
Är imagen av ABB en spegelbild av 
företagets identitet? 
En jämförande studie om en kunds varumärkesimage och ABB:s identitet  
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Tack 
ABB för er tid och ert engagemang till vår uppsats, även 
ett stort Tack till kunderna på Vattenfall som tagit sig tid 
att ställa upp på våra intervjuer. Till sist ett Tack till vår 
handledare  Finn  Wiedersheim‐Paul  på  Mälardalens 
högskola för dina synpunkter under arbetets gång.  
 



Sammanfattning 
 
För att skapa och upprätthålla ett starkt varumärke är det viktigt att sträva efter en så stor 
överensstämmelse som möjligt mellan dess identitet och image. Det betyder samtidigt att det 
är viktigt att regelbundet undersöka likheter och skillnader mellan dem. Denna magister-
uppsats syftar till att utreda överensstämmelsen mellan kundernas image av varumärket ABB 
och företagets identitet. På så sätt har vi analyserat likheter och skillnader mellan hur ABB 
beskriver sig själva och hur kunderna i undersökningen uppfattar dem. För att sätta in läsaren i 
undersökningsområdet har vi använt teorier kring vad som utmärker ett starkt varumärke samt 
varumärkesbyggande för business to business marknader. Teorin innehåller vidare en 
beskrivning av begreppen identitet och image samt gapet som kan uppstå däremellan. 
 
Genom att intervjua ABB:s informationsdirektör och marknadschefen för enheten Svensk 
Försäljning kunde vi beskriva varumärkets identitet. Urvalet grundade sig på personernas 
goda insyn och erfarenhet i undersökningsområdet. Varumärkets image undersöktes genom 
intervjuer med personer med olika befattningar och ansvarsområden på Vattenfall som varit 
kund till ABB under flera år. Genom att enbart fokusera på ett företag kunde vi få en djupare 
förståelse för uppfattningarna inom ett specifikt företag, men även hur de kan skilja sig åt 
kunderna emellan. Det långa och nära samarbetet mellan parterna kunde vidare bidra till en 
mer kritisk men samtidigt tydligare uppfattning om varumärket. 
 
Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan ABB:s identitet och 
image, vilket tyder på att det inte finns en enhetlig bild av varumärket bland de intervjuade 
kunderna. Att kundernas varumärkesimage till stor del baseras på andra värden än det som 
ABB kommunicerar ut kan förklaras i att de utvalda kunderna påverkas av egna upplevelser 
och erfarenheter i större utsträckning än den externa marknadskommunikationen. En lång 
affärsrelation kan därför innebära att kundens image av varumärket istället påverkas mer av 
hur ABB hanterar olika situationer, som exempelvis klagomål. Budskapen i den externa 
kommunikationen kan på så sätt innebära en större effekt i nyetablerade relationer.  
 
 
 
Nyckelord: Varumärkesimage, varumärkesidentitet, gap, business to business, varumärkes-
strategi samt industriell marknadsföring.  
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Abstract 
 
To create a strong brand, it is important to manage the gap between identity and image. In 
this thesis, we have investigated what ABB intend to communicate with their brand (referred 
to as identity) and how the customers interpret the brand (referred to as image). The purpose 
was to analyze differences and similarities between identity and image. The theoretical 
framework regards theories about corporate brand identity and image and how to manage 
the gaps between them. We have also used theories about business to business brand 
management.  
 
The study is based on a qualitative method using semi-structured interviews. The method 
allowed for a deeper comprehension of the respondents perceptions of the brand identity 
and the brand image. Interviews with the head of Communications ABB Sweden and the 
Marketing Manager of the Swedish sales department were used to measure the corporate 
brand identity. The respondents at ABB were chosen on the basis of their experiences of the 
research topic. The study presents a brand image analysis based on interviews with five 
respondents from the Swedish company Vattenfall. The respondents have different positions 
within the company and have had a long-term relationship to ABB.  
 
