet som nytt eftersom det genomgick en sammanslagning 
2007 mellan CF och Ingenjörsförbundet.  
 
Förbundets vision lyder ”Sveriges Ingenjörers medlemmar ska ha anseende och 
villkor i världsklass”. Målen berättar Normark är att de ska vara det självklara valet 
för ingenjörer och teknologer både under studietiden och ute i arbetslivet. ”Vi vill 
också vara en kreativ och drivande kraft” tillägger Sjöberg. Sveriges Ingenjörer 
påverkar samhället på så vis att de utifrån ett medlemsperspektiv förhandlar och 
diskuterar med arbetsgivaren. Men förbundet kan även påverka genom att diskutera 
saker som händer i branschen och hur det påverkar forskningsbranschen och 
forskningsresurser. Normark menar även att förbundet påverkar genom att lyfta fram 
utbildningsfrågor så att Sverige har bra teknikutbildningar. 
 
Intern kommunikation 
Sjöberg berättar att de i samband med sammanslagningen 2007 hade ett stort arbete 
med den interna kommunikationen, men att det sedan hamnade i skymundan. ”I år 
har vi tagit extra grepp om detta” säger Sjöberg och berättar att förbundet haft ett 
stort möte med all personal där de gått igenom värderingar och mål. Sedan jobbar 
cheferna vidare med hur vision och mål påverkar deras enheter. ”Sedan jobbar de 
anställda vidare med vision och mål och vad dessa har för betydelse i respektive 
enhet eller avdelning i huset” säger Sjöberg. Muntliga presentationer hålls även 
regelbundet för att personalen ska vara uppdaterad om vad som händer inom 
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förbundet. Den personal som finns i förbundets två andra orter, Göteborg och Malmö, 
deltar i de stormöten som sker för personalen i Stockholm. Normark bekräftar att 
”inom organisationen vet vi ju vilka mål och värderingar vi ska arbeta efter”. Hon 
fortsätter med att säga ”det är ju beslut som fattas på central nivå och som sedan alla 
i organisationen får ta del av”. 
 
”Om vi tittar på de förtroendevalda så är de inte anställda av oss men de företräder 
däremot oss” säger Sjöberg. Hon berättar att de förtroendevalda kan ta del av 
protokoll från fullmäktige som hålls varje år, men säger att ”i övrigt arbetar vi inte 
jättehårt med att föra ut information om detta [värderingar, mål och vision] till 
förtroendevalda”. Sjöberg förklarar vidare att de regionala distrikten som förbundet 
har ses som intresseorgan och förtydligar ”vi jobbar som sagt inte jättemycket med att 
föra ut värderingar, vision och mål på regional eller lokal nivå”. 
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Varken Sjöberg eller Normark kan definiera medlemmen mer än att det är en person 
som studerar eller är har läst färdigt en ingenjörsutbildning.  
 
”Vi är en trygghetsförsäkring” svarar Sjöberg på frågan om vilken funktion förbundet 
fyller för dess medlemmar. ”Vår funktion är både som praktiskt stöd och 
informationskälla under studietiden och i yrkeslivet” tillägger hon. Normark hoppas 
att regionkontoret fungerar som en länk mellan medlemmarna och huvudkontoret i 
Stockholm.  
 
Sjöberg menar att Sveriges Ingenjörer reducerar medlemmarnas risker på 
arbetsmarknaden genom att de erbjuder arbetslöshetsförsäkring samt att de har en av 
de lägsta nivåerna på avgiften för denna. Förbundet har också tecknat en 
inkomstförsäkring och kan hjälpa till med andra försäkringar som medlemmarna 
behöver. Genom sin lokala klubb eller direkt till huvudkontoret kan medlemmarna 
komma i kontakt med ombudsmän och jurister som kan hjälpa till. Normark berättar 
att förbundet även gör prognoser över vilka utbildningar som kan vara värda att satsa 
på för att få jobb och att de på detta sätt kan hjälpa sina medlemmar med en bättre 
utgångspunkt på arbetsmarknaden. 
 
Förväntningar på organisationen är enligt Sjöberg i första hand att förbundet ska 
finnas till för medlemmen om det händer något, men också att de ska anpassa sina 
erbjudanden efter hur arbetsmarknaden förändras. Normark tror att medlemmarna 
förväntar sig att det de betalar för ska resultera i bättre villkor och högre löner.  
 
De medlemmar som har tagit hjälp av förbundet är enligt Sjöberg nöjda eftersom de 
”upplevt att vår hjälp verkligen fungerat när man behövt den”. Normark upplever att 
medlemmarna har bra erfarenheter från de tjänster förbundet erbjuder som exempelvis 
råd inför lönesamtal.  
 
När det gäller värderingarna tydlighet, närhet och auktoritet säger Sjöberg: ”Vi 
kommunicerar inte de orden till medlemmarna, utan vi försöker snarare bygga upp en 
verksamhet kring de värderingarna så att vi kommer upplevas som de orden.” 
Sjöberg berättar vidare: ”Framförallt vill vi visa att vi är aktuella”. Hon säger att 
kommunikationen till medlemmarna också handlar om de lokala aktiviteter som 
arrangeras för att visa på närhet. Förbundet går även ut med pressmeddelanden och 
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visar tydligt vad de tycker i olika frågor, för att medlemmarna ska uppfatta förbundet 
som en auktoritet i de frågor som de upplever som viktiga. Normark beskriver 
förbundets kommunikation som ”Vi lyfter ju fram vad det är vi gör och vad vi står 
för, och hur vi kan hjälpa våra medlemmar att utvecklas”. 
 
Förbundet finns representerat på de större arbetsplatserna samt på universiteten för att 
kunna hålla kontakt med studenterna. Kommunikation med medlemmarna sker 
förutom via ombuden via medlemstidningen Ingenjören samt nyhetsbrev. Normark 
berättar att förbundet har såväl en central hemsida som hemsidor för de olika 
distrikten.  
 
Vartannat år genomför Sveriges Ingenjörer en nationell undersökning bland 
medlemmarna. Dessutom skickar de varje år ut en löneenkät, där de också tar reda på 
vilken syn medlemmarna har på förbundet. ”Till potentiella medlemmar trycker vi 
mer på den medlemsservice vi kan erbjuda än på vår opinionspåverkande funktion” 
säger Sjöberg. ”Vi upplever att de flesta som går med i vårt förbund har 
försäkringstankar och tankar kring karriärmöjligheter. Därför vill vi visa att man kan 
få karriärstöd på individnivå och att vi är en trygghet” säger Sjöberg.  
 
Extern syn 
”Vi jobbar hårdare med relationen till beslutsfattare och andra nära knutna 
organisationer än allmänheten i stort” säger Sjöberg. Undersökningar på förbundets 
medlemmar genomförs regelbundet, men när det gäller icke medlemmar är de 
löneenkäten, som förbundet använder för att se lönestatistik i olika branscher, som är 
den enda undersökning som görs på allmänheten. I den undersökningen passar 
Sveriges Ingenjörer också på att ta reda på uppfattningar som finns om förbundet. 
”Jag tror ju att de ser på oss som ett förbund som har som uppgift att se till att våra 
medlemmar får så bra villkor som möjligt” säger Normark.  
 
Normark tror att förbundets namn påverkar allmänhetens uppfattningar på så sätt att 
”de som inte är med tänker att man behöver ganska många års studier bakom sig för 
att vara medlem” vilket är en felaktig uppfattning, då förbundet även riktar sig till 
studenter. 
 
När det gäller extern kommunikation arbetar förbundet som nämnts tidigare inte 
mycket med allmänheten, men i samband med 150-årsjubileet genomfördes en turné 
runt om i landet, där de presenterade ingenjörsyrket. ”De flesta vet inte ens vad en 
ingenjör är” säger Sjöberg. Både hon och Normark menar att de som inte är 
ingenjörer säkert en helt annan bild av förbundet, men att de inte arbetar med att 
ändra deras uppfattningar. 
 
Rekrytering 
För att utforma kommunikationen med potentiella medlemmar, undersöker Sveriges 
Ingenjörer vad som lockat de medlemmar de redan har rekryterat. Sjöberg berättar att 
förbundet satsar mycket på att rekrytera ute på skolorna för att nå ingenjörer och 
teknologer redan på ett tidigt stadium. För att rekrytera ute på arbetsplatserna 
använder sig förbundet av de lokala föreningar som finns ute på arbetsplatserna.  
På frågan om vad det är förbundet lyfter fram vid rekryteringen svarar Sjöberg: ”Ja 
det är fortfarande vad vi kan erbjuda vi pratar om”. När de är ute på skolorna och 
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rekryterar är det tjänster anpassade för studenter som de lyfter fram. CV-granskning 
till exempel, lyfts fram även om den är tillgänglig för alla medlemmar.  
 
Normark berättar att de vid rekryteringen pratar om den löneförsäkring förbundet har 
och att de kan hjälpa till att förhandla, men att de även lyfter fram vad förbundet står 
för. Sjöberg säger att förbundet använder sig av direktutskick, där de använder sig av 
skolornas antagningslistor, så att de kan rikta marknadsföringen till studenterna. De 
har även karriärdagar eller arbetsdagar där studenterna kan komma i kontakt med 
företag och framtida arbetsgivare. ”Vi hoppas att vår hemsida ska fungera som en 
egen kanal” säger Sjöberg. Normark tillägger att förbundet även annonserar i 
tidningen Ny Teknik.  

