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Sammanfattning  
 

Denna studie ämnade undersöka och således ta sin utgångspunkt hos Låssmeden i 

Umeå. Det har kommit till Låssmedens kännedom att somliga kunder anlitat företagets 

konkurrenter för installation av system de inte är medvetna om att även Låssmeden 

tillhandahåller. Kunderna anses på grund av varumärket förknippa Låssmeden endast 

med låssystem och har därmed inte kännedom om företagets övriga produkt- och 

tjänsteutbud. Vår studie tog med hänsyn till Låssmedens förutsättningar och 

uppmärksammade problem sin utgångspunkt internt i företaget. Genom en kvantitativ 

studie ämnade vi undersöka både den interna uppfattningen av varumärkesidentiteten 

genom de anställda och den externa uppfattningen av varumärkesidentiteten genom 

kunderna. Med hänsyn till Låssmedens förutsättningar menar vi att detta möjliggjorde 

för oss att få en komplett bild av varumärkesidentiteten då någon uttalad identitet inte 
fanns att tillgå. Vidare ansåg vi att även kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten 

bidrog till en ökad förståelse för varumärkesidentiteten som helhet. Studiens 

problemformulering lyder: ”Hur skiljer sig business-to-business kundernas uppfattning 

om Låssmedens varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet?”. Syftet med studien var således att jämföra business-to-business 

(B2B) kundernas uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med deras faktiska 

varumärkesidentitet som definieras utifrån de anställda. Vidare var syftet att ge 

rekommendationer vid ett eventuellt gap mellan dessa för att således möjliggöra 

uppbyggandet av en enhetlig varumärkesidentitet. För att genomföra denna jämförelse 

gick enkäten ut till både företagets anställda samt B2B kunder. Totalt besvarades 

enkäten av 16 anställda och 55 kunder. Baserat på problemformuleringen och syftet har 

studien genomförts genom en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt. 

Studien tillämpade teorier kring varumärkesidentitet för att undersöka anställdas bild av 

varumärkesidentiteten samt för att undersöka kundernas uppfattning av densamma. 

Detta gav således både en intern och extern bild av uppfattningen av Låssmedens 

varumärkesidentitet. Utifrån Låssmedens förutsättningar kompletteras studien av de 

uppsatta kriterierna B2B samt små och medelstora företag (SMF). Studiens teoretiska 

referensram har utifrån teorier gällande varumärkesidentitet resulterat i de fem 

faktorerna produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild. Dessa fem faktorer i kombination med 

studiens kriterier B2B samt SMF resulterade i studiens teoretiska modell. Dessa faktorer 

har således legat till grund för uppbyggnad av enkäten. Utifrån vår analys av 

datainsamlingen kunde vi dra slutsatsen att Låssmeden har en varumärkesidentitet, detta 

baserat på de anställdas relativt jämlika svar, om än den inte är uttalad. Baserat på de 

skillnader vi kunde urskilja mellan kunderna och anställda, samt spridningen gällande 

framförallt kundernas svar, finns ett behov för Låssmeden att se över och förtydliga 

samtliga delar av varumärkesidentiteten för att skapa en enhetlig identitet som avspeglar 

företaget och vad de står för. Genom att använda vår studies resultat som utgångspunkt 

anser vi att Låssmeden som ett första steg har goda förutsättningar för att utarbeta en 

tydlig varumärkesidentitet. Genom att göra detta tror vi även att den spridning vi kan 

urskilja gällande kundernas svar samt det uppmärksammade problemet Låssmeden 

uppfattat kan minimeras. En förutsättning för detta är att Låssmeden involverar de 

anställda i arbetet då en viktig faktor är att identiteten skapas internt och således 

genomsyrar verksamheten. Vidare är detta av vikt då de anställdas beteende och all den 

interaktion kunderna har med företaget påverkar deras uppfattning. Om de anställda har 

en tydlig uppfattning av varumärkesidentiteten och agerar konsekvent utifrån det tror vi 

även att kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten blir mer enad.  
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1 Inledning 
Inledningsvis presenteras vårt fallföretag Låssmeden och det problem de står inför. 

Därefter introduceras läsaren för ämnesområdet och begreppet varumärke. 

Varumärken kan beskrivas ur två perspektiv; företagets och kundernas. I inledningen 

ämnar vi introducera dessa två perspektiv, varumärkesidentitet och varumärkesimage, 

för läsaren. Därefter presenteras det valda problemområdet som senare mynnar ut i en 

problemformulering och syftet med studien. Vidare redogörs de begränsningar och 

avgränsningar vi finner nödvändiga för att genomföra studien. Vi avslutar 

inledningskapitlet med att kort presentera Låssmeden för att underlätta kommande 

läsning.  

 

Denna studie kommer ta sin utgångspunkt hos Låssmeden i Umeå. Företaget levererar 
installation, service och försäljning av säkerhetsprodukter (M. Järbur, personlig 

kommunikation, 4 februari, 2014) och kan anses vara det största låssmedsföretaget i 

norra Sverige (Låssmeden, 2014). Valet av företagsnamnet Låssmeden, som skedde 

1918, grundade sig i att detta var namnet som existerade i folkmun. Genom att koppla 

varumärkesnamnet till en kärnprodukt eller tjänst i företaget kan medvetenheten till just 

detta produkt- och tjänsteutbud öka (Aaker 1992, s. 199). Låssmeden ville genom valet 

av företagsnamn förmedla att de tillhandahöll lås och att det på så vis skulle bli lättare 

för kunderna att hitta dem. Låssmeden genomförde 2010 en omstrukturering med fokus 

på den interna verksamheten. Detta ledde till ett skifte från ett traditionellt fokus externt 

och således att satsningen på varumärket och marknadsföringen minskade radikalt. (M. 

Järbur, personlig kommunikation, 4 februari, 2014) 

 

Det har kommit till Låssmedens kännedom att somliga kunder anlitat företagets 

konkurrenter för installation av system som de inte är medvetna om att även Låssmeden 

tillhandahåller. Kunderna anses på grund av varumärket förknippa Låssmeden endast 

med låssystem och har därmed inte kännedom om företagets övriga produkt- och 

tjänsteutbud. Detta problem har uppmärksammats vid kundbesök samt vid samtal med 

kund. Problemet och missförståndet kring varumärket har existerat i mer eller mindre 10 

år men har blivit mer påtagligt på senare år i och med den teknologiska utvecklingen 

och därmed även utökandet av tillhandahållna produkter och tjänster. (M. Järbur, 

personlig kommunikation, 4 februari, 2014) Ett varumärkesnamn som är kopplat till en 

specifik produkt eller tjänst i företaget kan bli missvisande vid en utökning av 

tillhandahållna produkter och tjänster (Aaker 1992, s. 199) vilket Låssmeden 

uppmärksammat genom kundernas kontakt med konkurrenter. Omvärlden analyseras 

genom det personalen ser och hör och sedan kommuniceras detta internt på Låssmeden. 

Slutsatsen kring att varumärket skapar ett missförstånd bland kunderna är därmed 

baserat utifrån anställdas egna observationer. Låssmeden menar att anställdas bild av 

varumärket och huruvida det existerar ett problem eller inte anses skilja sig åt mellan 

anställda. (M. Järbur, personlig kommunikation, 4 februari, 2014) 

1.1 Varumärken 
Förutom faktorer såsom pris, kvalitet och tillgänglighet börjar varumärket spela en 

alltmer betydande roll i konsumenternas beslutsprocess. För vissa konsumenter har 

varumärket stor påverkan, medan andra konsumenter inte reflekterar över fenomenet.  

 

Varumärke och varumärkesbyggande är inget nytt begrepp utan användes av företag i 

många länder redan 1890 för att rättsligt skydda sina tillgångar. Sedan dess har 
betydelsen av varumärken växt och intagit en självklar plats som strategiskt verktyg i 
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många företag. Även användningsområde, fokus och sättet företag använder 

varumärken har utvecklats med tiden. (Rooney, 1995, s. 48) Fischer et al. (2010, s. 823) 

menar att varumärken har fått en större betydelse för företag på dagens allt mer globala 

och konkurrerande marknad. 

 

Varumärken fyller många funktioner, men främst agerar den som en identifikation för 

en produkt eller tjänst (Keller, Apéria & Georgson, 2008, s. 9). Ett varumärke 

karaktäriseras av kraven att de ska kunna särskilja produkter och tjänster från andra på 

marknaden, samt kunna framställas grafiskt (Melin, 1999, s. 29). Ett varumärke kan 

även skapa juridiska möjligheter, exempelvis att skydda varumärkesnamnet genom 

varumärkesskydd (Keller, Apéria & Georgson, 2008, s. 9). Enligt Scott (2002, s. 351) 

bör ett företags varumärke ses som en tillgång och en väsentlig del av företagets 

långsiktiga strategi och inte ett verktyg för att erhålla marknadsandelar. Vidare menar 

författaren att det finns en rad fördelar med starka varumärken genom att de bidrar med 

möjligheten att sätta högre priser och således erhålla högre marginaler. Det medför även 

en möjlighet att differentiera och positionera sig från konkurrenter vilket skapar 

konkurrensfördelar på marknaden. Vidare kan starka varumärken fånga lojala kunder 

som blir återkommande tack vare att de känner en stark koppling till varumärket, de kan 

även bidra med trovärdighet vid introduktion av nya produkter/tjänster samt att kunder 

blir mer förlåtande för företagets misstag. Även tydligare fokus internt samt nöjdare 

medarbetare och möjligheten att lättare attrahera personal är någonting som starka 

varumärken kan föra med sig. Även Melin (1999, s. 19) menar att starka varumärken 

gynnar företag på så sätt att det skapar fördelar både internt och externt. På samma sätt 

som starka varumärken för med sig många fördelar kan misskötande resultera i att 

varumärket skadas (Rooney, 1995, s. 54). Att lyckas med varumärkesbyggandet beror 

på flertalet faktorer så som kundernas uppfattning av varumärket, företags resurser och 

ambitioner samt konkurrenternas agerande, men även förståelsen för att varumärken 

inte är statiska utan måste underhållas och utvecklas i takt med att företaget gör det. 

(Fischer et al., 2010, s. 823) 

 

1.2 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 
Varumärken kan beskrivas ur två perspektiv; företagets och kundernas (Nandan, 2005, 

s. 264). Det första perspektivet kallas varumärkesidentitet och tar sin utgångspunkt 

internt i företaget. Ett varumärkes identitet representerar företagets verklighet och 

skapas i företaget. Vidare är varumärkesidentitet ett sätt för företaget och varumärket att 

identifiera sig själv för att sedan förmedla detta utåt. Det andra perspektivet kallas 
varumärkesimage och tar sin utgångspunkt externt hos kunderna. Ett varumärkes image 

representerar kundernas uppfattning om varumärket. (Nandan, 2005, s. 265-268) 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen modell över varumärkets interna och externa perspektiv. 

 

Varumärkesidentitet och varumärkesimage relaterar till varandra och är båda viktiga 

delar i ett starkt varumärke (Nandan, 2005, s. 264). Den kommunikation ett företag 

Företaget 

 
Kunder   Identitet                 Image 

Varumärke 
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sänder ut om dess varumärke är baserat på varumärkesidentiteten som i sin tur uppfattas 

och tolkas av kunderna i form av varumärkesimage. Varumärkesimage skapas därmed 

genom kundernas perception av varumärket. (Nandan, 2005, s. 265-268) Uppfattningen 

om varumärket hos kunderna skapas mestadels genom marknadsföring, där företagen 

ämnar skapa en positiv varumärkesimage genom att sammanlänka varumärket med 

önskvärda associationer. Därmed beror styrkan i associationerna på hur väl företaget 

lyckats förmedla detta i den marknadsföring de har bedrivit. (Keller, Apéria & 

Georgson, 2008, s. 52) Den uppfattning de anställda har om företagets 

varumärkesidentitet kan direkt påverka kundernas bild av varumärket vid varje 

interaktion dem emellan (Davies & Chun, 2002, s. 145; Simões et al., 2005, s. 164).  

 

Nandan (2005, s. 270) menar att för att skapa varumärkeslojalitet så måste 

varumärkesidentitet och varumärkesimage vara i balans och det krävs att företag 

konsekvent förmedlar samma budskap av varumärket internt och externt. Detta då det 

kommer påverka kundernas möjlighet att känna igen och komma ihåg varumärket i 

konkurrenstäta miljöer där flera aktörer är närvarande. Ett företags varumärkes identitet 

och image kan, men behöver inte nödvändigtvis, ha ett samband mellan sig. En 

diskrepans mellan dessa beror på att företagets och varumärkets interna och externa 

delar har olika perception om varumärket. (Vercic & Vercic, 2007, s. 287) Därmed kan 

företag utsättas för problemet att varumärkesidentiteten som skapas av företaget 

eventuellt inte uppfattas på samma sätt av kunderna. Vidare innebär detta att 

varumärkets identitet och image inte överensstämmer och ett gap skapas mellan dessa 

två. Det är därmed av vikt att företag satsar på att stärka länken mellan varumärkets 

identitet och image för att således kunna skapa värde för kunden. (Nandan, 2005, s. 

276-277)  

 

Då ett gap mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen i ett företag kan uppstå 

är det av vikt att ha en tydlig identitet som sedan kan förmedlas utåt. Vi anser därför att 

ett första steg är att undersöka Låssmedens varumärkesidentitet genom de anställdas 

uppfattning. Då Låssmeden inte har någon uttalad varumärkesidentitet kommer deras 

faktiska varumärkesidentitet baseras på de anställdas gemensamma uppfattning. 

Låssmedens aktuella situation, där varumärkesidentiteten kan skilja sig åt internt bland 

de anställda, gör att risken för en missvisande bild av varumärkesimagen kan existera. 

Vi anser därmed att det är av vikt att undersöka Låssmedens varumärkesidentitet och 

inte varumärkesimage på grund av Låssmedens situation med olika interna 

uppfattningar. För att möjliggöra en grundläggande och djupgående undersökning av 

Låssmedens varumärkesidentitet kommer vi därför även att undersöka kundernas 

uppfattning av företagets interna varumärkesidentitet. Med hänsyn till Låssmedens 

förutsättningar menar vi att detta möjliggör för oss att få en komplett bild av 

varumärkesidentiteten då någon uttalad identitet inte finns att tillgå. Vidare anser vi att 

även kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten bidrar till en ökad förståelse för 

varumärkesidentiteten som helhet. Davies & Chun (2002, s. 153) menar att det intryck 

och den uppfattning kunderna har av ett företags varumärke skapas genom en 

kombination av all den interaktion och kommunikation kunderna har med företaget. Vi 

menar således att genom att även inkludera kundernas bild av Låssmedens 

varumärkesidentitet kan nyanser av varumärkesidentiteten upptäckas som inte 

Låssmeden är medveten om att kunderna uppfattat och anser. Vidare möjliggör detta en 

jämförelse mellan den faktiska varumärkesidentiteten och kundernas uppfattning av 

densamma. Eftersom Låssmeden inte konkret satsar på varumärkesbyggande och 

marknadsföring anser vi det vara av vikt att främst undersöka den interna delen, det vill 
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säga varumärkesidentiteten för att således få en förståelse för Låssmedens 

varumärkesidentitet och kundernas uppfattning om denna. Detta för att få en grundlig 

bild av varumärkesidentiteten för att underlätta Låssmedens framtida varumärkesarbete. 

 

Det finns mycket tidigare forskning som belyser relationen mellan varumärkesidentitet 

och varumärkesimage, vikten av att de överensstämmer med varandra och fördelar detta 

kan föra med sig (Nandan, 2005; Davies et. Al, 2001; De Chernatony, 1999). Det finns 

även forskning som visar på att det krävs en uttalad och klar varumärkesidentitet för att 

skapa ett starkt varumärke (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 40) och att ett företags 

identitet representerar företagets verklighet och är således en viktig del i utvecklandet av 

ett starkt varumärke (Nandan, 2005, s. 264-268). Vidare menar Aaker (2002) att det 

finns fem delar man bör ha i åtanke vid utveckling av starka varumärken; 

varumärkesidentitet, ledning av varumärkesidentitet, varumärkessystem, mätning av 

varumärkeskapital samt utveckling av en varumärkesvårdande organisation. Detta 

menar vi ytterligare stärker vårt val av att i studien undersöka uppfattningen av 

Låssmedens varumärkesidentitet, genom anställda och kunder, då detta ses som ett 

första och grundläggande steg i utvecklingen av ett starkt varumärke. Denna studie 

kommer således inte undersöka Låssmedens varumärkesimage då vi anser kundernas 

uppfattning om företagets varumärkesidentitet vara det första steget att undersöka. Vi 

ser därmed inte att begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage nödvändigtvis 

behöver följas av varandra. Därmed anser vi inte varumärkesimagen vara nödvändig att 

undersöka i detta läge, utan denna kan ses som ett senare steg i varumärkesbyggandet, 

varpå vi valt att utesluta teorier om denna i vår studie. Därmed kommer studien 

fortsättningsvis endast fokusera på teorier kring varumärkesidentitet.  

 

För att möjliggöra en undersökning av Låssmedens varumärkesidentitet är en förståelse 

för dess beståndsdelar av vikt. Utifrån den litteratur vi gått igenom har vi funnit att 

varumärkesidentitet kan utvärderas genom en kartläggning av varumärket som produkt, 

organisation, personlighet och symbol (Aaker, 2002), fysisk utformning, personlighet, 

organisationskultur, relation, reflektion och självbild (Kapferer, 2004) samt vision, 

kultur, positionering, personlighet, relation och presentation (de Chernatonys, 1999). Av 

Låssmedens kunder är uppskattningsvis 93 % (M. Järbur, personlig kommunikation, 4 

februari, 2014) business-to-business (B2B) kunder, vilket innebär att detta är deras 

största kundgrupp och därmed mest relevant att undersöka. Vidare kan Låssmeden med 

sina totalt 23 anställda och en omsättning på cirka 23 miljoner SEK (M. Järbur, 

personlig kommunikation, 4 februari, 2014) definieras som ett litet företag enligt 

European Commission (2005) riktlinjer. Utifrån den litteratur vi gått igenom finns ett 

tydligt fokus på business-to-customer (B2C), samt att många teorier kring 

varumärkesidentitet tar sin utgångspunkt i stora företag. Utifrån Låssmedens 

ovanstående förutsättningar ämnar vi tillämpa och anpassa den litteratur som finns kring 

varumärkesidentitet i en B2B och små och medelstora företag (SMF) kontext. Då 

ovanstående faktorer i många hänseenden går in i varandra samt har ett fokus på B2C 

har vi genom kompletterande teori kring B2B och SMF utformat en modell utifrån 

studiens förutsättningar. Detta resulterade i att studien ämnar grunda sig i följande 

faktorer; produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild. Vårt teoriavsnitt kommer vidare bestå av 

en sammansatt modell med ovanstående faktorer som ämnar bli vår utgångspunkt i 

studien. Valet av dessa faktorer med argument diskuteras mer ingående i vårt 

teoriavsnitt. 
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1.3 Problemformulering 
Hur skiljer sig business-to-business kundernas uppfattning om Låssmedens 

varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens faktiska varumärkesidentitet? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Vidare ämnar studien att vid ett eventuellt gap diskutera skillnaden 

samt ge rekommendationer till vad Låssmeden kan göra för att minska ett eventuellt gap 

och således skapa en enhetlig varumärkesidentitet. Studien ämnar utgå från de fem 

identifierade faktorerna produkt- och tjänsterelaterade associationer, 

varumärkespersonlighet, organisationskultur, relation samt visuell bild för att på så sätt 

täcka in alla de delar som ingår i Låssmedens varumärkesidentitet. 

1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Låssmeden anser att deras varumärke inte förmedlar vad de tillhandahåller. Företaget 

menar att somliga kunder inte är medveten om utbudet av produkter och tjänster och 

Låssmeden går därmed miste om eventuell merförsäljning. Vår studie ämnar ställa B2B 

kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten mot Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet och därmed identifiera eventuellt gap för att således ge 

rekommendationer som kan möjliggöra uppbyggandet av en starkare och mer enhetlig 

varumärkesidentitet hos Låssmeden. Det praktiska bidraget blir därmed att delge 

Låssmeden värdefull information om uppfattningen av varumärkesidentiteten för att 

sedan kunna vidta åtgärder för att stärka varumärket. 

 

Det som kommer ligga till grund för det teoretiska bidraget är utöver att undersöka de 

anställdas bild av varumärkesidentiteten även tillämpa samma teorier för att undersöka 

B2B kundernas uppfattning av densamma. Detta ger således både en intern och extern 

bild av uppfattningen av Låssmedens varumärkesidentitet. Det teoretiska bidraget är 

således att använda teorier om varumärkesidentitet för att undersöka även kundernas 

uppfattning om denna istället för att tillämpa teorier om varumärkesimage, vilket är ett 

nytt sätt att se på begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage. Detta nya sätt 

att tillämpa begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage ger en djupare 

förståelse, bredd och användningsområde för dessa teorier. Vidare anser vi oss inte 

funnit tillräcklig forskning i Sverige inom valt ämne, då stora delar av den funna teorin 

hänvisas till studier utanför Sverige. Viss litteratur i form av akademiska artiklar kring 

varumärkesidentitet går att finna, men vi anser det vara en tillräcklig avsaknad av dessa 

för att påstå att det existerar ett gap. Vi anser även att tidigare forskning inom ämnet 

inte fokuserat tillräckligt på varumärkesidentitet med fokus på B2B kunder, vilket är 

ännu ett argument till varför vår studie kommer ha ett teoretiskt bidrag. Coleman et al 

(2011, s. 1063) menar att det finns omfattande litteratur gällande varumärkesidentitet 

inom B2C, men att det däremot är begränsat med litteratur gällande varumärkesidentitet 

i en B2B kontext. Vidare finns det många obesvarade frågor inom forskningen när det 

kommer till hur SMF kan utveckla och stärka sina varumärken (Krake, 2005, s. 228). 

Således innebär detta att vår studies utgångpunkt att undersöka varumärkesidentiteten 

både internt och externt samt i en B2B och SMF kontext i Sverige kommer ha ett 

teoretiskt bidrag. 
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1.6 Begränsningar och avgränsningar 
Studien ämnar undersöka Låssmedens varumärkesidentitet internt genom de anställda 

och externt genom B2B kunderna, samt hur dessa stämmer överens med varandra.  Då 

Låssmeden inte har någon uttalad varumärkesstrategi kommer studien som tidigare 

nämnt fokusera på varumärkesidentiteten. Varumärkesimage som är det andra 

perspektivet att se på varumärken kommer således inte belysas i studien. Av 

Låssmedens kunder är uppskattningsvis 93 % (M. Järbur, personlig kommunikation, 4 

februari, 2014) B2B kunder, och således kommer privatkunder inte falla inom studiens 

ramar. Vidare innebär detta att vi fortsättningsvis kommer referera till B2B kunder som 

endast kunder. I studien har vi valt att avgränsa oss till Låssmedens befintliga kunder, 

detta motiverar vi genom att problemet företaget uppmärksammat har framkommit just i 

situationer med befintliga kunder. Studien ämnar således inte undersöka obefintliga 

kunders uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet. Det empiriska materialet 

kommer samlas in från anställda och kunder till Låssmedens huvudkontor i Umeå och 

därmed inte vid de kontor de även har i Örnsköldsvik och Lycksele. Denna avgränsning 

sker då vi anser att huvudkontoret i Umeå kommer ge oss störst bidrag till studien, detta 

då de har flest anställda samt störst kundregister. 

1.7 Företagspresentation 
Låssmeden (2014) grundades 1918 som en smides- och reparationsverkstad, men från 

50-talet utvecklades låsverksamheten och de blev huvudsakligen ett låssmedsföretag. 

Låssmeden kan därmed anses vara ett av Sveriges äldsta låssmedsföretag (Låssmeden, 

2014). Det som idag är Låssmeden grundades under 80-talet av Per Jonasson och Ulf 

Rönnberg. Låssmeden genomförde 2010 en omstrukturering i företaget och dagens 

Låssmeden bildades. Vid denna omstrukturering valdes Låssmeden som varumärke. (M. 

Järbur, personlig kommunikation, 4 februari, 2014). Låssmeden kan anses vara det 

största låssmedsföretaget i norra Sverige (Låssmeden, 2014) och omsätter idag omkring 

23 miljoner per år. Företagets kärnverksamhet är installation, service och försäljning av 

säkerhetsprodukter. (M. Järbur, personlig kommunikation, 4 februari, 2014) Låssmeden 

erbjuder låssystem, passersystem, porttelefoni, bokningssystem, värdeförvaring, larm, 

brandlarm och kameraövervakning. (Låssmeden, 2014) Martin, VD på Låssmeden, 

uppskattar att privatpersoner står för drygt 7 % (1-2 miljoner) av omsättningen, 

resterande del kommer från föreningar, offentlig verksamhet och organisationer, det vill 

säga B2B kunder. Låssmeden har gått från 4-5 anställda under 90-talet till att idag vara 

23 anställda fördelade på tre orter; Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik. (M. Järbur, 

personlig kommunikation, 4 februari, 2014) 
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2 Teoretisk metod 
I detta kapitel ämnar vi redogöra vårt val av ämne, förförståelse, hur vi ser på kunskap 

samt hur detta påverkar studiens angreppssätt. Vidare diskuteras hur vi gått tillväga vid 

insamling av sekundärkällor, våra val av teorier samt kritisk granskning av våra valda 

källor. 

 

2.1 Ämnesval 
Vi som är uppsatsförfattare läser båda Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

Service management och har ett gemensamt intresse för marknadsföring. I senare delen 

av vår utbildning har vi i huvudsak inriktat oss mot marknadsföring och management, 

med ett växande intresse för varumärken. Vi anser båda att detta koncept är komplext 

men samtidigt fascinerande då det i dagens samhälle har väldigt stor betydelse och 

inverkan på såväl företag som konsumenter. Varumärken blir alltmer aktuellt och 

företag inser alla de fördelar de kan nå vid en gedigen satsning på sitt varumärke. 

Varumärke är ett återkommande begrepp inom marknadsföring, men vi har hittills inte 

gått in på djupet inom detta ämne. Att vi inte är fullkomligt insatt i ämnet varumärke 

kan ses både som en fördel och nackdel. Dels besitter vi ingen konkret kunskap om 

ämnet sedan tidigare, men samtidigt innebär detta att vi är objektiva i ämnet samt 

nyfikna och intresserade av att lära oss mer. Vi har därmed inga förutfattade meningar 

vad gäller ämnet i stort samt den litteratur och de författare som anses vara viktiga inom 

ämnet. 

  

2.2 Förförståelse 
Omedvetet bär vi som uppsatsskrivare med oss tidigare kunskap och erfarenheter som 

kan komma att påverka hur vi ser på vår studie. Vår förförståelse kan komma att inverka 

på såväl litteratur, empiri och resultat. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 95) 

Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar att det förhållningssätt man har är ingenting 

man föds med utan det skapas utifrån en persons bakgrund, utbildning, praktiska 

erfarenheter med mera. På förhand är det svårt att avgöra hur stor inverkan vår 

förförståelse kommer ha i studien, men genom att presentera vår förförståelse nedan 

anser vi oss vara medveten om eventuella inverkningar och således kunna främja 

objektivitet i vår studie. Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 151) menar att 

förförståelse kan delas in i två former; förstahands- och andrahandsförståelse. 

Självupplevda upplevelser ses som författarnas förstahandsförståelse och kunskap 

genom teoretisk andrahandsinformation såsom tidigare utbildning ses som författarnas 

andrahandsförståelse. (Magne-Holme & Krohn-Solvang 1997, s. 151) 

 
2.2.1 Vår förstahandsförståelse 
Vi har både intern och extern erfarenhet av varumärken, både som kund och som 

anställd. Som kunder är vi i daglig kontakt med flertalet varumärken inom olika 

branscher, oavsett om vi vill det eller inte. Vanligtvis påverkar varumärken oavsiktligt 

vårt val i beslutsprocessen vid inhandling av diverse varor och tjänster. Som anställd i 

ett företag påverkar mitt handlande och beteende kundernas bild av varumärket, utan att 

vi direkt tänker på det. En nackdel med denna förförståelse kan vara att vi har 

förutfattade meningar om konceptet i såväl litteratur och empiri baserat på tidigare 

erfarenheter. Däremot anser vi att vår förförståelse är limiterad och att vi därmed 

besitter en objektiv ståndpunkt. 
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2.2.2 Vår andrahandsförståelse 
Vår andrahandsförståelse inför denna uppsats är i stort sett likadan då vi båda läst 

samma kurser inom Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management 

samt studerat samma kurser vid vår utbytestermin i Frankrike. Gällande vår förkunskap 

till varumärken har vi varit i kontakt med konceptet under kurser inom 

företagsekonomi. Vi har däremot inte läst några kurser specifikt inriktade mot 

varumärken. Vi anser därmed att en fördjupning inom ämnet vore både intressant och 

lärorikt. Vidare innebär denna begränsade kunskap att vi inte besitter kännedom om 

framstående författare inom ämnet, vilket innebär att vi måste genomföra en mer 

gedigen litteratursökning för att säkerställa att vår litteratur är pålitlig och tillämpbar. 

Däremot anser vi oss besitta förmågan att ta till oss innehåll ur artiklar och litteratur då 

detta är ett krav som följer alla kurser på civilekonomprogrammet samt att vi har 

erfarenhet av uppsatsskrivande på B-nivå. 

 

2.3 Verklighetssyn 
Vid uppstarten av en empirisk studie bör forskarna fundera kring vilken syn på 

omvärlden de har samt hur detta synsätt kan påverka studien (Saunders, 2012, s. 128-

129). Enligt Bryman (2012, s. 35-36) bör forskarna ta ontologiska frågeställningar i 

beaktning för att fastställa hur omvärlden skall betraktas. Ontologi kan sammanfattas 

som synsättet forskarna har på verkligheten, där de två huvudsakliga synsätten är 

objektivism samt konstruktionism/subjektivism (Saunders, 2012, s. 130). 

 

Objektivism medför att författarna utgår från att sociala företeelser och deras betydelse 

inte beror av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Saunders (2012, s. 131) menar att 

objektivism representeras av att studien är självständig från social påverkan. Utifrån 

företagets problembakgrund samt den definierade problemformuleringen och syftet, 

ämnar vi i den mån vi kan vara objektiva i vår empiriska datainsamling samt vid 

analysen av resultatet. Vi besitter därmed en objektiv verklighetssyn. Magne-Holme & 

Krohn-Solvang (1997, s. 151) menar att forskare inte är eller kan vara helt värdeneutrala 

och objektiva. Detta är vi medvetna om, men anser att på grund av vår vetskap kan vi 

minimera risken att det påverkar studien. För att till största möjliga mån säkerställa 

objektivism vid vår datainsamling ämnar vi använda väl utformade frågor. Detta ämnar 

vi kringgå genom att basera frågorna i teori samt utesluta ledande frågor eller frågor 

som vi själva vill ha svar på. Vi anser att vi genom dessa åtgärder kan säkerställa att vi 

som sociala aktörer inte påverkar utfallet av studien och besitter därmed inte ett 

konstruktionistiskt/subjektivistiskt synsätt. Konstruktionism/subjektivism går ut på att 

sociala företeelser och deras mening är någonting som ständigt påverkas, skapas och 

revideras av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 37).  

 

2.4 Kunskapssyn  
Forskare bör även även fundera kring vilken syn denna har på kunskap samt vad som 

kan anses vara acceptabel kunskap (Saunders, 2012, s. 132). Nedan diskuteras 

ståndpunkterna positivism samt hermeneutik. En kunskapsteoretisk ståndpunkt är 

positivism vilket innebär att forskaren använder sig av naturvetenskapliga metoder för 

att studera den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 30). Den positivistiska 

ståndpunkten innebär att forskningen genomförs utan egna värderingar från forskarna, i 

så stor utsträckning som möjligt (Saunders, 2012, s. 134). I vår studie ska vi jämföra 

kundernas uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet, som definieras utifrån de anställda. Således har vi en positivistisk 

ståndpunkt då vi ämnar kartlägga den objektiva verkligheten utan några egna 
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värderingar eller strävan efter en djupare förståelse. Detta motiveras vidare genom att 

Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar att positivismen söker finna förklaring i den 

objektiva verkligheten och studier av den typen är vanligtvis av deskriptiv och/eller 

förklarande karaktär. 