The study demonstrates both differences and similarities between the identity and image. 
One reason why the customer perceptions differ from the corporate brand communications 
could be that the costumers own experiences have a deeper impact on the brand image 
than the external marketing communications. The way that ABB handles different types of 
situations such as, dissatisfied customers is important to the brand image. Therefore, the 
messages in the communication can have a greater effect on a new relationship than on a 
long-term relationship.  
 
 
 
Keywords: Brand image, brand identity, gap, business to business, brand management and 
brand strategy.  
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För  att  skapa  och  bibehålla  ett  starkt  varumärke  är  det  viktigt  att  regelbundet 
undersöka  likheter  och  skillnader  mellan  dess  identitet  och  image.  På  ABB 
genomförs  årligen  kvantitativa  kundmätningar,  men  i  nuläget  saknas  djup‐
intervjuer  om  kundernas  varumärkesuppfattningar. Vår  avsikt med uppsatsen  är 
därför  att  komplettera  tidigare  kvantitativa  enkätundersökningar  med  mer 
djupgående kvalitativa intervjuer med utvalda kunder.  

 
 

 

 

Vad undersöktes? 
Vi har undersökt överensstämmelsen mellan kundernas image av ABB (se företagsbeskrivning 
i Bilaga 1) och företagets önskade varumärkesidentitet. Det betyder att vi dels har beskrivit 
hur ABB vill uppfattas (identitet) och hur de ser på sig själva. Vi har även utrett vilken 
uppfattning (image) kunderna har av ABB, se Figur 1 nedan. Den önskade identiteten har vi 
sedan jämfört med den faktiska imagen hos utvalda kunder för att kunna undersöka och 
analysera likheter och skillnader. De utvalda kunderna arbetar på företaget Vattenfall AB. 

 
 
 
 

 

Beskriva identiteten 

Utreda imagen 

Varumärke 
ABB 

Kunder 
Vattenfall 

 
 

Figur 1. Undersökningsproblem, egen illustration. 
 
 
 
 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 
 

 

 På vilket sätt beskriver ABB sin identitet och hur vill de uppfattas hos kunderna? 

 Vilken varumärkesimage har kunderna av ABB? Det vill säga hur uppfattar de ABB 
som företag? 
 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan hur ABB vill uppfattas och kundernas 
image av varumärket? 
 

 
 

Ovanstående undersökningsproblem och frågeställningar leder fram till syftet som är att 
utreda överensstämmelsen mellan kundernas image av varumärket ABB och företagets 
identitet. Det vill säga likheter och skillnader mellan identitet och image. 
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Vi har valt att avgränsa oss till att enbart studera ett antal personer på ett svenskt företag som 
ABB har haft en långvarig affärsrelation till. Anledningen var att kunna ta del av de kunder 
som har stor erfarenhet av ABB som leverantör. Genom att enbart välja ett företag kunde vi 
samtidigt gå in på djupet med de olika respondenterna inom företaget. Konsekvensen med 
avgränsningen till ett specifikt företag är att vi inte kan undersöka uppfattningarna hos andra 
typer av kunder. Vi menar att uppfattningarna hos nya kunder och kunder med en lång 
relation till ABB kan skilja sig åt beroende på att de har olika lång erfarenhet av ABB som 
leverantör. En ytterligare avgränsning är att studera ett svenskt företag. Kunder från olika 
länder kan ha varierande uppfattningar om ABB till följd av olika kulturer och erfarenheter. 
Det innebär därför att undersökningens resultat är jämförligt med andra svenska företag, och 
framförallt de som haft längre affärsrelationer till ABB. Se sid. 13 för utförligare diskussion om 
avgränsningen.  
 
Uppsatsens målgrupp och uppdragsgivare är ABB Communication. Resultatet syftar till att 
kunna användas som ett komplement till tidigare undersökningar om företagets varumärke.  
 
 

Översikt 
Nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition och de olika delarnas upplägg.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

I andra delen ges en teoretisk bakgrund om problemet för att 
ge läsaren en förförståelse för undersökningen. 