6.8 Jusek 
Jusek (Jusek, 2012) beskriver sig som det ledande akademikerförbundet för jurister, 
ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.  Förbundet har 80 000 
medlemmar och är därmed det största akademikerförbundet. På förbundets hemsida 
poängteras det att individen är i fokus för förbundets arbete. Jusek har olika typer av 
medlemskap beroende på vilken situation medlemmen eller den potentiella 
medlemmen är i. De olika medlemskapen finns för studenter, yrkesverksamma, 
egenföretagare och chefer. Förbundets hjärtefrågor är bland annat individuell 
lönesättning, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, tydliga chefsroller och lika 
förutsättningar för karriär. 
 
Värderingar och varumärke 
Tomas Bergqvist, marknadsansvarig på Jusek, berättar att förbundet har fyra 
kärnvärden som illustrerar sättet förbundet jobbar på. Kärnvärdena är professionella, 
individorienterade, nytänkande och konstruktiva. Bergqvist förklarar att kärnvärdena 
tar sig uttryck i att förbundet försöker vara modernt och nytänkande i sättet att arbeta. 
De försöker skilja sig från de mer traditionella fackförbunden, som arbetar kollektivt 
och fokuserar på de stora grupperna. ”Jusek å andra sidan försöker sätta individen i 
fokus” förklarar Bergqvist. Han använder det bildspråk förbundet använder för att 
exemplifiera det individorienterande värdet och berättar att de alltid använder 
enskilda människor i sitt bildspråk. Även när de jobbar politiskt, berättar Bergqvist att 
de bygger upp arbetet kring medlemmarna som individer. ”Våra medlemmar har 
också en annan ställning på arbetsplatsen än om man jämför med andra bredare 
arbetstagargrupper. Våra medlemmar jobbar ofta ganska självständigt och det 
återspeglas hos oss” säger Bergqvist.  
 
Jusek använder sig i sin kommunikation och sitt agerande av ett tänk som baseras på 
förbundets fyra kärnvärden. ”Vi kan prata i termer av att ’är det här PINK? 
[professionella, individorienterade, nytänkande och konstruktiva]” förklarar 
Bergqvist. Han förklarar vidare att de fyra kärnvärdena är ett internt förhållningssätt 
och att de utåt snarare kommunicerar verksamhetsidén, vilken bottnar i idén om att 
stärka medlemmens konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden. ”Det är det 
som är helt i fokus i vår kommunikation: att man har nytta av att vara medlem i Jusek 
på olika sätt” säger Bergqvist. Han påpekar också att det är viktigt att få fram att 
Jusek stärker sina medlemmar. Han berättar exempelvis att Jusek var det första 
förbundet att ha karriärcoacher. Att stärka medlemmens ställning på arbetsmarknaden 
genom att rusta medlemmen är något som genomsyrar förbundets kommunikation. 
”Är man medlem i Jusek så blir man starkare som individ” säger Bergqvist.  
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När det gäller att påverka omvärlden säger Bergqvist: ”Ska man vara rent krass så får 
man väl inse att Jusek som organisation inte har så jättestor möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen”. Bergqvist förklarar vidare att förbundet ändå skapar opinion 
kring frågor som de tycker är viktiga och att de försöker påverka genom att bedriva 
lobbyarbete, seminarieverksamhet och kontakta riksdagsmän. ”Men det går inte att 
jämföra en organisation som Jusek med tyngre aktörer som LO” förklarar Bergqvist.  
 
Intern kommunikation 
Bergqvist menar att Jusek arbetar systematiskt med den interna kommunikationen. 
Dels inom kansliet i Stockholm dit även de anställda i Göteborg och Malmö hör, dels 
på individnivå. På personaldagar, där alla anställda samlas i Stockholm, berättar 
Bergqvist att förbundet går igenom de fyra kärnvärdena noggrant och de mål som de 
har. De diskuterar också aktuella frågor och hur förbundet ska kunna bli bättre. På 
individnivå har avdelningscheferna på Jusek utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och 
lönesamtal med de anställda flera gånger per år. ”På det sättet går vi igenom på 
individnivå vad man själv kan göra och vad man själv har gjort i termer av PINK-
värden” säger Bergqvist. Förbundets ombudsmän finns inte ute på arbetsplatserna 
utan sitter på kansliet och deltar därför på personaldagarna. De lokalt förtroendevalda 
får utbildning med jämna mellanrum och Jusek håller kontakt med dem via hemsidan.  
 
Medlemsrelation och kommunikation 
Jusek har fem medlemsgrupper där juristerna är den största med en tredjedel av 
förbundets medlemmar. Även ekonomerna är en stor medlemsgrupp. Bergqvist 
berättar att det som är typiskt för medlemmarna är att de jobbar i storstäder. 75 % av 
medlemmarna jobbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han berättar också att 
förbundets medlemmar är välavlönade, eftersom de tjänar i genomsnitt mellan 35-40 
000 kr i månaden. Dessutom är medlemmarna högutbildade, eftersom det är ett 
akademikerförbund. ”Om man ser på medlemmen under sin karriär så är det lite över 
hälften som någon gång under sin karriär blir chef” säger Bergqvist. Detta menar han 
avspeglas i verksamheten, genom att förbundet fokuserar mycket på ledarskaps- och 
chefsfrågor, då de ser att många medlemmar kommer att behöva det.  
 
För en större del av medlemmarna fyller förbundet en traditionell funktion genom att 
fungera som en typ av försäkring. En mindre del av medlemmarna utnyttjar däremot 
medlemskapet mer aktivt genom att delta i seminarier och utbildningar. Bergqvist 
menar att de sistnämnda också är mer nöjda med förbundet. ”Men det är klart de 
flesta ser det ju mer som en försäkring, att det känns bra att vara medlem, men man 
kanske inte använder medlemskapet så mycket” förtydligar Bergqvist. ”Vi som jobbar 
på Jusek vill ju att man ska använda medlemskapet mer aktivt… men vi vet ju att de 
flesta inte gör det där i praktiken, utan de är med för någon typ av säkerhet” säger 
Bergqvist. 
 
Medlemmarnas erfarenheter skiljer sig beroende på om medlemmen har varit i 
kontakt med Jusek eller inte, menar Bergqvist. De som bara betalar avgiften och 
därför får Jusektidningen vet att de kan använda medlemskapet om något skulle 
hända, men de har ingen erfarenhet av det. De som har fått hjälp av förbundet har en 
mer påtaglig bild av funktionen som Jusek kan fylla och har därför erfarenhet av 
denna funktion. 
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90 % av medlemmarna läser Jusektidningen som fungerar som en viktig 
informationskanal. Tidningen är en fristående produkt och har en egen redaktion med 
egna journalister. Tidningen har dessutom fyra förbundssidor, som kansliet kan 
använda som informationskanal. Där presenteras sådant som är aktuellt inom 
förbundet och aktuella aktiviteter. Bergqvist säger att det är förbundets webbplats som 
är den huvudsakliga informationskanalen. ”Däremot så vet vi att det är fler som läser 
Jusektidningen än som sitter och hänger på vår webbplats” säger Bergqvist. Det som 
förbundet vill kommunicera till medlemmarna menar han är alltifrån löner, nya 
medlemserbjudanden eller till exempel om det är förändringar i 
seminarieverksamheten. ”Vi vill göra dem uppmärksamma på saker som är aktuella” 
säger Bergqvist.  
 
Extern syn 
Jusek gör inga regelbundna undersökningar bland allmänheten men undersökte för 
några år sedan vilken uppfattning förbundet ansågs ha och vilka associationer 
allmänheten tillskrev Jusek. Bergqvist tror att uppfattningen som folk hade av Jusek 
då är ungefär densamma idag. Undersökningen visade att allmänheten uppfattade 
Jusek som professionella och kompetenta. Den visade också att förbundet uppfattades 
vara brett och inte särskilt profilerat. Jusek har även genomfört undersökningar på 
potentiella medlemmar bland studenter för att ta reda på hur många som känner till 
förbundet och dess verksamhet.  
 
”Det är väldigt svårt att säga att det finns någon typ av entydig uppfattning om Jusek 
mer än att om man ser det på ett väldigt allmänt plan så uppfattas vi som någon typ 
av juristförbund” säger Bergqvist. Han tror att den uppfattningen kommer från att 
Jusek historiskt sett är ett gammalt juristförbund, och att förbundets namn associeras 
med ordet jurist. 
 
Jusek har en av de lägsta medlemsavgifterna av alla fackförbund, vilket förbundet 
förmedlar i sin kommunikation. Samtidigt vill inte förbundet att deras budskap ska 
vara att de är billiga, utan att de som förbund är professionella. Bergqvist berättar att 
de använder sig av sociala medier som Facebook och Twitter för att stärka 
varumärkeskännedomen och varumärkesbyggandet.  
 