 

Hermeneutik används i forskningen för att förklara mänskligt beteende eller för att 

skapa förståelse för människors beteende (Bryman, 2011, s. 32). Johansson Lindfors 

(1993, s. 44-46) menar att forskning med en hermeneutisk ståndpunkt ämnar resultera i 

en djupare förståelse. Vår avsikt är inte att studera människors beteende eller få en 

djupare förståelse för anledningen till deras val. Därmed anser vi oss inte tillämpa en 

hermeneutisk ståndpunkt. 

 

2.5 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen i en studie innebär hur forskarna närmar sig den empiriska 

verkligheten, vilket kan ses som föremålen för forskningen (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 54). En studie kan vara uppbyggd med syfte att antingen testa en teori eller utveckla 

en teori. Den förstnämnda kännetecknar en deduktiv ansats, medan den senare 

kännetecknar en induktiv ansats. (Saunders, 2012, s. 48) 

 

En deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån kunskap eller teori inom ett visst 

område gör en empirisk granskning utifrån en eller flera hypoteser (Bryman, 2011, s. 

26). Om en studie drivs av teorin och ämnar testa tidigare teori i datainsamlingen, anses 

studien ha en deduktiv ansats (Saunders, 2012, s. 48). Enkelt uttryckt innebär en 

deduktiv ansats att forskningen går från teori till empiri (Johansson Lindfors, 1993, s. 

55). Vi ämnar använda befintlig forskning och relevanta teorier som grund för att 

undersöka kundernas uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet, definierad utifrån 

de anställda. Eftersom vårt syfte därmed är att jämföra befintlig teori med verkligheten, 

anser vi oss ha en deduktiv ansats. Valet av att anta en deduktiv ansats motiveras vidare 

genom att Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar att deduktion i regel hör samman 

med en objektiv verklighetsuppfattning samt en positivistisk kunskapssyn, vilket vi i 

denna studie utgår från.  Ett induktivt angreppssätt innebär att forskningen resulterar i 

teori istället för att empiriskt testa den teori som finns mot verkligheten (Bryman, 2011, 

s. 28). Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar att en induktiv ansats är lämplig vid en 

hermeneutisk kunskapssyn. Om en studie är driven av datainsamlingen och ämnar 

utveckla tidigare teori, anses studien ha en induktiv ansats (Saunders, 2012, s. 48; 

Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Vår studie ämnar gå från teori till empiri och därmed 
inte utveckla tidigare teori eller generera ny teori. Vidare innebär detta att studien antar 

en deduktiv ansats, då en induktiv ansats inte passar vår studie. 

 

2.6 Forskningsstrategi 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 72) grundar sig valet av forskningsstrategi i hur 

datainsamlingen och analysen ska genomföras, där de två huvudsakliga 

tillvägagångssätten är kvantitativ eller kvalitativ metod. Bryman (2011, s. 40) menar att 

en forskningsstrategi kännetecknas av den inriktning som studien har gällande 

genomförandet. Vid valet av datainsamlingsmetod har studiens frågeställning och syfte 

tagits i beaktning för att säkerställa att vi får en så adekvat empiri som möjligt. Detta 

bekräftas av Ejlertsson (2005, s. 11) som menar att valet mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod bör grunda sig i studiens syfte och frågeställning. Studiens 

problemformulering är; “Hur skiljer sig business-to-business kundernas uppfattning om 

Låssmedens varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens faktiska 
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varumärkesidentitet?” Vi ämnar i denna studie tillämpa en kvantitativ 

forskningsstrategi. En kvantitativ metod karaktäriseras av forskning som fokuserar på 

att beskriva och förklara (Patel & Davidson, 2003, s. 14) vilket är vad vi ämnar göra. 

För att besvara vår problemformulering ämnar vi kartlägga kunderna samt de anställdas 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet, för att därefter undersöka om de skiljer 

sig åt. En fördel med en kvantitativ forskningsmetod är att det ger en bra grund för att 

beskriva en företeelse (Denscombe, 2009, s. 364; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 

1997, s. 80-81). Som nämnt i problembakgrunden har Låssmeden inte tidigare 

genomfört någon kundundersökning och det uppmärksammade problemet är således 

baserat på anställdas egna observationer. Vi anser således att det är av stor vikt att 

undersöka en så stor population som möjlig för att få en övergripande bild av 

Låssmedens varumärkesidentitet, vilket talar för att en kvantitativ forskningsstrategi bör 

nyttjas. Ytterligare en fördel med kvantitativ metod är att dess resultat kan generaliseras 

undanför den kontext den studerades inom (Denscombe, 2009, s. 364; Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997, s. 80-81). Detta är någonting vi ämnar göra i så stor utsträckning 

det är möjligt med hänsyn till studiens förutsättningar.  

 

Något förenklat menar Patel och Davidson (2003, s. 14) att det går att särskilja 

kvantitativ från kvalitativ forskning genom att kvantitativ forskning strävar efter att 

besvara frågan ”Var? Hur? Vilka?” medan kvalitativ forskning ämnar besvara frågan 

”Vad är detta?” och ”Vilka är de underliggande mönstren?”. Då syftet med studien är att 

jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med deras 

faktiska varumärkesidentitet definierad utifrån de anställda, är en kvantitativ 

forskningsstrategi av störst relevans för besvarandet av studiens problemformulering. 

Genom en kvalitativ metod ämnar forskaren istället att studera ett fenomen inifrån för 

att på så sätt skapa en djupare förståelse och en mer fullständig uppfattning av det 

fenomen man studerar (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 92). Enligt vårt syfte 

framgår att vi ämnar kartlägga kundernas uppfattning av Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet vilket således inte kräver någon fördjupad förståelse till anledningar 

bakom respondenternas bild av varumärkesidentiteten, varpå en kvantitativ 

datainsamling lämpar sig bättre än en kvalitativ. Kvantitativ forskning karaktäriseras av 

att vara formell och strukturerad, vilket innebär att forskaren besitter en hög grad av 

styrning gällande insamlingen av information (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, 

s. 81). För att besvara problemformuleringen och undersöka kunderna och de anställdas 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet krävs en strukturerad och 

standardiserad undersökning. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan de två 

respondent-grupperna vilket ytterligare styrker valet av en kvantitativ 

forskningsstrategi. 

 

2.7 Perspektiv 
Perspektiv handlar om vilken synvinkel ett problemområde ämnar studeras utifrån. 

Studiens syfte är att jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Studiens undersökningsperspektiv kommer således vara både 

anställda och kunder till Låssmeden, detta för att besvara problemformuleringen. 

Studien som helhet kommer dock anta ett företagsperspektiv. Detta då 

varumärkesidentitet tar sin utgångspunkt internt i företaget samt att resultatet ämnar 

mynna ut i rekommendationer riktade till Låssmeden.  
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2.8 Val av teorier 
Vid uppstarten av en studie är det av vikt att kritiskt granska och gå igenom litteratur 

och forskning inom området för att skapa en grund för den kommande studien 

(Saunders et al., 2012, s. 70). I vår studie har vi valt att använda oss av ett antal teorier 

som ämnar besvara problemformuleringen och uppfylla studiens syfte. Dessa teorier 

kan ses som en utgångspunkt i studien då dessa skapar en teoretisk bas inför både 

empiri och analys. Därför spelar valet av teorier en stor roll i vår studie, vilket således 

bidrar till att teorierna valts med noggrannhet för att säkerställa dess aktualitet. Grunden 

till vår teoretiska referensram har legat i teorier inom området varumärke och 

varumärkesidentitet. Vidare har detta kompletterats med teori kring B2B och SMF för 

att på så sätt anpassa teorin utifrån Låssmedens förutsättningar. Som tidigare nämnt 

ämnar vi inte undersöka varumärkesimage i denna studie, det teoretiska bidraget är 

istället att undersöka det interna (anställda) samt externa (kunder) perspektivet av 

företagets varumärkesidentitet. Därmed faller teorier kring varumärkesimage utanför 

denna studie. 

 

Varumärkesidentitet förmedlar vad företaget står för, dess avsikt samt vad som gör 

varumärket unikt och konkurrenskraftigt. De delar som varumärkesidentiteten består av 

diskuteras även, detta då de är väsentliga för att få en komplett bild. Kundernas 

uppfattning om varumärkesidentiteten anser vi är viktig att inkludera då de kan bidra 

med nyanser av varumärkesidentiteten som Låssmeden inte är medveten om att 

kunderna uppfattat eller anser. Eftersom studiens syfte är att jämföra B2B kundernas 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet, definierad utifrån de anställda, anser vi dessa teorier vara av stor 

vikt. Dessa teorier kommer utgöra grunden för jämförelsen. 

 

2.9 Litteratursökning 
 
2.9.1 Primärkällor 
I vår studie har vi valt att använda oss av en primärkälla genom en verbal intervju med 

Låssmedens VD Martin Järbur. Patel & Davidson (2003, s. 65) menar att en primärkälla 

är en förstahandsrapportering och ses som ett original av informationen. Informationen 

från intervjun ligger till grund för allmän fakta om företaget då det fanns en begränsning 

i anskaffandet av värdefull företagsinformation på hemsidan. Vi anser att denna 

information ger en bra bild av företaget då Martin Järbur är väl insatt i företaget och 

dess historia. Vi är även medvetna om att denna information är en persons åsikt och att 

detta kan ge en snedvriden bild av företaget och har därför endast använt informationen 

vid beskrivning av företaget samt bakgrunden till problemet. Däremot anser vi detta 

original av information vara pålitlig då det inte finns incitament från företagsledningen 

att ge en vinklad bild av situationen. Eftersom studiens resultat kan komma att spela en 

stor roll i företagets framtida arbete, är en sanningsenlig företagsinformation en viktig 

grund att stå på. 

 
2.9.2 Sekundärkällor 
Vi har använt oss av i huvudsak två former av sekundärkällor för att samla in och 

utforma den teoretiska referensram som skall ligga till grund för att besvara vår 

problemformulering och vårt syfte. Dessa är vetenskapliga artiklar och facklitteratur. 

Med sekundärkällor menar vi därmed vetenskapliga källor, där inte vi har samlat in 

resultatet, utan det är andra forskares insamling av en primärkälla. För att söka fram 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss av de databaser Umeå universitetsbibliotek 
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tillhandahåller, och då främst Business Source Premier (EBSCO). Vid sökandet av 

källor valde vi att så långt det var möjligt använda artiklar som blivit granskade av 

andra forskare, så kallade peer reviewed artiklar, detta för att öka trovärdigheten av 

källan. Google scholar har även använts som ett komplement vid insamlingen, men då 

endast när artikeln inte funnits tillgänglig i EBSCO vilket innebär att vi fortfarande 

anser dessa artiklar vara peer reviewed och pålitliga. De sökord vi har valt att använda 

är; varumärke, varumärkesidentitet, B2B samt SMF. Dessa sökord har använts både på 

engelska och svenska, samt kombinerats för att på så sätt vidga sökningen av litteratur. 

Vi har även funnit ytterligare artiklar som har haft betydelse för studien genom att 

granska referenslistor från andra vetenskapliga artiklar. Som ett komplement till 

sökningen gjordes även detta genom DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Anledningen till att vi sökte information där var för att finna ytterligare artiklar som vi 

inte tidigare upptäckt genom att söka på liknande studier inom området.  

 

Vid sökandet av litteratur har vi vid en första inläsning försökt bedöma artikeln utifrån 

dess relevans för studiens problemformulering och syfte. Detta har gjorts genom att läsa 

artikelns inledning och slutsats för att på så sätt få en överblick över artikelns betydelse 

för studien. Därefter har vi valt ut artiklar som på ett tillfredsställande sätt kan bidra 

med relevant information för att besvara vår problemformulering. Vi har även försökt 

behandla litteraturen båda två, detta för att fastställa att vi förstår dess bidrag samt 

minimera risken för tolkningsfel och att informationen används på ett, för 

originalförfattarens, korrekt sätt. För att ytterligare minimera risken för detta har vi vid 

behandling av betydande information även läst litteraturen flertalet gånger. Under 

arbetets gång har vi även kontinuerligt genomfört sökningar av artiklar för att 

komplettera och stärka informationen i den teoretiska referensramen. I ett försök att 

vidare visa på trovärdigheten i den teoretiska referensramen har vi använt oss av 

erkända och välciterade författare inom området varumärkesidentitet, så som Aaker, 

Kapferer samt de Chernatony. Vidare har vi i arbetet valt att använda så få citat som 

möjligt, detta för att minimera risken för att ta citaten ur sitt sammanhang. 

 

Vi har valt att använda viss facklitteratur vid insamling av vår teoretiska referensram. 

Då i huvudsak Aakers Building strong brands (2002) och Kapferers The new strategic 

brand management (2004), men dessa har inte uteslutande varit grunden till vår 

teoretiska referensram. Vi är medvetna om att dessa inte är granskade, men anser ändå 

dessa som tillförlitliga då de vid flertalet gånger blivit refererade till. Dessutom används 

vetenskapliga och peer reviewed artiklar för att komplettera och stärka upp den nämnda 

facklitteraturen för att bidra med mer tillförlitlighet. Vi har även använt oss av 

facklitteratur vid insamling av vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter för att 

fastställa och styrka våra val av hur forskningsprocessen i sin helhet skall genomföras. 

För att säkerställa att den information vi samlat in visar helheten, är korrekt samt 

möjliggör att vi kan genomföra vår studie, har vi valt att använda oss av flera källor, så 

som Trosts Enkätboken (2012), Ejlertssons Enkäten i praktiken en handbok i 

enkätmetodik (2005), Johansson Lindfors Att utveckla kunskap: Om metodologiska och 

andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (1993) samt Svennings 

Metodboken (2003). 

 

I samband med vår litteratursökning framkom att tidigare forskning kring 

varumärkesidentitet främst tagit sin utgångspunkt i B2C samt ett fokus på stora företag. 

Vid vår litteratursökning fann vi tre framstående författare som publicerat modeller 

inom området varumärkesidentitet, med fokus på B2C, som vi ämnar utgå från. Genom 
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att studera dessa teorier ämnar vi att finna de mest framträdande elementen som ingår i 

ett företags varumärkesidentitet och kommer därmed utgå från dessa för att sedan 

värdera huruvida dessa är väsentliga även i en B2B och SMF kontext samt hur dessa i 

så fall kan appliceras. Dessa teorier är valda på grund av att dessa författare och deras 

verk ofta blivit refererad till och deras teorier flertalet gånger setts som utgångspunkt i 

forskning kring varumärkesidentitet. I studiens teoriavsnitt diskuteras dessa teorier mer 

ingående. 

  
2.9.3 Kritik av sekundärkällor 
Som författare är det av vikt att förhålla sig kritisk till val av källor (Johansson Lindfors, 

1993, s. 87; Patel & Davidson, 2003, s. 64). Källkritik kan förklaras som en samling 

metodregler forskare använder för att undersöka vad som är sant eller inte (Thurén, 

2005, s. 9). För att fastställa att vi förhåller oss kritisk till de källor vi väljer ut samt att 

vi använder dem på ett korrekt sätt har vi valt att basera våra val utifrån ett antal 

kriterier. Dessa kriterier har vi valt utifrån en kombination av ett antal faktorer som förts 

fram av Alvesson & Sköldberg (2008), Johansson Lindfors (1993) samt Thurén (2005). 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar bland annat att äkthetskritik, samtidighetskritik 

samt tendenskritik bör tas i beaktning. Johansson Lindfors (1993) betonar vikten av 

ursprung, den empiriska grundens betydelse samt aktualitet när man skall förhålla sig 

kritisk till källor. Thurén (2005) menar avslutningsvis att äkthet, tidssamhet, oberoende 

samt tendensfrihet är principer som bör uppmärksammas vid bedömning av källkritik. 

Nedan kommer vi redogöra för dessa kriterier samt diskutera kring hur vi har tagit 

hänsyn till dessa vid sökning och användning av källor.   

 

Alvesson & Sköldberg (2008, s. 235) menar att äkthetskriteriet innebär en utvärdering 

av huruvida resultatet av en källa är äkta eller inte. Äkthet har även förts fram av Thurén 

(2005, s. 13) som en viktig källkritisk princip att ha i åtanke vid värdering av källor. 

Med äkthet menar Thurén (2005, s. 13) att “källan ska vara det den utger sig för att 

vara”. Alvesson & Sköldberg (2008, s. 227) menar vidare att en “källa vars äkthet inte 

är säker är inte värd något”. Vi anser att vi levt upp till detta kriterium genom att i så 

hög grad som möjligt använda oss av vetenskapliga artiklar. I de fall vi inte gjort detta 

har vi gjort bedömningen att källan ändå är trovärdig och att resultatet är äkta baserat på 

att källan har blivit citerad flertalet gånger i andra vetenskapliga artiklar. Vidare har vi i 

största möjliga mån även använt oss av vetenskapliga artiklar som blivit peer reviewed 

och på så vis även blivit granskade av andra författare som gjort bedömningen att källan 

är äkta.   

 

Johansson Lindfors (1993, s. 88) kriterium om ursprung refererar till användandet av 

första- eller andrahandskällor vid teoriuppbyggandet. Enligt Alvesson & Sköldberg 

(2008, s. 227) är en förstahandkälla värt mer än en andrahandskälla. Detta kriterium går 

att relatera till Thuréns (2005, s. 13) källkritiska princip oberoende. Oberoendeprincipen 

refererar till att källan inte ska vara avskriven från någon annan vetenskaplig källa utan 

skall kunna “stå för sig själv” (Thurén, 2005, s. 13). Att använda andrahandskällor kan 

leda till en snedvriden bild av ursprungsförfattarens ståndpunkt och bör därför så långt 

som möjligt undvikas (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89). Om information blivit 

refererad till i flera led ökar risken för misstolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

226). För att säkerställa att vi inte feltolkat eller tagit informationen ur sitt sammanhang 

har vi i så stor utsträckning som möjligt och där det har varit genomförbart gått tillbaka 

till originalkällan för att se till att ursprungsförfattarens ståndpunkt lyfts fram. Detta kan 

fortfarande innebära att informationen blivit tagen ur sitt sammanhang då det är vår 
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tolkning av informationen vi använt. Vi som författare har försökt behandla detta genom 

att vi båda, i den mån det gått, läst igenom och tolkat källan, samt sett till att läsa hela 

artikeln för att få en mer rättvisande bild av kontexten, tonen och helheten. Samtidigt 

har vi satt upp kriterier på årtal, detta för att få tag på nyare forskning inom området, 

främst mellan åren 2000-2011. Detta har dock inte alltid varit möjligt då vi i vissa fall 

ansåg originalkällan vara mer tillförlitlig än nyare forskning. Vi har exempelvis använt 

en källa från 1988 där modellen Organizational culture inventory (OCI) presenteras 

under faktorn organisationskultur. Denna källa kan fortfarande anses trovärdig, då vi 

funnit exempel på nyare forskning som använt modellen. Exempelvis har författarna 

Xenikou och Simosi (2006) använt sig av modellen Organizational culture inventory 

(OCI) i sin artikel “Organizational culture and transformational leadership as predictors 

of business unit performance”. Vi anser personligen att dessa organisationskulturer 

fungerar även idag och att modellen fortfarande håller och är tillämpbar i en 

företagskontext.  

 

Den empiriska grundens betydelse för ett verks relevans grundar sig i användandet av 

primära och sekundära källor. En källa kan anses vara primär om forskaren själv 

genomför den empiriska grunden och sekundär om forskaren baserar sin diskussion på 

andras erfarenheter. (Johansson Lindfors, 1993, s. 89) I denna studie har vi valt att 

använda oss utav både primära och sekundära källor. Eftersom vi har en deduktiv ansats 

kommer sekundära källor utgöra basen för vår teoretiska referensram. Vi kommer 

därefter testa detta mot verkligheten genom att genomföra vår egna empiriska 

undersökning, och därmed samla in primära källor, för att på så sätt besvara vår 

problemformulering. 

 

Ytterligare ett källkritiskt kriterium är samtidighetskritik som tas upp av Alvesson & 

Sköldberg (2008, s. 235). En källa som nyligen publicerats är värd mer som 

informationsgivare än en mindre nypublicerad källa (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

227). Detta går att relatera till Thurén (2005, s. 13) som tar upp tidsamhet som en 

källkritisk princip. Med detta menas att ju längre tid det gått från det att källan 

upprättades desto större skäl finns det att tvivla på källans trovärdighet. På grund av 

detta har vi försökt rikta in oss på den senaste forskningen inom området vid 

utformandet av den teoretiska referensramen. Samtidigt kan detta även ställas i relation 

till Johansson Lindfors (1993, s. 89) som menar att ett kriterium vid bedömning av 

källors trovärdighet är aktualitet. Vilket innebär att även om det inom forskningen är 

väsentligt att finna det senaste inom området så bör detta inte ske på bekostnad av 

gamla och värdefulla forskningsbidrag (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90). Detta har 

vi haft i åtanke genom att noggrant söka igenom forskningsområdet. Vi skapade 

därigenom en bild av vilka författare som är framstående inom området och vilka som 

vid flertalet tillfällen blivit citerade på grund av sitt bidrag inom området. Därefter har 

vi utvärderat vilka källor som vi anser är de bästa att använda i avseende till detta 

kriterium.  Som nämnt ovan har vi varit noggrann med att gå tillbaka till 

ursprungskällor men även lagt ett fokus på ny forskning, vilket vi anser gjort att vi haft 

båda kriterierna i åtanke vid utformandet av den teoretiska referensramen. 

 

Slutligen menar Alvesson & Sköldberg (2008, s. 235) att tendenskritik ifrågasätter 

författaren av källans möjliga bias och om detta kan ha påverkat dennes tolkningar. 

Detta går att relatera till Thuréns (2005, s. 13) princip om tendensfrihet som på liknande 

sätt innebär att man ska fråga sig huruvida författaren kan ha fört fram med en skev bild 

av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. 
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Detta anser vi har varit svårt att bedöma och avgöra huruvida kriteriet har uppfyllts eller 

ej. Med detta sagt vill vi ändå poängtera att vi inte funnit någonting som tyder på att de 

källor vi använt inte lever upp till kriteriet. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel ämnar vi presentera tidigare forskning vi anser vara relevant för 

studien. Detta teorikapitel kommer utgöra grunden för kommande empiriska 

datainsamling. Först presenteras konceptet varumärke, för att vidare diskutera 

varumärkesidentitet, vad det är och vad det består av. Kapitlet mynnar sedan ut i en 

specifik modell för studien med hänsyn till fem identifierade faktorer som kan 

appliceras i en B2B och SMF kontext. För att få en så gedigen och lättförståelig 

litteratur som möjligt, har vi delat in teorin i rubriker utefter ovanstående delområden. 

 

3.1 Varumärke 
Ett varumärke karaktäriseras av kraven att de ska kunna särskilja produkter och tjänster 

från andra på marknaden, samt kunna framställas grafiskt (Melin, 1999, s. 29). 

Varumärkens betydelse har blivit allt viktigare då det idag är ett vedertaget uttryck som 

används flitigt i många sammanhang (Melin, 1999, s. 15) det har även blivit 

uppmärksammat i nästintill alla industrier, detta beror på den utökning av 

valmöjligheter som kunder utsätts för, både lokalt men även globalt (Kotler & 

Pfoertsch, 2007, s. 358). Varumärkesbyggande har fått ett allt större fokus bland 

företagens strategier och har hamnat högt upp på prioriteringslistan (Hoeffler & Keller 

2003, s. 421). Davies & Chun (2002, s. 144) menar att det finns en skillnad mellan 

produkters och företags varumärken. Det förstnämnda behöver endast tilltala kunder 

som köper och använder produkten, det senare måste attrahera en rad intressenter som 

skiljer sig från varandra, till exempel kunder, men även leverantörer, anställda och 

potentiella medarbetare som alla kan uppfatta varumärket på olika sätt. (Davies & Chun, 

2002, s. 144) 

 

Med hjälp av en varumärkesidentitet kan företag bygga upp ett starkt varumärke som 

skiljer sig från konkurrenterna. Därmed kan ett varumärke ses som en stark 

konkurrensfördel, då den kan möjliggöra en dominerande position på marknaden. 

Utifrån konsumentens perspektiv kan ett starkt och välkänt varumärke reducera 

eventuell risk vid inhandling av en produkt eller tjänst. (Melin, 1999, s. 38-41) Ett starkt 

varumärke tenderar även att fånga lojala kunder som blir återkommande tack vare att de 

känner en stark koppling till varumärket. (Fischer et al. 2010, s. 823; Kotler & 

Pfoertsch, 2007, s. 358) Vidare menar Horan et al. (2011, s. 114) att ett starkt 

varumärke skapar konkurrensfördelar, ger ett ökat värde och kundlojalitet. “In the 21st 

century, branding will ultimately be the only unique differentiatior between 

companies.” (Fortune Magazine refererad i Melin, 1999, s. 15).  

 

Enligt Melin (1999, s. 44) bör ett varumärke tolkas ur både ett internt och externt 

perspektiv. Det interna perspektivet består av varumärkesinnehavaren medan det 

externa perspektivet består av konsumenten (Melin, 1999, s. 44). Det interna 

perspektivet benämns som varumärkesidentiteten och det externa perspektivet som 

varumärkesimagen. Varumärkesidentiteten representerar företagets verklighet och 

skapas i företaget och är vidare ett sätt för företaget och varumärket att identifiera sig 

själv. Varumärkesimagen tar sin utgångspunkt externt hos kunderna. Ett varumärkes 

image representerar kundernas uppfattning om varumärket. (Nandan, 2005, s. 265-268) 

Varumärkesidentitet och varumärkesimage relaterar till varandra och är båda viktiga 

delar i ett starkt varumärke (Nandan, 2005, s. 264). Den kommunikation ett företag 

sänder ut om dess varumärke är baserat på varumärkesidentiteten som i sin tur uppfattas 
och tolkas av kunderna i form av varumärkesimage. Varumärkesimage skapas därmed 

genom kundernas perception av varumärket. (Nandan, 2005, s. 265-268)  
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Figur 2. Egen modell över varumärkets interna och externa perspektiv.  

 

Som tidigare nämnt har inte Låssmeden någon uttalad varumärkesstrategi. Därmed 

anser vi det vara ett första steg att undersöka Låssmedens varumärkesidentitet både 

internt och externt. Den faktiska varumärkesidentiteten definieras utifrån de anställa, för 

att sedan undersökas externt genom kundernas uppfattning om denna. Vi anser att man 

kan se uppbyggandet av starka varumärken likt ett kontinuum som tar sin utgångspunkt 

internt genom varumärkesidentitet för att sedan avslutas externt genom 

varumärkesimage. Vår studies utgångspunkt att undersöka varumärkesidentiteten 

externt genom kundernas uppfattning kan därmed ses som ett försteg till 

varumärkesimagen, men kan således inte definieras som varumärkesimage. Som 

tidigare nämnt framgick i den inledande intervjun att anställdas uppfattning troddes 

skilja sig åt, någon uttalad varumärkesidentitet fanns inte samt en brist på 

varumärkesbyggande och marknadsföring existerade. Utifrån följande förutsättningar 

ansåg vi det vara av störst intresse att undersöka både anställdas och kunders bild av den 

interna varumärkesidentiteten, vilket även är studiens främsta teoretiska bidrag. Som 

tidigare nämnt, menar Aaker (2002) att det finns fem delar man bör ha i åtanke vid 

utveckling av starka varumärken; varumärkesidentitet, ledning av varumärkesidentitet, 

varumärkessystem, mätning av varumärkeskapital samt utveckling av en 

varumärkesvårdande organisation. I vår studie ämnar vi gå in djupare på 

varumärkesidentiteten då denna ses som en viktig del i utveckling av ett starkt 

varumärke. Vi har därmed valt att i denna studie fokusera på den första delen, 

varumärkesidentitet, då detta ses som ett första och grundläggande steg i utvecklingen 

av ett starkt varumärke. Studien kommer således hädanefter endast behandla teorier 

kring varumärkesidentitet. 

 

3.2 Varumärkesidentitet 
 
3.2.1 Vad är varumärkesidentitet? 
En identitet kan kännetecknas som något personligt som enkelt kan kännas igen 

(Kapferer, 2004, s. 96). Detsamma gäller för en varumärkesidentitet. En 

varumärkesidentitet kan definieras som hur företaget önskar att varumärket uppfattas. 

Varumärkesidentiteten beskriver både de materiella samt immateriella karaktärsdragen 

hos varumärket och symboliserar allt som är unikt med varumärket. (Kapferer, 2004, s. 

102)  

 

”Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organization members.” 

(Aaker, 2002, s. 68) 

 

Varumärkesidentitet kan liknas med vad företaget står för samt vad som gör varumärket 

unikt i jämförelse med konkurrenterna (Melin, 1999, s. 85; Kapferer, 2004, s. 102). 

Upshaw (1995, s. 13) menar att; “the identity is the brand’s unique fingerprint which 

Företaget 

 
Kunder   Identitet                 Image 

Varumärke 
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makes it one of a kind”. Varumärkesidentitet förmedlar riktning, avsikt och mening med 

varumärket (Aaker, 2002, s. 68), det vill säga vad ett företag vill att varumärket skall stå 

för. Detta innebär att för att skapa ett starkt varumärke krävs en uttalad och klar 

varumärkesidentitet (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 40). 

 

Nandan (2005, s. 264) menar att varumärkesidentitet skapas i företaget. Vidare innebär 

detta att varumärkesidentiteten bör vara en del av företagets strategi för att kunna 

anpassa sig till förändringar i omvärlden. För att företaget ska vara konkurrenskraftig 

bör varumärkesidentiteten vara konsekvent men samtidigt utvecklas i den mån det 

behövs när identiteten börjat bli svag eller diffus. (Nandan, 2005, s. 264) 

Varumärkesidentiteten bör även byggas upp kontinuerligt för att ses som en del av 

företagets strategi (Melin, 1999, s. 85). Ett företags varumärkesidentitet ska reflektera 

företagets strategi och dess villighet att investera i varumärket för att möjliggöra att 

leverera de löften man gett kunderna (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 13). Aaker 

(2002, s. 340) anser att för att uppnå varumärkets fulla potential krävs att 

varumärkesidentiteten antar ett brett perspektiv i företaget, att man antar ett strategiskt 

angreppssätt istället för ett taktiskt och att fokus på varumärkesbyggandet bör ligga 

både internt såväl som externt. Alla som är involverade i skapandet av ett varumärke 

ska vara kapabel att uttala företagets varumärkesidentitet. Vidare menar författarna att 

om detta saknas riskerar varumärket att inte uppnå sin fulla potential samt öppnar upp 

möjligheter för konkurrenter att ta marknadsandelar. (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 

40) 

 

För att skapa en effektiv varumärkesidentitet krävs en förståelse för kunderna, 

differentiering från konkurrenterna samt att denne representerar vad företaget kan och 

vill göra över tid (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 27). Vidare menar Aaker (2002, s. 

35) att för att lyckas med varumärkesbyggandet krävs det en förståelse för hur man 

utvecklar en varumärkesidentitet, det vill säga veta vad varumärket står för och på ett 

effektivt sätt uttrycka denna identitet. Genom en stark varumärkesidentitet som är 

övergripande och lättförståelig samt som upplevs på likvärdigt sätt av kunderna kan 

förtroendet för varumärket stärkas och därmed möjliggöra en differentiering av 

varumärket gentemot konkurrenterna (Aaker, 2002, s. 35). Företag bör därmed etablera 

en klar och konsekvent varumärkesidentitet som genom kommunikation kan 

kombineras med varumärkesattribut och på så sätt bli mer lättbegripliga för kunderna 

(Ghodeswar, 2008, s. 5). 