Därefter beskrivs studiens tillvägagångssätt och de val som 
gjorts motiveras.  

Efter beskrivningen av tillvägagångssättet presenteras resultatet, 
uppdelat i företagets identitet och kundernas image.  

Därefter diskuteras och jämförs resultaten av varumärkets 
identitet och image med stöd i teorin. 

Till sist avslutas uppsatsen med slutsatser och rekommendationer. 
 

TEORI 

 

METOD 

 

EMPIRI 

 
DISKUSSION 

 

SLUTSATS 
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Teori Här  ger  vi  läsaren  en  teoretisk  bakgrund  till  problem‐
området.  Vi  beskriver  begreppet  varumärke,  förklarar  skillnaden 
mellan  identitet  och  image  samt  vikten  av  att  dessa  två  stämmer 
överens  med  varandra.  I  slutet  av  avsnittet  beskriver  vi  hur 
varumärkesbyggande  fungerar  inom  business  to  business  (B2B) 
organisationer  och  hur  säljarna  kan  fungera  som  varumärkes‐
strateger. 

  
 

 

 

 

 
  

 Vad är ett varumärke?  
Varumärken är viktiga inom alla kulturer och affärssammanhang och hjälper människor att 
fatta beslut, både stora som små. Förklaringen är att ett varumärke står för en viss kvalitet och 
att mottagaren då kan känna förtroende för produkten. (Kotler & Pfoertsch, 2006) Enligt 
Grönroos (2002) ser marknadsföraren varumärket som något företaget skapar och företaget 
använder sig av ett antal planerade marknadsåtgärder för att utveckla ett starkt varumärke. 
Han menar att kunden förväntas skapa sig en bild av varumärket som motsvarar det 
avsedda varumärket.  

 
 
American Marketing Associations definition av varumärke: 
 
 

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som  
särskiljer en säljares vara eller tjänst från andra säljares.” 

 
(Grönroos, 2002, s. 316) 

 
 
 
Det finns olika definitioner om vad som utgör ett starkt varumärke. Bland andra Melin (2001) 
och Kotler och Pfoertsch (2006) sammanfattar drivkrafterna bakom ett starkt varumärke som 
varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet och varumärkeslojalitet. I 
nästa avsnitt följer en beskrivning av varje begrepp.  
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Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom syftar till att göra kunden medveten om varumärkets existens och är 
en förutsättning för att kunden ska kunna skapa associationer till varumärket. Märkes-
kännedom skapar även en känsla av samhörighet och förtrogenhet, något som samtidigt är 
viktigt för att kunna skapa preferenser för en produkt. (Melin, 2001) Ett sätt att skapa 
kännedom om varumärket är genom erfarenhet av företagets produkter och tjänster 
(Kapferer, 2004) men även att vara konsekvent och tydlig i sin kommunikation till mottagarna 
(Kotler & Pfoertsch, 2006). För att främja kännedom om varumärket är det enligt Melin (2001) 
viktigt att påminna mottagaren om budskapen genom upprepande reklam som syftar till att 
skapa positiva märkesassociationer hos mottagaren. Det viktigaste är därför inte att ett 
varumärke är känt, utan vad det är känt för. (Melin, 2001) Som tidigare nämnt symboliserar 
varumärket en viss kvalitet, något som också underlättar identifieringen och även kännedom 
om företagets produkter och tjänster (Kotler & Pfoertsch, 2006).  