Rekrytering 
Vid rekryteringen av nya medlemmar fokuserar Jusek på att finnas representerade på 
två plan. Det första är universitet och högskolor. De har studentinformatörer som de 
anställer och försöker särskilt vid terminsstarterna att rekrytera nya medlemmar. Det 
andra är att de försöker behålla studerandemedlemmarna när de börjar arbeta. I 
kommunikationen vid rekryteringen fokuserar Jusek mycket på de tjänster de 
erbjuder. När det gäller studenter anpassar de sig och satsar på arbetsevent, där 
studenten kan få en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. De har även 
mentorskapsprojekt och en gratis branschtidning beroende på vilken medlemsgrupp 
individen tillhör. På arbetsplatserna är det de förtroendevalda som representerar 
förbundet. När det gäller yrkesverksamma är det också via de förtroendevalda som 
förbundet går för att rekrytera. Jusek använder ett bonusprogram, som innebär att 
medlemmarna får en bonus om de värvar en ny medlem. Bergqvist berättar att både 
kommunikation och tjänster anpassas efter studenter och yrkesverksamma, men också 
efter de olika medlemsgrupperna. ”Vi utgår hela tiden utifrån vilken grupp de tillhör” 
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förklarar Bergqvist. Han fortsätter ”Vi försöker i största möjliga utsträckning att göra 
kommunikationen anpassad”.  
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7. Analys av varumärkesidentitetsskapande i fackliga organisationer 
I detta kapitel analyserar vi skapandet av varumärkesidentitet i fackliga 
organisationer utifrån den kvalitativa studie vi genomfört. Vi kopplar samman empiri 
och teori och presenterar analysen utifrån den teoretiska modell vi utgått ifrån. 
Kapitlet avslutas med en reviderad modell för studien. 

7.1 Inledning 
Vi har delat upp uppbyggandet av varumärkesidentitet i fyra delar i vår teoretiska 
modell: varumärke och värderingar, intern kommunikation, extern kommunikation 
och hänsyn till image. I analysen vill vi komma fram till hur fackliga organisationer 
skapar varumärkesidentitet, inte till en jämförelse mellan de olika organisationernas 
varumärkesbyggande. Vi har sett skillnader mellan centralorganisationernas olika 
förbund när det gäller arbetet med förbunden som varumärken. LO:s förbund har mer 
fokus på kollektivism i sina värderingar och visionsformuleringar. De två förbund 
inom TCO som vi har undersökt är båda i förändring och försöker bli en ny typ av 
modernt fackförbund som skiljer sig från den traditionella inriktningen med 
kollektivistiska fackförbund.  SACO-förbunden försöker också skilja sig från den 
traditionella fackförbundsmodellen och fokuserar mer på individanpassning. Mer än 
så går vi inte in på skillnaderna mellan förbunden. Vår analys syftar inte heller till att 
utvärdera hur framgångsrikt de olika organisationerna byggt sina varumärken ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv, utan syftet är att förstå hur varumärkesidentitet 
skapas. 

7.2 Varumärkesidentitet  
Att de fackliga organisationernas arbete baseras på och koncentrerar sig till 
medlemmarna har varit tydligt i de intervjuer vi gjort. Däremot ser vi att de fackliga 
organisationerna är inne i en förändring. Flera av organisationerna är under 
intervjuernas genomförande inne i vad de kallar för varumärkesförändringar. 
Begreppet varumärke har börjat appliceras på fackliga organisationer, men det är 
fortfarande nytt i de flesta förbund vi intervjuat.  
 
Kapferers prisma 
Vi har utgått från Kapferers (2004, s. 107-111) idé om varumärkesidentitetens 
komponenter när vi utformat vår intervjuguide. Enligt modellen består 
varumärkesidentitet av faktorerna fysik, personlighet, kultur, relation, reflektion och 
självbild. Fysik, relation och reflektion är externa facetter som är synliga faktorer av 
identiteten. Personlighet, kultur och självbild är interna facetter, det vill säga faktorer 
som är inkorporerade i varumärket. Med hjälp av modellen för 
varumärkesidentitetsprismat kan vi analysera hur varumärkesidentiteten är uppbyggd 
i de olika fackliga organisationerna i förhållande till Kapferers teori om de olika 
facetterna. I vår studie valde vi att titta endast på fysik, personlighet, kultur och 
relation, alltså två interna och två externa faktorer. Anledningen är att vår studie har 
ett organisationsperspektiv. Att tala om reflektion och självbild som rör medlemmarna 
i organisationen skulle alltså vara att spekulera. 
 
Vad kan vi då säga om fackliga organisationers skapande av varumärkesidentitet i 
termer av Kapferers varumärkesidentitetsprisma? Eftersom vi har utformat 
intervjuguiden delvis efter denna modell, men också efter service branding-teorier och 
kommunikationsteorier, kan vi endast säga om dessa verkar applicerbara på fackliga 
organisationer. Det kan finnas andra faktorer som ingår i fackliga organisationers 
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varumärkesidentitet, men för att veta vilka dessa är krävs en helt annan studie. Vi kan 
däremot utifrån Kapferers varumärkesidentitetsprisma se vilka av identitetsfacetterna 
som är viktiga för fackliga organisationer. 
 
Fysik 
Fysikaspekten är varumärkets erbjudande i form av produkt eller tjänst (Kapferer, 
2004). Keller (2006, s. 3) utvecklar vidare att erbjudandet även kan ha formen av en 
idé som uppfyller en konsuments behov. När det gäller fysikaspekten har vi i vår 
studie sett att det är medlemskapet som är fackföreningens erbjudande och produkt. 
När det gäller innebörden av erbjudandet, har alla fackförbunden nämnt stärkandet av 
medlemmarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden, skapandet av bättre villkor för 
medlemmarna och att ta till vara medlemmarnas intressen. Detta är centralt för den 
”produkt” som fackliga organisationer erbjuder.  
 
De olika förbunden har olika idéer om hur de ska uppnå bättre villkor och stärka 
konkurrenskraften. Idéerna kan då ta sig uttryck i mer konkreta produkter som 
försäkringar, karriärcoachning och CV-granskning, men de fackliga organisationernas 
syfte är inte att tillhandahålla dessa tjänster utan att via dem hjälpa medlemmarna. Vi 
ser här en problematik i att fackförbundens produkt är så abstrakt. Flera förbund 
nämnde att många medlemmar inte vet vad de betalar för eller vilken hjälp och vilka 
tjänster de kan utnyttja. När respondenterna har pratat om rekrytering och 
kommunikation till medlemmarna är det nyttan med medlemskapet som varit centralt 
för kommunikationen och hur medlemmarna mer konkret kan använda sig av 
erbjudandet. Vi tolkar detta som en reflektion av det faktum att organisationsgraden 
och intresset minskar för fackliga organisationer i allmänhet (Kjellberg, 2001) och att 
de fackliga organisationerna svarar på detta genom att konkretisera den produkt de 
säljer. Alla förbund vi pratat med, med undantag för IF Metall, menar att ideologi inte 
är något de tar upp i sin kommunikation, utan att det är just nyttan av att vara med 
som i första hand kommuniceras.  
 
Utifrån vår studie tolkar vi det som att det finns en annan dimension av den produkt 
fackliga organisationer erbjuder. Det gäller inte bara att hjälpa medlemmarna utan 
också att genom opinionsbildning påverka och driva samhällsfrågor. Även om dessa 
strävanden ofta bottnar i medlemmarnas intressen, riktas dessa snarare till större 
grupper i samhället än en medlemsgrupp. Ett exempel är Kommunal som drivit frågan 
om barnomsorg och som berättar att de då riktat marknadsföringen till föräldrar och 
inte till medlemmarna. Vi uppfattar i våra intervjuer att inom organisationen vill 
förbunden vara en påverkande kraft, samtidigt som de vill utgå från och tillgodose 
medlemmarnas behov. Här uppfattar vi en komplexitet i att förbundets produkt har två 
dimensioner: en medlemsdimension och en samhällsdimension.  
 
I övrigt ser vi att förbunden skiljer sig från varandra när det gäller produktens 
målgrupp. Detta är en skillnad gentemot de företag som teorier om 
varumärkesidentitet är utformade för. Där handlar det om att differentiera sig från 
andra konkurrerande alternativ. Även om vi sett i intervjuerna att konkurrensen har 
ökat bland fackförbunden, är konsumentens alternativ i regel inte ett annat förbund 
utan att inte organisera sig alls. Här är det intressant att flera av förbunden vill 
poängtera att de är individanpassade och att de inte är som de traditionella fackliga 
organisationerna, eftersom den individuella nyttan enligt Kjellberg lockar människor 



	   	   62	  

att organisera sig mer än vad värderingar på ett allmänt eller samhälleligt plan gör 
(Kjellberg, 2001, s. 202).   
 
Personlighet 
Personligheten är den ton som organisationen använder och som säger något om hur 
varumärket skulle vara som människa (Kapferer, 2004, s. 107-111). Vision, Unionen 
och Handels är de förbund som tagit fram en mer konkret varumärkespersonlighet. 
Men personlighetsfacetten i Kapferers varumärkesidentitetsprisma är inte bara en 
konkret formulering av varumärkespersonlighet utan innebär också att organisationen 
har tagit fram en ton och ett sätt att kommunicera på som ska vara utmärkande för 
varumärket. Där märker vi exempelvis att Jusek med sina PINK-värden 
(professionella, individorienterade, nytänkande och konstruktiva) har satt en ton som 
kommunikationen ska utgå ifrån. Sveriges Ingenjörer har utformat sin kommunikation 
så att den ska kopplas samman med deras kärnvärden och kommunicera dessa. Vi 
tolkar detta som att förbunden har funderat över den ton de ska använda i sin 
kommunikation för att få fram sin varumärkesidentitet.  
 