 

3.3 Litteratur kring varumärkesidentitet 
Som tidigare nämnt, ämnar vi utgå från tre modeller med fokus på B2C, samtliga från 

framstående författare, för att sedan tillämpa dessa i en B2B och SMF kontext. Den 

första är Aakers (2002) modell om kärnidentitet och utvidgad identitet med tolv 

dimensioner inom de fyra perspektiven; varumärket som en produkt, en organisation, 

en personlighet och en symbol. Den andra är Kapferers (2004) modell om varumärkets 

identitetsprisma med de sex aspekterna fysisk utformning, personlighet, 

organisationskultur, relation, reflektion och självbild. Den tredje modellen är de 

Chernatonys (1999) modell kring varumärkesidentitet uppbyggd av de sex 

komponenterna vision, kultur, positionering, personlighet, relation och presentation. 

 

Den första modellen är utvecklad av Aaker (2002, s. 78) som menar att för att underlätta 

säkerställandet av strukturen och djupet på ett företags varumärkesidentitet bör hänsyn 

tas till varumärket som en produkt, en organisation, en personlighet och en symbol. 
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Syftet med dessa perspektiv är att underlätta för företaget att ta i beaktning varumärkets 

olika element och mönster som i sin tur kan möjliggöra en tydlig, berikad och 

särskiljande identitet. (Aaker, 2002, s. 78) Aaker (2002, s. 78) menar vidare att samtliga 

av dessa perspektiv inte behöver användas, men att företag bör ha samtliga i åtanke vid 

utformandet av vad man vill att varumärket skall stå för i kundens medvetande. 

Varumärket som en produkt refererar till att varumärkesidentiteten kan framkalla 

produkt relaterade associationer som direkt påverkar kundernas val (Aaker, 2002, s. 78). 

Varumärkesidentiteten kan även baseras på organisationen bakom varumärket, det vill 

säga på värderingar, kultur, människor, tillgångar och kunskap som tillsammans 

påverkar hur varumärket uppfattas (Aaker, 2002, s. 115). Varumärke som en 

personlighet förmedlar varumärkesidentiteten som om det vore en person (Aaker, 2002, 

s. 83). Varumärket som en symbol kan bidra med en struktur och ett sammanhang till 

varumärkesidentiteten som underlättar för kunden att känna igen och komma ihåg 

varumärket (Aaker, 2002, s. 84). 

 

Den andra modellen är utvecklad av Kapferer (2004, s. 107) som menar att en 

varumärkesidentitet kan beskrivas med hjälp av ett prisma som består av sex aspekter; 

fysisk utformning, personlighet, organisationskultur, relation, reflektion och självbild. 

Dessa sex aspekter definierar varumärkesidentiteten samt kan användas för att utveckla 

varumärkesidentiteten vid eventuella begränsningar. Varumärkesidentitets prisma härrör 

från faktumet att varumärken besitter förmågan att förmedla, då varumärken endast kan 

existera om det kommuniceras. Den fysiska utformningen består av det konkreta 

varumärket med fysiska aspekter som representerar varumärkets egenskaper. Ett 

varumärkes personlighet beskriver “vilken typ av person den vore om den var en 

människa”. Ett vanligt förekommande sätt att bygga upp ett varumärkes personlighet är 

genom att använda en talesperson som sedan associeras till varumärket. Varje 

varumärke har en kultur och denna är källan till varumärkets önskvärda effekt. 

Organisationskulturen spelar en viktig roll när varumärken ska differentiera sig från sina 

konkurrenter. Ett varumärke kan ses ha en relation till målgruppen då det kan 

kännetecknas som ett utbyte mellan personer, framförallt inom serviceföretag. Ett 

varumärke bygger upp en reflektion eller bild av konsumenten. Varumärket blir därmed 

förknippat med en viss typ av konsumenter. Varumärket bör stämma överens med 

konsumenternas självbild och försöka leva upp till konsumenternas uppfattning om sig 

själv. (Kapferer, 2004, s. 107-111)  

 

Den tredje modellen är utvecklad av de Chernatony (1999) som menar att 

komponenterna i en varumärkesidentitet är vision, kultur, positionering, personlighet, 

relation och presentation. Ett varumärkes vision ger en tydlig bild över direktioner och 

vad varumärket vill nå. Kulturen hos ett varumärke kan anses bestå av exempelvis 

anställdas värderingar och är ett tillvägagångssätt för att nå varumärkets vision. Nästa 

steg är att positionera varumärket utifrån visionen samt grundvärderingarna som 

varumärket har. Varumärkets personlighet förmedlar vad som är igenkänningsbart med 

varumärket och bör blandas med anställdas beteende. När varumärkets personlighet är 

definierad, skapas en relation utifrån olika interaktioner. När ovanstående steg är 

genomförda, bör varumärkets presentation identifieras för att locka intressenter. (de 

Chernatony, 1999, s. 166-169) 

 

Dessa dimensioner har värderats utifrån likheter och skillnader i dess utformning och 

innehåll, vilket resulterade i att vi fann att vissa dimensioner tar upp samma aspekter av 

vad varumärkesidentitet består av. Dessa är produkt, personlighet, kultur, relation samt 
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visuell bild. Vi har tagit detta i beaktning och anser därmed att dessa är viktiga 

beståndsdelar i en varumärkesidentitet.  

 

Dimensioner Aaker (2002) Kapferer (2004) de Chernatony 

(1999) 

Produkt X x (fysisk 

utformning) 

 

Personlighet x  x x 

Kultur x (organisation) x x 

Relation  x x 

Visuell bild x (symbol) x (fysisk 

utformning) 

 

Reflektion  x  

Självbild  x  

Vision   x 

Positionering   x 

Presentation   x 

Tabell 1. Litteratur kring varumärkesidentitet.  

    
3.3.1 Karaktärsdrag i business-to-business (B2B) företag  
Kotler & Pfoertsch (2007, s. 357) menar att ett vanligt missförstånd som uppstår i 

företag som verkar inom B2B är att hävda att varumärkesbyggande endast är viktigt 

inom B2C verksamhet, detta rättfärdigas genom åsikten att de verkar inom så kallade 

specialmarknader där kunderna naturligt känner till vad de och konkurrenterna 

tillhandahåller. Enligt Kotler & Pfoertsch (2007, s. 358) är syftet med 

varumärkesbyggande detsamma i ett B2C och B2B kontext, nämligen att möjliggöra för 

identifikation av produkter, service och företag i sig, men även att differentieras mot 

andra aktörer på marknaden. Många B2B företag har uppmärksammat att starka 

varumärken kan vara en särskilt värdefull resurs i dagens konkurrensutsatta miljö (Leek 

& Christodoulides, 2011, s. 830). Anledningen till att varumärken är särskilt viktigt i en 

B2B kontext är att B2B kunder påverkas mer av företagets rykte vid köpprocessen än 

B2C kunder gör (Aspara & Tikkanen, 2008, s. 44; Roberts & Merrilees, 2007, s. 410). 

Vidare fungerar varumärket i B2B företag som förtroendeingivande och 

riskreducerande för kunderna (Roberts & Merrilees, 2007, s. 414). Andra fördelar B2B 

företag förknippar med ett starkt varumärke är en hög uppfattad kvalitet, igenkännande, 

möjlighet till marknadsledande positioner samt en differentierad position på marknaden 

(Michell et al., 2001, s. 424). 

 

Starka varumärken utvecklas över tid (Nandan, 2005, s. 270) och innebär således en 

långsiktig investering. Dessvärre är många B2B företag inte villiga att i dagens 

konkurrensutsatta marknad ta sådana långsiktiga åtaganden då de ofta sker på bekostnad 

av kortsiktig lönsamhet. (Leek & Christodoulides, 2011, s. 831) Kotler & Pfoertsch 

(2007, s. 361) menar att för att vara framgångsrik inom en B2B verksamhet krävs ett 

holistisk varumärkesbyggande som innefattar alla delar i företaget. Vidare bör företag 

som verkar inom B2B och vill bygga starka varumärken lägga fokus på att leverera en 

hög kvalitet på servicen de tillhandahåller. Detta då kvaliteten på utförandet av servicen 

är en avgörande faktor vid utvärdering av inställning till varumärken. Vidare är 

inställningen till varumärket av avgörande betydelse för om kunderna stannar kvar eller 
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inte. (Roberts & Merrilees, 2007, s. 415) 

 

Coleman et al (2011, s. 1063) menar att det finns omfattande litteratur gällande 

varumärkesidentitet inom B2C, men att det däremot är begränsat med litteratur i en B2B 

kontext. Författarna har således utvecklat en som är tillämpbar i en B2B kontext. Skalan 

består av fem dimensioner: Fokus på anställda och kunder, företagets visuella identitet, 

varumärkets personlighet, konsekvent kommunikation och HR initiativ. Med fokus på 

anställda och kunder menas att företag behandlar alla anställda som en väsentlig och 

viktig del av organisationen, men även att de anställda levererar en hög nivå på service 

och kvalitet till kunderna. Företagets visuella identitet innefattar vikten av att tillämpa 

symbolen som en del av företaget och vad det står för, samt att den visuella identiteten 

används för att underlätta igenkännandet av företaget. Ett företags varumärkes 

personlighet bör vara lätt för kunderna att beskriva och bör förmedla positiva 

associationer. Dimensionen konsekvent kommunikation innefattar att de som är 

ansvariga för marknadsföringen i företaget känner till styrkor och svagheter med 

väsentliga kommunikationsverktyg samt att all kommunikation förmedlar samma 

konsekventa budskap till samtliga intressenter. Den sista dimensionen HR initiativ 

innefattar upprättandet av program för att utveckla den kompetens som är nödvändig för 

att förbättra de långvariga relationerna till kunderna samt att företag regelbundet 

utvärderar de anställdas prestation. (Coleman et al., 2011, s. 1068) Flertalet utav dessa 

faktorer går att återfinna i teori kring varumärkesidentitet med fokus på B2C (Aakers, 

2002; Kapferers, 2004; de Chernatonys, 1999).   

 
3.3.2 Karaktärsdrag i små och medelstora företag (SMF) 
Den forskning som bedrivs inom varumärkesbyggande och ledning fokuserar i stor 

utsträckning på stora globala företag, trots att det är en betydande skillnad på de resurser 

SMF har att tillgå för att investera i varumärket om man sätter det i relation till stora 

företag (Krake, 2005, s. 228). Låssmeden är, som vi tidigare nämnt, med sina totalt 23 

anställda och en omsättning på cirka 23 miljoner SEK (M. Järbur, personlig 

kommunikation, 4 februari, 2014) enligt European Commisson ett litet företag. 

European Commission (2005) definieras ett litet företag som de med mindre än 50 

anställda och en omsättning på mindre eller lika med 10 miljoner euro, vilket motsvarar 

cirka 88.3 miljoner SEK (valuta, 2014). Vidare innebär detta att Låssmeden har 

begränsade resurser och därmed inte lika stora chanser att konkurrera på samma 

marknad som större företag. De begränsade resurserna minskar även chanserna för 

Låssmeden att satsa på varumärkesbyggande. 

 

Varumärkesbyggande i SMF är en kritiskt viktig aspekt på grund av att varumärken 

möjliggör för företag att förmedla saker om sig själv som inte den dagliga kontakten 

med kunder kan göra (Ankomah Opoku et al., 2007, s. 362). Tidigare forskning visar på 

att i SMF är uppfattningen att man arbetar med att stärka varumärket, men att detta inte 

är inkluderat i det dagliga eller veckoliga arbetet, vilket innebär att i många företag har 

det inte en hög prioritet (Krake, 2005, s. 230). Vidare ligger ansvaret många gånger på 

chefsnivå (Abimbola & Vallaster, 2007, s. 343;  Krake, 2005, s. 230) vilket innebär att 

de anställda inte är involverad i stärkandet av varumärket. Cheferna i SMF har ofta lite 

kännedom om stärkandet av varumärke, dess fördelar samt hur detta skall genomföras. 

Det har även visat sig att detta arbete inte diskuterats eller kommuniceras ner i 

organisationen när det väl genomförs. Forskningen visar även att det som karaktäriserar 

varumärket är många gånger inte detsamma som det som karaktäriserar företaget och 

vad de tillhandahåller. (Krake, 2005, s. 230) Krake (2005, s. 232) menar däremot att för 
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att bygga starka varumärken i ett SMF krävs att hela organisationen delar ansvaret för 

varumärkesbyggandet och att detta är någonting man gör tillsammans. 

 

På kort sikt ligger ofta SMF:s fokus på försäljning och att generera vinst, detta för att 

kunna fortsätta driva verksamheten. Många SMF upplever att de inte har tillräckligt 

med tid och resurser för att utföra varumärkes aktiviteter. Detta leder till att företag 

istället fokuserar på den dagliga verksamheten och på så sätt antar ett kortsiktigt fokus, 

vilket i sin tur resulterar i att upprättandet och utvecklingen av en långsiktig 

varumärkesstrategi blir svår att uppnå. (Wong & Merrilees, 2005, s. 156-157) I ett SMF 

är oftast resurserna och budgeten begränsade i jämförelse med större företag, vilket kan 

leda till mindre fokus på varumärkesbyggande. Men framgångsrika SMF är ofta villiga 

att investera pengar i varumärkesbyggande då de ser alla fördelar det kan medföra. 

(Horan et al., 2011, s. 115) De begränsade resurser SMF har påverkar även 

varumärkesbyggandet då de måste utforma en strategi för att uppnå de mål företaget har 

och på ett effektivt sätt kommunicera varumärket (Krake, 2005, s. 234). 

 

Abimbola & Vallaster (2007, s. 342) menar att små företag besitter ett flertal fördelar 

som underlättar för varumärket, varumärkesidentitet och anseendebyggandet att 

sammanfogas och förmedla samma sak. Vidare menar författarna att ju bättre man kan 

sammanfoga dessa tre desto mer framgångsrikt blir varumärkesbyggandet (Abimbola & 

Vallaster, 2007, s. 342). SMF besitter marknadsföringsfördelar i form av möjlighet till 

snabba beslut, korta ledtider samt flexibilitet (Krake, 2005, s. 231). Å ena sidan har 

SMF en mer flexibel struktur än stora företag vilket gör beslut lättare att fatta och 

implementera. Å andra sidan har stora företag mer finansiella resurser och resurser i 

form av kunskap för att genomföra varumärkesbyggande aktiviteter inom företaget. 

(Abimbola & Vallaster, 2007, s. 343) 

 

3.4 Varumärkesidentitet med hänsyn till B2B och SMF 
Som tidigare nämnt framkom genom litteraturgenomgången att dimensionerna produkt, 

personlighet, kultur, relation samt visuell bild var återkommande i litteraturen kring 

varumärkesidentitet. Vi har kartlagt och värderat dessa dimensioner utifrån likheter och 

skillnader samt huruvida de är tillämpbara i vår studie. Utifrån teorin presenterad i tabell 

1 fann vi att personlighet, kultur och relation tog upp liknande aspekter av 

varumärkesidentiteten.  Vidare fann vi att Kapferers (2004) aspekt fysisk utformning 

gick att relatera till Aakers (2002)  perspektiv produkt samt symbol. Enligt Kapferer 

(2004) består fysisk utformning både av det fysiska varumärket (logotypen) men även 
de produktattribut som är förknippade med varumärket. För att utvärdera huruvida de är 

tillämpbara i vår studie har vi tagit i beaktning vad som karaktäriserar B2B och SMF 

med avseende på generella aspekter men även med koppling till varumärken och 

varumärkesidentitet. Utifrån den teori som finns kring B2B och SMF fann vi att 

följande dimensioner även var tillämpbara i den kontexten. Vidare valde vi att utvärdera 

de andra dimensionerna som vi fann i teorin. Kapferer (2004) menar att reflektion samt 

självbild är två dimensioner i en varumärkesidentitet. Dessa två dimensioner är främst 

förknippade med en reflektion eller bild av en viss typ av konsument samt 

konsumentens uppfattning om sig själv. Vi anser därmed att dessa dimensioner inte är 

tillämpbara i en B2B kontext då beslutsprocessen är mer rationell än emotionell. Vidare 

tar de Chernatony (1999) upp dimensionerna presentation samt positionering som en del 

av varumärkesidentiteten. Detta gör även Coleman et al. (2011) i form av konsekvent 

kommunikation. Dessa tre dimensioner kan alla relateras till kommunikation och 

marknadsföring av varumärkesidentiteten. Vi anser därmed att dessa dimensioner ligger 
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utanför studiens ramar då en fullständig undersökning av detta skulle bli omfattande och 

ta fokus från vår problemformulering och vårt syfte, kommunikation är således 

ingenting vi kommer ta i beaktning i studien. Vidare menar de Chernatony (1999) att 

vision kan ses som dimensioner i en varumärkesidentitet. Vi har valt att bortse från ett 

varumärkes vision med anledning av att SMF ofta inte har de resurser som krävs för att 

utarbeta och tillämpa en varumärkesstrategi enligt de kriterier de Chernatony tar upp. 

Coleman et al. (2011) tar upp HR initiativ som en viktig del av varumärkesidentitet. Vi 

har dock valt att inte ta med denna dimension då SMF ofta avsaknar en separat HR 

avdelning och de resurser det innebär.  

 

Vi har därmed länkat samman vissa till nya faktorer samt bortsett från vissa. Med 

utgångspunkt från vår problemformulering och syfte samt studiens förutsättningar har vi 

valt att utgå från följande faktorer; produkt- och tjänsterelaterade associationer, 

varumärkespersonlighet, organisationskultur, relation samt visuell bild. Nedan ämnar 

vi diskutera de valda faktorerna mer ingående.  

 
3.4.1 Produkt- och tjänsterelaterade associationer 
Produkt- och tjänsterelaterade associationer till varumärket är en viktig del av 

varumärkesidentiteten, detta på grund av att de produkter eller tjänster ett företag 

tillhandahåller fungerar som en direkt länk till varumärkesvalet (Aaker, 2002, s. 78-79). 

 

Ett företags produkt- och tjänsteutbud avger en bild av vilka produkter eller tjänster som 

associeras med varumärket. Avsikten med att skapa en stark länk mellan produkten- 

eller tjänsten och varumärket är att få kunderna att tänka på varumärket då en viss 

produkt/tjänstekategori nämns. (Aaker, 2002, s. 78) Produktattribut kan genom de 

funktionella och ibland även emotionella fördelar det genererar skapa kunderbjudanden 

som erbjuder någonting extra eller någonting mer fördelaktigt för kunden. (Aaker, 2002, 

s. 80) Varumärkets fysik kan liknas med dess bas samt det värde som adderas till 

varumärket i form av påtagliga beståndsdelar så som produktattribut. Dessa delar kan 

ses som konkreta kännetecken som uppstår i det undermedvetna när varumärket nämns. 

(Kapferer, 2004, s. 107-108)  

 

Varumärkesbyggandet i ett SMF påverkas av marknaden, de produkter och tjänster 

företaget tillhandahåller samt konkurrenterna och dess storlek. I relation till stora 

företag är SMF mer beroende av marknaden och hur den ser ut då de inte på samma sätt 

kan påverka den. (Krake, 2005, s. 234) Ett vanligt förekommande missförstånd som 

Kotler & Pfoertsch (2007, s. 358) lyfter fram är att varumärkesbyggande i B2B 

verksamhet är verkningslöst på grund av att varumärke endast är ett namn och/eller en 

logga, vilket de tydligt motsäger sig. Författarna menar att utöver namn och/eller logga 

innefattar även ett varumärke känslor, association och erfarenheter till produkten, 

tjänsten, varumärket och företaget (Kotler & Pfoertsch, 2007, s. 358).  
 
3.4.2 Varumärkespersonlighet 
Ett varumärkes personlighet beskriver “vilken typ av person den vore om den var en 

människa” (Aaker, 2002, s. 83; Kapferer, 2004, s. 108). Företag bör fråga sig själv 

vilken typ av varumärkespersonlighet de vill utveckla (Coleman et al. 2011, s. 1069). 

Ett varumärkes personlighet kan kännetecknas av dess styrka och unikhet i samband 

med kundernas associationer med varumärket. Varumärkets personlighet bör framgå 

tydligt och det är av vikt att kunderna enkelt kan identifiera den. (Coleman et al. 2011, 

s. 1066, 1068) De Chernatony (1999, s. 168) menar att ett företags grundvärderingar 
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påverkar varumärkespersonligheten. Med hjälp av personligheten blir varumärket 

igenkänningsbart. En viktig aspekt i varumärkespersonligheten är att denna blandas med 

de anställdas beteende. (de Chernatony, 1999, s. 168) Aaker (2002, s. 83) menar att 

genom att se varumärket som en personlighet kan man uppnå en mer innehållsrik och 

intresseväckande varumärkesidentitet än om man istället fokuserar på produktattribut 

som ett sätt att uttrycka sin identitet. Aaker (2002, s. 83) menar att ett företags 

personlighet på ett flertal sätt kan skapa ett starkare varumärke. För det första, kan det 

fungera självuppfyllande och bidra till att kunder kan uttrycka sin egen personlighet. 

För det andra, kan det påverka relationen kunderna har till varumärket. För det tredje, 

kan en varumärkespersonlighet underlätta kommunikationen av produktattribut och på 

så sätt bidra till de funktionella fördelarna kunden upplever. (Aaker, 2002, s. 83-84) 

 

Ett vanligt förekommande sätt att bygga upp ett varumärkes personlighet är genom att 

använda en talesperson som sedan associeras till varumärket (Kapferer, 2004, s. 108). I 

SMF är ansvaret för varumärket ofta förankrat i grundaren, ägaren eller VD:n som 

innehar en nyckelposition i företaget och fungerar ofta som en förebild i företaget 

(Abimbola & Vallaster, 2007, s. 343).  

 

Aaker (1997, s. 351) har identifierat fem dimensioner inom varumärkespersonlighet. 

Dessa kallas “the big five” och består av; uppriktig, kompetent, spännande, sofistikerad 

och robust. Dessa kan användas som ett sätt att utvärdera vilken personlighet som 

stämmer bäst överens på en varumärkesidentitet. (Aaker, 2002, s. 150) Herbst & Merz 

(2011, s. 1072-1073) menar att även B2B företag gynnas av att utveckla en distinkt 

varumärkesposition genom att definiera varumärkets personlighet. Författarna 

poängterar dock att Aakers (1997) personlighets skala är utvecklad för 

konsumentmarknader och att de transaktioner som sker på den industriella marknaden 

generellt skiljer sig från konsumentmarknader. De varor och tjänster som säljs på 

industriella marknader representeras av lösningar på problem och avser att tillfredsställa 

ett visst behov (Herbst & Merz, 2011, s. 1073). Herbst & Merz (2011, s. 1076) studie 

resulterade i slutsatsen att Aakers (1997) personlighets skala inte är lämplig för att 

beskriva varumärkes personligheter i industri sektorn. Med detta i åtanke har Herbst & 

Merz (2011) utvecklat en industriell varumärkes personlighetsskala som ett verktyg för 

B2B företag att använda vid utformandet och positioneringen av varumärket. Skalan 

delas in i tre dimensioner; prestation, känslomässig och trovärdig. Skalan inkluderar 

både funktionella och emotionella associationer till varumärket då detta har blivit av allt 

större vikt på grund av den ökade konkurrensen på industriella marknader. Prestations 

dimensionen refererar till köparens funktionella och problemorienterade krav i 

beslutsprocessen. Medan dimensionerna känslomässig och trovärdig refererar till de 

emotionella aspekterna i beslutsprocessen som skiljer företag från dess konkurrenter. 

(Herbst & Merz, 2011, s. 1078)  

 

  

Prestation Presterande (professionella, hårt arbetande, intelligenta, utbildade) 

Kompetenta (erfarna, noggranna, rationella, problem-orienterade) 

Ledande (innovativa, kreativa) 

Känslomässig Spännande (unga, trendiga, vågade) 

Charmiga (glad, uppmuntrande) 

Trovärdig Uppriktiga (äkta, ärliga, pålitliga, trovärdiga) 

Tabell 2. Varumärkespersonlighet. Vår översättning. (Herbst & Merz, 2011, s. 1078) 
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Vi har valt att använda oss av Herbst & Merz (2011) industriella varumärkes 

personlighetsskala och inte Aakers (1997) varumärkes personlighets skala, detta då den 

föregående är utvecklad för just B2B företag och därmed mer lämpad för vår studie.  

       
3.4.3 Organisationskultur 
Organisationskulturen kommunicerar ut mot kund vad företaget står för samt vad som 

genomsyrar organisationen. Varumärket bör hämta inspiration från 

organisationskulturens värderingar. Organisationskulturen är den del av Kapferers 

(2004) varumärkesidentitets prisma som har störst påverkan på företagets förmåga att 

särskilja sig genom att hänvisa till företagets värderingar och ursprung. (Kapferer, 2004, 

s. 108-109) Därmed spelar organisationskulturen en viktig roll när varumärken ska 

differentiera sig från sina konkurrenter (Kapferer, 2004, s. 108-109), det möjliggör även 

att skapa konkurrensfördelar då det är svårt att härma och ta efter (Aaker, 2002, s. 83). 

Detta tas även upp av Aaker (2002, s. 82) som menar att genom att se varumärket som 

en organisation fokuserar man på de organisationsattribut som särskiljer företaget. 

Dessa attribut skapas av människor, kultur och värderingar i företag. 

Organisationsattribut kan bidra till att skapa värde för kunden då associationer så som 

kundfokus, miljömedvetenhet, lokalt fokus med mera kan innebära emotionell och 

självuppfyllande fördelar för kunderna. (Aaker, 2002, s. 82) 

 

Organisationskulturen hjälper varumärket att nå sin vision. Kulturen kan anses bestå av 

anställdas värderingar samt deras mentala bild av varumärket och dess kultur. Dessa 

värderingar kan med fördel mätas för att undersöka om de överensstämmer med övriga 

anställdas värderingar och därmed undersöka om värderingar inom företaget stödjer 

varandra. (de Chernatony, 1999, s. 167) Anställdas roll och den interna 

organisationskulturen är viktiga delar i ett varumärkesbyggande i ett SMF. Om ett SMF 

vill satsa på att utvecklas, bör en struktur byggas upp där organisationskulturen får ett 

huvudfokus för att kunna bygga varumärket på ett effektivt sätt. (Horan et al., 2011, s. 

115)  

 

Michell et al. (2001, s. 423) menar att det är av vikt för B2B företag att definiera 

företagets värderingar. Dessa värderingar kan sedan fungera som riktlinjer för företaget 

att arbeta efter och påverkar därmed de associationer man har till varumärket. Genom 

att koppla samman företagets kärnvärderingar med varumärkets värderingar kan 

varumärket fungera som en beskyddare och konkurrensfördel, en enare för att brygga 

organisationskulturella olikheter och en förespråkare som kan fungera som en enhet för 

kundernas uppfattning om varumärket. (Michell et al., 2001, s. 423) 

 

För att mäta organisationskulturen i ett företag är ett av de vanligaste medlen att 

använda verktyget Organizational culture inventory (OCI). Denna metod används för 

att mäta normer och förväntningar i ett företag. (Cooke & Rousseau, 1988, s. 245) Tolv 

olika stilar av organisationskultur är identifierade; hjälpsam, anslutande, godkännande, 

konventionell, beroende, undvikande, oppositionell, befogenhet, konkurrenskraftig, 

kompetens, prestation och självförverkligande.  (Cooke & Rousseau, 1988, s. 258-259) 
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Hjälpsam Kultur där anställda hjälper och stöttar varandra att utvecklas. 

Anslutande Kultur med vänskapliga relationer där känslor och tankar delas. 

Godkännande Kultur där konflikter undviks och acceptans är viktig. 

Konventionell Kultur där företaget är byråkratiskt kontrollerad och anställda 

följer policys och regler. 

Beroende Kultur med hierarkisk indelning där centraliserade beslut 

bestämmer vad som förväntas av den anställde. 

Undvikande Kultur där företaget inte belönar framgång men inte heller 

straffar misstag. 

Oppositionell Kultur där kritisk framtoning uppmuntras genom att vara 

ifrågasättande och svår att imponera på. 

Befogenhet Kultur där anställda uppmuntras och belönas till att ta beslut 

och eget ansvar. 

Konkurrenskraftig Kultur där konkurrens belönas och anställda arbetar hellre mot 

varandra istället för i grupp. 

Kompetent Kultur där hårt arbete och perfektionism belönas och anställda 

känner att de måste undvika att göra misstag. 

Prestation Kultur där anställda som sätter och uppnår egna mål belönas. 

Självförverkligande Kultur där kreativitet, kvalitet och uppfyllande av mål belönas 

och anställda uppmuntras att utvecklas och trivas på 

arbetsplatsen. 

Tabell 3. Organisationskultur. Vår översättning. (Cooke & Rousseau, 1988, s. 258-259) 

 
3.4.4 Relation 
Relationen är en del av interaktionerna mellan varumärket och kunderna (de 

Chernatony, 1999, s. 169). Varumärkesidentiteten bör därmed skapa olika relationer 

mellan varumärket och kunderna (Melin, 1999, s. 87). En relation kan skapas med hjälp 

av ökad kontakt och förtrolighet med företaget (Grönroos, 2008, s. 308-309). Vidare 

innebär detta att antalet gånger kunder anlitat företaget kan påverka relationen dem 

emellan. En relations betydelse när det kommer till en varumärkesidentitet är särskilt 

viktig i ett serviceföretag. En service är immateriell vilket således leder till att mer vikt 

bör läggas på relationer. Relationen definierar beteendet som de flesta identifierar med 

varumärket. (Kapferer, 2004, s. 109-110)  

 

När ett varumärkes personlighet är definierad utvecklas relationer utifrån värderingarna 

i varumärkespersonligheten. Relationen är en del av interaktionerna mellan varumärket 

och kunderna. Anställda har en aktiv roll i samband med relationer varumärket har till 

sina kunder. (de Chernatony, 1999, s. 169) Anställda kan därmed ses som en väsentlig 

del av företaget och bör bli behandlade därefter för att kunna hjälpa och uppfylla 

kundernas behov (Coleman et al. 2011, s. 1068-1069). Det är av vikt att de anställdas 

beteende på ett konsekvent sätt stämmer överens med företagets varumärkesidentitet. 

Detta handlar inte bara om att representera sig själv, utan även att kunna identifiera sig 

med varumärket, engagera sig känslomässigt och besitta en motivation att involvera sig 

i varumärkesstrategin genom den direkta interaktionen med kunderna. (Baumgartha & 

Schmidt, 2010, s. 1250) Vid ett varumärkesbyggande i ett SMF är det viktigt att hela 

organisationen med alla anställda är involverade och inte bara anställda på 

ledarskapsnivå, därför spelar anställda en extra viktig roll i ett SMF. (Horan et al., 2011, 

s. 115) 
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Relationer anses vara särskilt viktiga i en B2B kontext. Företag med B2B kunder har 

ofta få, men betydande relationer till sina kunder. Relationer till kunderna kan ses som 

företagets största tillgång då dessa ofta har större värde än själva transaktionen. (Ford & 

Håkansson, 2006, s. 250) I en B2B kontext har det blivit viktigare att upprätthålla färre 

men nära och personliga relationer med sina kunder (Gil-Saura et al., 2009, s. 593) detta 

då B2B företag kännetecknas av att ha få men stora kunder i jämförelse med B2C 

företag (Leek & Christodoulides, 2011, s. 830). Både företaget och B2B kunderna kan 

dra fördelar från en nära och hållbar relation genom ökad kommunikation och vinster på 

lång sikt. Relationen kan även bidra till möjligheter att växa och utvecklas. (Gil-Saura et 

al., 2009, s. 593, 605) Kundernas förväntningar på företaget samt den kvalitet på service 

de får, baseras mycket på företagets aktiviteter. Vid utvecklingen av B2B varumärken är 

kvaliteten och kompetensen vid utförandet av tjänster samt en harmonisk relation till 

kunderna av vikt. (Roberts & Merrilees, 2007, s. 410) 

 

Gil-Saura et al. (2009, s. 593) presenterar hur värde i en relation, förtroende, åtagande, 

tillfredsställelse och lojalitet definieras och relaterar till varandra i en B2B kontext. 