Varumärkesassociationer 
Varumärkesassociationer är enligt Melin (2001) i stort sett allt som kunden förknippar med 
varumärket, som exempelvis upplevd kvalitet. Vidare menar han att massiva annons-
kampanjer kan skapa positiva kvalitetsassociationer genom att mottagaren förväntar sig att 
en produkt som marknadsförs intensivt också har en hög kvalitet. Enligt Kotler och Pfoertsch 
(2006) består varumärket av förväntningar och associationer som kunderna får genom 
erfarenheter och kontakter de har med företaget. Det innefattar företagets produkter och 
tjänster, word of mouth samt interaktionerna med allt från receptionisten till personalen på 
säljavdelningen. Kundernas uppfattningar och förväntningar påverkas på så sätt av alla 
kontakter de har med varumärket. Då varje tillfälle är lika viktigt är det angeläget att vara 
tydlig och alltid kommunicera samma budskap, om och om igen. (Kotler & Pfoertsch, 2006) 
Även Dahlén och Lange (2003) poängterar vikten av att ha ett konsistent varumärkes-
budskap för att kunderna ska kunna uppfatta varumärket som tydligt och trovärdigt. De 
menar att om kunderna känner igen företagets sätt att kommunicera underlättas förståelsen 
för vad varumärket står för. Det betyder att varumärket ska kommuniceras på ett likartat sätt 
över tiden och att varumärkets värden inte ska ändras från den ena kampanjen till den 
andra (Dahlén & Lange, 2003). Melin (2001) menar vidare att om köparen inte upplever 
några större skillnader mellan olika märkesprodukter inom en viss kategori kommer priset att 
spela en stor roll i beslutsprocessen. För att undvika priskonkurrens måste företaget därför 
försöka förknippa sin produkt med värden som skapar starka och positiva associationer till 
varumärket. (Melin, 2001)  

Upplevd kvalitet 

 

Melin (2001) menar att upplevd kvalitet är en av de viktigaste märkesassociationerna och en 
strategisk faktor för många företag. Upplevd kvalitet är ofta nyckeln i företagets positionering 
gentemot konkurrenter då kvalitet visar på ett värde hos kunden (Aaker, 1996). Dahlén och 
Lange (2003) menar vidare att kunder som är missnöjda kan sprida sina negativa upplevelser 
vidare, vilket gör att varumärkets upplevda kvalitet försämras, både hos de missnöjda 
kunderna och hos deras omgivning. Skillnaden mellan faktisk och upplevd kvalitet är att det 
förra är objektivt medan upplevd kvalitet är subjektivt och skiljer sig från kund till kund. Faktisk 
kvalitet är produktens egenskaper som märkesinnehavaren marknadsför, som exempelvis 
namnet eller dess utförande. Upplevd kvalitet är istället hur den enskilda köparen uppfattar 
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och upplever produktens kvalitet. (Melin, 2001) En viktig faktor för att kunderna ska kunna 
uppleva god kvalitet är att företaget håller det de lovat. Som Kotler och Pfoertsch (2006) 
menar ska företaget kontinuerligt hålla sina löften genom hela processen, från att de skapar 
förväntningar genom reklam till leverans av den färdiga produkten. De menar vidare att ett 
effektivt varumärkeslöfte måste vara tydligt definierat, relevant och meningsfullt. Som tidigare 
nämnt är ett konsistent varumärkesbudskap viktigt för att mottagarna ska kunna uppfatta 
varumärket som tydligt och trovärdigt (Dahlén & Lange, 2003). Det påpekar även Melin 
(2001) då han menar att det viktiga för kundernas upplevda kvalitet framförallt är att 
varumärket ger ett helhetsintryck som kan skapa en enhetlig och tydlig bild i mottagarens 
medvetande.  

Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet kan förklaras som graden av engagemang som varumärket har uppnått 
bland kunderna. När företaget lyckas med att konsekvent leverera det som varumärket lovar 
och står för uppstår så kallad varumärkeslojalitet. (Kotler & Pfoertsch, 2006) Om företaget inte 
klarar av att leverera enligt sina löften uppstår missnöje bland kunderna, vilket leder till att 
företagets trovärdighet minskar (Dahlén & Lange, 2003).  
 
Vidare menar Aaker (1996) att när kunden får mer personligt riktad information upplever 
denne en större lojalitet till företaget då kunden får känslan av att företaget bryr sig och visar 
intresse för sina kunder på ett annat plan. En ytterligare faktor som påverkar varumärkes-
lojaliteten är hur företaget lyckas leverera mervärde. Enligt Melin (2001) kan mervärdet vara 
avgörande för köparens val av varumärke. Målsättningen för märkesinnehavaren är att 
produktens mervärde ska skapa preferenser som på sikt ger upphov till varumärkeslojalitet 
(Melin, 2001).  
 