Aakers teori om varumärkespersonlighet utgår från erbjudandet eller produkten som 
varumärket säljer och hur den uppfattas ha mänskliga karaktärsdrag (Aaker, 1997). 
Utifrån våra intervjuer tolkar vi det som att de fackliga organisationerna vill profilera 
sig som professionella och trygga, vilket överensstämmer med Aakers 
personlighetsdimension kompetent. Däremot ser vi att flera respondenter, däribland 
Jusek, Vision och Kommunal, vill blanda in element från personlighetsdimensionen 
spännande för att förnya sig. Spännande innebär att vara modig, livlig, fantasifull och 
modern (Aaker, 1997). Jusek vill ses som nytänkande, Vision pratar om att vara ett 
modernt fackförbund och Kommunal talar om att skapa ett engagemang på 
arbetsplatsen genom roligare aktiviteter. Samtidigt vill alla förbund hålla kvar vid att 
vara trygga och uppfattas som professionella. Därför ser vi en utveckling mot att 
implementera faktorer från dimensionen spännande i dimensionen kompetent där 
fackförbunden traditionellt sett befinner sig. 
 
Kultur 
Kulturfacetten består av de värderingar som inspirerar varumärket och dessa både 
representeras av och kommuniceras genom den produkt varumärket erbjuder. 
Kulturen differentierar ett varumärke från ett annat (Kapferer, 2004, s. 107-111). När 
det gäller kultur och värderingar som varumärket står för och som ska differentiera 
varumärket ser vi att detta är en central del i den fackliga organisationens 
varumärkesidentitet. Samtliga organisationer som vi undersökt har uttalade 
värderingar som de står för och som de vill kommunicera. Dessa har varit mycket 
tydliga och har funnits med i förbundens offentliga dokument och beskrivningar av 
sig själva. Ord som solidaritet, jämlikhet och mångfald har varit nyckelord som 
kommit fram, men vi ser också en differentiering i form av att Jusek, Vision, Sveriges 
Ingenjörer och Handels vill poängtera att de även värnar om individen och att de 
individanpassar sig. De säger uttalat att de vill skilja sig från de traditionella 
fackförbunden och uppfattas som mer moderna och mer individualiserade.  
 
Flera fackförbund har nämnt att de associeras med kollektivistiska idéer, därför att det 
är den traditionella synen på facket. Men detta vill de komma ifrån, eftersom de 
menar att de inte längre arbetar på detta sätt. Vi kan jämföra med Kjellbergs studie 
som hävdar att ideologi inte är den främsta anledningen till fackligt medlemskap utan 
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den personliga nyttan (Kjellberg, 2001, s. 202).  Undantaget är LO-förbunden som 
samverkar politiskt med Socialdemokraterna och pratar om kollektivet i sin 
marknadsföring.  
 
Enligt Urde med flera (2007) är track record en viktig del av kulturen. Den innebär 
att genom utförda gärningar bevisa att organisationen lever upp till sina löften och 
värderingar. Vi ser att flera förbund använder sig av sin historia just för att bevisa vad 
de har gjort och att det faktiskt uträttat saker i medlemmarnas intressen. Att ha visat 
styrka tidigare är enligt förbunden viktigt för att skapa förtroende idag. Men här ser vi 
ett problem då de också försöker gå mot en mer individanpassad värdegrund. 
Historiskt sett har facken nämligen varit kollektivistiska och det finns därför en risk 
att återknytas till kollektivismen när förbunden betonar sin historia.  
 
Relation 
Relationsfacetten avser varumärkets utförande och uppförande. Dessa faktorer 
bestämmer hur relationen ska se ut mellan varumärket och dess intressenter 
(Kapferer, 2004, s. 107-111). När det gäller relationen mellan den fackliga 
organisationen och dess medlemmar, menar de anställda att det är medlemmarna som 
utgör facket. ”Förtroendevalda och medlemmar är varumärket” (Bäckström, 
personlig kommunikation, 19 april, 2012) säger en av respondenterna i våra intervjuer 
och vi uppfattar att detta är något genomgående i respondenternas syn på 
medlemmarna. Men medlemmarna är engagerade i olika utsträckning och vi kan 
därmed se medlemmarna på en skala av engagemang från passiv medlem, som betalat 
avgiften men inte använder medlemskapet, vidare till förtroendevald som den mest 
engagerade i andra änden av spektrat.  
 
I våra intervjuer upplever vi en stor skillnad mellan vanliga företag och fackliga 
organisationer när det gäller relationsfacetten. Den fackliga organisationen ser 
nämligen inte medlemmen i första hand som kund utan som en del av organisationen. 
Samtidigt som medlemmen är en kund, som köpt en tjänst, så ses medlemmen, 
framförallt den förtroendevalda, som en intern del av organisationen. Synen på 
medlemmen är därför varken som kund eller som anställd. Flera respondenter har 
påpekat att det viktigaste arbetet bedrivs längst ut i organisationen närmast 
medlemmarna och att medlemmarna ute på arbetsplatsen är i centrum. Detta 
illustrerar den relation som det fackliga varumärket har med medlemmarna. Det här 
kan också jämföras med Grönroos (2008, s. 49) som menar att relationsperspektivet 
vid värdeskapande för kunder handlar om att värdet skapas under konsumentens 
relation med leverantören, inte innan. Detta är något som enligt Grönroos är enkelt att 
applicera på tjänstevarumärken, då det inte finns en produkt där en del av värdet redan 
är inbyggt, utan då det är under tjänstens utförande som värdet skapas. I de fackliga 
organisationerna som vi har undersökt, är det inte under en begränsad tid som värdet 
skapas, eftersom det inte är en tjänst som köps för en viss tid utan ett pågående 
förhållande mellan medlemmen och organisationen.  

7.3 Intern kommunikation  
När vi i våra intervjuer har frågat respondenterna om hur deras interna 
kommunikation ser ut, har flera svarat med att prata om kommunikationen till de 
förtroendevalda. De förtroendevalda ses alltså i flera av fallen som en intern del av 
organisationen som kan likställas med anställda. Undantaget är Sveriges Ingenjörer 
som talar om ”vi i huset” när de får frågan om intern kommunikation. Här noterar vi 
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en skillnad från de teorier som diskuterar intern kommunikation genom att skilja 
anställda och kunder åt (Berry, 2000; de Chernatony, 2006; Kapferer, 2004). Där 
beskrivs intern kommunikation som kommunikationen inom organisationen och till 
de anställda medan extern information avser kommunikationen till kunderna. I de 
fackliga organisationerna går det inte att dela upp intressenter i kunder och anställda 
på samma sätt som en vinstdrivande organisation kan. Vi uppfattar i vår studie att den 
fackliga organisationen ofta kallar sin kommunikation till förtroendevalda, som alltså 
är medlemmar och inte anställda, för intern kommunikation.  
 
Dessutom är begreppet medlemsorganisation något som kommer upp i majoriteten av 
intervjuerna. I den fackliga organisationen utgår allt arbete från medlemmarna, men 
det går inte att likställa dem med konsumenter, eftersom medlemmarna genom 
kongress och val av förtroendevalda är med och tar beslut om organisationens 
agerande. Å andra sidan är det möjligt att dela upp medlemmarna i två grupper. 
Många respondenter har skiljt mellan beteendet hos engagerade medlemmar och icke 
engagerade medlemmar. De icke engagerade medlemmarna kan ses som ett slags 
konsumenter som köpt en tjänst, trygghet, av den fackliga organisationen. De 
engagerade medlemmarna är däremot en blandning av anställda och konsumenter i 
klassiska marknadsföringstermer. De driver organisationen men har även köpt en 
tjänst.  
 
Konsumenterna har en mycket mer komplex profil i den fackliga organisationen, då 
de är en blandning av anställda och konsumenter. Likheten mellan en facklig 
organisation och ett tjänstevarumärke ligger i att de anställda i båda fallen är bärare av 
varumärkesidentiteten. Skillnaden är att i den fackliga organisationen ses den 
förtroendevalde som en typ av anställd, då denne representerar organisationen och tar 
del av intern kommunikation. Både de Chernatony med flera (2006) och Kapferer 
(2004, s. 51-53) menar att de anställda och kommunikationen till dem är avgörande i 
en tjänsteorganisation. I en tjänsteorganisation är det de anställda som förmedlar 
varumärket och dess identitet till konsumenterna. Det är de anställda som 
representerar organisationen och uppfattas av konsumenten som de som levererar 
tjänsten. Därför är det enligt de Chernatony med flera (2006) viktigt att genom intern 
kommunikation se till att de anställda förmedlar varumärkets värderingar till 
kunderna. Det är på samma sätt i den fackliga organisationens identitetsskapande. 
Medlemmarna är i centrum. De förtroendevalda är de som faktiskt förmedlar 
identiteten utåt. En majoritet av respondenterna har angett de förtroendevalda som 
den viktigaste kanalen utåt, både till nuvarande och potentiella medlemmar.  
 