Värde i relationen innebär huruvida parterna kan dra nytta av en relation mellan 

varandra, samt om kunderna upplever att de är nöjda med service och bemötande från 

företaget. Förtroende i en relation innebär huruvida parterna känner att de kan lita på 

varandra och tror att de får positiva utkomster från relationen. Anställdas åtagande 

handlar om huruvida de anstränger sig för att upprätthålla de existerande 

kundrelationerna. Tillfredsställelse handlar om huruvida kunderna anser deras 

förväntningar stämma överens med deras erfarenheter i mötet med företaget. Kundernas 

lojalitet till företaget kan ses som en viktig konkurrensfördel eftersom denna lojalitet 

ofta resulterar i ömsesidiga fördelar. (Gil-Saura et al., 2009, s. 594-597) 

 
3.4.5 Visuell bild 
Den fysiska utformningen består av det konkreta varumärket med fysiska aspekter som 

representerar varumärkets egenskaper. För att definiera ett varumärkes fysiska aspekter 

bör man besvara frågorna; “vad är det konkreta varumärket?”, “vad gör varumärket?” 

och “hur ser varumärket ut?” (Kapferer, 2004, s. 107). Logotypen och den visuella 

identiteten hjälper företaget att bli igenkänningsbart. Företaget bör därför ställa frågan 

hur de kan använda deras logotyp och annan visuell identitet som en del av hela 

varumärkesidentiteten. (Coleman et al. 2011, s. 1068-1069) Vidare menar Aaker (2002, 

s. 84) att en stark symbol kan bidra med en struktur och ett sammanhang till 

varumärkesidentiteten som underlättar för kunden att känna igen och komma ihåg 

varumärket. Aaker (2002, s. 84) betonar framförallt tre typer av symboler, nämligen 

visuell bild, metaforer samt varumärkestraditioner. En stark visuell bild kan fånga upp 

och stärka varumärkesidentiteten då kopplingen mellan symbolen och de delar som 

ingår i identiteten tillsammans byggs upp över tid. Genom att involvera metaforer som 

representerar funktionella, emotionella eller självuppfyllande fördelar till ett varumärkes 

symbol kan företag stärka det ytterligare. Vidare kan varumärkestraditioner representera 

kärnan i varumärket. (Aaker, 2002, s. 84-85) SMF begränsar ofta sitt fokus på 

varumärkesbyggande till reklam, varumärket och/eller logotypen och har därmed en 

snäv tolkning på vad varumärkesbyggande innefattar (Wong & Merrilees, 2005, s. 157). 

Varumärkesnamnet kan även ses som en del av den fysiska utformningen av 

varumärket. Varumärkets namn är av stor betydelse vid uppbyggandet av ett starkt 

varumärke och kan därmed ses som varumärkets viktigaste kännetecken (Melin, 1999, 

s. 88). Melin (1999, s. 91) menar att ett bra varumärkesnamn ska vara enkelt, unikt, 
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suggestivt samt juridiskt skyddsbart. Gällande ett företags varumärkesnamn menar 

Aaker (1992, s. 199) att valet har stor påverkan på företagets framtida utökning av 

verksamheten. Dock kan valet av ett varumärkesnamn ses som en paradox. Att koppla 

varumärkesnamnet till en kärnprodukt eller tjänst i företaget har både en positiv och 

negativ sida. Å ena sidan kan detta varumärkesnamn öka medvetenheten till just detta 

produkt- och tjänsteutbud. Å andra sidan innebär detta varumärkesnamn en risk vid en 

eventuell framtida utökning av verksamheten. (Aaker 1992, s. 199) Ett specificerat 

varumärkesnamn, som hänvisar tillbaka till produkter och tjänster som företaget 

tillhandahåller, blir begränsade till just dessa produkter och tjänster. Ett ospecificerat 

varumärkesnamn däremot, som inte hänvisar tillbaka till produkter eller tjänster som 

företaget tillhandahåller, blir inte begränsad i samma utsträckning utan kan lättare 

tillämpas till vilken produkt- eller tjänstekategori som helst. (Kohli et al. 2005, s. 1507) 

Strategier gällande varumärkesnamn används i stor utstäckning av B2B företag och 

anses ge många fördelar samt vara en viktig bidragande faktor till företags framgång 

(Michell et al., 2001, s. 424, 423). B2B företag har en positiv syn gällande de effekter 

ett varumärkesnamn kan föra med sig. De mest positiva effekterna ett varumärkesnamn 

för med sig är produkt identitet, framgång på marknaden samt betydande företags 

tillgång. (Michell et al., 2001, s. 420) 

 

3.5 Modell för studien 
Studiens syfte är att jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Vidare ämnar studien att vid ett eventuellt gap däremellan diskutera 

anledningen till skillnaden samt ge rekommendationer till vad Låssmeden kan göra för 

att minska ett eventuellt gap. Studien ämnar utgå från de fem identifierade faktorerna 

produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild för att på så sätt täcka in alla de delar som 

ingår i Låssmedens varumärkesidentitet. Modellen nedan illustrerar det ramverk som 

ligger till grund för vår fortsatta studie.  
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Figur 3. Egen modell över beståndsdelar i en varumärkesidentitet. 

 

Produkt- och tjänsterelaterade associationer innebär att företagets produkter och 

tjänster är en direkt länk till varumärket. Avsikten med denna länk är att öka chanserna 

att kunderna tänker på varumärket då en viss produkt eller tjänst i dess sortiment nämns 

(Aaker, 2002, s. 78-79). Varumärkets produktattribut kan ses som konkreta kännetecken 

som uppstår i det undermedvetna när varumärket nämns (Kapferer, 2004, s. 107-108). 

 

Varumärkespersonligheten beskriver vad som gör varumärket unikt i samband med 

kundernas associationer med varumärket (Coleman et al. 2011, s. 1066). Personligheten 

ger varumärket en mer innehållsrik och intresseväckande varumärkesidentitet (Aaker 

2002, s. 83). För att mäta en varumärkespersonlighet i en B2B kontext finns en 

industriell varumärkes personlighetsskala som kan delas in i tre dimensioner; prestation, 

känslomässig och trovärdig (Herbst & Merz, 2011, s. 1078). 

 

Organisationskulturen förmedlar vad företaget står för samt vad som genomsyrar 

organisationen och spelar en viktig roll när varumärken ska differentiera sig från sina 

konkurrenter (Kapferer, 2004, s. 108-109). Organisationsattributen skapas av 

människor, kultur och värderingar i företag (Aaker, 2002, s. 82). För att mäta 

organisationskulturen i ett företag är en av de vanligaste metoderna att använda 

verktyget Organizational culture inventory (OCI). Denna metod används för att mäta 

normer och förväntningar i ett företag (Cooke & Rousseau, 1988, s. 245) och består av 

tolv olika stilar av organisationskulturer. 

 

Relation innebär att varumärkesidentiteten skapar olika relationer mellan varumärket 

och kunderna (Melin, 1999, s. 87). Relationer anses vara särskilt viktiga i B2B kontext 

då kunderna kan ses som företagets största tillgång som ofta har större värde än själva 

transaktionen (Ford & Håkansson, 2006, s. 250). Det är av vikt att de anställdas 

beteende på ett konsekvent sätt stämmer överens med företagets varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet i en 
B2B och SMF kontext 

Produkt och 
tjänsterelaterade 

associationer 

* Produkt och tjänster länk till varumärket. 

* Få kunderna att tänka på varumärket när 
produkten/tjänsten nämns. 

Varumärkes 

personlighet 

* Beskriver vad som gör varumärket unikt. 

* Prestation, känslomässig, trovärdig. 

Organisations 

kultur 

* Kultur, normer och värderingar i företaget. 

* Organizational culture inventory, 12 stilar av 
organisationskulturer. 

Relation 

* Relation mellan varumärket och kunderna. 

* Värde i en relation, förtroende, åtagande, 
tillfredsställelse och lojalitet.  

Visuell bild 
* Det konkreta varumärket. 

* Varumärkesnamn. 
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(Baumgartha & Schmidt, 2010, s. 1250). Gil-Saura et al. (2009, s. 593) presenterar hur 

värde i en relation, förtroende, åtagande, tillfredsställelse och lojalitet definieras och 

relaterar till varandra i en B2B kontext. 

 

Visuell bild är det konkreta varumärket med fysiska aspekter som representerar 

varumärkets egenskaper (Kapferer, 2004, s. 107). Varumärkets namn är av stor 

betydelse vid uppbyggandet av ett starkt varumärke och kan därmed ses som 

varumärkets viktigaste kännetecken (Melin, 1999, s. 88). Vidare menar Aaker (2002, s. 

84) att en stark symbol kan bidra med en struktur och ett sammanhang till 

varumärkesidentiteten som underlättar för kunden att känna igen och komma ihåg 

varumärket. 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en förståelse för hur vi praktiskt gått tillväga vid 

utförandet av datainsamlingen. Vi börjar med att presentera val av företag och 

respondenter. Vidare redogör vi för enkäternas konstruktion och genomförande. 

Därefter tar vi upp hur vi analyserat bortfall samt hur vi har hanterat och bearbetat 

datat. Kapitlet avslutas med kritik mot primärkällorna samt etiskt ställningstagande 

gällande studien. 

 

Syftet med studien är att jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med deras faktiska varumärkesidentitet definierad utifrån de 

anställda, samt ge rekommendationer vid ett eventuellt gap mellan dessa. Således 

tillämpar vi teorier om varumärkesidentitet i denna studie och utesluter, som tidigare 

nämnt, teorier kring varumärkesimage. Då Låssmeden som tidigare nämnt inte har en 
uttalad varumärkesidentitet har vi valt att empiriskt definiera den utifrån Låssmedens 

anställda och kunder. För att möjliggöra detta har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ datainsamlingsmetod då vi anser att denna metod lämpar sig bäst för vår 

studie. Vi kommer således anta ett beskrivande- och förklarande perspektiv vilket 

kvantitativ datainsamlingsmetod karaktäriseras av. Vi anser att genom att samla in data 

från både anställda och kunder på ett standardiserat sätt kan vi undersöka deras 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet samt ställa dessa i relation till varandra. 

På så sätt kan vi fånga nyanser av Låssmedens varumärkesidentitet genom både ett 

internt och externt perspektiv och undersöka huruvida det existerar ett gap mellan 

kundernas uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet och Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet. Att både anta ett internt och externt perspektiv på Låssmedens 

varumärkesidentitet är studiens främsta teoretiska bidrag, då kundernas uppfattning om 

företagets varumärkesidentitet inte är det traditionella sättet att se på varumärken. 

 

4.1 Urval 
 
4.1.1 Val av företag 
Vi hade båda en önskan om att få en verklighetsförankring till vår studie och att skriva 

mot ett företag kändes därför som en självklarhet. Vi valde att ställa upp två önskvärda 

kriterier vid val att företag, nämligen att företaget var ett lokalt Umeå-företag samt att 

de stod inför ett problem inom marknadsföringsområdet. Detta då vi ansåg att ett 

företag som stod inför ett problem skulle vara mer intressant och ge vår studie en mer 

praktisk nytta. Vi kontaktade ett antal Umeå-företag via mail och specificerade att vi 

gärna såg att de stod inför ett problem inom marknadsföringsområdet. Vi fick till svar 

att många av dessa inte hade den tid och de resurser som ett samarbete skulle kräva, 

men också att majoriteten inte kunde identifiera ett problem inom 

marknadsföringsområdet som vi önskade. Ett av de kontaktade företagen var 

Låssmeden, där vi fick till svar att VD:n Martin Järbur var intresserad av ett samarbete 

med oss. Vid ett första möte framkom det att företaget misstänkte att deras kunder hade 

en missvisande bild av deras varumärke och att företaget inte lyckades förmedla alla de 

produkter och tjänster som de faktiskt tillhandahåller. Med valet av företaget Låssmeden 

kunde vi därmed uppfylla de båda kriterierna vi hade vid valet av företag, nämligen ett 

lokalt Umeå-företag som stod inför ett problem inom marknadsföringsområdet. 

 
4.1.2 Val av respondenter 
Population kan definieras som den större avgränsade grupp som ämnas undersökas 

(Patel & Davidson, 2003, s. 54; Svenning, 2003, s. 102; Ejlertsson, 2005, s. 18). 
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Population kan även benämnas som samtliga enheter studien önskar få upplysningar om 

(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 181). Respondenter som ämnar svara på vår 

enkät väljs utifrån studiens urvalsram. Urvalsram, även kallad populationslista, är 

vanligen den källa där populationen finns registrerad (Trost, 2012, s. 26). Om man 

genomför en totalundersökning innebär det att hela populationen undersöks (Patel & 

Davidson, 2003, s.54; Svenning, 2003, s. 101; Ejlertsson, 2005, s. 18). Om en 

totalundersökning är för omfattande är det mer lämpligt att genomföra ett urval 

(Svenning, 2003, s. 101; Ejlertsson, 2005, s. 19). Urvalet representerar således en 

miniatyrkopia av hela populationen (Svenning, 2003, s. 101). I vår studie existerar två 

populationer då studiens syfte är att undersöka huruvida kundernas uppfattning om 

Låssmedens varumärkesidentitet skiljer sig från Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet, definierad utifrån de anställda. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka Låssmedens varumärkesidentitet både internt och externt, är kundernas 

uppfattning om företagets varumärkesidentitet av stor vikt. Den första populationen är 

således Låssmedens kunder. Gällande dessa valde vi att upprätta ett antal kriterier vid 

definieringen av populationen för att möjliggöra att den information som samlas in är 

relevant för studiens problemformulering och syfte. Dessa kriterier är: 

 

o Kunderna skall vara B2B kunder. 

o Anlitat Låssmeden i Umeå, det vill säga inte Örnsköldsvik eller Lycksele.  

o Kunden ska ha anlitat Låssmeden efter företagets omstrukturering 2010.  

o Möjlighet att tillgå kontaktperson hos kunden.  

 

Utifrån studiens avgränsningar valde vi kriterierna B2B kunder, då 93 % av Låssmedens 

kunder är företag, samt Låssmeden i Umeå, då studien är avgränsad till just detta 

kontor. Kunden ska ha anlitat Låssmeden efter 2010, eftersom det skedde en 

omstrukturering i företaget vid denna tidpunkt och dagens Låssmeden bildades med just 

Låssmeden som varumärke. För att minimera bortfall valde vi även att ha kontaktperson 

hos kunderna som ett kriterium. Vidare valde vi att inkludera samtliga kunder som föll 

under dessa kategorier och därmed inte särskilja kunder som endast anlitat Låssmeden 

ett fåtal gånger eller på motsvarande sätt anlitat Låssmeden ett flertal gånger. Detta då 

vi ville möjliggöra en så sanningsenlig bild som möjligt över Låssmedens samtliga 

kunder. Den andra populationen som ingår i studien är Låssmedens anställda. Där valde 

vi att endast ställa upp ett kriterium: 

 

o Anställd på kontoret i Umeå. 

 

Detta kriterium är som ovan nämnt uppställt då vi genomför studien på Låssmeden i 

Umeå. Vid urvalet är det viktigt att alla i populationen har lika stor chans att bli utvald 

(Svenning, 2003, s. 101; Ejlertsson, 2005, s. 19). Urvalet kan delas in i slumpmässiga 

och icke-slumpmässiga urval (Trost, 2012, s. 29). Vi har valt att använda oss av ett 

obundet slumpmässigt urval vilket enligt Trost (2012, s. 34) innebär att inget annat är 

slumpen avgör. Genom att genomföra ett slumpmässigt urval av populationen kan 

urvalet, om det genomförs på ett korrekt sätt, erhålla resultat som kan representera hela 

populationen. (Patel & Davidson, 2003, s.54; Ejlertsson, 2005, s. 19) För att kunna 

generalisera och uttala sig om en population krävs ett representativt urval, det vill säga 

att urvalet representerar en miniatyr av populationen. (Trost, 2012, s. 29; Ejlertsson, 

2005, s. 19) När det gäller relevant storlek på urvalet menar Trost (2012, s. 37) att detta 

är svårt att besvara på ett tillfredsställande sätt då det utifrån studiens förutsättningar 

måste göras en rad överväganden. Svenning (2003, s. 105) menar att urvalet 
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nödvändigtvis inte behöver hänga samman med storleken på populationen. 

 

Av Låssmeden fick vi en numrerad lista över populationen definierad utifrån de kriterier 

vi satt upp, vilket resulterade i 622 kunder. Utifrån Låssmedens resurser samt hänsyn till 

studiens syfte, metod, omfattning och tidsram valde vi i samspråk med Låssmeden att 

genomföra ett urval på 200 kunder. Detta motsvarar 32 % av populationen vilket vi 

ansåg var ett tillfredsställande urval. Begränsningen till 200 kunder var därmed baserad 

på exempelvis kostnader för postenkäten gällande utskrifter, kuvert samt porto. Det 

obundna slumpmässiga urvalet genomförs vanligtvis genom att en dator slumpmässigt 

drar urvalet från populationen (Svenning, 2003, s. 103; Ejlertsson, 2005, s. 22). Vi 

använde programmet Microsoft Excel för att ta ut 200 slumptal för att på så sätt koppla 

dessa till numreringen över populationslistan och få fram vårt urval. Ejlertsson (2005, s. 

22) menar att metoden för att framställa ett obundet slumpmässigt urval är inte det 

viktiga, utan det viktiga är faktumet att urvalet blir slumpmässigt utan påverkan från 

författarna. Vilket vi har genomfört genom användning av Microsoft Excel som listat 

slumpmässiga tal.   

 

För att definiera Låssmedens faktiska varumärkesidentitet gjordes ett urval av 

Låssmedens anställda i Umeå. På Låssmedens kontor i Umeå arbetar idag 18 anställda 

som alla fick ingå i urvalet. Vi genomförde därmed en totalundersökning då denna 

population var av hanterbar storlek för att genomföra detta. Enligt vårt syfte definierar 

vi Låssmedens varumärkesidentitet utifrån de anställda och ansåg därmed att en 

totalundersökning var nödvändig för att få en så komplett bild av varumärkesidentiteten 

som möjligt. 

 

4.2 Datainsamlingsteknik  
I vår studie har vi valt att genomföra en enkätundersökning mot både kunder och 

anställda, detta för att kunna få både ett internt och externt perspektiv på Låssmedens 

varumärkesidentitet, vilket är studiens främsta teoretiska bidrag. För att nå våra 

respondenter valde vi att dela ut enkäterna till anställda på kontoret där de arbetar, samt 

använda oss av postenkät ut till kunderna. Valet av postenkät grundar sig i att 

Låssmedens kundlista inte innehöll email-adresser, vilket således bidrog till valet av 

postenkät. Enligt Trost (2012, s. 10) kan man dela upp enkäter i två delar; postenkäter 

och gruppenkäter. Postenkäter kan anses vara den vanligaste formen av enkäter 

(Svenning, 2003, s. 121; Ejlertsson, 2005, s. 8). Postenkäten skickas till urvalet som 

sedan skickar tillbaka enkäten till forskaren i ett färdigfrankerat svarskuvert (Ejlertsson, 
2005, s. 32-33).  

 

4.3 Enkäternas konstruktion 
Trost (2012, s. 16) menar att innan en enkätundersökning genomförs är det av vikt att 

noggrant klargöra syftet med denna för att säkerställa att man får in information som är 

relevant för studiens frågeställning. Detta har vi gjort genom att låta vår teoridel ligga 

till grund för konstruktion av enkäterna, vilket även är utgångspunkten då vi antagit en 

deduktiv ansats. Vidare valde vi att använda oss av faktorer som tidigare forskning 

använt för att kartlägga våra utvalda faktorer. Återkopplingen till våra definierade 

faktorer i teorin möjliggör att vi kan säkerställa att svaren är relevanta och till nytta för 

vår studie. Vi har därmed utarbetat frågor som bidrar till att vi kan besvara vår 

frågeställning och syftar till att skapa förståelse för hur Låssmedens varumärkesidentitet 

uppfattas. Eftersom syftet med studien är att jämföra B2B kundernas uppfattning av 

Låssmedens varumärkesidentitet med deras faktiska varumärkesidentitet definierad 
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utifrån de anställda har vi valt att gå ut med två enkäter. En till kunderna och en till de 

anställda. Enkäterna har i högsta mån utformats på ett likartat sätt för att på så sätt 

möjliggöra en jämförelse samt urskilja likheter och skillnader mellan anställda och 

kunder. Detta då syftet med studien vidare är att ge rekommendationer vid ett eventuellt 

gap dessa emellan.  

 

Enkäten bör innehålla ett introduktionsbrev som informerar om syftet med enkäten samt 

utlovar anonym behandling. (Svenning, 2003, s. 121-122; Ejlertsson, 2005, s. 39) Vid 

undersökningar där individer lämnar information är det av vikt att informera om 

undersökningens syfte och vad deras medverkan innebär. Det bör även framgå att deras 

medverkan är frivillig och att uppgifterna som samlas in endast kommer användas till 

just denna undersökning. (Patel & Davidson, 2003, s.60-61; Ejlertsson, 2005, s. 41) I 

introduktionsbrevet bör det även framgå varför just denna respondent blivit utvald till 

att besvara enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 41). Den inledande texten bör börja med 

information om syftet och innehållet i studien, det är även av vikt att den är så kort som 

möjligt men samtidigt innehåller tillräckligt med information för att respondenten skall 

förstå betydelsen av deras deltagande (Trost, 2012, s. 111). Detta har vi haft i åtanke vid 

utformandet av den inledande texten. Första delen av enkäterna ut mot anställda och 

kunder bestod av en kort presentation av oss författare, syftet med studien och enkäten, 

att enkäten är frivillig och behandlas anonymt, antal frågor och tidsåtgång för att fylla i 

enkäten. I första delen ut till kund framgår även att respondenterna blivit slumpmässigt 

utvalda samt att respondenter som bidrar med en fullständigt ifylld enkät har chansen att 

vinna en respondentgåva. Vi valde att skriva våra email-adresser i slutet av 

introduktionsbrevet för att bidra respondenterna med chansen att kontakta oss vid 

eventuella oklarheter eller om de vill ta del av det slutliga resultatet. Detta bekräftas 

även av Ejlertsson (2005, s. 43) som menar att respondenterna bör ha möjligheten att ta 

kontakt med någon vid eventuella frågor kring enkäten.   

 

Trost (2012, s. 79) menar att det vid utformandet av frågor är viktigt att “en fråga 

verkligen är en fråga och inte flera frågor i en”. Frågor som kräver två svar bör 

undvikas (Svenning, 2003, s. 116; Ejlertsson, 2005, s. 61). Vid konstruktion av 

enkäterna har denna synpunkt tagits i beaktning då vi noga utformat frågorna med 

hänsyn till att vi inte har flera frågor i en. Det går att skilja mellan sak- eller faktafrågor 

och attitydfrågor. Sak- eller faktafrågor behandlar frågor om faktiska förhållanden 

medan attitydfrågor behandlar frågor om tycke och smak. (Trost, 2012, s. 65) Trost 

(2012, s. 69) menar att man i en enkät inte bör ha alltför många attitydfrågor då detta 

kan påverka respondenten negativt genom att denne tröttnar på att besvara frågorna. 

Vidare menar han att risken är att respondenten inte längre tänker efter vid besvarandet 

av frågorna om det upplevs som för många samt att denne glömmer bort 

svarsalternativen vilket även det kan leda till missvisande svar. (Trost, 2012, s. 69-70; 

Svenning, 2003, s. 122) Vår enkät bygger till största del på attitydfrågor där vi ber 

respondenterna att delge sin åsikt och uppfattning gällande Låssmedens 

varumärkesidentitet utifrån de faktorer vi definierat. Vi har vid konstruktionen av 

enkäterna försökt ha i åtanke att inte använda alltför många attitydfrågor och således 

minimerat antal frågor genom att kritiskt utvärdera huruvida de är av betydande vikt för 

studien. Vi har vidare underlättat för respondenterna att besvara enkätens attitydfrågor 

genom att använda samma skala genom stora delar av enkäterna.   

  

Enkätfrågorna kan utformas som öppna eller icke-öppna frågor, vilket innebär att 

frågorna antingen har fasta svarsalternativ eller ej (Trost, 2012, s. 72). Trost (2012, s. 
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72) avråder från användandet av öppna frågor av två anledningar, för det första är det 

tidskrävande vilket gör det svårt att behandla materialet och för det andra påverkas 

svaren av respondentens synsätt och beteende vilket gör att bortfallet kan bli stort. 

Däremot rekommenderar han användandet av en öppen och kravlös fråga i slutet av 

enkäten som ett sätt att samla in värdefulla synpunkter (Trost, 2012, s. 92). Enkäterna i 

vår studie är uppbyggda på 30 icke-öppna frågor med fasta svarsalternativ, samt en 

öppen fråga i slutet som ämnar fånga respondentens allmänna synpunkt om Låssmedens 

varumärkesidentitet. 

 

De enkäter vi utformat är i huvudsak uppbyggda med hjälp av likert-skalan. Denna 

skala innebär att respondenten antingen ska instämma eller ta avstånd från ett antal 

påståenden. Respondenten väljer mellan “instämmer helt” eller “instämmer inte alls” 

utifrån en fem- eller sjugradig skala. (Ejlertsson. 2005, s. 91; Saunders, 2012, s. 436; 

Trost, 2012, s. 167) Likertskalan möjliggör för respondenten att ange gradering av hur 

väl denne instämmer i uppställda påståenden utifrån egna preferenser (Trost, 2012, s. 

167). I vissa avseenden kan det vara av vikt att använda ett jämnt antal svarsalternativ 

för att säkerställa att respondenterna inte väljer alternativet i mitten, och därmed blir 

tvungen att ta ställning. Med utgångspunkt från vår studie anser vi inte detta vara 

nödvändigt, eftersom syftet är att jämföra kundernas och anställdas ärliga åsikt om 

Låssmedens varumärkesidentitet. Vi anser även att en del utav frågorna kan vara svåra 

att besvara och ta ställning till beroende på hur lång tid det har gått sedan köp samt hur 

återkommande man är som kund, detta gäller även för de anställda då det beroende på 

anställningstid kan vara svårt att ha en uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet. 

Därmed anser vi att respondenterna skall få tillgång till ett neutralt svarsalternativ och 

har således valt att använda ett ojämnt antal svarsalternativ.  

 

Trost (2012, s. 88) menar vidare att forskare bör undvika att använda sig av rangordning 

av företeelser vid utformning av enkätfrågor, detta då respondenter kan uppleva att de 

inte kan eller vill rangordna, samt att flera alternativ kan uppfattas som lika viktiga. 

Trots detta har vi på frågan gällande organisationskultur valt att använda oss av 

rangordning då vi anser att vi genom detta på bästa sätt får svar på frågan samt 

motverkar att respondenterna får en lång och betungande enkät att besvara. Vidare är 

det viktigt att enkätfrågorna inte är ledande samt att författarna undviker frågor som kan 

anses vara laddade (Svenning, 2003, s. 116; Ejlertsson, 2005, s. 56). Detta är ytterligare 

någonting vi har haft i åtanke vid utformandet av enkäterna. För att undvika ledande 

frågor har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av attitydfrågor i form av 

påståenden för att på så sätt låta respondenten själv utvärdera till vilken grad de tycker 

påståendet stämmer eller inte stämmer.  

 

Ejlertsson (2005, s. 41) menar att det kan vara till fördel att bidra med positiva 

konsekvenser, exempelvis utlottning av ett erbjudande för de som svarat. För att 

motivera respondenterna att delta i studien valde vi i samråd med Låssmeden att 

inkludera en utlottning av ett Yale Doorman elektroniskt dörrlås till de kunder som fyllt 

i enkäten fullständigt. Risken finns att respondenterna endast besvarar enkäten för att få 

chans att vinna gåvan och att kvaliteten på svaren då kan bli bristande (Trost, 2012, s. 

120). Vi anser dock att vi genom detta kan öka motivationen att delta i studien och på så 

sätt möjliggöra en högre svarsfrekvens. Vi är medvetna om att detta kan bidra till att 

respondenterna besvarar studien endast för att ha möjlighet att vinna och därmed bidra 

till att studiens resultat kan bli missvisande. Vi menar dock att detta minimeras genom 

att inte dela ut respondentgåvor till samtliga respondenter, då detta i högre grad skulle 
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kunna bidra till att man endast besvarar enkäten för att ta del av respondentgåvan. 

 

Hänsyn bör även tas till vilket språk som används vid utformandet av enkätfrågor, där 

detta bör anpassas så att det är begripligt för dem som skall besvara enkäten (Trost, 

2012, s. 81; Svenning, 2003, s. 116; Ejlertsson, 2005, s. 52), detta innebär vidare att 

krångliga ord och satser bör undvikas (Trost, 2012, s. 88). Vi har lagt vikt på att 

använda ett så användarvänligt och enkelt språk som möjligt vid utformandet av 

enkäterna. Ejlertsson (2005, s. 93-94) menar att enkätens layout och utformning är av 

stor betydelse för vilket intryck respondenterna får av enkäten. Vi har därför vid 

utformandet av enkäterna lagt vikt på att denne skall vara så enkel, konsekvent och 

lättförståelig som möjligt för att underlätta för respondenterna men även upprätthålla en 

hög nivå på datainsamlingen. 

 

För att vidare säkerställa en hög kvalitet på enkäterna och att frågorna var tydliga, 

uppfattades på rätt sätt samt gick att besvara valde vi att ta in utomstående åsikter 

genom kontakt med Martin Järbur, VD på Låssmeden, vår handledare samt genomföra 

ett pilottest. Detta genomfördes för att identifiera brister i enkäterna. Ett av de största 

problemen med kvantitativa undersökningar är att fasta svarsalternativ som anses 

lämpliga och passar för författarna som konstruerar enkäten kanske inte uppfattas på 

samma sätt av respondenterna (Trost, 2012, s. 76). Ejlertsson (2005, s. 35) menar att en 

pilotstudie bör utföras för att säkerställa att respondenterna tolkar frågorna på samma 

sätt som författarna. I en pilotstudie kan det även framgå brister såsom avsaknad av 

svarsalternativ (Ejlertsson, 2005, s. 35). Vi genomförde pilotstudien på nio personer i 

olika åldrar, kön och utbildningsnivå. Varje person i pilotstudien fick ta del av både 

enkäten till anställd och kund. Vid kundenkäten ombads testpersonerna föreställa sig att 

vara en kontaktperson på ett företag som är kund till ett företag i liknande bransch som 

Låssmeden. Vid enkäten till anställda ombads testpersonerna föreställa sig att de var 

anställd hos ett företag i liknande bransch som Låssmeden. De kommentarer och brister 

som uppkom av detta har vi utvärderat, undersökt och korrigerat i den mån det varit 

aktuellt och vi anser således att vi motverkat risken för insamling av bristfällig data. 

Synpunkterna från testpersonerna var värdefulla att ta i beaktning innan den slutgiltiga 

datainsamlingen. Vidare menar vi att detta skapat förutsättningar för att enkäterna skall 

vara utformade så att vi på bästa sätt kan besvara vår problemformulering. De 

korrigeringar som genomfördes var mestadels språkmässiga, men även ordningsföljden 

på en fråga samt ytterligare svarsalternativ vilket resulterade i de slutgiltiga enkäterna 

som går att finna i bilaga 1 och 2. 

 
4.3.1 Motivering till val av enkätfrågor 
Enkäterna är uppbyggda utifrån vår teoretiska referensram, och de fem faktorerna som 

vi identifierat ligger till grund för kategorisering av enkätfrågorna. De fem faktorerna är 

produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild. Faktorerna speglar således studiens 

deduktiva ansats. Utöver dessa faktorer tillkommer ytterligare två kategoriseringar av 

enkätfrågorna i inledningen och den avslutande delen av enkäterna. Majoriteten utav 

frågorna går därmed att härleda till den modell vi utformat i den teoretiska 

referensramen (se figur 1). Detta innebär vidare att vi säkerställt att samtliga delar av 

varumärkesidentiteten avspeglats i enkäternas frågor. För att säkerställa en hög kvalitet 

på studien valde vi att använda oss av faktorer som tidigare forskning använt för att 

kartlägga våra utvalda faktorer, vilket vi tagit upp i den teoretiska referensramen. 