För att åstadkomma en högre lojalitet hos kunderna är företagets marknadsföring av vikt 
samt hur pass starkt varumärket är. Att kunden blir ambassadör för varumärket är den högsta 
graden av varumärkeslojalitet, vilket företag alltid ska sträva efter. Det kan uppnås i syfte att 
fördjupa relationen med kunden, bland annat genom kunddagar, skräddarsydda erbjud-
anden och personlig information. (Dahlén & Lange, 2003) 

Överensstämmelse mellan identitet och image 

 

Identitet och image är enligt Nandan (2005) besläktade med varandra men ändå två 
åtskilda begrepp, där båda är nödvändiga för att kunna skapa ett starkt och trovärdigt 
varumärke. Apéria (2001) menar att varumärkesbyggandet inleds med att skapa en strategi 
för en konsistent (samstämmig) integrerad vision, vars centrala begrepp är varumärkes-
identitet. Identitet utgår från företaget och beskriver den bild och uppfattning som företaget 
har av sig själva (Kapferer, 2004). Varumärkets identitet utgörs av de signaler som företaget 
sänder ut till sina intressenter. Det kan förklaras som den bild av varumärket företaget vill 
skapa i kundens medvetande (Grönroos, 2002; Aaker, 1996). Genom varumärkesidentiteten 
vill företaget förmedla sin personlighet och sina särdrag till omgivningen (Nandan, 2005; 
Aaker, 1996). Till skillnad mot identitet som utgår från företaget, återspeglar varumärkets 
image istället den bild som intressenterna associerar med företagets kommunikation och 
verksamhet (Grönroos, 2002). Denna bild eller uppfattning som finns i mottagarens 
medvetande skapas utifrån de olika signaler och budskap som företaget sänder ut (Apéria 
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2001). Det i form av exempelvis själva varumärkesnamnet, företagets produkter och tjänster, 
reklam, sponsring eller uppmärksamheten i media (Kapferer, 2004). Mottagarens image 
påverkas av all kontakt och tidigare erfarenheter av företaget, vilket innefattar allt från 
receptionistens bemötande till hur företaget klarar av att hantera reklamationer och miss-
nöjdhet (Nandan, 2005; Melin, 2001). Enligt Kotler och Pfoertsch (2006) skapas en uppfattning 
(image) framförallt genom extern marknadskommunikation. De menar att intressenterna 
sällan söker all information på egen hand utan det de vet om företaget är vad företaget 
kommunicerar ut.  
 
Sammanfattningsvis beskriver varumärkesidentiteten hur företaget vill uppfattas medan 
image är hur målgruppen uppfattar varumärket. Gapet kan illustreras som differensen 
däremellan, se Figur 2. Ju mindre gapet är mellan de två begreppen, desto tydligare och 
starkare är varumärket. Fördelarna med ett starkt varumärke är ur företagets perspektiv 
många, som ökade konkurrensfördelar, tillväxtmöjligheter och fler trogna kunder för att bara 
nämna några (Melin, 2001). Enligt Aaker (1996) är det vanligt att det ofta uppstår ett gap 
mellan varumärkets identitet och image och det är nästintill omöjligt att uppnå total överens-
stämmelse. Det har sin förklaring i att kundernas faktiska bild av varumärket skiljer sig från den 
bild som företaget önskar förmedla (Kotler & Pfoertsch, 2006; Nandan, 2005). Om kunden inte 
kan känna igen och relatera till de värden som företaget står för stämmer följaktligen imagen 
inte överens med identiteten.  
 
 
 

”Märkesinnehavaren bör sträva efter att varumärkets  
image ska bli en spegelbild av varumärkets identitet.” 