När det gäller spridandet av identiteten genom de anställda, ser vi flera likheter 
mellan empirin och de service branding-teorier vi redogjort för i teorikapitlet.  Berry 
(2000), de Chernatony med flera (2006), Kapferer (2004, s. 51-53) och Aaker (1998, 
s. 55) menar alla att det är särskilt viktigt med intern kommunikation för ett 
tjänsteföretag eftersom de anställda där är förmedlare av varumärkesidentiteten. I 
dessa teorier har det nämnts ett antal sätt som identiteteten sprids på i en 
tjänsteorganisation. Ett av dessa är ringar-på-vattnet-effekten, som innebär att 
varumärkets värderingar kommuniceras till en nyckelgrupp i organisationen, och 
sedan genom den vidare ut i organisationen (de Chernatony et al., 2006, s. 829, 832). 
Flera förbund talar här om hur de utbildar och informerar förtroendevalda, som i det 
här fallet är nyckelgruppen, och att de sedan kommunicerar vidare ut till 
medlemmarna i organisationen. Medlemmarna är mer eller mindre engagerade och 
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det går att tolka detta som intern respektive extern kommunikation. Intern därför att 
fackliga organisationer är medlemsorganisationer och medlemmarna är enligt många 
respondenter själva organisationen. Extern därför att de medlemmar som inte är 
engagerade är mer lika kunder än anställda. 
 
I teorin nämner de Chernatony med flera (2006, s. 828-829) också att öppen intern 
kommunikation är viktig och att denna består av interaktiva plattformar. Vi fann att 
samtliga förbund har intranät eller annan kommunikationsplattform som ger möjlighet 
till dialog. Unionen har exempelvis videokonferenser mellan regionkontor och 
förbundskontoret. de Chernatony med flera (2006, s. 832) nämner också 
introduktionsutbildningar och kontinuerlig utbildning av personal. Samtliga förbund 
har möten, personalaktiviteter och utbildning. Utbildningen riktas då både till 
anställda och till förtroendevalda. Vikten av feedback tas också upp av de Chernatony 
med flera (2006, s. 824, 830), som menar att värderingar måste komma från de 
anställda och att det därför inte fungerar att bara tillgodose dem med information. När 
det gäller spridandet av identiteten ser vi alltså att utbildning av förtroendevalda som 
en nyckelgrupp är en viktig kanal från förbundet ut i organisationen. Dialogen med 
personal och feedback från personal är också något som många förbund nämnt.  
 
Garner och Garner (2011) skriver om volontärer i icke vinstdrivande organisationer 
och tar upp en intressant aspekt, nämligen att utan möjlighet för volontärerna att ge 
feedback tappar de motivation och lämnar organisationen eller gör ett sämre arbete. 
Detta var särskilt viktigt när volontären var front-line-employee, eftersom volontären 
då hade viktig information om kunderna, som inte organisationen kunde ta reda på, på 
något annat sätt. Detta är precis hur situationen ser ut i de fackliga organisationer vi 
har undersökt. De förtroendevalda är den främsta kontakten med medlemmarna. De är 
ute på arbetsplatserna och får viktig information från medlemmarna. Utan möjlighet 
till feedback skulle det bli svårt för den fackliga organisationen att uppfylla sitt syfte 
som är att tillvarata medlemmarnas intressen. Detta skulle inte fungera utan att de 
kände till medlemmarnas intressen. Garner och Garner (2011) menar att ett vanligt 
problem är att volontären ska ta upp viktig information samtidigt som denne ofta 
befinner sig i periferin av internkommunikationen. I de fackliga organisationerna ser 
vi att de förtroendevalda i stor utsträckning är delaktiga i den interna 
kommunikationen och därför undgår de detta problem.  
 
Sveriges Ingenjörer arbetar inte så mycket med att föra ut värderingar, visioner och 
mål till förtroendevalda. Detta är det enda förbund som inte tagit upp vikten av att 
utbilda förtroendevalda. Eftersom vi inte pratat med någon förtroendevald eller någon 
medlem som varit i kontakt med en förtroendevald, vet vi inte vad det har för 
betydelse för uppfattningen av förbundet. Vikten av de förtroendevalda har tagits upp 
i så stor utsträckning av de andra förbunden, att vi ser detta som avvikande. Enligt de 
Chernatony (2006) och Garner och Garner (2011) är det viktigt med intern 
kommunikation som går åt båda håll just för att volontärerna, eller de förtroendevalda 
i detta fall, representerar organisationen och kommunicerar dess identitet.  
 
Solansky (2008) tar upp vikten av att både anställda och volontärer har samma 
mentala modell, alltså att de har samma uppfattning om organisationens värderingar. 
Detta ser vi att de fackliga organisationerna har arbetat mycket med. Värderingar har 
tydligt tagits fram och presenterats både i offentligt material, tillgängligt på hemsidor, 
och även vid rekrytering och intern kommunikation finns grundläggande värderingar 
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med. De förtroendevalda anses vara en intern del av de fackliga organisationerna men 
det är olika typer av kommunikation som riktas till dem jämfört med vad som riktas 
till de faktiskt anställda.  I våra intervjuer framgår det att det finns en medvetenhet om 
detta hos de fackliga organisationerna, då flera respondenter poängterar att det är 
viktigt att de förtroendevalda utbildas så att de har samma uppfattning om 
organisationen. Hos de förbund vi undersökt särskiljs kommunikationen mellan 
förtroendevalda, ”vanliga” medlemmar och anställda. 

7.4 Extern kommunikation 
Vilka identitetskontakter har fackliga organisationer? Respondenterna i vår 
undersökning har svarat att de förtroendevalda är den viktigaste kontaktpunkten både 
till medlemmar och till potentiella medlemmar. Identitetskontakten är det tillfälle där 
varumärkets identitet kommuniceras till en intressent (Upshaw, 1995, s. 196). Detta 
stämmer bra överens med de Chernatonys teori om att för tjänstevarumärken är det de 
anställda som är den viktigaste bäraren och förmedlaren av identiteten (de 
Chernatony, 2006, s. 819-836). Detta kan alltså direkt appliceras på den fackliga 
organisationen om vi ser de förtroendevalda som en typ av anställda. Metall säger till 
och med att förbundskontoret fungerar som ett organ som ska serva de 
förtroendevalda (Bäckström, personlig kommunikation, 19 april, 2012). Detta kan 
tolkas som att de förtroendevalda verkligen har en mycket viktig position i 
organisationen. De fackliga organisationerna visar på ett medvetande när det gäller de 
förtroendevaldas roll som identitetsförmedlare och har som vi nämnt tidigare 
utvecklat interna kommunikationskanaler separat för de förtroendevalda.  
 
Av de respondenter vi pratat med är det egentligen bara IF Metall som tycker att 
ideologi är en central och viktig värdering i kommunikationen. De övriga förbunden 
försöker komma bort från detta och fokuserar hellre sin externa kommunikation på 
den individuella nyttan med medlemskapet. Alltså går fackföreningarna ifrån det 
kollektiva synsätt som den traditionella fackföreningen har haft. Internt är det däremot 
fortfarande flera respondenter på regional nivå som inte har samma uppfattning som 
de kommunikationsansvariga på central nivå har. Därför har de inte riktigt samma 
uppfattning ute i organisationen om ideologins betydelse. På så sätt kan vi säga att 
identiteten skapas från toppen i organisationen. Men det som bestämts på central nivå, 
nämligen att ideologi inte är ett bra säljargument längre, baseras på undersökningar av 
omvärld och medlemmar. Därför vill förbunden fokusera rekrytering på nyttan med 
medlemskapet istället. Som en följd av detta kan vi säga att identiteten trots allt byggs 
från botten, eftersom grunden är undersökningar av omvärlden med medlemmar och 
potentiella medlemmar. Men det finns en skillnad mellan förtroendevalda och mindre 
engagerade medlemmar, en skillnad som påtalats av flera förbund, nämligen att de 
engagerade medlemmarna tycker att ideologin är viktig, vilket de icke engagerade 
medlemmarna inte gör.  
 
I intervjuerna framgår det att respondenterna inom fackförbunden ser en skillnad i hur 
medlemmarna uppfattar förbundets erbjudande. En del ser förbundet som en trygghet 
och andra som en kanal för sitt samhällsengagemang genom vilken de kan påverka. 
Många fackförbund menar att de uppfattas som ett slags försäkringsbolag, som 
därmed ger funktionen av trygghet till medlemmen. I våra intervjuer pratade LO-
förbunden om den aggregerade mätning som genomförs för att se fackliga trender. 
Där är ordet trygghet återkommande och den främsta förväntningen som 
medlemmarna har på förbundet.  
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7.5 Hänsyn till image 
En av de frågor vi ställde oss i vår genomgång av teorin var om fackliga 
organisationer tar hänsyn till sin image när de skapar och definierar sin identitet. Både 
Alsem och Kostelijk (2008) samt Burmann med flera (2009), menar att ett 
varumärkes image bör påverka identitetsskapandet. Även Upshaw (1995, s. 200, 209) 
talar om att identitetsskapandet inte nödvändigtvis skapas från toppen, det vill säga 
från företagsledningen först, för att sedan gå utåt i organisationen. Istället kan det 
skapas från botten genom att känna av vilka attityder och behov som finns på 
marknaden. I de fackliga organisationerna ser vi att en del respondenter svarat att 
identitetsskapandet varit ett samspel mellan anställda på kansliet och medlemmarna. 
Vissa har även svarat att identitetsskapandet börjat med medlemmarna.  
 