Frågorna till anställda användes för att fastställa Låssmedens faktiska 
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varumärkesidentitet. Frågorna till kunderna användes för att undersöka om dessa har 

någon uppfattning om Låssmedens interna varumärkesidentitet och för att således kunna 

jämföra dessa uppfattningar med den faktiska varumärkesidentiteten. En skillnad mellan 

den faktiska varumärkesidentiteten och kundernas uppfattning av denna tolkar vi som 

att varumärkesidentiteten inte är tydligt förankrad i företaget och skulle således indikera 

att mer resurser behöver läggas på att definiera varumärkesidentiteten. Det är av stor 

vikt att skapa en tydligt definierad varumärkesidentitet som är väl förankrad i företaget 

och hos de anställda för att möjliggöra även en enhetlig uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet externt. Detta för att lägga grunden för uppbyggandet av ett starkt 

varumärke. Nedan följer en kort redogörelse för gruppindelningen, utformningen och 

syftet med frågorna.   

 

Antal köp/arbetad tid - Fråga 1 
Vi valde att inleda enkäten ut till kund med en fråga gällande hur många gånger de 

anlitat Låssmeden sedan 2010. På motsvarande sätt inledde vi enkäten till anställda med 

att fråga hur länge de sammanhängande arbetat på Låssmeden. Denna del av enkäten 

hade för avsikt att belysa huruvida antal gånger kunderna anlitat Låssmeden påverkade 

den uppfattning de hade gällande vilka produkter och tjänster de förknippar med 

Låssmeden, kundrelationerna samt hur lätt varumärkessymbolen är att komma ihåg och 

känna igen. Vidare ämnade vi undersöka om samband mellan sammanhängande tid för 

anställning på Låssmeden och varumärkespersonlighet samt organisationskultur går att 

finna. Dessa svar kommer således användas till att uppmärksamma om uppfattningen 

påverkas beroende på hur ofta man varit i kontakt med Låssmeden/hur länge man 

arbetat på Låssmeden. 

 

Produkt- och tjänsterelaterade associationer - Fråga 2 till 9 
I denna del av enkäterna ber vi respondenterna besvara till vilken grad de förknippar 

Låssmeden med de åtta olika produkter och tjänster de tillhandahåller. Detta belyses på 

grund av vikten av att skapa en länk mellan produkten- eller tjänsten och varumärket i 

syfte att associeras med denne, samt det uppmärksammade problem Låssmeden sett 

gällande att kunderna inte har en fullständig kännedom om deras utbud av produkter 

och tjänster. Syftet med denna fråga var att urskilja vilken/vilka produkter och tjänster 

som anses mest förknippade med företaget. Genom denna fråga kan vi även urskilja 

vilka produkter och tjänster som representerar varumärket hos kunder såväl som 

anställda. Vidare bidrar frågan med information gällande den kunskap kunderna besitter 

om företaget och därmed även deras kännedom om företagets verksamhet kontra de 

anställdas bild av densamma. 

 

Varumärkespersonlighet - Fråga 10 till 15 
Vi ansåg det vara viktigt att fånga respondenternas uppfattning gällande Låssmedens 

varumärkespersonlighet då även detta är en del av ett företags varumärkesidentitet. 

Detta gjordes utifrån att respondenterna ombads ange till vilken grad de ansåg 

prestation, känslomässig och trovärdig kännetecknar Låssmedens 

varumärkespersonlighet. Dessa tre dimensioner delas vidare upp i sex karaktärsdrag 

som presenterats tidigare i vår teoretiska referensram.  Genom att undersöka detta 

erhölls en ökad kännedom om hur Låssmeden uppfattas av både kunderna och de 

anställda. Vidare ansåg vi att genom att be kunderna gradera alla 

varumärkespersonligheter anskaffas en större inblick än om respondenterna endast 

tillfrågats om den varumärkespersonlighet de ansåg stämma bäst överens. 
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Organisationskultur - Fråga 16 
För att få en uppfattning om respondenternas bild av Låssmedens organisationskultur 

ombads de rangordna de tre organisationskulturer de bäst ansåg stämma överens med 

Låssmeden, baserat på tolv olika exempel. Utifrån teorin fann vi tolv typer av 

organisationskulturer som kan användas vid mätning av ett företags organisationskultur. 

Som tidigare nämnt bör rangordning av alternativ i enkätfrågor undvikas (Trost, 2012, s. 

88). Trots detta ansåg vi att för att ta reda på hur både kunderna och de anställda 

uppfattar organisationskulturen ville vi att de skulle tvingas ta ett beslut samt ges 

möjligheten att definiera vilka de ansåg stämde bättre överens än andra. Då vi anade att 

denna fråga skulle bli svår för kunderna att besvara valde vi att underlätta detta genom 

att inte använda tolv påståenden, där samtliga skulle graderas. Denna utformning av 

frågan hade gett oss mer information och en tydligare bild av deras uppfattning, men det 

skulle även leda till en betungande och svårbesvarad fråga. Trots att vi antog att de 

anställda skulle haft lättare att besvara frågan valde vi att använda samma utformning på 

båda enkäterna. Vidare valde vi att ha med svarsalternativet “Vi har ingen uppfattning 

om Låssmedens interna kultur”, och på så sätt ge respondenterna möjlighet att välja 

“vet ej” hellre än att besvara utan att veta och på så sätt tillhandahålla ett missvisande 

resultat, vilket också gjordes i avseende att underlätta besvarandet av enkäterna. Syftet 

med frågan var att ta reda på hur kunderna uppfattat Låssmedens interna 

organisationskultur genom deras kontakt med dem, samt hur de anställda uppfattar 

företagets organisationskultur. Genom denna fråga kan vi belysa huruvida kundernas 

uppfattning av organisationskulturen stämmer överens med Låssmedens faktiska 

organisationskultur, definierad utifrån de anställda.  

 

Relation - Fråga 17 till 25 
Vidare efterfrågades till vilken grad respondenterna ansåg sig ha en bra relation till 

Låssmeden och på motsvarande sätt till vilken grad Låssmeden ansåg sig ha en bra 

relation till kunderna. Syftet med frågan var att få en generell bild av hur kunderna och 

de anställda uppfattar Låssmedens kundrelationer. Därefter följer ett antal frågor 

gällande hur kunderna och de anställda uppfattar värdet i relationen, förtroendet, 

åtagandet, tillfredställelsen och lojaliten gentemot Låssmeden/kunderna vilket samtliga 

tagit sin utgångspunkt från vår teoretiska referensram. Vi kan således utifrån svaren dra 

slutsatser huruvida Låssmedens kundrelationer kan anses vara tillfredsställande eller 

inte genom att anta ett helhetsperspektiv av samtliga delar. 

 

Visuell bild - Fråga 26 till 29   
För att undersöka kunderna och de anställdas bild av Låssmedens visuella bild och 

varumärke ställdes frågor gällande hur lätt Låssmedens varumärkessymbol var att 

komma ihåg och känna igen. Genom dessa frågor var avsikten att respondenternas syn 

på varumärkessymbolen skulle undersökas. Detta gjordes genom att utesluta 

Låssmedens varumärke i enkäterna för att på så sätt låta respondenterna själva försöka 

dra sig till minnes hur varumärket ser ut. Vi valde istället att tillhandhålla en definition 

av varumärkessymbol, där vi betonade att detta gällde det “konkreta varumärket 

bestående av logotypen med färg, form och typsnitt”. Detta för att underlätta 

besvarandet av frågorna, förtydliga vad vi efterfrågade och skapa förutsättningar för att 

respondenterna uppfattar våra frågor på ett likvärdigt sätt. Därefter följde frågor 

gällande om respondenterna ansåg att det fanns en koppling mellan Låssmedens 

varumärkessymbol och varumärkesidentitet samt huruvida de ansåg att företagsnamnet 

förmedlade samtliga produkter och tjänster som Låssmeden tillhandahåller. Syftet var 

att utvärdera huruvida det existerar ett gap mellan vad som förmedlas i form av 
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varumärkessymbolen och Låssmedens varumärkesidentitet, vidare var syftet att 

undersöka det problem Låssmeden uppmärksammat. 

 

Avslutande uppfattning - Fråga 30 
Vi valde att avsluta enkäterna med att undersöka respondenternas generella uppfattning 

av Låssmedens varumärkesidentitet. Vi bestämde oss för att inte ha någon definition på 

begreppet då vi ansåg att respondenterna, baserat på de tidigare frågorna de besvarat, 

skulle kunna ge en övergripande bedömning av deras uppfattning. 

 

Utöver detta valde vi att ha en öppen fråga där respondenterna fick möjligheten att 

lämna ytterligare synpunkter eller åsikter gällande ämnet. 

 

4.4 Enkätundersökningens genomförande 
Då vi färdigställt de slutgiltiga enkäterna ut till kund och anställda valde vi att upprätta 

en tidsplan att förhålla oss till gällande enkätutskick och insamling av besvarade 

enkäter, samt utskick av påminnelser till de kunder som ännu inte besvarat enkäten. Vi 

valde att dela ut enkäten till anställda den 28 mars och satte upp en tidsgräns på en 

vecka för dem att hinna besvara enkäten. Vi fick hjälp av en anställd på Låssmeden för 

att löpande samla in enkäterna under veckan. Vidare bestämde vi oss för att skicka ut 

enkäten till kund samma dag, den 28 mars, men att förlänga tidsgränsen till två veckor. 

Vi valde att ha en tidsbegränsning satt redan på förhand för att se till att så många svar 

som möjligt kom in på avsatt tid. Detta bekräftas även av Ejlertsson (2005, s. 41) som 

menar att en tidsgräns bör sättas på enkäten i form av ett slutdatum för att minska risken 

att enkäten glöms bort.  

 

För att motverka att enkäten ut till kund inte besvaras och öka chanserna att den 

kommer till lämplig person har vi utifrån uppgifter från Låssmeden inkluderat 

kontaktpersonen vid utskick. Detta för att öka sannolikheten att enkäten besvaras av 

personer som är insatta och på så sätt kan ge värdefull information till studien. Vi är 

medvetna om att detta kan ses som en brist då kontaktpersonen kanske inte är den 

person som är mest insatt alternativt att denne inte längre jobbar kvar. Vi anser dock att 

på grund av att vi fått uppgifter från Låssmeden angående lämplig kontaktperson så bör 

denna risk minimeras. Vidare anser vi att svarsfrekvensen bör öka då alternativet skulle 

vara att ingen ansvarar för enkäten och att den på så sätt riskerar att glömmas bort och 

således inte besvaras. 

 
För att få kännedom om vilka som svarat men samtidigt utlova anonymitet kan 

svarskort bifogas och sedan sändas tillbaka till forskaren separat efter besvarande av 

enkäten (Svenning, 2003, s. 121-122). Vi valde att inte använda svarskort utan istället 

koda enkäterna i samband med utskicken för att spara tid i förfaringsprocessen. Kodade 

enkäter innebär att varje enkät har ett identifikationsnummer vanligtvis från ett och 

uppåt (Ejlertsson, 2005, s. 105). Denna kod hänvisar endast till enkäten, inte till någon 

specifik person (Ejlertsson, 2005, s. 106). Vi tilldelade respektive kund ett löpnummer 

på enkäten, detta gav oss möjligheten att se vilka som svarat och därmed följa upp med 

påminnelser till respondenter som ännu inte besvarat enkäten. Vid postenkäter är det en 

fördel att sända ut påminnelser till respondenterna för att öka svarsfrekvensen 

(Svenning, 2003, s. 122). Vi valde därför att efter en vecka från det att vi skickade ut 

enkäten, den 3 april, skicka ut påminnelser till kunderna. Att använda kodade enkäter 

möjliggör enligt Trost (2012, s. 112) att inte tvingas skicka ut påminnelser till samtliga 

men även att konfidentialiteten behålls. Det finns två syften med att skicka ut 
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påminnelser till de respondenter som ännu inte svarat, dessa är att uppmuntra och 

motivera besvarandet av enkäten. Det är dock av vikt att vid utskick av påminnelser inte 

uppfattas som påstridig då “...påminnelser skall vara just påminnelser”. (Trost, 2012, s. 

121) Vid utformandet av påminnelserna ämnade vi att göra den så kortfattad och lättläst 

som möjligt. Vi betonade att enkäten fortfarande är anonym och frivillig att besvara 

samt att det endast är en påminnelse för de som ännu inte besvarat, då risken finns att 

respondenternas svar och utskick av påminnelsen sammanfaller. 

 

Vidare använde vi de kodade enkäterna till att dra en vinnare i utlottningen av ett Yale 

Doorman elektroniskt dörrlås som Låssmeden bidrog med för att motivera deltagande i 

studien. Genom att använda kodade enkäter anser vi att anonymiteten i studien 

upprätthölls även fast vi som uppsatsförfattare fick tillgång till dessa uppgifter. Detta 

eftersom koden endast användes i avseende att skicka ut påminnelser samt dra en 

vinnare av respondentgåvan. Vidare hade vi inte tillgång till kodningen för respektive 

respondent när vi analyserade materialet och respondenterna har således varit anonyma i 

studien. 

 

I samband med utskick av påminnelser visade det sig att flertalet enkäter kommit i retur 

då kunderna var avflyttad från den adress vi hade att tillgå. Detta gjorde att vi valde att 

söka upp dessa kunder för att uppdatera adressuppgifterna i de fall det var möjligt. Då 

detta endast var möjligt i fåtal av fallen valde vi att återigen genomföra ett slumpmässigt 

urval för att kompensera för bortfallet. Detta resulterade i 21 nya enkätutskick. I detta 

skede gjorde vi även bedömningen att om fler enkäter skulle komma i retur skulle dessa 

bortses från studien och några ytterligare enkäter och påminnelser skulle inte skickas ut 

då tidsramen skulle göra att processen blev alltför utdragen. 

 

Totalt inkom 55 stycken besvarade enkäter från kunderna samt 16 stycken enkäter från 

de anställda och det kom således att bli denna datainsamlings totala resultat. Detta 

innebär att 24.9 % av kunderna samt 88.9 % av anställda besvarade enkäten. En 

fullständig redogörelse för insamlingen av enkäter redovisas nedan (Tabell 4). 

 

Insamlade enkäter Totalt utskick Besvarade Procent 

Kunder 221 55 24.9 % 

Anställda 18 16 88.9 % 

Tabell 4: Insamlade enkäter. 

 

4.5 Bortfall 
Ejlertsson (2005, s. 12) menar att enkätundersökningar vanligtvis kan ge ett betydande 

bortfall. Svenning (2003, s. 121-122) är av den åsikten att det finns en risk att vissa 

respondenter kommer kasta enkäten och därmed välja att inte besvara den, vilket 

resulterar i bortfall i vår studie. Efter att vi skickat ut enkäten till kunderna meddelade 

elva respondenter att de av olika anledningar inte skulle komma att besvara den. Detta 

berodde mestadels på att de endast varit i kontakt med Låssmeden ett fåtal gånger eller 

att det var alltför länge sedan för att dem skulle kunna dra sig till minnes och således 

kände att svaren skulle bli missvisande. Det förekom även fall där kontaktpersonen inte 

längre arbetade kvar på företaget. 

 

En av nackdelarna med postenkäter är att respondenter kan bli avskräckta att besvara 

enkäten, särskilt om den är av omfattande karaktär (Svenning, 2003, s. 121-122). 

Bortfall kan undvikas i största möjliga mån genom en väl förberedd och genomförd 
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enkätundersökning (Ejlertsson, 2005, s. 12). För att öka svarsfrekvensen och därmed 

minska risken för bortfall bör forskaren skicka ut påminnelser till respondenterna 

(Svenning, 2003, s. 121-122; Ejlertsson, 2005, s. 26). Vi har i vår datainsamling försökt 

minimera bortfall genom att kontrollera kvaliteten på enkäterna genom utlåtande från 

vår kontaktperson, Martin Järbur, VD på Låssmeden, vår handledare samt genomfört ett 

pilottest på nio personer. Vidare har vi, som vi nämnt ovan, skickat ut påminnelser till 

respondenterna som ännu inte svarat. 

 

En bortfallsanalys bör genomföras innan man på allvar börjar bearbeta sitt material 

(Trost, 2012, s. 147). Analys av bortfall kan enklast göras genom att jämföra sitt 

material med populationen eller det ursprungliga urvalet (Trost, 2012, s. 147). Vidare 

menar Trost (2012, s. 148) att om det är stor skillnad mellan populationen eller urvalet 

och insamlad data bör man vara försiktig med de slutsatser man drar. Som tidigare 

nämnt besvarade 24.9 % av kunderna enkäten vilket således innebär att 75.1 % av 

respondenterna i urvalet inte besvarade enkäten. Detta innebär följaktligen att resultaten 

blir svåra att generalisera och att de slutsatser och rekommendationer som kommer 

genereras görs med försiktighet, detta då svarsfrekvensen är så pass låg. Gällande 

enkäten ut till anställda erhöll vi svar från 88.9 % vilket innebär att dessa resultat är mer 

kvalificerade att representera hela populationen och Låssmeden som helhet. 

 

Svenning (2003, s. 223) menar att vid en bortfallsanalys kan bortfallet delas in i externt 

och internt bortfall. Externt bortfall består av obesvarade enkäter samt returer på grund 

av exempelvis felaktig adress. Internt bortfall innebär att respondenten medvetet eller 

omedvetet valt att inte svara på vissa frågor. Detta kan bero på respondentens ovillighet 

att besvara enkäten eller frågornas samt svarsalternativens utformning. Bortfall orsakar 

att urvalet minskar samt att resultatet kan bli snedvridet. (Svenning, 2003, s. 223-224; 

Ejlertsson, 2005, s. 25-26) Det externa bortfall vi erhållit består av de 166 enkäter ut till 

kund som ej besvarades. Efter en vecka hade vi även fått in ett antal returer på grund av 

felaktig eller inaktuell adress som vi valde att kompensera med ytterligare 21 

enkätutskick utifrån ett nytt slumpmässigt urval. Detta för att kompensera för eventuella 

returer som vi inte redan hade mottagit. Totalt inkom 18 returer efter enkätens 

slutdatum. Det externa bortfall vi fått från enkäten till anställda är betydligt mindre och 

består av två obesvarade enkäter. Det interna bortfall vi erhållit består i ett fåtal frågor 

som vi tror respondenterna glömt att besvara. Vi kan även se ett bortfall gällande fråga 

16 som gäller organisationskultur, där kunderna hade problem med att besvara frågan. 

Vi visste på förhand att denna risk fanns då frågan kan upplevas svår att besvara som 

kund då den baseras på det interna i företaget. I de fall det var möjligt har svaren ändå 

tagits med då vi anser att vi trots de olika sätten att besvara frågan ändå kunde urskilja 

kundernas uppfattning gällande Låssmedens organisationskultur. Denna fråga kommer 

därmed inte bortses från, då vi anser att misstolkningen på frågan orsakat alltför små 

skevheter i studien. Hur vi har valt att ta med de olika svaren på frågan förklaras mer 

ingående nedan. 

 

4.6 Bearbetning av kvantitativ data 
För att kunna hantera och bearbeta insamlad data på ett tillfredsställande sätt bör 

enkätsvaren kodas. Kodningen innebär att varje enkätsvar omsätts till en siffra. För att 

koda materialet och därmed omsätta enkätsvaren till siffror, används ett kodschema. 

(Svenning, 2003, s. 188-189) Då stora delar av vår enkät består av påståenden där 

respondenten ombeds gradera till vilken grad, på en skala från ett till fem, de anser 

påståendet stämma överens blev kodningen på dessa frågor även ett till fem. Vidare har 
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vi valt att koda uteblivna svar med noll. Öppna frågor bör undvikas i största möjliga 

mån då dessa är svårare att hantera vid kodningen (Svenning, 2003, s. 190; Ejlertsson, 

2005, s. 111). Då vi valt att inte ta med öppna frågor i enkäterna, utöver den avslutande 

frågan, behövdes detta ej tas i beaktning. Däremot kan även icke-öppna frågor också 

resultera i problem, exempelvis missförstånd av frågor, uteblivna svar, mänskliga fel 

och respondenternas olika tolkningar av frågorna. (Svenning, 2003, s. 189) Vid vår 

datainsamling uppmärksammades ett problem gällande fråga 16 som behandlar 

Låssmedens organisationskultur. Frågan var utformad på så sätt att respondenterna 

endast skulle rangordna tre av de tolv organisationskulturerna. Resultatet av 

datainsamlingen visade dock en stor variation gällande hur respondenterna valt att 

besvara frågan. Vissa lämnade frågan blank, vissa rangordnade alla tolv 

organisationskulturer, vissa kryssade i alternativen istället för att rangordna med siffror, 

vissa använde samma rangordning på flera alternativ och andra rangordnade 

organisationskulturerna samtidigt som de valde alternativet “Vi har ingen uppfattning 

om Låssmedens interna kultur.” Det kan i vissa avseenden vara svårt att avgöra om 

exempelvis ett uteblivet svar ska tolkas som bortfall eller inte. I största möjliga mån bör 

författarna tolka svaren och använda sig av sunt förnuft. Som sista utväg kan otydliga 

eller uteblivna svar tolkas som bortfall. (Svenning, 2003, s. 189-190) På grund av den 

relativt låga svarsfrekvensen samt det faktum att respondenterna i många fall besvarat 

frågan, om än inte enligt de instruktioner vi givit, tog vi beslutet att inkludera så många 

av svaren som möjligt genom att koda svaren som följer. Vid ett helt uteblivet svar 

valde vi att värdera varje svarsalternativ som noll. Vid svar där respondenten rangordnat 

alla alternativ använde vi de tre första rangordningarna och värderade resterande som 

noll. Vid svar där respondenten kryssat i alternativen istället för att rangordna med 

siffor valde vi att ta bort svaren och värderade dem således som noll. Vid svar där flera 

svarsalternativ fått samma rangordning valde vi att föra in de angivna siffrorna så länge 

de var rangordnade mellan ett till tre. Vid svar där både rangordning och det sista 

svarsalternativet valts, valde vi att föra in de tre första rangordningarna och bortsåg från 

resterande. Vi är medvetna om att detta kan innebära att resultatet gällande denna fråga 

är missvisande då den tolkats och besvarats på olika sätt av respondenterna. Trots detta 

anser vi att genom att tolka datat på följande sätt kan vi ändå få en relativt rättvis bild av 

Låssmedens organisationskultur detta då respondenterna besvarat frågan, om än inte på 

likvärdigt sätt. Vidare valde vi att ändra kodningen på så sätt att när respondenten svarat 

ett, det vill säga den kultur de ansåg kännetecknade Låssmeden bäst kodades det som 

tre, och på motsvarande sätt på resterande alternativ. Detta för att underlätta analysen 

genom att den kultur som får högst poäng således visar den kultur respondenterna ansåg 

känneteckna Låssmedens organisationskultur bäst. 

 

Nästa steg efter upprättandet av ett kodschema är att föra in materialet till ett 

bearbetningsprogram (Svenning, 2003, s. 188-189). Vi valde att använda oss av 

statistikprogrammet SPSS vid bearbetning av studiens insamlade data. För att anskaffa 

oss grundläggande kunskap av SPSS använde vi oss av Wahlgren (2008). I samband 

med att vi förde in datat valde vi även att tilldela varje enkät ett ID-nummer. Detta för 

att göra det möjligt att återgå till en specifik enkät vid behov (Trost, 2012, s. 128). 

Denna studie ämnar jämföra B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Vi har därmed genomfört deskriptiva analyser för att undersöka det 

insamlade datat. Detta har främst gjorts genom medelvärdes- och frekvensanalyser för 

att få fram respondenternas uppfattning och få en tydlig överblick av deras åsikter. 

Aronsson (1999, s. 108) menar att frekvensanalyser ger en sammanfattande bild och 
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presenterar utfallet i varje svarsalternativ. Utifrån den femgradiga graderingen av 

svarsalternativ hävdar vi att medelvärden som överstiger 2.5 är ett relativt högt värde 

och på motsvarande sätt är medelvärden som understiger 2.5 ett relativt lågt värde. I 

statistiska sammanhang är en liten spridning att föredra då detta ger ett bevis på att 

respondenternas svar är relativt samlade kring tyngdpunkten av fördelningen (Djurfeldt 

et al., 2010, s. 40). Vi valde därför att ta fram standardavvikelsen på samtliga frågor för 

att undersöka spridningen bland svaren i de båda respondent-grupperna. 

Standardavvikelsen anger hur mycket svaren skiljer sig från medelvärdet (Aronsson, 

1999, s. 119). Vi gjorde bedömningen att en standardavvikelse som översteg ett ansågs 

som hög och tog dessa i beaktning vid vår analys. Vidare ämnar studien undersöka 

huruvida det existerar ett gap mellan kundernas uppfattning om Låssmedens 

varumärkesidentitet och Låssmedens faktiska varumärkesidentitet, definierad utifrån de 

anställda. Vi ämnade därför att på samtliga frågor genomföra oberoende t-test för att 

fastställa om det fanns signifikant skillnad mellan respondent-grupperna. Ett t-test kan 

identifiera skillnader mellan två slumpmässiga urval (Aronsson, 1999, s. 205). Vi har i 

utvärderingen av detta valt att använda en signifikansnivå på 95 %. För att fånga 

relationer mellan olika frågor har vi även valt att genomföra korrelationsanalyser. Detta 

för att undersöka eventuella samband mellan enkätens första fråga, antal köp för kunder 

samt arbetad tid på Låssmeden för anställda, och övriga frågor i enkäten. Vid dessa 

analyser användes första frågan som den beroende variabeln, medan den oberoende 

variabeln är den fråga vi ämnar jämföra fråga ett med. Aronsson (1999, s. 153) menar 

att en korrelationsanalys används för att urskilja om samband förekommer mellan två 

variabler.  För att genomföra och skapa förståelse för ovanstående analyser tog vi även 

hjälp av Djurfeldt et al. (2010). Sammanfattningsvis har vi valt att använda oss av ett 

antal tabeller och grafer för att underlätta för läsaren och samtidigt skapa en överblick 

av resultatet. 

 

4.7 Kritik av primärkällor 
Källkritikens huvudsakliga uppgift är att bedöma källans tillförlitlighet (Thurén, 2005, 

s. 4). I vår kvantitativa studie bidrar respondenternas svar till studiens primärkälla och 

det är därmed av vikt att kritiskt granska källan. Detta innebär att det främst är 

respondenternas deltagande och svar som bör ifrågasättas genom att granska huruvida 

den insamlade informationen är tillförlitlig. Som uppsatsförfattare måste vi utvärdera 

huruvida enkäterna har besvarats av personer som besitter tillräcklig kunskap, och 

således bidragit med tillförlitlig information till vår studie. Vid utskick av enkäter till 

kunderna valde vi att inkludera kontaktperson. Detta menar vi bidrar till källans 
tillförlitlighet då denna person har haft den huvudsakliga kontakten med Låssmeden och 

kan således delge studien förstahandsinformation. Vidare kontaktade ett antal 

respondenter oss för att meddela att de av olika anledningar kände att de inte var 

kapabla att besvara enkäten på ett tillfredsställande sätt. Vi anser således att de 

respondenter som faktiskt besvarat enkäten besitter den kunskap som krävs för att 

besvara och är således tillförlitliga källor. I sin helhet anser vi således att insamlingen av 

svar från kunder och anställda har varit tillförlitliga. 

 

En kritik som kan riktas mot vår primärkälla är det faktum att de kunder som besvarat 

enkäten i olika utsträckning har varit i kontakt med Låssmeden, och således besitter 

olika kunskap gällande företaget. Detta gäller även de anställda, där vi däremot kan se 

att majoriteten arbetat på företaget i mer än sex år, och spridningen är således mindre. 

Vi menar dock att detta var ett val vi gjorde då vi ämnade undersöka Låssmedens 

samtliga kunder och anställda, utan att upprätta en gräns. Detta för att studien ämnar 
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utvärdera eventuella skillnader i uppfattning mellan kunder som kontaktat Låssmeden 

flertalet gånger gentemot dem som endast kontaktat Låssmeden ett fåtal gånger, och på 

motsvarande sätt skillnader i anställdas uppfattning beroende på antal år de arbetat på 

Låssmeden.  

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot vår primärkälla är utfallet av fråga 16, gällande 

organisationskultur, där datainsamlingen som tidigare nämnt visade på en stor variation 

gällande hur respondenterna valt att besvara frågan. Vi valde trots detta att inkludera 

frågan i studien då vi ansåg att vi trots de olika svaren kunde urskilja kunder och 

anställdas uppfattning gällande Låssmedens organisationskultur. Vi är dock medvetna 

om att detta kan ha bidragit till skevheter i studien men värderar dessa som alltför små 

för att utesluta frågan helt.  

 

4.8 Forskningsetik 
Patel & Davidson (2003, s.60) belyser vikten av att reflektera över forskningsetiska 

frågor vid genomförandet av undersökningar. För att säkerställa att studien tar hänsyn 

till etiska riktlinjer menar vetenskapsrådet att fyra begrepp inom god forskningssed bör 

tas i beaktning. Vetenskapsrådet är en myndighet med fokus på kvalitet i svensk 

forskning och vi har därmed valt att följa dessa riktlinjer. Fyra begrepp att ta i beaktning 

vid hantering av information och personuppgifter är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

samt konfidentialitet. Sekretess gäller endast sådant som faller under offentlighets- och 

sekretesslagen. Tystnadsplikt gäller endast inom vissa yrkesgrupper, exempelvis inom 

sjukvården (Gustafsson et al., 2011, s. 66-67). Utifrån ovanstående definition anser vi 

inte dessa begrepp vara tillämpbara i vår studie. Med detta i åtanke ämnar vi i denna 

studie beröra anonymitet och konfidentialitet. Anonymitet innebär att uppgifter och svar 

inte kan kopplas tillbaka till en specifik individ, vilket leder till att respondenterna är 

anonyma (Gustafsson et al., 2011, s. 67; Patel & Davidson, 2003, s. 60). Alla 

respondenter i vår studie är anonyma, detta då respondenterna aldrig uppmanas att ange 

personuppgifter, och de kodade enkäterna endast syftar underlätta hanteringen av 

utskick av påminnelser samt utlottning av respondentgåva. När detta var genomfört 

förstördes kodlistan för att säkerställa att dessa uppgifter inte kommer användas efter att 

de fyllt sitt syfte. Konfidentialitet innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av 

uppgifterna i studien och utomstående ska inte kunna identifiera de enskilda 

respondenterna (Gustafsson et al., 2011, s. 67; Ejlertsson, 2005, s. 30). Kodlistan och 

inkomna postenkäter valde vi att förvara hos Låssmeden för att säkerställa att dessa 

uppgifter inte hamnar hos någon obehörig. Ejlertsson (2005, .s 29-30) menar att det 
förutom konfidentialitet finns även tre andra krav gällande forskningsetiska principer 

som vetenskapsrådet hänvisar till, nämligen informationskravet, samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att det tydligt ska framgå studiens och 

enkätens syfte samt att deltagandet är frivilligt (Ejlertsson, 2005, s. 29). Detta framgår 

tydligt i informationsbladet till våra enkäter. Samtyckeskravet innebär att respondenten 

själva får bestämma om de vill delta eller inte, där respondenten samtyckt till att 

medverka om de besvarat enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 29; Magne-Holme & Krohn-

Solvang, 1997, s. 23). Detta är vidare någonting som framgick i informationsbladet till 

enkäterna och vi anser således att de som besvarat enkäten samtyckt till medverkan. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om och från respondenterna endast används för 

studiens ändamål (Ejlertsson, 2005, s. 30). Då vi inte avser använda datainsamlingens 

resultat i något annat sammanhang än till studiens ändamål anser vi även detta krav som 

uppfyllt. 
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5 Empiri 
I detta kapitel avser vi redovisa det resultat som framkommit vid den kvantitativa 

datainsamlingen. Rubrikerna i detta kapitel är uppställda utifrån de åtta delar 

enkäterna delats in i. Under varje rubrik ämnar vi först presentera resultatet från 

kunderna för att sedan presentera resultatet från anställda och avslutningsvis jämföra 

dessa mellan varandra. Enkätfrågorna är baserade på teorier kring 

varumärkesidentitet varpå svaren visar uppfattningar om Låssmedens interna 

varumärkesidentitet från de två respondent-grupperna. Således visar resultaten därmed 

Låssmedens faktiska varumärkesidentitet, definierad utifrån anställda, samt kundernas 

uppfattning om den interna varumärkesidentiteten. För att underlätta för läsaren 

presenteras även resultaten i tabeller och diagram, där diagram för kunderna är 

färgkodad med grön och diagram för anställda är färgkodad med röd. Vi ämnar ge 

läsaren en förståelse för empirin som således ligger till grund för nästkommande 
kapitel, analys och diskussion. 