(Melin, 2001, s. 249) 
 
 
 
 

Image  
                                                      

 

 
 
                                                                                                                                                                                       

Identitet 
Överensstämmelse 
mellan identitet och image 

 
 
 
 

Figur 2. Gapet mellan företagets identitet och kundernas image, egen illustration. 
 
 
 
Figuren ovan visar att överensstämmelsen mellan image och identitet inte är total. Den 
image som inte stämmer överens med identiteten tyder på att kunderna tolkar varumärket 
på ett annat sätt än vad företaget önskar. Det kan exempelvis betyda att de upplever att 
företaget inte uppfyller deras förväntningar eller att kundernas förmåga att uppfatta 
öretagets kommunikation är begränsad.  f
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B2B brand management 
Varumärkesbyggande är ett välkänt sätt att marknadsföra konsumentvaror, men det är minst 
lika viktigt på en B2B1-marknad att vara medveten om de faktorer som kan påverka om-
givningens sätt att se på företagets varumärke. 
 
Varumärkets värde har samma betydelse inom en B2B-marknad som på en konsument-
marknad. Det vill säga att varumärket underlättar identifieringen av produkter och tjänster, 
likväl som ett varumärke är ett sätt att differentiera sig från konkurrenter. (Kotler & Pfoertsch, 
2006; Brassington & Pettitt, 2005) Kunden ser ofta varumärkets värde ur två olika perspektiv. 
För det första, vilket värde det innebär att handla av ett visst företag och för det andra vilka 
fördelar kunden upplever att den specifika produkten eller tjänsten har. (De Chernatony & 
McDonald, 1998) Dessutom innebär varumärket en garanti för dess kvalitet, ursprung och 
utförande. Det bidrar i sin tur till riskreducering och minskad komplexitet vid köpbeslutet, vilket 
gör att kundens upplevda värde ökar. (Kotler & Pfoertsch, 2006; Keller, 2003) Det handlar 
enligt Uggla (2004) även om att kommunicera rätt värderingar av varumärket för att förstärka 
positioneringen och tydliggöra varumärket i relation till konkurrenterna.   

En strategisk skillnad mellan en B2C2- och B2B-marknad är att den sistnämnda kräver en mer 
fokuserad varumärkesstrategi. Det kan förklaras i att B2B-marknader utgörs av mer komplexa 
produkter och tjänster, färre kunder, större volymer per kund samt att relationerna mellan 
leverantör och kund är både närmare och mer långsiktiga. (Kotler & Pfoertsch, 2006) Keller 
(2003) menar att en ytterligare skillnad mellan de två olika marknadstyperna är hur 
produkterna säljs. På grund av att produkterna är mer komplexa och även att målgruppen 
ofta är lättare att definiera inom B2B krävs det att marknadskommunikationen har en mer 
detaljerad produktinformation face to face. (Keller, 2003) De Chernatony och McDonald 
(1998) menar vidare att köpbeslutsprocessen på en industriell marknad är längre och 
involverar fler personer med olika ansvarsområden och bakgrund, vilket gör att de har olika 
uppfattningar och förväntningar. De olika subjektiva förväntningarna om företaget bland de 
involverade personerna kan vara avgörande för om köpbeslutsprocessen kommer att 
avslutas med ett köpavtal. Köpare och säljare arbetar dessutom närmare varandra i köp-
beslutsprocessen och är mer beroende av varandra till skillnad mot en konsumentmarknad. 
Det gör att förtroende och lojalitet är viktiga begrepp inom B2B. (De Chernatony & 
McDonald, 1998) 

Enligt Kotler och Pfoertsch (2006) är brand management, och då speciellt inom B2B, inte 
enbart relaterat till en produkt, tjänst eller marknadserbjudande utan till hela företaget i stort. 
Författarna menar att det är av vikt att samtliga medarbetare på företaget är involverade i 
den varumärkesbyggande processen. Davies och Chun (2002) poängterar att det är av 
särskild betydelse att involvera medarbetarna inom tjänsteföretag och andra företag där de 

ar en direkt interaktion med kunderna.  h

   