Vi har frågat om förväntningar, erfarenheter och associationer för att få reda på hur de 
fackliga organisationerna tror att omvärlden upplever organisationens image. Vårt 
syfte med dessa frågor är inte att ta reda på vilken image organisationerna har, utan att 
undersöka om och hur de tar hänsyn till denna. Generellt sett kan vi säga att 
förbunden tar hänsyn till medlemmarnas syn på organisationen, men inte i lika stor 
utsträckning till omvärldens syn. De förklarar detta med att hela omvärlden inte är 
potentiella medlemmar, då de olika förbunden riktar sig till olika yrkesgrupper.  
 
Dessutom anser de Chernatony (2006, s. 819-836) att extern kommunikation är något 
som påverkar hur anställda inom organisationen upplever organisationens identitet. 
Den externa kommunikationen är inte bara en kanal till omvärlden utan även en kanal 
från omvärlden till de anställda. Det är inte bara intern information som påverkar de 
anställdas uppfattning om varumärkets identitet, utan även extern sådan.  
 
Det har framgått i vår studie att det görs regelbundna undersökningar bland 
medlemmarna, men inte i lika stor utsträckning av omvärlden. Vi ser således att 
förbunden har en tydlig bild av vem deras medlem är, vad medlemmarna förväntar sig 
av förbunden och vilka frågor de värnar om. När vi frågar om omvärldens 
associationer till förbunden är svaren mer diffusa. Ingenting tyder på att 
fackförbunden ser att omvärlden påverkar både anställda och potentiella medlemmar 
till en sådan grad att de bör arbeta med den allmänna imagen.   
 
När Aaker (1996, s. 108) skriver om varumärkeslojalitet menar han att nöjdhetsmåttet 
är särskilt viktigt för tjänstevarumärken. Nöjdhet är något som ger lojalitet och 
återköp och därför används just den faktorn för att mäta lojalitet. Anledningen till att 
nöjdhetsmåttet är särskilt viktigt för tjänstevarumärken är att lojalitet, eller nöjdhet, är 
ett direkt resultat av användandet av tjänsten och därför blir det ett bra och rättvisande 
mått på lojalitet. I de fackliga organisationernas medlemsundersökningar är nöjdhet 
en faktor som tagits hänsyn till och vi tolkar det därför som att förbunden tar hänsyn 
till den image de har hos medlemmarna. Medlemsundersökningar har också tagit upp 
frågor som vilka associationer allmänheten har till förbundet eller vilka frågor som 
medlemmarna värnar om. Vi upplever i vår genomgång av intervjumaterialet en stor 
skillnad i hänsynen till image beroende på om den avser medlemmar (här menar vi 
icke aktiva medlemmar som jämställs mer med kunder än anställda) eller 
allmänheten. Att förbunden tar hänsyn till medlemmarna och anpassar sitt erbjudande 
och sina tilläggstjänster efter medlemmarnas åsikter är genomgående för 
fackförbunden. Men en anpassning till omvärlden sker inte alls i lika stor 
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utsträckning, Detta visas också av det faktum att mycket färre undersökningar görs på 
omvärlden än på de befintliga medlemmarna. 

7.6 Reviderad modell för studien 

 
Figur 5: Reviderad modell för studien 
 
När vi analyserat våra empiriska resultat har vi tolkat skapandet av 
varumärkesidentitet på det sätt som modellen ovan visar. När det gäller de fackliga 
organisationernas fysiska produkt står valet mellan att fokusera på en kollektivistisk 
eller individualistisk idé. Att utstråla kompetens, i några fall med inslag av spänning, 
men framför allt att ta fram en ton för sin externa kommunikation är genomgående för 
organisationernas varumärkespersonlighet. Samtliga organisationer som vi undersökt 
arbetar med sin kultur i form av ett antal kärnvärden som ska genomsyra deras 
verksamhet. När det gäller historia används den för att bygga upp ett förtroende hos 
medlemmarna. Relationen till medlemmarna har i våra intervjuer visat sig vara den 
viktigaste identitetsfaktorn för samtliga förbund, då fackliga organisationer är 
medlemsorganisationer och medlemmarna är varumärket.  
 
Den interna kommunikationen i de fackliga organisationerna upplever vi vara 
uppdelad i två kanaler; en till de faktiskt anställda och en till de förtroendevalda. 
Kommunikationen i båda leden är genomtänkt och bygger på samma kärnvärden, men 
är helt åtskilda som kommunikationskanaler. Den externa kommunikationen kan även 
den delas upp i två delar; en till befintliga medlemmar och en till potentiella 
medlemmar. Fokus i dessa två typer av kommunikation kan skilja sig åt, men båda 
sker främst genom identitetskontakten förtroendevalda. Hänsyn tas till vad 
medlemmar tycker om organisationen, men mycket små resurser läggs på att 
undersöka allmänhetens uppfattningar och anpassning sker därför inte till omvärlden, 
men i viss mån till potentiella medlemmars uppfattningar (illustrerat med streckad 
linje i modellen).  
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8. Varumärkesidentitet i fackliga organisationer – slutdiskussion 
I slutdiskussionen drar vi slutsatser från vår analys som svarar på vår fråga: ”Hur 
skapas varumärkesidentitet i fackliga organisationer?”. Vi visar också att vi uppfyllt 
syftet för studien genom att skapa förståelse för faktorer som vi identifierat som 
viktiga för identitetsskapande och för huruvida teorier om varumärkesidentitet kan 
appliceras eller måste modifieras för fackliga organisationer. 
 
De fackliga organisationerna börjar mer och mer likna vinstdrivande organisationer 
när det gäller varumärkesarbetet. Även om konkurrensen om medlemmar mellan 
fackförbunden ökat något, är det fortfarande problemet med att rekrytera 
oorganiserade individer, snarare än organiserade individer i andra förbund, som gäller 
för fackliga organisationer. För vinstdrivande organisationer är differentieringen från 
andra varumärken en anledning att arbeta med varumärkesidentitet. För de fackliga 
organisationerna är den främsta anledningen att rekrytera arbetstagare som annars 
skulle förbli oorganiserade. Dessutom utgår de fackliga organisationernas 
varumärkesidentitet från medlemmarna, eftersom medlemmarna genom kongresser 
tar beslut om grundläggande principer för organisationen. Detta innebär att trots att 
det finns likheter mellan vinstdrivande och fackliga organisationer framförallt när det 
gäller varumärkesarbetet, gör skillnaderna att teorier om varumärkesidentitet måste 
anpassas för att kunna appliceras på fackliga organisationer. Modifieringen specifikt 
för fackliga organisationer innebär ett fokus på den speciella relation organisationen 
har med de förtroendevalda medlemmarna, som fungerar som representanter för 
varumärket. 
 
När det gäller den fysiska produkten finner vi att det finns en trend bland de fackliga 
organisationerna att i större eller mindre utsträckning profilera sig som 
individanpassade. Vi tror att detta beror på den minskning av organisationsgrad som 
de traditionellt kollektivistiska fackföreningarna märkt av. Vi ser också i vår analys 
ett problem med att fackliga organisationers produkt har två dimensioner, en 
samhälls- och en medlemsdimension. Vi upplever att de anställda på fackförbunden 
har en önskan om att som organisation fungera som opinionsbildare. Samtidigt ser vi i 
vår analys att de fackliga organisationerna konkretiserat sin produkt genom att i högre 
grad än tidigare påtala nyttan för de individuella medlemmarna. Det finns en risk att 
detta leder till förvirring eftersom organisationernas fysiska produkt får både en 
abstrakt och en konkret dimension, vilket motarbetar den individanpassning som 
organisationerna strävar efter att associeras med. 
 
Det som framstår som mest centralt i skapandet av varumärkesidentitet i fackliga 
organisationer är de förtroendevaldas unika roll. De förtroendevalda är medlemmar i 
den fackliga organisationen, inte anställda, och har valts av sina kollegor för att 
företräda dem. Vi har identifierat de förtroendevalda som fackliga organisationers 
absolut viktigaste identitetskontakt, såväl mellan organisationen och nuvarande 
medlemmarna som mellan organisationen och potentiella medlemmar på 
arbetsplatsen. De förtroendevalda har en unik roll eftersom de inte är anställda av 
förbundet men har tillgång till ovärderlig information om såväl dess nuvarande som 
dess potentiella medlemmars värderingar och preferenser till följd av sin 
direktkontakt med dessa. De förtroendevalda representerar både organisationen utåt 
och medlemmarna i förhållande till organisationen.  
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Ett problem som vi identifierat i vår analys är att förtroendevalda och central ledning 
inte har samma bild av organisationen och varumärkets identitet. Exempelvis är det på 
regional nivå fortfarande kollektivism som upplevs som den grundläggande 
värderingen, något som organisationen på central nivå genom 
marknadsföringsaktiviteter försöker tvätta bort. Centralt vet förbunden genom 
undersökningar att de måste fokusera på nyttan av medlemskapet för att rekrytera fler 
medlemmar, men de förtroendevalda som genomför rekryteringen fokuserar ofta på 
ideologi och historia. Orsaken till denna skillnad kan mycket väl vara den tvådelade 
kommunikationskanalen till anställda respektive förtroendevalda.  
 