 

5.1 Antal köp/arbetad tid  
Inledningsvis valde vi att undersöka antal köp som kunderna uppskattningsvis 

genomfört sedan 2010 samt under hur lång tid den anställde sammanhängande har 

jobbat hos Låssmeden. Syftet med denna fråga var att möjliggöra en undersökning av 

samband mellan antal gånger kunderna anlitat Låssmeden och den uppfattning de hade 

gällande vilka produkter och tjänster de förknippar med Låssmeden, kundrelationerna 

samt hur lätt varumärkessymbolen är att komma ihåg och känna igen. Vidare ämnade 

frågan att användas till att undersöka om samband mellan arbetad tid på Låssmeden och 

varumärkespersonlighet samt organisationskultur gick att finna.   

 
5.1.1 Kunder 
Totalt samlades 55 besvarade enkäter in från kunderna. Från resultatet på första frågan 

kan vi utläsa att fördelningen är centrerad kring respondenter som anlitat Låssmeden två 

till nio gånger (40.0 %) och mer än 30 gånger (29.1 %) sedan 2010. Utöver detta är 

fördelningen relativt jämn.  

 

 Antal Procent 

Ej svar 5 9.1 

En gång 4 7.3 

2 till 9 gånger 22 40.0 

10 till 19 gånger 5 9.1 

20 till 29 gånger 3 5.5 

Mer än 30 gånger 16 29.1 

Total 55 100 

Tabell 5. Hur många gånger skulle Ni uppskattningsvis säga att Ni anlitat Låssmeden 

sedan 2010? 

 
5.1.2 Anställda 
Totalt samlades 16 besvarade enkäter in från de anställda. Från resultatet på första 
frågan kan vi utläsa att majoriteten, 62.5 %, har arbetat på Låssmeden mer än 6 år. 

Utöver detta är fördelningen relativt jämn. 

 

 

 



46 

 

 

 Antal Procent 

Ej svar 1 6.3 

Mindre än 5 månader 1 6.3 

Mellan 6-11 månader 2 12.5 

Mellan 1-3 år 0 0 

Mellan 3-6 år 2 12.5 

Mer än 6 år 10 62.5 

Total 16 100 

Tabell 6. Hur länge har Du sammanhängande jobbat hos Låssmeden i Umeå?  

 

5.2 Produkt och tjänsterelaterade associationer 
I denna del av enkäten ber vi respondenterna ange till vilken grad de förknippar 

Låssmeden med de åtta angivna produkter och tjänster de tillhandahåller. Med dessa 

frågor ämnade vi undersöka om vissa produkter och tjänster ansågs vara mer 

förknippade med företaget än andra och i så fall få en överblick över vilka dessa 

produkter och tjänster är. Vidare ville vi undersöka huruvida det fanns något samband 

mellan vad kunderna förknippade med Låssmeden och hur många gånger man anlitat 

dem. 

 
5.2.1 Kunder 
Kundernas svar visar deras uppfattning om Låssmedens interna varumärkesidentitet där 

de i relativt hög grad förknippar Låssmeden med majoriteten av de produkter och 

tjänster de tillhandahåller. Detta då fem av åtta produkter och tjänsters medelvärde 

översteg 2.5. Kunderna anser dock att “låssystem” är den produkt/tjänst som 

kännetecknar Låssmeden bäst där medelvärdet uppgick till 4.65. De produkter och 

tjänster som kunderna kännetecknar minst med Låssmeden är “bokningssystem”, 

“brandlarm” och “kameraövervakning” med medelvärden mellan 1.93–1.96. Vidare kan 

vi se att ”passersystem” (1.316), ”porttelefoni” (1.215), ”bokningssystem” (1.018), 

”värdeförvaring” (1.288) och ”larm” (1.063) samtliga innehar en standardavvikelse som 

överstiger ett. Detta innebär att kundernas uppfattning gällande i hur hög grad de 

förknippar Låssmeden med dessa produkter och tjänster skiljer sig åt, vilket i sin tur kan 

tolkas som att kunderna har en relativt delad uppfattning gällande dessa. 

 

Vi valde att genomföra en korrelationsanalys för att undersöka om det fanns något 

samband mellan antal gånger kunderna anlitat Låssmeden och i hur hög grad de 

förknippar Låssmeden med deras produkter och tjänster. Det visade sig att något 

signifikant samband inte gick att finna. Vilket utifrån vår datainsamling innebär att antal 

gånger du anlitat Låssmeden inte nödvändigtvis innebär att de produkter och tjänster du 

förknippar med Låssmeden påverkas.  
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Figur 4. Till vilken grad kunderna förknippar Låssmeden med följande produkter och 

tjänster. 

 
5.2.2 Anställda 
Anställdas svar visar Låssmedens faktiska varumärkesidentitet och att majoriteten utav 

de tillhandahållna produkterna och tjänsterna i hög grad anses förknippas med 

Låssmeden då sex av åtta översteg ett medelvärde på 2.5. Anställda anser att 

“låssystem” är den produkt/tjänst som kännetecknar Låssmeden bäst där medelvärdet 

uppnår 4.56. ”Låssystem” är sedan tätt följt av “värdeförvaring” med ett medelvärde på 

4.44, och “passersystem” med ett medelvärde på 4.19. De produkter och tjänster som 

anställda kännetecknar minst med Låssmeden är “kameraövervakning”, medelvärde 

1.69, och “brandlarm”, medelvärde 1.81. Genom att ta fram standardavvikelsen kan vi 

konstatera att även de anställdas uppfattning gällande i hur hög grad de förknippar 

Låssmeden med ”porttelefoni” (1.124), ”bokningssystem” (1.047) samt ”larm” (1.302) 

skiljer sig åt då samtliga uppnådde en standardavvikelse som överstiger ett. Vilket även 

för anställda innebär att uppfattningen gällande i vilken grad Låssmeden förknippas 

med ”porttelefoni”, ”bokningssystem” och ”larm” skiljer sig åt mellan de anställa. 

 

 
Figur 5. Till vilken grad anställda förknippar Låssmeden med följande produkter och 

tjänster. 

 
5.2.3 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Vid en jämförelse mellan kunder och anställda ser vi att dessa är relativt eniga om vilka 

produkter och tjänster de anser känneteckna Låssmeden och att majoriteten utav dem i 

hög grad är förknippade med Låssmeden. Vi kan se att båda respondent-grupperna anser 

att produkten/tjänsten “låssystem” kännetecknar Låssmeden bäst. Vidare kan vi se att 

både “kameraövervakning” och “brandlarm” får lågt medelvärde från båda respondent-
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grupperna, och drar därmed slutsatsen att dessa två kännetecknar Låssmeden minst. Den 

produkt/tjänst som kunderna och anställda är mest oense om är “värdeförvaring” där 

medelvärdet för kunderna är 2.56 och medelvärdet för anställda är 4.44. Ytterligare en 

produkt/tjänst där medelvärdet skiljer sig mellan respondent-grupperna är 

“passersystem” där medelvärdet för kunderna är 3.16 och medelvärdet för anställda är 

4.19. Vi valde därmed att genomföra ett oberoende t-test för att fastställa om skillnaden 

mellan de två respondent-grupperna är signifikant eller inte. Utifrån t-testet kan vi 

urskilja att dessa två frågor hade en signifikans som var lägre än 0.05. ”Passersystem” 

med t = -3.547, p = 0.001 och ”värdeförvaring” t = -6.630, p = 0.000. Detta innebär att 

det är en signifikant skillnad mellan den grad kunderna och de anställda förknippar 

Låssmeden med framförallt ”värdeförvaring”, men även ”passersystem”. Detta innebär 

således att kundernas och de anställdas uppfattning gällande dessa två produkter och 

tjänster skiljer sig åt.   

 

5.3 Varumärkespersonlighet 
Frågorna om varumärkespersonlighet syftar till att undersöka vilka karaktärsdrag 

kunder och anställda anser känneteckna Låssmeden om varumärket skulle personifieras. 

Med hjälp av resultaten från dessa frågor kan vi se huruvida kunder och anställda har en 

enig bild av varumärkets karaktärsdrag. Frågorna utgår från sex karaktärsdrag som i sin 

tur är indelade i tre dimensioner; presterande, känslomässiga och trovärdiga. Vidare 

ville vi se ifall vilka karaktärsdrag de anställda anser känneteckna Låssmeden skiljer sig 

åt beroende på hur länge de arbetat på företaget. 

 
5.3.1 Kunder 
Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga personligheter ansågs av kunderna i hög grad 

känneteckna Låssmeden då de uppnådde ett medelvärde som översteg 2.5. Kunderna 

anser dimensionen “trovärdiga” stämma bäst överens med Låssmeden, med medelvärdet 

4.16. Den dimension som fått lägst medelvärde är “känslomässiga” på 3.24. Däremot 

kan vi se att karaktärsdraget “kompetenta” under dimensionen “presterande” fått ett 

medelvärde på 4.15 vilket vi bedömer som högt, men inte tillräckligt högt för att hela 

dimensionen ska få det högsta medelvärdet.  

 

 
Figur 6. Till vilken grad kunderna anser följande dimensioner känneteckna Låssmeden.  
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Figur 7. Till vilken grad kunderna anser följande karaktärsdrag känneteckna 

Låssmeden. 

 
5.3.2 Anställda 
Samtliga personligheter ansågs även av de anställda känneteckna Låssmeden i hög grad 

då ingen uppmätte ett medelvärde under 3.0. Företagets anställda anser dimensionen 

“trovärdiga” stämma bäst överens med Låssmeden, med medelvärdet 4.19. Den 

dimension som fått lägst medelvärde är “känslomässiga” på 3.53. Det karaktärsdrag 

som fått högst medelvärde är “uppriktiga” på 4.19, följt av “kompetenta” på 4.06.  

 

 
Figur 8. Till vilken grad anställda anser följande dimensioner känneteckna Låssmeden.  

 

 
Figur 9. Till vilken grad anställda anser följande karaktärsdrag känneteckna 

Låssmeden. 

 

Vi valde även att undersöka om det fanns någon skillnad gällande till vilken grad de 

anställda förknippar Låssmeden med de sex uppsatta karaktärsdragen när hänsyn tas till 

den tid de arbetat på Låssmeden. Detta gjordes genom att räkna ut medelvärdet på varje 

karaktärsdrag för respektive grupp. Som figur 8 visar är skillnaderna i medelvärdet 

mellan grupperna inte särskilt stora, och samtliga karaktärsdrag uppnådde ett 

medelvärde över 2.5 vilket tyder på att de i hög grad anses känneteckna Låssmeden. Det 

vi kan utläsa är att de som arbetat mindre än fem månader har en relativt neutral 

inställning, där majoriteten utav medelvärdena uppnådde graderingen tre, det vill säga 
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att man varken i låg eller hög grad förknippar Låssmeden med uppsatta karaktärsdrag. 

Utöver detta kan vi utläsa att de som arbetat på Låssmeden mellan sex till elva månader 

generellt gett samtliga karaktärsdrag en högre gradering. Detta innebär att skillnaden 

mellan grupperna är störst mellan de som arbetat mindre än fem månader och de som 

arbetat mellan sex till elva månader. Generellt tyder respondenternas svar på att hur 

länge du arbetat på Låssmeden inte i så hög utsträckning påverkar din uppfattning om 

karaktärsdragen. Detta kan även bekräftas av resultaten från korrelationsanalysen som 

inte visar på några signifikanta samband mellan tid för anställning och de karaktärsdrag 

som respondenterna anser känneteckna Låssmeden.  

 

 
Figur 10. Medelvärde för varje karaktärsdrag fördelat på sammanhängande arbete på 

Låssmeden. 

 
5.3.3 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Även här kan vi se att både kunder och anställda är relativt eniga i deras svar. Båda 

respondent-grupperna anser att dimensionen “trovärdiga” stämmer bäst överens med 

Låssmeden. Vid undersökning av de specifika karaktärsdragen anser båda respondent-

grupperna att “uppriktiga” stämmer bäst överens med Låssmeden, följt av 

“kompetenta”. Även gällande denna fråga valde vi att genomföra ett oberoende t-test 

både på de tre dimensionerna och de sex specifika karaktärsdragen. Detta resulterade i 

att vi inte fann någon signifikant skillnad mellan de två respondent-grupperna. Vi kan 

således säga att även fast svaren skiljer sig något åt är det inte någon signifikant skillnad 

mellan kundernas och de anställdas uppfattning av vilka karaktärsdrag som 

kännetecknar Låssmeden. Vidare kan vi se att på frågorna kring varumärkespersonlighet 

uppnådde ingen fråga en standardavvikelse som översteg ett varken för kunderna eller 

de anställda. Detta innebär således att båda respondent-grupperna är relativt eniga om i 

vilken grad de anser karaktärsdragen känneteckna Låssmeden. 

 

5.4 Organisationskultur 
Med denna fråga ämnade vi, med hjälp av respondenternas rangordning, skapa en bild 

av kundernas och de anställdas uppfattning gällande Låssmedens organisationskultur. 

Vi valde att använda en rangordning för att undersöka respondenternas uppfattning 

gällande vilka organisationskulturer som var mer eller mindre framträdande. För att få 

fram vilken organisationskultur som kännetecknar Låssmeden bäst, näst bäst och näst 

näst bäst summerade vi antal respondenter som angett samma rangordning. Vidare ville 

vi undersöka huruvida det förekom skillnader i uppfattning av organisationskultur 

beroende på hur länge man arbetat på Låssmeden. 
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5.4.1 Kunder 
Sammanfattningsvis kan vi se en förhållandevis stor spridning då samtliga kulturer 

tycks stämma överens med Låssmeden i olika grad. Kunderna anser dock att den 

organisationskultur som kännetecknar Låssmeden bäst är ”en kultur med vänskapliga 

relationer där känslor och tankar delas”. De kulturer de anser känneteckna Låssmeden 

näst bäst är ”en kultur där anställda hjälper och stöttar varandra att utvecklas” samt ”en 

kultur där konflikter undviks och acceptans är viktig”. Den kultur som stämmer näst 

näst bäst överens med Låssmedens organisationskultur är ”en kultur där kreativitet, 

kvalitet och uppfyllande av mål belönas och anställda uppmuntras att utvecklas och 

trivas på arbetsplatsen”. Vidare kan vi se att kunderna är relativt eniga om vad de anser 

stämmer bäst och näst bäst överens med Låssmeden då många respondenter rangordnat 

samma kultur likartat. Det ska även nämnas att av de 55 respondenter som besvarat 

enkäten har 26 stycken, det vill säga 47.3 %, uppgett att de inte har någon uppfattning 

om Låssmedens interna kultur och är således inte representerade i figur 9.  

 

 
Figur 11. Vilka organisationskulturer kunderna anser känneteckna Låssmeden. 

 
5.4.2 Anställda 
Sammanfattningsvis kan vi även för de anställda urskilja en relativt stor spridning då 

majoriteten av organisationskulturerna anses känneteckna Låssmeden i olika hög grad. 

De anställda anser dock att den organisationskultur som kännetecknar Låssmeden bäst 

är ”en kultur där anställda hjälper och stöttar varandra att utvecklas”. Den kultur de 

anser stämmer näst bäst överens med Låssmeden är ”en kultur där anställda hjälper och 

stöttar varandra att utvecklas”, följt av ”en kultur där konflikter undviks och acceptans 

är viktig”. Den kultur de anställda anser stämmer näst näst bäst överens med 

Låssmedens organisationskultur är ”en kultur med vänskapliga relationer där känslor 

och tankar delas”. Vidare kan vi se att de anställda trots en spridning har en relativt enig 
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bild av vad de anser känneteckna Låssmeden men även vad de inte anser kännetecknar 

Låssmeden. Detta då tre organisationskulturer lämnades utan rangordning av samtliga 

respondenter. Dessa var ”en kultur där kritisk framtoning uppmuntras genom att vara 

ifrågasättande och svår att imponera på”, ”en kultur där konkurrens belönas och 

anställda arbetar hellre mot varandra istället för i grupp” samt ”en kultur där hårt arbete 

och perfektionism belönas och anställda känner att de måste undvika att göra misstag”. 

Samtliga svarande respondenter har tagit ställning kring Låssmedens 

organisationskultur, vilket innebär att ingen svarat att de inte har någon uppfattning om 

Låssmedens interna kultur. 

 

 
Figur 12. Vilka organisationskulturer anställda anser känneteckna Låssmeden. 

 

För att undersöka huruvida det existerar skillnader i uppfattning av organisationskultur 

beroende på hur länge man arbetat på Låssmeden valde vi att summera samtliga 

respondenters rangordning för att sedan dela detta på antal anställda i just den gruppen. 

På så sätt får vi fram respektives grupps gemensamma rangordning från ett till tre. 

Utifrån detta kan vi se att de som arbetat mer än sex år inte har en enad uppfattning om 

vilken organisationskultur de tycker kännetecknar Låssmeden. Detta då spridningen 

mellan de olika organisationskulturerna är relativt stor. Det ska här även poängteras att 

denna grupp representerar majoriteten av de anställda på Låssmeden vilket kan förklara 

den stora spridningen. Vi kan dock utifrån figur 13 urskilja att den organisationskultur 

som fått en hög rangordning av samtliga grupper är ”en kultur där anställda hjälper och 

stöttar varandra att utvecklas”. Detta tyder på att de anställda har en enad bild över 

vilken kultur som kännetecknar Låssmeden bäst, men när de ska utvärdera kulturer de 

anser kännetecknar Låssmeden i mindre grad skiljer sig uppfattningen åt. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det inte finns något samband mellan hur länge man 

arbetat på Låssmeden och den uppfattning man har gällande vilken organisationskultur 

som kännetecknar företaget. Detta bekräftas även genom att inga signifikanta samband 

gick att finna när vi genomförde en korrelationsanalys.    
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Figur 13. Sammanställning av anställdas rangordning fördelat på sammanhängande 

arbete på Låssmeden. 

 
5.4.3 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Kunder och anställda är inte helt enade gällande vilken organisationskultur som 

kännetecknar Låssmeden bäst. Kunderna anser att “en kultur med vänskapliga relationer 

där känslor och tankar delas” bäst kännetecknar Låssmeden medan de anställda anser att 

“en kultur där anställda hjälper och stöttar varandra att utvecklas” kännetecknar 

Låssmeden bäst. Gällande den organisationskultur kunder och anställda anser 

kännteckna Låssmeden näst bäst har de en enad uppfattning där båda respondent-

grupperna anser att ”en kultur där anställda hjälper och stöttar varandra att utvecklas”, 

och ”en kultur där konflikter undviks och acceptans är viktig” rangordnas som näst bäst. 

Åsikterna gällande vilken kultur som kännetecknar Låssmeden näst näst bäst går också 

isär då kunderna anser ”en kultur där kreativitet, kvalitet och uppfyllande av mål 

belönas och anställda uppmuntras att utvecklas och trivas på arbetsplatsen” och de 

anställda anser att ”en kultur med vänskapliga relationer där känslor och tankar delas” 

kännetecknar Låssmeden näst näst bäst. 

 

Utifrån ett oberoende t-test mellan kunderna och de anställdas uppfattning av 

Låssmedens organisationskultur kunde vi urskilja flertalet signifikanta resultat. “En 

kultur där en kritisk framtoning uppmuntras genom att vara ifrågasättande och svår att 

imponera på” t = 2.514, p = 0.015, “en kultur där konkurrens belönas och anställda 

arbetar hellre mot varandra istället för i grupp” t = 2.058, p = 0.044 samt “en kultur där 

hårt arbete och perfektionism belönas och anställda känner att de måste undvika att göra 

misstag” t = 2.438, p = 0.018 uppvisade samtliga signifikanta resultat. Detta innebär att 

gällande dessa kulturer existerar det en signifikant skillnad mellan kunderna och de 

anställdas uppfattning av Låssmedens organisationskultur. De anställda anser inte att 

dessa tre kulturer kännetecknar Låssmeden då ingen valde att rangordna dessa. 

Kunderna ansåg däremot att samtliga kännetecknar Låssmeden, dock i olika och inte så 

hög utsträckning. Vidare uppvisade svarsalternativet “vi har ingen uppfattning om 

Låssmedens interna kultur” t = 6.958, p = 0.000, vilket visar på en stark signifikant 

skillnad mellan kunderna och anställdas uppfattning. Detta kan även styrkas genom att 
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nästan hälften, 47.3 %, av kunderna uppgav att de inte hade någon uppfattning om 

Låssmedens interna kultur medan samtliga anställda kunde ta ställning i frågan. 

 

5.5 Relationer 
Syftet med frågorna inom detta område var att undersöka kundernas och de anställdas 

bild av relationen mellan Låssmeden och kunderna. Avsnittet är utformat för att först få 

en generell bild av kundrelationerna för att därefter gå in på mer specifika områden som 

påverkar kundrelationer. Detta innebär att vi kan anta ett helhetsperspektiv genom att 

undersöka samtliga delar. Vidare valde vi att undersöka huruvida det fanns något 

samband mellan hur många gånger kunderna anlitat Låssmeden och deras uppfattning 

om relationen till Låssmeden. 

 
5.5.1 Kunder 
Utifrån kundernas svar på frågorna kring relationer till företaget och dess varumärke, 

kan vi se att samtliga frågor uppnådde ett medelvärde högre än 3.0 vilket innebär att de 

har en positiv bild av relationen till Låssmeden. Den fråga som fått högst medelvärde är 

“förtroende till Låssmeden” med 4.31. Den fråga som fått lägst medelvärde är “fördelar 

med relationen till Låssmeden” med 3.35. Vidare kan vi se att gällande om kunderna 

kan dra fördelar från en relation med Låssmeden (1.109) samt hur lojala kunderna 

känner sig gentemot Låssmeden (1.260) uppnådde båda en standardavvikelse som 

översteg ett. Detta innebär att gällande dessa två frågor skiljer sig kundernas åsikter åt 

och de är således oense om till vilken grad de anser att detta kännetecknar Låssmeden. 

För att undersöka om det finns något samband mellan antal gånger kunderna anlitat 

Låssmeden och deras uppfattning om kundrelationen valde vi att genomföra en 

korrelationsanalys. Detta visade att det finns ett signifikant samband mellan hur många 

gånger kunderna anlitat Låssmeden och “Till vilken grad anser Ni er ha en bra relation 

till Låssmeden och dess anställda?” r = 0.300, p = 0.013, “Till vilken grad anser Ni er 

dra fördelar från en relation med Låssmeden” r = 0.418, p = 0.001 samt “Till vilken 

grad är Ni nöjda med servicen från Låssmeden” r = 0.237, p = 0.041. Detta innebär att 

trots relativt låga samband så påverkas antalet gånger kunderna anlitat Låssmeden 

relationen de har till företaget till det bättre då vi har positiva samband. Vi kan således 

tolka det som att ju fler gånger en kund anlitat Låssmeden desto bättre relation anser de 

sig ha till dem, desto mer fördelar kan de dra från relationen samt desto nöjdare blir de 

med servicen.  

 

 
Figur 14. Till vilken grad kunderna anser att följande påståenden gällande relationen 

till Låssmeden stämmer överens. 
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5.5.2 Anställda 
Sammanfattningsvis kan vi även utifrån anställdas svar på frågorna kring relationer till 

företaget och dess varumärke urskilja en positiv bild av relationen till kunderna. Detta 

då medelvärdet på samtliga frågor översteg 3.0. Den fråga som fått högst medelvärde är 

“Till vilken grad anser Du att Ni levererar det Ni lovat till kunderna?” med 4.31. De 

frågor som fått lägst medelvärde är “Till vilken grad anser Du att Låssmedens kunder är 

lojala gentemot Er?” med 3.19 samt “Till vilken grad anser Du att Låssmeden levererar 

mer än kunderna förväntat sig?” med 3.25. Vidare kan vi se att gällande frågorna kring 

relation har de anställda en enig uppfattning om till vilken grad de anser att de stämmer 

överens med Låssmeden då ingen utav frågorna resulterade i en standarsavvikelse som 

översteg ett.  

 

 
Figur 15. Till vilken grad anställda anser att följande påståenden gällande relationen 

till kunderna stämmer överens. 

 
5.5.3 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Utifrån det relativt höga medelvärdet på samtliga frågor hos både kunder och anställda 

ser vi att båda respondent-grupperna har en relativt positiv och enig bild av relationen 

mellan företaget och kunderna. Utifrån t-testet framkom att “Till vilken grad är Ni nöjda 

med servicen från Låssmeden/Till vilken grad tror Du Låssmedens kunder är nöjda med 

servicen från Er?” uppnådde t = 2.068, p = 0.045 och påvisar således en signifikant 

skillnad. Vi ser därmed att Låssmeden till viss del nedvärderar sig själva då deras svar 

gav ett lägre medelvärde än kundernas gällande service. 

 

5.6 Visuell bild 
Med frågorna kring varumärkets visuella bild ämnade vi undersöka respondenternas 

uppfattning av varumärkets visuella bild. Vidare ämnade vi undersöka till vilken grad 

kunderna och de anställda ansåg att det fanns en koppling mellan Låssmedens 

varumärkessymbol och varumärkesidentitet. Utöver detta ville vi även undersöka om 

antal gånger kunderna anlitat Låssmeden påverkar deras uppfattning av varumärkets 

visuella bild.   

 
5.6.1 Kunder 
Kunderna anser generellt att Låssmedens varumärkessymbol är lätt att komma ihåg 

samt känna igen och har således en positiv bild av Låssmedens visuella bild, detta då 

medelvärdet på båda frågorna översteg 2.5. Att varumärkessymbolen är lätt att känna 

igen var även det påstående som kunderna ansåg stämde bäst överens med Låssmeden, 

där medelvärdet på frågan är 3.47. Det påstående som fått lägst medelvärde är 
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“Låssmedens företagsnamn förmedlar samtliga produkter och tjänster som företaget 

tillhandahåller” med medelvärdet 2.93. Vidare kan vi se att kundernas uppfattning 

gällande hur lätt varumärkessymbolen är att komma ihåg (1.177) och känna igen 

(1.052), om de anser att det finns en koppling mellan Låssmedens varumärkessymbol 

och varumärkesidentitet (1.043) samt om företagsnamnet förmedlar samtliga produkter 

och tjänster (1.215) skiljer sig åt kunderna emellan. Samtliga frågor uppnådde således 

en standardavvikelse som översteg ett. Detta innebär att kunderna innehar en relativt 

delad uppfattning av Låssmedens visuella bild. Vi genomförde även en 

korrelationsanalys som visade att något signifikant samband inte gick att finna. Detta 

innebär således att hur många gånger kunderna anlitat Låssmeden inte påverkar hur lätt 

de har för att komma ihåg och känna igen varumärkessymbolen.  

 

 
Figur 16. Kundernas uppfattning om Låssmedens visuella bild. 

 
5.6.2 Anställda 
Sammanfattningsvis har även de anställda en positiv bild av Låssmedens visuella bild 

då alla medelvärden var relativt höga. Att varumärkessymbolen är lätt att känna igen var 

även det påstående som anställda ansåg stämde bäst överens med Låssmeden då 

medelvärdet på frågan uppgick till 4.19. Det påstående som fått lägst medelvärde är 

“Låssmedens företagsnamn förmedlar samtliga produkter och tjänster som företaget 

tillhandahåller” med medelvärdet 3.19. Genom att ta fram standardavvikelsen kan vi 

konstatera att de anställdas uppfattning gällande huruvida Låssmedens företagsnamn 

förmedlar samtliga produkter och tjänster (1.223) skiljer sig åt.  

 

 
Figur 17. Anställdas uppfattning om Låssmedens visuella bild. 

 
5.6.3 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Vi kan se att både kunder och anställda är relativt eniga om uppfattningen kring 

varumärkets visuella bild där frågorna med högst respektive lägst medelvärde är 

densamma i båda respondent-grupperna. Av t-testen framkom att “Låssmedens 

varumärkessymbol är lätt att komma ihåg” uppnådde t = -3.307, p = 0.002 och 

“Låssmedens varumärkessymbol är lätt att känna igen” uppnådde t = -3.041, p = 0.005. 

Detta innebär att det existerar en signifikant skillnad mellan kunderna och de anställdas 
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uppfattning om hur lätt det är att komma ihåg och känna igen Låssmedens 

varumärkessymbol där de anställda, som tidigare nämnt, visar ett högre medelvärde. 

 

5.7 Avslutande uppfattning 
I enkätens sista fråga valde vi att sammanfattningsvis undersöka respondenternas 

generella uppfattning av Låssmedens interna varumärkesidentitet. I denna fråga ämnade 

vi undersöka om kundernas uppfattning skiljde sig från anställdas uppfattning kring hur 

Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet. 

 
5.7.1 Jämförelse mellan kunder och anställda 
Utifrån kunderna och de anställdas slutgiltiga uppfattning huruvida Låssmeden 

förmedlar sin varumärkesidentitet kan vi se att de i hög grad instämmer då båda 

respondent-gruppernas medelvärden översteg 3.0. Kundernas generella omdöme kring 

till vilken grad Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet, är något lägre än 

anställdas omdöme. Medelvärdet baserat på kundernas svar är 3.35 medan medelvärdet 

baserat på anställdas svar är 3.75. Genom t-test kan vi dock konstatera att någon 

signifikant skillnad inte går att uppmäta. Kunderna och de anställda har således en 

relativt enad bild gällande till vilken grad Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet. 

Vidare kan vi konstatera att till vilken grad kunderna anser att Låssmeden förmedlar sin 

varumärkesidentitet skiljer sig åt, detta då standardavvikelsen överstiger ett (1.126). På 

motsvarande sätt kan vi se att de anställda har en relativt enad bild över hur Låssmeden 

förmedlar sin varumärkesidentitet.  

 

 
Figur 18. Till vilken grad Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet. 

 
5.8 Öppen fråga 
I enkätens sista fråga ombeds respondenterna att delge eventuella åsikter och övriga 

synpunkter kring Låssmedens varumärkesidentitet i en öppen fråga. Denna fråga 

besvarades av fem respondenter, som samtliga var kunder. Det var därmed endast 7.0 % 

av samtliga respondenter som delade med sig av sina synpunkter. 

 

Sammanfattningsvis antyder synpunkterna från den öppna frågan på att kunderna är 

relativt positivt inställda till Låssmedens interna varumärkesidentitet. Under den öppna 

frågan identifierades att en respondent inte visste vilka produkter Låssmeden 

tillhandahåller förutom låsen de köpt via dem. Ytterligare en respondent ansåg att en 

osäkerhet gällande övrigt produktutbud kan förekomma då varumärket endast antyder 

låsrelaterade produkter. Det framkom även att en respondent ansåg att beroende på 

Låssmedens produktportfölj kan det vara möjligt att utveckla varumärkesidentiteten. 
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6 Analys 
I följande kapitel ämnar vi analysera samt tolka det empiriska resultat som framkommit 

från den kvantitativa datainsamlingen. Detta kommer ta sin utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen samt studiens teoretiska modell. Fokus ligger därför på 

faktorerna produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild.  