Den interna kommunikationen i fackliga organisationer riktar sig dels till de anställda, 
dels till de förtroendevalda. Organisationerna är medvetna om de förtroendevaldas 
roll som identitetskontakt och därmed förstår de att de förtroendevalda är en intern del 
av organisationen. Men det är separata kommunikationskanaler till anställda och 
förtroendevalda. Båda bygger på organisationens grundvärderingar och 
varumärkesidentitet, men eftersom de är separata och innehåller olika aktiviteter ser 
vi en stor risk i att förtroendevalda och anställda inte utvecklar samma uppfattning om 
varumärkesidentiteten. När denna då sprids å ena sidan via förtroendevalda på 
arbetsplatser och å andra sidan via anställda och opinionsbildning, kan det leda till att 
två bilder av organisationens varumärkesidentitet visas upp. 
 
De medlemmar som befinner sig i den mindre aktiva delen av engagemangsspektrat 
(där förtroendevalda är motpolen) nås av den externa kommunikationen främst via 
förtroendevalda. Här har fackliga organisationer en unik möjlighet, eftersom den 
förtroendevalde både representerar organisationen och är en medlem. Här finns 
potential att skapa förtroende och tillit för organisationen, just därför att 
representanten är en medlem. Men här finns också problemet med separata 
kommunikationskanaler, då förtroendevalda talar om ideologi och historia, medan 
medlemmar och potentiella medlemmar vill höra argument för varför facklig 
organisering kan hjälpa dem. Skillnaden mellan de engagerade och icke-engagerade 
medlemmarna skapar här en obalans i organisationen eftersom de engagerade 
medlemmarna (förtroendevalda) är de som syns och hörs, samtidigt som de värderar 
andra faktorer än vad icke aktiva medlemmar och omvärlden värderar. 
 
I vår studie finner vi att fackförbunden önskar medlemmar som är aktiva och 
engagerade i organisationen. Samtidigt upplever de anställda att så inte är fallet 
eftersom många medlemmar organiserat sig enbart för att få trygghet på 
arbetsmarknaden, inte för att få utlopp för sitt samhällsengagemang. De fackliga 
organisationerna är medvetna om att den största delen av deras medlemmar är 
passiva, men försöker göra dem mer aktiva genom olika kampanjer och aktiviteter. 
De fackliga organisationerna vill inte ses som enbart en trygghet. Men om detta är vad 
medlemmarna vill ha, är det då inte bättre att anpassa sig efter detta? Återigen ser vi 
problematiken med skillnaden mellan förtroendevalda och icke engagerade 
medlemmar. De förtroendevalda måste vara engagerade och motiverade för att kunna 
fungera som identitetskontakter, samtidigt som de företräder en stor grupp 
medlemmar som inte är intresserade av att engagera sig i organisationen.  
 
De fackliga organisationerna är medlemsorganisationer där medlemmarna är de 
viktigaste. Detta märker vi genom att hänsyn tas till medlemmarnas åsikter genom 
olika undersökningar. Däremot finner vi inte att hänsyn tas till omvärlden i någon stor 
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utsträckning. De fackliga organisationerna förklarar detta med att de inte riktar sig till 
allmänheten utan till specifika yrkesgrupper. Men organisationens medlemmar, 
potentiella medlemmar och anställda befinner sig i omvärlden och påverkas därför av 
omvärldens uppfattningar av förbundet. Därför anser vi att de fackliga 
organisationerna bör ta större hänsyn till sin image, eftersom denna påverkar alla som 
verkar inom organisationerna. 
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9. Rekommenderad fortsatt forskning 
	  
Det finns flera områden som framkommit i vår studie, som vi tror skulle vara 
intressanta att utveckla. Vi har fokuserat vår studie på identitetsskapandet ur ett 
organisationsperspektiv.  Det vore intressant att utveckla studien och även undersöka 
de fackliga medlemmarnas perspektiv, eftersom det framgått av vår undersökning, att 
medlemmarna är den fackliga organisationens kärna. I en sådan studie skulle det 
kunna undersökas dels vilken image medlemmarna ser hos förbundet och dels om 
förbundet verkligen tar hänsyn till det, vilket våra respondenter menar att de gör. 
Genom en jämförelse mellan den image medlemmarna upplever och den identitet som 
de fackliga organisationerna menar sig ha, skulle det gå att se hur väl förbunden 
lyckas kommunicera sin identitet. En annan aspekt av medlemsperspektivet skulle 
kunna vara att undersöka vad medlemmarna vill ha ut av den fackliga organisationen. 
Vi har upplevt att det finns en motsägelse i den fackliga organisationens funktion, då 
de själva vill vara opinionsbildare, men vet att medlemmarna generellt endast 
förväntar sig en trygghet. Är kanske de framtida fackliga organisationerna ett slags 
tjänsteföretag? 
 
I samband med att de fackliga organisationerna studeras ur ett medlemsperspektiv 
skulle det även vara intressant att undersöka varumärkesidentiteten utifrån Kapferers 
två sista facetter i prismamodellen, nämligen reflektion och självbild. I vår studie har 
vi inte undersökt dessa två, eftersom de handlar om medlemmen, och vår studie inte 
har fokuserat på medlemmens perspektiv. Men för att helt kunna applicera Kapferers 
modell om varumärkesidentitet, behöver medlemmens reflektion och självbild 
studeras.  
 
Något som framkommer mycket tydligt i vår undersökning är vikten av de 
förtroendevalda i den fackliga organisationen. De förtroendevalda har en mycket 
speciell ställning, då de fungerar både som anställda och som konsumenter i 
organisationen. Eftersom de förtroendevalda också är de som främst kommunicerar de 
fackliga organisationernas varumärkesidentitet, är det relevant att genomföra en 
studie på de förtroendevalda. I en sådan studie skulle det vara intressant att undersöka 
hur de förtroendevalda uppfattar feedbackfunktionen i organisationen och hur 
motiverade de känner sig till sitt arbete, då detta är två aspekter som påverkar hur pass 
bra arbete de förtroendevalda gör, och därmed hur pass mycket ansträngning och 
engagemang de lägger på att representera organisationen. I en undersökning på de 
förtroendevalda kan en annan intressant aspekt vara de förtroendevaldas syn på sig 
själva. Anser de sig vara interna eller externa intressenter i organisationen, och 
upplever de att organisationens uppfattning om detta överensstämmer med deras 
egen? 
 
Det skulle också vara av intresse att jämföra de förtroendevaldas och de anställdas 
värderingar och uppfattningar om organisationen. Vi har inte ägnat vår studie till 
någon typ av jämförelse mellan kontor på central- och regional nivå, och vi har inte 
heller pratat med några förtroendevalda. Vi ser ändå att det finns vissa skillnader 
mellan central- och regional nivå inom organisationerna, och detta skulle kunna vara 
föremål för en ny studie.  
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10. Sanningskriterier 
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 160) förklarar att sanningsbedömning handlar om att 
uppskatta måluppfyllelsen för studien utifrån det angreppssätt forskaren antagit. Vilka 
begrepp som används för att bedöma huruvida studiens mål är uppfyllda beror på om 
studien är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. När det handlar om att skapa 
förståelse för en kontext, som kvalitativa studier syftar till, används giltighet, 
intersubjektivitet, praktisk användningsbarhet samt överförbarhet som kriterier för att 
bedöma trovärdigheten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  

9.1 Giltighet 
För att giltighetskriteriet ska vara uppfyllt menar Johansson-Lindfors (1993, s. 165) 
att tillräckligt många individer eller grupper ska ha studerats så att så många 
egenskaper hos den studerade företeelsen som möjligt ska kunna identifieras. Med 
andra ord kan detta beskrivas som att vi som forskare ska undersöka tillräckligt 
många organisationer så att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny information 
än den som redan inhämtats eller att den inte ytterligare utvecklar teorin. Detta 
förfarande innebär att forskarna uppnår en teoretisk mättnad, vilket är ett centralt 
kriterium för giltighet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  
 
Då vi utifrån vår kategorisering av de olika fackliga organisationerna identifierat sju 
förbund lämpliga för denna studie, anser vi att vi haft en tillräcklig grund att 
genomföra vår studie utifrån. Då vi i samtliga förbund förutom ett har genomfört 
intervjuer med en representant på nationell respektive regional nivå, anser vi att vi har 
samlat in tillräckligt med information från varje förbund för att uppnå den teoretiska 
mättnad, som vi redogjort för i resonemanget ovan. Utifrån detta resonemang anser vi 
att giltighetskriteriet är uppfyllt.  

9.2 Intersubjektivitet 
De tolkningar av verkligheten som vi i egenskap av forskare gör ska kunna accepteras 
av alla bedömare (Johansson-Lindfors, 1993, s. 166). Johansson-Lindfors (1993, s. 
166-167) förklarar vidare att intersubjektivitet kan uppnås genom att forskarna gör 
återkopplingar med de individer som studerats och låter dessa ta del av den 
information som skall användas i studien. Om forskaren får acceptans för sina 
tolkningar från de studerade individerna, måste denne göra en bedömning om vad 
som föranleder detta. Positiva reaktioner på det sammanställda datamaterialet kan 
bero på att de undersökta individerna smickrats av detta och därför inte lämnar några 
anmärkningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 167).  
 
Vi har efter vår datainsamling inte gjort någon återkoppling till de respondenter som 
deltagit i våra intervjuer för att få ett godkännande av vårt sammanställda material. 
Utifrån den aspekten skulle det då ses som att kriteriet för intersubjektivitet i denna 
studie inte är uppfyllt. Dock har ingen av våra respondenter ställt som krav att granska 
intervjumaterialet innan vi använt det. Vi har dessutom erbjudit respondenterna att ta 
del av vår färdiga studie, vilket enligt oss stärkt vår trovärdighet och visat på det 
faktum att vi inte haft för avsikt att på något sätt förvanska det insamlade materialet.  

9.3 Praktisk användbarhet 
Huruvida resultatet av denna studie kan användas praktiskt är inte något som vi kan 
bedöma i nuläget. Johansson-Lindfors (1993, s. 168) menar att denna prövning sällan 
är något som kan göras inom ramen för ett forskningsprojekt, utan att detta är något 
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som kan avgöras först när andra individer undersöker studien för att applicera den på 
sin verklighet. Givetvis är vår förhoppning att resultatet av vår studie visar sig vara 
användbart för den typ av organisationer som vi undersökt. 

9.4 Överförbarhet 
Överförbarheten handlar om huruvida det är möjligt att tillämpa den utvecklade teorin 
på andra situationer än vad den utvecklats för. Till skillnad från kvantitativ forskning, 
där överförbarheten diskuteras som ett sanningskriterium i form av studiens 
generaliserbarhet, används detta begrepp inom den kvalitativa forskningen istället för 
att diskutera den utvecklade teorins användbarhet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 169).  
 
Som vi redogjort för i föregående avsnitt är användbarheten något som vi inte kan 
bedöma i nuläget. Vi anser dock att den modell vi utvecklat för studien kan vara av 
nytta för fackliga organisationer, för att ge dessa en förståelse för vilka faktorer som 
är av betydelse vid identitetsskapande i denna typ av organisation. Detta motiverar vi 
med Johansson-Lindfors (1993, s. 170) resonemang om att den skapade förståelsen 
kan vara användbar för att få en ökad förståelse för den egna verkligheten. Det 
betyder att fackliga organisationer kan applicera sin egen verklighet på vår utvecklade 
modell om identitetsskapande och därigenom få en utvidgad förståelse för den egna 
situationen.  
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Appendix 2: Intervjuguide 
 
Introduktion 
 
Vi undersöker skapandet av varumärkesidentitet inom fackliga organisationer och ser 
därför den fackliga organisationen som ett varumärke i den här studien. Vi tillämpar 
därför företagsekonomiska teorier och ansatser i vår undersökning. Vi vill veta hur ni 
arbetar med er organisations identitet, både internt och externt. Vårt syfte med vår 
studie är att skapa en förståelse för identitetsbyggande i fackligaorganisationer samt 
att se om det är möjligt att applicera varumärkesteorier på denna typ av organisation. 
Denna förståelse syftar till att bidra till fackliga organisationers marknadsföring och 
rekrytering av medlemmar. Vi kommer i denna intervju behandla frågor om 
organisation och marknadsföring. 
 
1. Bakgrundsinformation 
• Vilken organisation? 
• Namn? 
• Befattning? 
 
Vad vi vill få reda på: 
Detta kommer vi veta innan intervjun äger rum och därför kommer vi kunna välja att 
vända oss till en person som har en befattning inom organisationen lämplig för att 
svara på våra frågor, dvs. att personen arbetar med kommunikation, marknadsföring 
eller intern identitet. Vi vill med vår research få en bild av organisationen innan 
intervjun äger rum. 
 
2. Värderingar inom organisationen 
• Vad skulle du säga att organisationen står för? 
• (Hur ser ni er själva? Hur definierar du er organisation?) 
• Vilka värderingar lyfts fram i organisationen?  
• Hur tar sig dessa värderingar uttryck?  
• Om organisationen var en person, vem skulle det vara då? (Hur? Varför?)  
• Hur ser er historia ut? Spelar den roll för hur ni beskriver er? 
• Vad är ert mål? Vad vill ni som organisation uppnå? 
• Har ni någon vision och hur ser den ut? 
• Hur upplever ni att ni har möjlighet att påverka samhället? Lagstiftning? Politik? 
 
 
Vad vill vi få reda på: 
Hur beskriver personen i fråga organisationen i ett identitetsperspektiv. Frågorna 
ställs utifrån identitetsteorier, och vi frågar om de olika komponenterna som enligt 
teorierna utgör identiteten. Här anpassar vi frågorna till den organisation vi 
intervjuar; exempelvis förbundet VISION har nyligen bytt namn och då är det av 
särskild vikt att vi tar reda på hur detta har med deras identitet att göra. Vi tittar på 
bakgrundsinformationen; vilken bild av identiteten får man från hemsida och 
Internet? 
Detta avsnitt handlar om de mer abstrakta komponenterna av identiteten och den 
interna synen på organisationen.  
 



 
	  

3. Intern kommunikation: 
• Hur arbetar ni internt med era värderingar, era mål och er vision?  
• Hur sprider ni era värderingar internt?  
• Hur vet era medarbetare inom organisationen vilka värderingar och intressen ni 

står för? 
 
Vad vill vi få reda på: 
Enligt de teorier vi utgår från är det viktigt att identiteten kommuniceras internt till 
alla medarbetare, därför vill vi ta reda på om detta görs i den fackliga 
organisationen, samt hur. 
 
3. Medlemsrelation och kommunikation 
• Vem är er typiska medlem?  
• Vilken funktion fyller ni för era medlemmar? 
• På vilket sätt reducerar ni eventuella risker på arbetsmarknaden för era 

medlemmar? 
• Vilka tjänster erbjuder ni era medlemmar? 
• Hur ser er relation med era medlemmar ut?  

 
• Vilka förväntningar tror du att era medlemmar har på er som organisation? 
• Hur skulle era medlemmar beskriva sina erfarenheter av er? 
• Vad kommunicerar ni om er själva till befintliga medlemmar? Skiljer sig detta 

från hur ni beskriver er när ni rekryterar? 
• Hur kommunicerar ni till era medlemmar? (nyhetsbrev, mail utskick, tidning, 

information, vad ligger fokus på?)  
 
Detta avsnitt fokuserar på identiteten utifrån vilka organisations medlemmar är och 
hur relationen mellan organisation och medlemmar ser ut. 
 
 
5. Extern syn på identiteten (image) 
• Genomför ni några kundundersökningar, och vad handlar dessa om i så fall? 
• Upplever ni att det finns en skillnad i er syn på er själva och omvärldens syn på 

er? Hur hanterar ni det?  
• Vad förknippar omvärlden med organisationen? 

Värderingar/Associationer/ord/händelser/symboler/intressefrågor? Hur vet ni det?  
• Påverkar organisationsnamnet den externa synen på er? På vilket sätt?  
• Är det någon skillnad på hur icke-medlemmar och medlemmar uppfattar er? 

Vilken? Varför?  Hur vet ni att det är så? 
• Påverkar omvärldens syn era kommunikationsbeslut? Förändrar ni 

kommunikationen utifrån omvärldens uppfattning om er? Hur? 
 
 
 
Vad vill vi få reda på: 
Vi frågar om kundundersökningar för att ta reda på om medlemmarnas syn samt icke-
medlemmars syn på organisationen påverkar identitetsfokus. Hur förhåller sig 
organisationen till den image medlemmarna har av dem? Fokuserar de sin 
kommunikation på olika delar av sin identitet beroende på vilken image utomstående 



 
	  

har av dem? Personlighet/erfarenhet/förväntningar/associationer är komponenter av 
image och därför frågar vi om dessa. 
 
6. Rekrytering: 
• Vad kommunicerar ni om er själva till potentiella medlemmar som ni vill 

rekrytera? Hur beskriver ni er själva i kommunikationen till dessa individer?  
• Anpassar ni er kommunikation för att nå olika grupper i samhället/åldersgrupper?   
• Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av för att rekrytera nya medlemmar? 
 
Vad vill vi få fram: 
Vilken aspekt av organisationens identitet är fokus vid rekrytering? Vilken aspekt är 
fokus vid kommunikation med befintliga medlemmar? Förändras identitetsfokus vid 
dessa olika kontakter? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
	   	  



 
	  

Appendix 3: Intervjuinformation 
	  
Vi är två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet som under 
vårterminen 2012 skriver vårt slutliga examensarbete på Civilekonomprogrammet. Vi 
har riktat in oss på marknadsföring och det är inom detta område vi gör vår studie. 
Mer specifikt undersöker vi varumärkesidentitet och om teorier kring detta är 
överförbara till fackliga organisationer. 
 
Intervjun kommer att behandla följande områden: 
 
• Värderingar inom organisationen  

 
• Intern kommunikation 

 
• Medlemsrelation och kommunikation 

 
• Extern syn på organisationen 

 
• Marknadsföring och rekrytering 
 
 
Tack på förhand! 
 
Helena Calmfors 
Jesper Svensson 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
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