 

6.1 Låssmedens förutsättningar 
Låssmeden kan som tidigare nämnt definieras som ett litet företag. Detta innebär att de i 

jämförelse med stora företag har begränsade resurser att tillgå för att investera i 

varumärket (Krake, 2005, s. 228). Vid den inledande intervjun framkom att Låssmeden 

inte lagt mycket resurser på marknadsföring och stärkande av varumärket. Detta kan 

sättas i relation till Wong & Merrilees (2005, s. 156-157) som menar att många SMF 

upplever att de inte har tillräckligt med tid och resurser för att utföra varumärkes 

aktiviteter. Vidare menar författarna att små företag ofta har ett kortsiktigt fokus där den 

dagliga verksamheten prioriteras. Nandan (2005, s. 270) menar att starka varumärken 

utvecklas över tid och medför således en långsiktig investering. Många B2B företag är 

inte villiga att i dagens konkurrensutsatta marknad ta på sig sådana långsiktiga 

investeringar (Leek & Christodoulides, 2011, s. 831).  

 

6.2 Låssmedens varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet förmedlar vad företaget står för, dess avsikt samt vad som gör 

varumärket unikt och konkurrenskraftigt. En klar och uttalad varumärkesidentitet krävs 

för att skapa ett starkt varumärke (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 40) och är således 

en första och grundläggande del vid uppbyggandet av ett starkt varumärke. Utifrån den 

inledande intervjun med Låssmeden kunde vi dra slutsatsen att företaget inte har någon 

uttalad varumärkesidentitet, vi kunde även urskilja att det uppmärksammade problemet 

eventuellt uppfattades olika bland anställda. Detta ser vi som en bidragande orsak till att 

kundernas uppfattning av Låssmedens varumärke antas vara missvisande. Nandan 

(2005, s. 264) menar att för att företaget ska vara konkurrenskraftig bör 

varumärkesidentiteten vara konsekvent men samtidigt utvecklas i den mån det behövs 

när identiteten börjat bli svag eller diffus. Vidare menar Melin (1999, s. 85) att 

varumärkesidentiteten bör byggas upp kontinuerligt för att ses som en del av företagets 

strategi. Genom att undersöka både den interna uppfattningen av varumärkesidentiteten 

genom de anställda och den externa uppfattning av varumärkesidentiteten genom 

kunderna tror vi oss kunna skapa en mer komplett bild av varumärkesidentiteten som 

helhet. Detta anser vi ger goda förutsättningar för Låssmedens kommande 

varumärkesarbete då de som i ett första steg kan bygga upp en konsekvent och 

sanningsenlig varumärkesidentitet som avspeglar företaget.  

 

Utifrån datainsamlingen fann vi att båda respondent-gruppernas svar var relativt lika 

och ingen signifikant skillnad gick att finna gällande till vilken grad de generellt ansåg 

att Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet. Detta innebär att även fast Låssmeden 

inte har någon uttalad varumärkesidentitet som är en del av företagets strategi så 

uppfattar både anställda och kunder att Låssmeden lyckas förmedla sin identitet då 

medelvärdet för båda respondent-grupperna översteg 2.5. Detta ser vi som någonting 

positivt då varumärkesbyggandet enligt Aaker (2002, s. 340) sker såväl internt som 

externt.  
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Utifrån datainsamlingen kan vi dock konstatera att de anställda i högre grad anser att 

Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet än vad kunderna gör. Vi anser att denna 

skillnad kan bero på det faktum att varumärkesidentiteten skapas i företaget och de 

anställda är således mer involverad i varumärkesidentiteten samt uppbyggandet av 

denna. Vidare innebär detta att kunderna har en generell uppfattning om Låssmedens 

varumärkesidentitet och hur de förmedlar den, som är lägre än anställdas och således 

den faktiska varumärkesidentiteten. Skillnaden mellan de anställda och kunderna är 

dock liten och således har de båda respondent-grupperna en relativt enad bild av hur väl 

varumärkesidentiteten förmedlas. Det ska dock nämnas att till vilken grad kunderna 

anser att Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet skiljer sig åt kunderna emellan. 

Detta tyder således på att kunderna inte är enade gällande hur väl de anser att 

Låssmeden förmedlar sin varumärkesidentitet. En varumärkesidentitet som upplevs på 

liknande sätt av kunderna är av vikt för att stärka varumärket (Aaker, 2002, s. 35). Detta 

är således någonting som Låssmeden bör ha i åtanke, och det är därmed viktigt att de 

tydligt definierar varumärkesidentiteten internt. Davies & Chun (2002, s. 153) menar att 

det intryck och den uppfattning kunderna har av ett företags varumärke skapas genom 

en kombination av all den interaktion och kommunikation kunderna har med företaget. 

Detta stärker ytterligare vikten av att skapa en tydligt definierad varumärkesidentitet 

som är väl förankrad i företaget och hos de anställda för att möjliggöra även en enhetlig 

uppfattning av Låssmedens varumärke externt. Genom en väl förankrad 

varumärkesidentitet internt tror vi att kundernas varierande bild av hur väl Låssmeden 

förmedlar sin varumärkesidentitet kan minska. I detta spelar de anställda en viktig roll 

då deras beteende på ett konsekvent sätt bör stämma överens med företagets 

varumärkesidentitet. Detta handlar inte bara om att representera sig själv, utan även att 

kunna identifiera sig med varumärket, engagera sig känslomässigt och besitta en 

motivation att involvera sig i varumärkesstrategin genom den direkta interaktionen med 

kunderna. (Baumgartha & Schmidt, 2010, s. 1250) Vidare menar Horan et al. (2011, s. 

115) att anställda spelar en extra viktig roll i SMF, detta då det är av vikt att hela 

organisationen med alla anställda är involverade i varumärkesbyggandet. Detta anser vi 

således är viktigt för Låssmeden att fokusera på för att möjliggöra skapandet av en stark 

varumärkesidentitet som är väl förankrad i verksamheten. Krake (2005, s. 231) menar 

att små företag kan fatta snabba beslut, ha korta ledtider och är flexibla, detta menar vi 

gör att Låssmeden besitter fördelar som kan underlätta det kommande 

varumärkesarbetet.   

 

För att möjliggöra en jämförelse mellan B2B kundernas uppfattning av Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad utifrån 

de anställda har vi valt att utgå från fem faktorer. Samtliga faktorer kommer därmed 

analyseras mer ingående nedan, detta för att möjliggöra en grundligare undersökning av 

varumärkesidentiteten. Detta anser vi även som väsentligt då Wong & Merrilees (2005, s. 

157) menar att SMF ofta begränsar sitt fokus på varumärkesbyggande till reklam, 

varumärket och/eller logotypen och således innehar en snäv tolkning av vad 

varumärkesbyggandet innefattar. Detta är även ett vanligt missförstånd i B2B 

verksamheter då varumärket endast anses vara ett namn och/eller en logga (Kotler & 

Pfoertsch, 2007, s. 358). Enligt vår teoretiska modell kommer vi utgå från faktorerna 
produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, organisationskultur, 

relation samt visuell bild för att på så sätt täcka in alla de delar som ingår i Låssmedens 

varumärkesidentitet.  
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6.3 Produkt och tjänsterelaterade associationer 
De produkter eller tjänster ett företag tillhandahåller fungerar som en direkt länk till 

varumärkesvalet (Aaker, 2002, s. 78-79). Nandan (2005, s. 268) menar att de 

associationer kunder har till ett specifikt varumärke ligger till grund för kundernas bild 

av företaget. Vidare menar författaren att dessa associationer antingen kan spegla var 

företaget tillhandahåller och står för, men i vissa avseenden kan dessa associationer vara 

missvisande. På liknande sätt menar Krake (2005, s. 230) att det som karaktäriserar 

varumärket i SMF är många gånger inte detsamma som det som karaktäriserar företaget 

och vad de tillhandahåller. Detta kan sättas i relation till Låssmeden vars produkt- och 

tjänsterelaterade associationer visar att ”låssystem” är den produkt/tjänst som i högst 

grad förknippas med Låssmeden. Aaker (1992, s. 199) menar att genom att koppla 

varumärkesnamnet till en kärnprodukt eller tjänst i företaget kan medvetenheten till just 

detta produkt- och tjänsteutbud öka. Idag förknippas Låssmeden i hög utsträckning med 

lås, vilket även har gjort att man uppmärksammat att somliga kunder anlitat företagets 

konkurrenter för installation av system som de inte är medvetna om att även Låssmeden 

tillhandahåller. Problemet bekräftades även av en respondent som uttryckte en osäkerhet 

gällande övrigt produkt- och tjänsteutbud då varumärket endast antyder låsrelaterade 

produkter och tjänster. Utifrån kundernas svar kan vi dock se att fem av åtta 

produkter/tjänster har ett medelvärde över 2.5. Detta anser vi kan tolkas som att 

kunderna ändå besitter en relativt hög kännedom om Låssmedens samtliga produkter 

och tjänster och att det uppmärksammade problemet således inte är så stort som 

företaget befarade. Vidare innebär detta att de associationer kunderna har till 

Låssmedens varumärke och den bild de har av företaget är relativt rättvis. Detta innebär 

således att trots att kunderna i hög grad förknippar Låssmeden med just låssystem finns 

kunskap om företagets resterande utbud.  

 

Vidare framkom att till vilken grad kunderna förknippade Låssmeden med 

”passersystem”, ”porttelefoni”, ”bokningssystem”, ”värdeförvaring” och ”larm” skiljde 

sig åt, och svaren mellan kunderna varierade således. Detta anser vi ger en indikation till 

att Låssmeden bör fastställa vilka produkter- och tjänster de vill associeras med och 

förankra detta internt. Aaker (2002, s. 78) menar att avsikten med att skapa en stark länk 

mellan produkten- eller tjänsten och varumärket är att få kunderna att tänka på 

varumärket då en viss produkt/tjänstekategori nämns. Vi anser således att 

associationerna till varumärket är missvisande på så sätt att de inte är tydliga för 

kunderna även om de har vetskap om deras utbud. En förklaring till detta kan även vara 

att kunderna kontaktat Låssmeden för endast en eller ett fåtal produkter och tjänster och 
associationerna till dessa blir då mer framträdande. Detta kan även till viss del 

konstateras då en kund uttryckte att de inte visste vilka produkter Låssmeden 

tillhandhåller förutom de lås de köpt via dem. Detta visar även på att kunderna anlitar 

Låssmeden utefter egna behov av företagets produkter och tjänster men anskaffar då 

inte kunskap om resterande produkter och tjänster. Abimbola & Vallaster (2007, s. 343) 

menar att all interaktion kunderna har med företaget påverkar dennes bild av 

varumärket. Vi anser att detta visar på att Låssmeden bör förmedla deras samtliga utbud 

när de är i kontakt med kunderna men även lyfta fram de produkter och tjänster de i 

störst grad vill ska förknippas med dem. De anställda innehar en betydande roll i detta 

då vi anser att de måste agera som interna marknadsförare för Låssmedens samtliga 

produkter och tjänster, trots att de själva besitter specialkompetens inom vissa områden. 

Vi anser således att Låssmeden tydligt måste definiera de produkter och tjänster som är 

kärnan i företagets utbud och kommunicera detta tydligt till de anställda så att de i sin 

tur agerar enade ut mot kund. Vidare anser vi att detta är ett sätt att på begränsade 
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resurser marknadsföra sig själva och sitt varumärke, vilket är av vikt då Låssmeden som 

litet företag innehar begränsade resurser. Ytterligare en förklaring till spridningen i 

kundernas svar kan vara att de i olika utsträckning anlitat Låssmeden. Vi kunde dock 

inte konstatera att ett samband existerade mellan antal gånger kunderna anlitat 

Låssmeden och vilka produkter och tjänster de associerar med dem. Nandan (2005, s. 

265) menar dock att kunder utvärderar företagens kommunikation subjektivt, vilket 

innebär att de själva skapar en tolkning av företagets varumärke. Detta innebär att olika 

kunder uppfattar samma varumärke på olika sätt och det går således att tolka att en 

spridning hos kunderna inte går att undvika helt.  

 

Vi kunde även konstatera att till vilken grad de anställda förknippar Låssmeden med 

”porttelefoni”, ”bokningssystem” och ”larm” skiljde sig åt mellan anställda. Denna 

spridning anser vi kan bero på att de anställda påverkas av hur länge de arbetat på 

företaget samt kontorets och deras egna specialistområden. På kontoret i Umeå, där 

denna undersökning genomförts, arbetar exempelvis ingen larmtekniker vilket vi anser 

kan ha påverkat i vilken grad man förknippar Låssmeden med just ”larm”. Som tidigare 

nämn är varumärkesidentitet någonting som skapas internt i företaget. Krake (2005, s. 

232) menar att för att bygga starka varumärken i ett SMF krävs att hela organisationen 

delar ansvaret för varumärkesbyggandet och att detta är någonting som görs 

tillsammans. Att det existerar en spridning mellan vad de anställda förknippar med 

Låssmeden anser vi är någonting som företaget bör se över. Som tidigare nämnt bör 

Låssmeden internt definiera och fastställa vad de vill bli associerade med, detta är även 

grundläggande för att kunderna skall inneha en enad bild av Låssmeden.  

 

Avslutningsvis kan vi utifrån resultatet konstatera att de båda respondent-grupperna är 

relativt eniga gällande Låssmedens produkt- och tjänsteutbud med undantag för 

“passersystem” samt “värdeförvaring”. Gällande dessa två produkter och tjänster kan vi 

konstatera att ett gap mellan kunderna och de anställdas uppfattning existerar. Detta då 

kunderna i lägre grad än de anställda förknippar Låssmeden med dessa produkter och 

tjänster. Som tidigare nämnt bör kunderna uppleva varumärkesidentiteten på ett 

likvärdigt sätt för att möjliggöra att förtroendet för varumärket stärks. Ovanstående 

resonemang innebär således att ett gap mellan kunderna och de anställdas uppfattning 

av varumärkesidentiteten existerar och riskerar att sänka förtroendet för varumärket. Det 

är således av betydelse att Låssmeden tar detta i beaktning vid det fortsatta 

varumärkesbyggandet.  

 

6.4 Varumärkespersonlighet 
Ett varumärkes personlighet beskriver “vilken typ av person den vore om den var en 

människa”. (Aaker, 2002, s. 83; Kapferer, 2004, s. 108). Ett företags personlighet 

grundas även den internt och påverkas av företagets grundvärderingar och bör därför 

blandas med anställdas beteende (de Chernatony, 1999, s. 168). Utifrån datainsamlingen 

kan vi se att kunderna och anställda har en enad bild av Låssmedens 

varumärkespersonlighet och det går inte att konstatera att det existerar ett gap mellan de 

båda grupperna. Att kunderna trots bristande marknadsföring lyckats urskilja 

Låssmedens varumärkespersonlighet ser vi som positivt då den baseras på företagets 

grundvärderingar och således är en väsentlig del av Låssmedens varumärkesidentitet. 

Vidare visar resultatet att inom de båda respondent-grupperna skiljer sig inte åsikten 

nämnvärt åt vilket innebär att de uppfattar Låssmedens personlighet på ett likvärdigt 

sätt. Detta ser vi som positivt då Coleman et al. (2011, s. 1068) menar att varumärkets 

personlighet bör framgå tydligt och kunderna bör enkelt kunna identifiera det. Vilket vi 
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kan konstatera att Låssmeden uppnått då någon skillnad mellan kunderna och anställda 

inte gick att finna.  

 

Ett varumärkes personlighet förmedlar även vad som är igenkänningsbart med 

varumärket (de Chernatony, 1999, s. 166-169) och kan nyttjas för att uppnå en mer 

innehållsrik och intresseväckande varumärkesidentitet (Aaker, 2002, s. 83). Utifrån 

resultatet kan vi urskilja att samtliga medelvärden översteg 2.5, vilket innebär att alla 

personlighetsdimensioner i hög grad förknippas med Låssmeden. Detta anser vi innebär 

att Låssmeden även inom denna faktor av varumärkesidentiteten har möjlighet att 

förbättra och utveckla. Som nämnt ovan existerar inget gap mellan kunderna och 

anställdas uppfattning av varumärkespersonligheten vilket är positivt. Vi menar dock att 

eftersom varumärkets personlighet förmedlar vad som är igenkänningsbart med 

varumärket kan Låssmeden dra nytta av att förstärka deras personlighet. Även om 

samtliga personlighetsdrag kan ses som positiva anser vi att företaget kan gynnas av att 

definiera en eller möjligtvis flera som mer framträdande. Detta kan möjliggöra en 

tydligare differentiering gentemot konkurrenter och kan således stärka varumärket 

ytterligare. Resultatet visar på att Låssmeden karaktäriseras av både kunder och 

anställda som att vara äkta, ärliga, pålitliga och uppriktiga, vilka alla ingår i 

dimensionen “trovärdiga”. Coleman et al. (2011, s. 1069) menar att företag bör fråga sig 

själv vilken typ av varumärkespersonlighet de vill utveckla. Om än skillnaden ner till de 

andra personligheterna är liten anser vi att Låssmeden bör ta fasta på att ”trovärdiga” är 

den personlighet som särskiljer dem. Ett förslag kan således vara att utveckla och 

förtydliga denna personlighet än mer internt. Herbst & Merz (2011, s. 1072-1073) 

menar att B2B företag gynnas av att utveckla en distinkt varumärkesposition genom att 

definiera varumärkets personlighet, och vi anser således att ovanstående resonemang är 

viktigt för Låssmeden att ta fasta på.  

 

6.5 Organisationskultur 
Organisationskulturen kommunicerar ut mot kund vad företaget står för samt vad som 

genomsyrar organisationen (Kapferer, 2004, s. 108-109). Vid en jämförelse mellan 

kunder och anställda kan vi fastställa att respondent-grupperna inte är helt enade 

gällande vilken organisationskultur som kännetecknar Låssmeden. Det kunderna anser 

kännetecknar Låssmeden bäst är “en kultur med vänskapliga relationer där känslor och 

tankar delas” medan de anställda anser “en kultur där anställda hjälper och stöttar 

varandra att utvecklas”. Utifrån resultatet kan vi även konstatera varierande svar från 

båda respondent-grupperna där nästintill alla kulturer mer eller mindre karaktäriserar 
Låssmeden. Detta menar vi tyder på att Låssmeden inte har någon utmärkande 

organisationskultur som genomsyrar verksamheten. Ett företags organisationskultur 

spelar en viktig roll när varumärken ska differentiera sig från sina konkurrenter 

(Kapferer, 2004, s. 108-109). Vi anser således att Låssmeden bör definiera sin 

organisationskultur och vidare se vikten av att använda denna i sitt varumärkesarbete. 

Då organisationskulturer kan anses bestå av anställdas värderingar samt deras mentala 

bild av varumärket och dess kultur (de Chernatony, 1999, s. 167) bör Låssmeden ta 

fasta på denna studies resultat av vad de anställda anser känneteckna företaget. Detta 

menar även Michell et al., (2001, s. 423) är viktigt i B2B företag då en definition av 

företagets värderingar kan fungera som riktlinjer för företaget att arbeta efter och 

påverkar därmed de associationer man har till varumärket. Anställdas roll och den 

interna organisationskulturen är även viktiga delar i ett varumärkesbyggande i ett SMF. 

Om ett SMF vill satsa på att utvecklas, bör en struktur byggas upp där 

organisationskulturen får ett huvudfokus för att kunna bygga varumärket på ett effektivt 
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sätt. (Horan et al., 2011, s. 115) Vi menar därmed att Låssmeden bör involvera de 

anställda i detta arbete så att organisationskulturen blir väl förankrad i företaget. Detta 

bör även ge förutsättningar för att kunderna uppmärksammar organisationskulturen i en 

högre utsträckning, vilket de i dagsläget inte gör då nästan hälften ansåg att de inte hade 

någon uppfattning av Låssmedens interna kultur. Detta kan även relateras till det faktum 

att tre kulturer, “en kultur där en kritisk framtoning uppmuntras genom att vara 

ifrågasättande och svår att imponera på”, “en kultur där konkurrens belönas och 

anställda arbetar hellre mot varandra istället för i grupp” samt “en kultur där hårt arbete 

och perfektionism belönas och anställda känner att de måste undvika att göra misstag” 

ansågs av de anställda inte stämma överens med Låssmeden medan kunderna i olika 

utsträckning ansåg att dessa kännetecknade företaget. Det bör nämnas att denna skillnad 

kan bero på att det för kunderna är svårt att få en fullständig bild av 

organisationskulturen då denna exiserar internt i företaget. Trots detta anser vi att 

Låssmeden bör lägga ett större fokus på organisationskulturen i företaget. Som tidigare 

nämnt ska organisationskulturen genomsyra företaget och enligt studiens resultat är 

detta inte fallet för Låssmeden. Samtliga anställda kunde ta ställning till vilken 

organisationskultur de anser känneteckna Låssmeden medan knappt hälften av kunderna 

besvarade att de inte hade en uppfattning. Vi anser att detta beror på att Låssmeden inte 

besitter en utmärkande organisationskultur och att de därför inte lyckats förmedla den 

varken internt eller externt.  

 

6.6 Relationer 
Relationen är en del av interaktionerna mellan varumärket och kunderna (de 

Chernatony, 1999, s. 169). Relationer anses vara särskilt viktiga i en B2B kontext. 

Företag med B2B kunder har ofta få, men betydande relationer till sina kunder. (Ford & 

Håkansson, 2006, s. 250) Vi kan utifrån de höga medelvärdena, som alla överstiger 2.5, 

urskilja en positiv uppfattning av relationen mellan Låssmeden och kunderna då värde i 

relationen, förtroende, åtagande, tillfredställelse och lojalitet alla anses som 

tillfredställande. Då resultaten är relativt jämnbördiga finns det ingen del i relationen 

som kunder eller anställda anser är framträdande eller bristande. Detta ser vi som 

någonting positivt då Låssmeden enligt undersökningen hanterar mötet med kunden på 

ett bra sätt, vilket även bör påverka kundernas bild av varumärket på ett fördelaktigt 

sätt. Vi kan dock konstatera att kunderna och anställdas uppfattning skiljer sig åt 

gällande skapandet av värde i relationen, det vill säga hur nöjda kunderna är med 

servicen. Gil-Saura et al. (2009, s. 593) menar att värde i en relation skapas när parterna 

kan dra nytta av en relation mellan varandra, samt om kunderna upplever att de är nöjda 
med service och bemötande från företaget. Det existerar därmed ett gap mellan 

kunderna och anställda, där de anställda i lägre grad anser att de levererar service som 

kunderna är nöjda med. Således innebär detta att Låssmeden uppfattar att kunderna har 

en sämre uppfattning om företagets service än de faktiskt har. Roberts & Merrilees 

(2007, s. 415) menar att företag som verkar inom B2B och vill bygga starka varumärken 

bör lägga fokus på att leverera en hög kvalitet på servicen de tillhandahåller. Vidare 

menar författarna att kvaliteten på utförandet av servicen är en avgörande faktor vid 

utvärdering av inställning till varumärken. Då kunderna i hög grad anser att de är nöjda 

med servicen Låssmeden tillhandahåller menar vi att Låssmeden har en bra 

utgångspunkt för att stärka sin varumärkesidentitet och sitt varumärke, detta då 

kundernas inställning till varumärket påverkas av hur nöjda de är.  

 

Grönroos (2008, s. 308-309) menar att en relation kan skapas med hjälp av ökad kontakt 

och förtrolighet med företaget. Både företag och B2B kunder kan dra fördelar från en 
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nära och hållbar relation genom ökad kommunikation och vinster på lång sikt. 

Relationen kan även bidra till möjligheter att växa och utvecklas. (Gil-Saura et al., 

2009, s. 593, 605) Utifrån resultatet kan vi urskilja ett samband som visar att ju oftare 

kunderna anlitat Låssmeden, desto bättre relation anser de sig ha med företaget samt 

desto mer fördelar drar de från relationen. Vidare kunde vi finna ett samband mellan hur 

ofta kunderna anlitat Låssmeden samt hur nöjda de ansåg sig vara med servicen. Detta 

tror vi beror på att de anställda lär känna och kan bygga upp en relation till kunderna ju 

fler gånger de anlitar Låssmeden, vilket innebär att de kan leverera lösningar som bättre 

löser kundernas problem, vilket i sin tur leder till en ökad servicenivå mot kunderna. Vi 

ser detta som något positivt och anser att Låssmeden bör behålla sitt fokus på att skapa 

relationer med kunderna, detta då vårt resultat visar att det både uppmärksammas och 

uppskattas av kunderna. Vidare kunde vi urskilja att svaren mellan kunderna varierade 

gällande huruvida de ansåg sig dra fördelar från en relation med Låssmeden samt hur 

lojala de känner sig gentemot Låssmeden. Detta tror vi kan hänvisas tillbaka till att 

kunderna i olika utsträckning anlitat Låssmeden och att svaren därmed skiljer sig åt. 

Vilket även kan anses bekräftat i det faktum att ju oftare kunderna anlitat Låssmeden 

desto mer fördelar anser de sig få från relationen. 

 

6.7 Visuell bild 
Logotypen och den visuella identiteten hjälper företaget att bli igenkänningsbart 

(Coleman et al. 2011, s. 1068-1069). Resultaten visade på en skillnad mellan kunder 

och anställda gällande deras uppfattning om hur lätt det är att komma ihåg och känna 

igen Låssmedens varumärkessymbol, där anställda i högre grad än kunderna anser att 

detta stämmer. Vi anser att detta till viss del kan grunda sig i anställdas kontinuerliga 

kontakt med varumärket och att det vidare kan leda till en tydligare bild av 

varumärkessymbolen för anställda. Kunderna kommer däremot inte i kontakt med 

varumärkessymbolen i samma utsträckning, vilket kan påverka och vara en anledning 

till att kunderna i lägre grad instämde. Trots skillnaden mellan kunder och anställa kan 

vi utifrån resultatet urskilja att kunderna anser att varumärkessymbolen är lätt att 

komma ihåg och känna igen, detta då medelvärdet överstiger 2.5. Aaker (2002, s. 84) 

menar att en stark symbol kan bidra med en struktur och ett sammanhang till 

varumärkesidentiteten som underlättar för kunden att känna igen och komma ihåg 

varumärket. Vi anser att på grund av skillnaden mellan kunder och anställda gällande 

detta bör Låssmeden se över och utvärdera den visuella bilden varumärket har. De bör 

fråga sig själva om man kan stärka den visuella bilden för att det ska bli lättare att 

komma ihåg och känna igen varumärket. Då Låssmeden som tidigare nämnt är ett litet 
företag spelar de anställdas agerande en viktig roll i detta arbete. Enligt undersökningen 

framgick att de anställda ansåg att den visuella bilden var lätt att komma ihåg och känna 

igen, men detta måste genom de anställdas agerande även förmedlas utåt.  

 

Både kunder och anställda ansåg att företagsnamnet i hög utstäckning inte lyckas 

förmedla samtliga produkter och tjänster som Låssmeden tillhandahåller. Med hänsyn 

tillbaka till problembakgrunden var en del av det observerade problemet varumärket, 

där företaget fått uppfattningen om att vissa kunder trodde Låssmeden endast 

tillhandahöll låssystem på grund av företagsnamnet. De relativt låga medelvärdena 

indikerar således att detta problem till viss del existerar. Vidare visade resultatet att både 

kunder emellan och anställda emellan hade en delad bild av huruvida de ansåg att 

företagsnamnet förmedlar Låssmedens utbud. I den inledande intervjun framgick att 

anställdas bild av varumärket och huruvida det existerade ett problem eller inte ansågs 

skilja sig åt mellan anställda. Detta bekräftas således genom de anställdas delade bild av 



65 

 

huvudvida de anser att företagsnamnet förmedlar Låssmedens utbud, vilket styrker 

vikten av att skapa en tydligt definierad varumärkesidentitet. Varumärkets namn är av 

stor betydelse vid uppbyggandet av ett starkt varumärke och kan därmed ses som 

varumärkets viktigaste kännetecken (Melin, 1999, s. 88). Att både kunder och anställda 

har en spridd bild gällande vad företagsnamnet förmedlar anser vi som någonting 

Låssmeden bör se över, detta då det kan påverka varumärket som helhet negativt.    

 

Vidare uppkom att hur lätt symbolen är att komma ihåg och känna igen samt om det 

finns en koppling mellan varumärkessymbolen och varumärkesidentiteten skiljer sig åt 

mellan kunderna. Detta tyder på att kunderna inte har en enad bild gällande Låssmedens 

visuella bild, vilket de anställda i högre utsträckning har. En anledning till detta tror vi 

är att kunderna i olika utsträckning kommer i kontakt med varumärkessymbolen och att 

deras åsikter således är delade. Dock bör poängteras att kundernas generella uppfattning 

av Låssmedens visuella bild är hög då samtliga frågor uppnådde ett medelvärde som 

översteg 2.5 vilket kan ses som tillfredställande. 
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7 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer en återkoppling till studiens problem och syfte göras, där 

syftet kommer att uppfyllas och problemformuleringen att besvaras. I studiens 

slutdiskussion ämnar vi inledningsvis diskutera studiens slutsatser utifrån analysen av 

datainsamlingen, samt presentera det praktiska samt teoretiska bidraget. Vidare ämnar 

vi ge praktiska rekommendationer till Låssmeden samt även delge förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

7.1 Det problem Låssmeden står inför 
Det har kommit till Låssmedens kännedom att somliga kunder anlitat företagets 

konkurrenter för installation av system som de inte är medvetna om att även Låssmeden 

tillhandahåller. Kunderna anses på grund av varumärket förknippa Låssmeden endast 

med låssystem och har därmed inte kännedom om företagets övriga produkt- och 

tjänsteutbud. Valet av företagsnamnet Låssmeden grundade sig i att detta var namnet 

som existerade i folkmun. Aaker (1992, s. 199) menar att genom att koppla 

varumärkesnamnet till en kärnprodukt eller tjänst i företaget kan medvetenheten till just 

detta produkt- och tjänsteutbud öka. I och med den teknologiska utvecklingen har 

Låssmeden gått från att endast vara ett låssmedsföretag till att leverera installation, 

service och försäljning av flertalet säkerhetsprodukter. Detta är en utveckling av 

verksamheten som de anställda upplever att kunderna inte uppmärksammat. För att 

undersöka Låssmedens varumärke valde vi att fokusera på det första och grundläggande 

steget i utvecklingen av starka varumärken som Aaker (2002) menar är 

varumärkesidentitet. Vidare menar Nandan (2005, s. 264-268) att ett företags identitet 

representerar företagets verklighet och är således en viktig del i utvecklandet av ett 

starkt varumärke. Detta bekräftas även av Aaker & Joachimsthaler (2000, s. 40) som 

menar att det krävs en uttalad och klar varumärkesidentitet för att skapa ett starkt 

varumärke. Utifrån den inledande intervjun med Låssmeden kunde vi dra slutsatsen att 

företaget inte har någon uttalad varumärkesidentitet. Denna studie har således undersökt 

den interna uppfattningen av varumärkesidentiteten genom de anställda och den externa 

uppfattningen av varumärkesidentiteten genom kunderna. Detta för att möjliggöra en 

grundläggande och djupgående undersökning av Låssmedens varumärkesidentitet både 

internt och externt för att således att skapa en ökad förståelse och en mer komplett bild 

av varumärkesidentiteten som helhet.  

 

7.2 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens problemformulering lyder: “Hur skiljer sig business-to-business kundernas 

uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet?”. Syftet med studien var därmed att jämföra B2B kundernas 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet är, definierad utifrån de anställda.  

 

Utifrån datainsamlingen kan vi se att ett behov för Låssmeden att utveckla och definiera 

deras varumärkesidentitet ytterligare. Gällande vilka produkter och tjänster som 

förknippas med Låssmeden fann vi att de anställda i högre grad förknippade företaget 

med “värdeförvaring” och “passersystem” än kunderna gjorde. Trots detta fann vi att 

både kunderna och de anställda i relativt hög grad förknippar samtliga produkter och 

tjänster med Låssmeden. För att stärka denna del av varumärkesidentiteten och dra nytta 

av den genom att skapa en stark länk mellan produkten/tjänsten och varumärket anser vi 

att Låssmeden bör se över och fastställa vilka produkter och tjänster de vill associeras 

med och förankra detta internt. Att de anställdas svar gällande denna faktor skiljde sig åt 
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indikerar än mer att Låssmeden är i behov att i arbetet med att utveckla dessa 

associationer involvera de anställda. Trots att några skillnader mellan kunderna och de 

anställda inte gick att finna gällande faktorn varumärkespersonlighet uppvisade 

resultatet att samtliga karaktärsdrag i hög grad kännetecknar Låssmeden. Om än vi inte 

ser detta som Låssmedens första prioritet anser vi att en rekommendation även här är att 

de kan gynnas av att definiera en eller möjligtvis flera personligheter som mer 

framträdande. Detta då varumärkespersonlighet förmedlar vad som är igenkänningsbart 

med varumärket och möjliggör således för Låssmeden att tydligare differentiera sig 

gentemot konkurrenter vilket kan stärka varumärket. Att Låssmeden idag av både 

kunder och anställda kännetecknas av att vara ”trovärdiga” anser vi är någonting de bör 

ta fasta på och positionera sig som än mer. Vidare visade datainsamlingen att 

Låssmeden idag inte har någon organisationskultur som genomsyrar verksamheten. 

Detta då det uppkom varierande svar från båda respondent-grupperna där nästintill alla 

kulturer mer eller mindre karaktäriserar Låssmeden, samt tre kulturer där kunderna och 

de anställdas svar skiljde sig åt. En rekommendation till Låssmeden är att fastställa en 

tydlig organisationskultur som avspeglar vad företaget står för och att detta förankras 

internt. Ett företags organisationskultur definierar företagets värderingar och kan 

fungera som riktlinje för företaget att arbeta efter och kan således ses som ett viktigt 

verktyg för Låssmeden i deras kommande varumärkesarbete. Resultatet visade 

fortsättningsvis en positiv uppfattning av relationen mellan Låssmeden och kunderna då 

värde i relationen, förtroende, åtagande, tillfredställelse och lojalitet alla anses som 

tillfredställande av båda respondent-grupperna. Uppfattningen kunderna och de 

anställda hade skiljde sig dock åt då kunderna betraktade den upplevda servicen som 

bättre än vad de anställda ansåg sig leverera. Gällande denna faktor i 

varumärkesidentiteten anser vi att det är av vikt att Låssmeden behåller sitt fokus på att 

skapa relationer med kunderna och tillhandahålla god service. I och med den skillnad vi 

kunde urskilja är det dock viktigt att de anställda får återkoppling på deras arbete och att 

Låssmeden bör ha i åtanke att genomföra nöjd kund undersökningar (NKI) för att både 

motivera och utveckla de anställda i deras arbete. Detta skulle vidare leda till att de 

anställda får en sanningsenlig bild av deras prestation. Avslutningsvis framkom även att 

kunderna och de anställdas uppfattning gällande hur lätt Låssmedens varumärkessymbol 

är att komma ihåg och känna igen skiljer sig åt, där de anställda bedömer det som lättare 

än kunderna. Vi rekommenderar Låssmeden att se över den visuella bilden och hur de 

kan underlätta ihågkommandet och utskiljandet av varumärket. Varumärkesnamnet kan 

ses som varumärkets viktigaste kännetecken och är av stor betydelse vid uppbyggandet 

av ett starkt varumärke vilket belyser vikten för Låssmeden att utvärdera den visuella 

bilden.  

 

Uppsatsens resultat svarar mot studiens syfte genom att en jämförelse mellan kundernas 

uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet och Låssmedens faktiska 

varumärkesidentitet har genomförts. Som framgår i ovanstående resonemang finns det 

gällande samtliga faktorer i Låssmedens varumärkesidentitet utrymme och behov av 

utveckling och definiering gällande vad företaget står för och dess identitet. Vi anser 

således att Låssmeden är i behov av att se över och förtydliga samtliga delar av 

varumärkesidentiteten för att skapa en enhetlig identitet som avspeglar företaget och 

vad de står för. Genom att använda vår studies resultat som utgångspunkt anser vi att 

Låssmeden som ett första steg har goda förutsättningar för att utarbeta en tydlig 

varumärkesidentitet. Genom att göra detta tror vi även att den spridning vi kan urskilja 

gällande kundernas svar samt det uppmärksammade problemet Låssmeden uppfattat kan 

minimeras. En förutsättning för detta är att Låssmeden involverar de anställda i arbetet 
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då en viktig faktor är att identiteten skapas internt och således genomsyrar 

verksamheten. Vidare är detta av vikt då de anställdas beteende och all den interaktion 

kunderna har med företaget påverkar deras uppfattning. Om de anställda har en tydlig 

uppfattning av varumärkesidentiteten och agerar konsekvent utifrån det tror vi även att 

kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten blir mer enad. Avslutningsvis vill vi 

rekommendera Låssmeden att upprätta en tidsplan med prioriterade utvecklingsområden 

för att stärka samtliga delar av varumärkesidentiteten. Vidare är det av vikt att de antar 

ett långsiktigt perspektiv gällande det kommande varumärkesarbetet för att lyckas, detta 

då varumärken utvecklas över tid.  

 

7.3 Praktiskt samt teoretiskt bidrag 
Studiens praktiska bidrag består av slutsatser som Låssmeden kan ha praktisk nytta av. 

Dessa slutsatser är baserade på kontexten som Låssmeden befinner sig i och resulterar 

därmed i uppsatsens praktiska bidrag. Utifrån vår analys av datainsamlingen kan vi dra 

slutsatsen att Låssmeden har en varumärkesidentitet, detta baserat på de anställdas 

relativt jämlika svar, om än den inte är uttalad. Baserat på de skillnader vi kunde 

urskilja mellan kunderna och anställda, samt spridningen gällande framförallt kundernas 

svar, finns ett behov för Låssmeden att utvärdera och definiera varumärkesidentiteten 

gällande samtliga fem faktorer; produkt- och tjänsterelaterade associationer, 

varumärkespersonlighet, organisationskultur, relation samt visuell bild. Genom att 

involvera anställda i detta arbete och således förankra identiteten internt tror vi att även 

kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten kommer ändras.  

 

Studiens teoretiska bidrag består i ett nytt sätt att se på begreppen varumärkesidentitet 

och varumärkesimage där vi valt att använda teorier om varumärkesidentitet för att 

undersöka kundernas uppfattning om denna. Eftersom Låssmeden som tidigare nämnt 

inte har någon uttalad varumärkesidentitet ansåg vi det vara nödvändigt att endast 

undersöka denna, med hjälp av både ett internt och externt perspektiv. Att applicera 

dessa två perspektiv på varumärkesidentiteten är ett nytt sätt att se på begreppet 

varumärkesidentitet. I tidigare studier gällande varumärken appliceras vanligtvis teorier 

kring varumärkesidentitet och varumärkesimage. Med hänsyn till Låssmedens 

förutsättningar ansåg vi det istället vara av intresse att endast undersöka det första 

steget, nämligen varumärkesidentitet internt och externt för att således få en djupgående 

förståelse för denna. Det interna perspektivet visar den faktiska varumärkesidentiteten, 

medan det externa perspektivet visar kundernas uppfattning om densamma. Vi anser att 

tidigare studier kring varumärkesidentitet endast visat en sida av begreppet, därmed 
anser vi att ett externt perspektiv ger begreppet mer djup. Detta nya sätt att tillämpa 

begreppet varumärkesidentitet ger en djupare förståelse, bredd och användningsområde, 

det öppnar även upp för nya forskningsmöjligheter. Vidare menar vi att vår studie har 

fördjupat kunskapen om begreppet varumärkesidentitet och således följt 

kunskapsutvecklingen inom området och bidragit till tidigare forskning inom 

ämnesområdet.  

 

Vidare består studiens teoretiska bidrag av en modell som mäter ett företags 

varumärkesidentitet med hänsyn till B2B samt SMF. Den specifika modellen för studien 

består av de fem identifierade faktorerna produkt- och tjänsterelaterade associationer, 

varumärkespersonlighet, organisationskultur, relation samt visuell bild. Dessa faktorer 

är specifikt anpassade för att appliceras i Låssmedens kontext och således utifrån våra 

uppsatta kriterier kring B2B samt SMF. Vidare innebär detta att studien bidrar med en 

modell som både är anpassade till Låssmedens preferenser, men som även fyller det 
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identifierade forskningsgapet gällande varumärkesidentitet i en B2B samt SMF kontext. 

Vi har empiriskt stöd för att vår modell med de fem faktorerna är möjlig att använda vid 

en undersökning av B2B kunders samt anställdas uppfattning om en 

varumärkesidentitet internt och externt inom SMF i Sverige. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Som tidigare belyst insåg vi vid studiens början att det existerar ett gap inom 

forskningen gällande att undersöka varumärkesidentitet både internt och externt. Vidare 

fanns ett gap inom forskningen kring varumärkesidentitet i både B2B och SMF kontext. 

Vi såg även en avsaknad av forskning kring varumärkesidentitet i en svensk kontext. 

Dessa konstateranden ligger till grund för vårt val av undersökning av 

varumärkesidentitet både internt och externt hos Låssmeden, ett litet företag i Sverige 

med majoriteten B2B kunder. 

 

Ett förslag till fortsatt forskning hade varit att undersöka både Låssmedens 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Detta för att både få en bild av den interna 

identiteten av varumärket men även den externa uppfattningen av varumärket. Det 

skulle vara en rekommendation till fortsatt forskning att genomföra detta efter att 

Låssmeden tydligt definierat varumärkesidentiteten. Detta skulle möjliggöra en 

utvärdering av hur detta arbete har tagits emot och uppfattats av kunderna.  

 

Som förslag till fortsatt forskning menar vi att studiens datainsamling hade kunnat vara 

mer omfattande för att säkerställa en högre andel respondenter samt en högre 

svarsfrekvens. Vidare skulle detta möjliggöra en generalisering av svaren i större 

utsträckning och därmed göra studien mer tillförlitlig och tillämpbar. Ytterligare ett 

förslag till fortsatt forskning vore att komplettera studien med en kvalitativ 

undersökning. Denna metod skulle fånga mer personlig och djupgående information 

från respondenterna men även belysa bakomliggande faktorer till kunder och anställdas 

svar. 

 

Vi anser också att en identisk undersökning mot privatpersoner som möjliggör en 

jämförelse mellan privatpersoner samt B2B kunder hade varit intressant och gett studien 

mer djup. En sådan studie skulle även skapa förutsättningar för att dra slutsatser om 

huruvida denna studie är överförbar på en B2C kontext. 

 

Ytterligare en rekommendation till fortsatt forskning hade varit att genomföra en 
identisk studie i de övriga städerna som Låssmeden verkar inom; Örnsköldsvik och 

Lycksele. På så vis skulle studien få mer djup och dessutom skulle slutsatser från dessa 

städer kunna användas för att hjälpa kontoren emellan och komma fram till möjliga 

förbättringar kring varumärkesidentiteten. Exempelvis skulle det i en sådan studie 

möjligtvis framkomma ett mönster som Låssmeden i Umeå kan dra lärdomar av för att 

förbättra sin egen varumärkesidentitet. En sådan studie skulle även påvisa eventuella 

skillnader samt likheter mellan kontoren vilket vi anser skulle kunna vara värdefullt för 

Låssmeden. 
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8 Sanningskriterier 
I detta kapitel ämnar vi redovisa de kvantitativa sanningskriterierna validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet. Med hjälp av dessa kriterier underlättar vi för 

läsaren att granska studiens trovärdighet samt de metoder som har använts. 

 

8.1 Validitet 
För att en studie ska vara tillförlitlig krävs en hög validitet. Validitet innebär att studiens 

mätinstrument används i rätt syfte för att säkerställa att studien mäter vad som avses 

mätas. För att uppnå en hög validitet i en kvantitativ metod är det även av vikt att veta 

om denna är tillförlitlig genom att variablerna mäts på ett korrekt sätt. (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 124) 

 

För att nå en hög validitet i denna studie har vi varit noggranna vid valet av teorier för 

att säkerställa att dessa är relevanta utifrån studiens syfte. Validitet är beroende av vad 

vi mäter samt huruvida detta är utklarat i frågeställningen (Magne-Holme & Krohn-

Solvang, 1997, s. 163). I vår teoretiska referensram identifierade vi de fem faktorerna 

produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, 

organisationskultur, relation samt visuell bild inom varumärkesidentitet utifrån 

framstående författare inom ämnet. Studiens enkät har sedan baserats på dessa fem 

faktorer för att säkerställa att frågorna har teoretisk grund. Förutom fråga ett, antal köp 

samt arbetad tid, anser vi därmed att samtliga frågor har en tydlig förankring till teorin. 

Vi anser även att teorin bidrog med detaljerade beskrivningar på vad som skall ingå 

under samtliga faktorer vilket således legat till grund vid utformningen av 

enkätfrågorna. Men hänsyn till ovanstående argument anser vi denna studies 

kvantitativa mätinstrument, enkätfrågorna, mäter det som avses mätas. 

 

Syftet med studien är att undersöka följande; “Hur skiljer sig business-to-business 

kundernas uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens 

faktiska varumärkesidentitet?”. Genom att i högsta mån utforma enkätfrågorna på de 

båda enkäterna på likartat sätt har vi möjliggjort för en jämförelse. Respondenter till 

enkäten var både Låssmedens B2B kunder samt anställda, således innebar detta att 

svaren mellan respondent-grupperna kunde jämföras. Denna jämförelse innebär att vi 

mäter det som avses att mätas enligt det uppställda syftet med studien. 

 

Vi anser därmed denna studie inneha en hög validitet generellt sett då enkäten är väl 

genomarbetad och baserad på faktorer från teorin som tidigare forskare värderar som 

viktiga vid undersökning av en varumärkesidentitet. Vi har även kontinuerligt haft 

studiens problemformulering, syfte och teoretiska referensram i åtanke. 

 

8.2 Reliabilitet 
En studies reliabilitet innebär till vilken grad resultatet skulle bli densamma om studien 

skulle genomföras igen med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). 

Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 163) menar att reliabiliteten bestäms av hur 

mätningarna utförts samt hur noggrant bearbetningen av information varit. 

 

Om enkätens frågor är uppställda på ett krångligt sätt finns en risk att frågorna 

missuppfattas vilket genererar en låg grad av reliabilitet. Enkla och lättförståeliga frågor 

däremot ökar chanserna att respondenterna uppfattar frågorna lika och genererar därmed 

en hög reliabilitet. (Trost, 2012, s. 65) I enkäten har vi själva konstruerat frågorna 

utifrån den funna teorin, vilket innebär att vi inte använt färdigkonstruerade frågor från 
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någon annan studie. Med hänsyn till detta valde vi att genomföra en pilotstudie av 

enkäten samt få feedback från vår handledare, och VD:n på Låssmeden, för att 

säkerställa att frågorna var korrekt uppställda samt lätta att förstå. Däremot kan vi rikta 

kritik mot fråga 16 gällande organisationskultur, då denna fråga missuppfattades av 

flertalet respondenter. Därmed kan denna fråga dra ner reliabiliteten. Dock anser vi att 

studiens totala reliabilitet inte påverkas till så hög grad med tanke på att enkätens 

resterande frågor inte missuppfattades.  

 

Reliabiliteten kan exempelvis mätas genom att upprepa studien, så kallat test-retest-

metoden, där en hög reliabilitet kännetecknas av en hög överensstämmelse mellan 

resultaten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). På grund av studiens tidsram fanns inte 

möjlighet att genomföra en identisk studie vid ett senare tillfälle, varpå vi med säkerhet 

inte kan uttala oss om studiens resultat skulle bli densamma vid skilda tidpunkter. 

Olsson & Sörensen (2011, s. 123) menar att attitydfrågor i en enkät kan skapa en risk att 

första undersökningen påverkar den andra undersökningen och att respondenten därmed 

har ändrat sin åsikt och uppfattning. Eftersom enkäten är subjektiv och mäter 

respondentens uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet, finns en risk att 

respondenten har ändrat sin uppfattning vid en upprepad undersökning, vilket därmed 

skulle resultera i en lägre reliabilitet. Däremot anser vi att studien sannolikt skulle ge ett 

relativt liknande resultat vid en upprepad undersökning då vi noggrant beskrivit och 

redogjort för tillvägagångssättet vid den empiriska datainsamlingen. Alla faser vid 

forskningsprocessen finns redovisade i uppsatsen och är kritiskt granskade för att uppnå 

en hög kvalitet. Därmed anser vi att resultaten skulle bli relativt lika om undersökningen 

genomfördes med samma metod på samma respondenter.  

 

8.3 Generaliserbarhet 
Vid en kvantitativ datainsamling är ett mål att kunna se resultaten i ett bredare 

perspektiv och därmed kunna generalisera resultaten utanför den kontext den studerades 

inom (Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). Trost (2012, s. 148) menar att om det är stor 

skillnad mellan populationen eller urvalet och det insamlade datat bör man vara 

försiktig med de slutsatser man drar. Vår studies population består av 622 stycken 

kunder samt 18 stycken anställda. Totalt inkom 55 stycken besvarade enkäter från 

kunderna samt 16 stycken enkäter från de anställda vilket innebär att vi erhöll en 

svarsfrekvens på 8,8 % av kunderna samt 88,8 % av de anställda. Den låga 

svarsfrekvensen för kunderna innebär följaktligen att resultaten blir svåra att 

generalisera och att de slutsatser och rekommendationer som genereras görs med 
försiktighet. Detta ses således som en svaghet och bidrar till att resultatet inte är lika 

tillförlitligt. Resultatet från de anställda erhöll en betydligt högre svarsfrekvens vilket 

innebär att dessa resultat är mer kvalificerade att representera hela populationen och 

Låssmeden som helhet. 

 

Det kan även ses som en begränsning att studien inte går att generalisera utanför de för 

studien valda kriterierna. En tanke med studien är att den ska kunna appliceras på andra 

liknande branscher. Vi är däremot medvetna om att detta kan vara svårt, men inte 

omöjligt. Vår studie är relativt snäv med tanke på de kriterier vi satt upp i form av B2B 

samt SMF. Vidare innebär detta att dessa kriterier samt kravet på en liknande bransch 

bör uppfyllas för att studiens resultat ska kunna appliceras på ett adekvat sätt. Däremot 

anser vi att studiens resultat vore intressant och tillämpbar vid en kontext som liknar 

Låssmedens. Därför ser vi inte att studiens resultat och rekommendationer skulle vara 

begränsade till endast den undersökta kontexten. Vi tror att fler företag kan befinna sig i 
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en liknande situation gällande sin varumärkesidentitet och nämnda problem, och att ett 

intresse för studiens resultat därmed kan finnas. 
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Bilaga 1: Enkät kunder 
 

Till den det berör,  
 

Vi är två studenter som just nu skriver examensarbete vid Umeå universitet. På uppdrag 

av Låssmeden i Umeå ämnar denna enkät undersöka företagets varumärke och hur det 

uppfattas. Studiens syfte är att jämföra företagskundernas uppfattning om Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Varumärkesidentitet förmedlar vad företaget står för, dess avsikt 

samt vad som gör varumärket unikt och konkurrenskraftigt. 

 

Ni har blivit slumpmässigt utvald bland Låssmedens kunder att medverka i den här 

studien. Er medverkan är helt frivillig men mycket viktig för studiens resultat och 

kommande rekommendationer till Låssmedens fortsatta arbete. Genom de kodade 

enkäterna kommer Era svar behandlas helt konfidentiellt och garanterar därmed Er 

anonymitet då resultatet ämnar jämföra likheter och skillnader hellre än fokus på 

enskilda svar.  

 

Enkäten är dubbelsidig och består av 30 frågor och beräknas ta 15 minuter att besvara. 

Om Ni bidrar med en fullständigt ifylld enkät, och returnerar denna i det bifogade 

färdigfrankerade kuvertet, har Ni dessutom chansen att vinna en Yale Doorman 

elektroniskt dörrlås. Enkäten ska senast skickas tillbaka till Låssmeden fredag  

2014-04-11. Vi kommer därefter slumpmässigt dra en vinnare.  

 

Tack för din medverkan, den är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete. 
 

 

Elin Johansson                                  Jenny Angerstig 

eljo0054@student.umu.se                         jean0085@student.umu.se 

 

2014-03-27 

 

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar, samt om ni vill ta del 

av studiens resultat och slutsatser. 

mailto:eljo0054@student.umu.se
mailto:jean0085@student.umu.se


 

 

Fråga 1: Hur många gånger skulle Ni uppskattningsvis säga att Ni anlitat Låssmeden 

sedan 2010? (Med anlita menar vi köp av produkt eller tjänst) 

 

□ En gång 

□ 2 till 9 gånger 

□ 10 till 19 gånger 

□ 20 till 29 gånger 

□ Mer än 30 gånger 

 

 

Till vilken grad förknippar Ni Låssmeden med följande produkter/tjänster? 

 

Fråga 2: Låssystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

     

Fråga 3: Passersystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 4: Porttelefoni 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 5: Bokningssystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 6: Värdeförvaring 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 7: Larm 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 8: Brandlarm 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 9: Kameraövervakning 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Om varumärket Låssmeden skulle personifieras, till vilken grad anser Ni nedanstående 

karaktärsdrag kännetecknar Låssmeden?  

 

Presterande 

Fråga 10: Presterande (professionella, hårt arbetande, intelligenta, utbildade)   

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 11: Kompetenta (erfarna, noggranna, rationella, problem-orienterade) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 12: Ledande (innovativa, kreativa)  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Känslomässiga 

Fråga 13: Spännande (unga, trendiga, vågade) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 14: Charmiga (glad, uppmuntrande) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Trovärdiga 

Fråga 15: Uppriktiga (äkta, ärliga, pålitliga, trovärdiga) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Fråga 16: Vilka av följande tolv påståenden gällande organisationskultur och 

värderingar anser Ni stämma överens med den uppfattning Ni har om Låssmeden?  

 

Rangordna de tre påståenden Ni tycker kännetecknar Låssmeden bäst. 
1: motsvarar den organisationskultur Ni tycker kännetecknar Låssmeden bäst 

2: motsvarar den organisationskultur Ni tycker kännetecknar Låssmeden näst bäst osv. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda hjälper och 

stöttar varandra att utvecklas. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur med vänskapliga relationer 

där känslor och tankar delas. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där konflikter undviks och 

acceptans är viktig. 

 



 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där företaget är byråkratiskt 

kontrollerad och anställda följer policys och regler. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur med hierarkisk indelning där 

centraliserade beslut bestämmer vad som förväntas av den anställde. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där företaget inte belönar 

framgång men inte heller straffar misstag. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där en kritisk framtoning 

uppmuntras genom att vara ifrågasättande och svår att imponera på. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda uppmuntras och 

belönas till att ta beslut och eget ansvar. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där konkurrens belönas och 

anställda arbetar hellre mot varandra istället för i grupp. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där hårt arbete och 

perfektionism belönas och anställda känner att de måste undvika att göra misstag. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda som sätter och 

uppnår egna mål belönas. 

 

Vi uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där kreativitet, kvalitet och 

uppfyllande av mål belönas och anställda uppmuntras att utvecklas och trivas på 

arbetsplatsen. 

 

Vi har ingen uppfattning om Låssmedens interna kultur. 

 

 

Fråga 17: Till vilken grad anser Ni er ha en bra relation till Låssmeden och dess 

anställda? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 18: Till vilken grad anser Ni er dra fördelar från en relation med Låssmeden? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 19: Till vilken grad är Ni nöjda med servicen från Låssmeden? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 20: Till vilken grad är Ni nöjda med den personliga kontakten med Låssmedens 

anställda? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 



 

 

Fråga 21: Till vilken grad anser Ni er ha förtroende till Låssmeden? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 22: Till vilken grad anser Ni Låssmedens anställda arbetar för att upprätthålla 

kundrelationer?  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 23: Till vilken grad anser Ni att Låssmeden levererar det dem lovat?  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 24: Till vilken grad anser Ni att Låssmeden levererar mer än Ni förväntat Er? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 25: Till vilken grad känner Ni er lojala gentemot Låssmeden? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Ett företags varumärkessymbol kännetecknas av det konkreta varumärket bestående av 

logotypen med färg, form och typsnitt 

 

Hur väl anser Ni att följande påståenden stämmer: 

 

Fråga 26: Låssmedens varumärkessymbol är lätt att komma ihåg. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 27: Låssmedens varumärkessymbol är lätt att känna igen. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 28: Det finns en koppling mellan Låssmedens varumärkessymbol och 

varumärkesidentitet. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 29: Låssmedens företagsnamn förmedlar samtliga produkter och tjänster som 

företaget tillhandahåller. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

 

 

 

 



 

 

Fråga 30: I denna enkät har Ni tagit ställning till vilka produkter och tjänster Ni 

associerar till Låssmedens varumärke, varumärkets personlighet, organisationskulturen, 

relation till kunder samt varumärkessymbolen. Dessa fem områden bidrar tillsammans 

till Låssmedens varumärkesidentitet.  

 

Med detta som utgångspunkt, till vilken grad anser Ni generellt att Låssmeden 

förmedlar sin varumärkesidentitet? 

 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

 

Utöver enkätens frågor, finns det något annat Ni vill framföra gällande Låssmedens 

varumärkesidentitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack än en gång för hjälpen! 
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Bilaga 2: Enkät anställda 
 
Hej,  
 

Vi är två studenter som just nu skriver examensarbete vid Umeå universitet. På uppdrag 

av Låssmeden i Umeå ämnar denna enkät undersöka företagets varumärke och hur det 

uppfattas. Studiens syfte är att jämföra företagskundernas uppfattning om Låssmedens 

varumärkesidentitet med vad Låssmedens faktiska varumärkesidentitet är, definierad 

utifrån de anställda. Varumärkesidentitet förmedlar vad företaget står för, dess avsikt 

samt vad som gör varumärket unikt och konkurrenskraftigt.  

 

Som anställd hos Låssmeden är Din medverkan helt frivillig men mycket viktig för 

studiens resultat och kommande rekommendationer till Låssmedens fortsatta arbete. 

Dina svar behandlas helt konfidentiellt och garanterar därmed Din anonymitet då 

resultatet ämnar jämföra likheter och skillnader hellre än fokus på enskilda svar.  

 

Enkäten är dubbelsidig och består av 30 frågor och beräknas ta 15 min att besvara.  

 

Tack för Din medverkan, den är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete.  
 

 

Elin Johansson                                  Jenny Angerstig 

eljo0054@student.umu.se                         jean0085@student.umu.se 

 

2014-03-27 

 

 

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar, samt om Du vill ta del 

av studiens resultat och slutsatser. 
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Fråga 1: Hur länge har Du sammanhängande jobbat hos Låssmeden i Umeå? 

□ Mindre än 5 månader 

□ Mellan 6-11 månader 

□ Mellan 1-3 år 

□ Mellan 3-6 år 

□ Mer än 6 år 

 

 

Till vilken grad förknippar Du Låssmeden med följande produkter/tjänster? 

 

Fråga 2: Låssystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

     

Fråga 3: Passersystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 4: Porttelefoni 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 5: Bokningssystem 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 6: Värdeförvaring 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 7: Larm 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 8: Brandlarm 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 9: Kameraövervakning 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om varumärket Låssmeden skulle personifieras, till vilken grad anser Du nedanstående 

karaktärsdrag känneteckna Er?  

 

Presterande 

Fråga 10: Presterande (professionella, hårt arbetande, intelligenta, utbildade)   

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 11: Kompetenta (erfarna, noggranna, rationella, problem-orienterade) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 12: Ledande (innovativa, kreativa)  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Känslomässiga 

Fråga 13: Spännande (unga, trendiga, vågade) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 14: Charmiga (glad, uppmuntrande) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Trovärdiga 

Fråga 15: Uppriktiga (äkta, ärliga, pålitliga, trovärdiga) 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

Fråga 16: Vilka av följande tolv påståenden gällande organisationskultur och 

värderingar anser Du stämma överens med den uppfattning Du har om Låssmeden?  

 

Rangordna de tre kulturer Du tycker kännetecknar Låssmeden bäst. 
1: motsvarar den organisationskulturkultur Du tycker kännetecknar Låssmeden bäst 

2: motsvarar den organisationskultur Du tycker kännetecknar Låssmeden näst bäst osv. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda hjälper och 

stöttar varandra att utvecklas. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur med vänskapliga relationer 

där känslor och tankar delas. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där konflikter undviks och 

acceptans är viktig. 

 

 



 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där företaget är byråkratiskt 

kontrollerad och anställda följer policys och regler. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur med hierarkisk indelning 

där centraliserade beslut bestämmer vad som förväntas av den anställde. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där företaget inte belönar 

framgång men inte heller straffar misstag. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där en kritisk framtoning 

uppmuntras genom att vara ifrågasättande och svår att imponera på. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda uppmuntras 

och belönas till att ta beslut och eget ansvar. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där konkurrens belönas och 

anställda arbetar hellre mot varandra istället för i grupp. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där hårt arbete och 

perfektionism belönas och anställda känner att de måste undvika att göra misstag. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där anställda som sätter och 

uppnår egna mål belönas. 

 

Jag uppfattar att Låssmeden internt i företaget har en kultur där kreativitet, kvalitet och 

uppfyllande av mål belönas och anställda uppmuntras att utvecklas och trivas på 

arbetsplatsen. 

 

Jag har ingen uppfattning om Låssmedens interna kultur. 

 

 

 

Fråga 17: Till vilken grad anser Du Låssmeden ha en bra relation till kunderna? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 18: Till vilken grad tror Du Låssmedens kunder drar fördel från en relation med 

Er? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 19: Till vilken grad tror Du Låssmedens kunder är nöjda med servicen från Er? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 20: Till vilken grad tror Du Låssmedens kunder är nöjda med den personliga 

kontakten med Låssmedens anställda? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 



 

Fråga 21: Till vilken grad tror Du Låssmedens kunder ha förtroende till Er? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 22: Till vilken grad anser Du Låssmedens anställda arbeta för att upprätthålla 

kundrelationer?  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 23: Till vilken grad anser Du att Ni levererar det Ni lovat till kunderna?  

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 24: Till vilken grad anser Du att Låssmeden levererar mer än kunderna förväntat 

sig? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 25: Till vilken grad anser Du att Låssmedens kunder är lojala gentemot Er? 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

 

Ett företags varumärkessymbol kännetecknas av det konkreta varumärket bestående av 

logotypen med färg, form och typsnitt 

 

Hur väl anser Du att följande påståenden stämmer:  

 

Fråga 26: Låssmedens varumärkessymbol är lätt att komma ihåg. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 27: Låssmedens varumärkessymbol är lätt att känna igen. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 28: Det finns en koppling mellan Låssmedens varumärkessymbol och 

varumärkesidentitet. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

Fråga 29: Låssmedens företagsnamn förmedlar samtliga produkter och tjänster som 

företaget tillhandahåller. 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

1            2        3  4          5 

 

 

 

 



 

Fråga 30: I denna enkät har Du tagit ställning till vilka produkter och tjänster Du 

associerar till Låssmedens varumärke, varumärkets personlighet, organisationskulturen, 

relation till kunder samt varumärkessymbolen. Dessa fem områden bidrar tillsammans 

till Låssmedens varumärkesidentitet.  

 

Med detta som utgångspunkt, till vilken grad anser Du generellt att Låssmeden 

förmedlar sin varumärkesidentitet? 

 

Väldigt låg grad         Väldigt hög grad 

1            2        3  4          5 

 

 

 

Utöver enkätens frågor, finns det något annat Du vill framföra gällande Låssmedens 

varumärkesidentitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack än en gång för hjälpen! 
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