1 ”Business to business” – utbyte av varor och tjänster mellan företag.   
2 ”Business to consumers” – företagets handel med varor och tjänster riktat till konsumenter.   
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Säljarna som varumärkesstrateger 
Som Davies och Chun (2002) diskuterar spelar medarbetarna som har en direkt kontakt med 
kunderna en viktig roll i varumärkesprocessen. På en B2B-marknad är det ofta företagets 
säljare som har den närmaste kontakten med 
kunderna. Därför är det viktigt att de är involverade i 
det strategiska arbetet med varumärket för att de 
ska kunna förmedla de värden som varumärket står 
för. Kotler och Pfoertsch (2006) instämmer i ovan-
stående resonemang och menar att de flesta B2B-
marknaderna har säljarna som ansvariga för den 
primära varumärkeskommunikationen. Som Uggla 
(2004) skriver är det säljaren som på olika sätt kan 
öka eller minska gapet mellan vad företaget står för 
(identitet) och hur de vill att omgivningen ska uppfatta dem (image). Alla säljarna måste 
därför ha en enhetlig och sammanhållen uppfattning av varumärket för att kunna förmedla 
en konsekvent och korrekt bild av företaget till kunderna. Om säljarna har en felaktig 
uppfattning av varumärket är risken stor att kunderna kommer att påverkas och bilda sig en 
egen image som baseras på den image som företagets medarbetare har. (Davies & Chun, 
2002) 
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Metod I  avsnittet  beskriver  vi  uppsatsens  tillväga‐
gångssätt. Vi  tydliggör och motiverar de val som vi har ställts  inför 
under  studiens gång. Metodavsnittet  inleds med  en presentation  av 
den arbetsmodell som ligger till grund för studiens upplägg. Därefter 
beskrivs  respektive  moment  i  undersökningen,  från  informations‐
sökning till bearbetning och analysering av den insamlade empirin.  

                     
 
 
 

 

 Hur gjorde vi? 
Vår arbetsmodell som presenteras i Figur. 3 tydliggör hur 
vi har gått tillväga under studien. Som modellen visar är 
problemområdet och syftet utgångspunkten för den 
teoretiska referensramen. Utifrån problem, syfte och teori 
har vi sedan arbetat fram en lämplig metod för att få 
fram ett tillfredsställande resultat. Undersökningens 
resultat har sedan diskuterats och analyserats för att 
kunna dra slutsatser och ge rekommendationer. 

Den teori som har samlats in syftade till att ge läsaren en 
förförståelse och bakgrund till uppsatsens undersöknings-
problem. För att kunna besvara syftet* genomfördes 
intervjuer med både personal från ABB och ett urval av 
företagets kunder. Varumärkets identitet kunde vi 
beskriva genom att intervjua personer med god insyn 
och erfarenhet i undersökningsområdet. Därefter ut-
redde vi varumärkets image för att vi skulle kunna göra 
jämförelsen och på så sätt uppfylla vårt syfte. Det gjorde 
vi genom att välja ut ett företag som varit kund till ABB 
under flera år. På företaget intervjuade vi ett antal 
personer med olika befattningar och ansvarsområden för 
att undersöka deras uppfattningar om ABB. I diskussions- 
och analysdelen har vi sedan jämfört företagets identitet 
med kundernas uppfattade image. 

 
 
* Utreda överensstämmelsen mellan kundernas image av 
varumärket ABB och företagets identitet. 
 

 

 

 

 
Problem/ Syfte 

 
Teori 
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Intervjuer med ABB 
Beskriva 
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Intervjuer med kunder 
Utreda varumärkesimage 

 
Resultat 
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Slutsatser/ Rekommendationer 

     Figur 3. Arbetsmodell,
      egen illustration 

9 



Informationssökning 
Uppsatsarbetet inleddes med informationssökning av redan befintlig data (sekundärdata) 
inom problemområdet. Avsikten var att ta fram en teoretisk referensram för att kunna sätta in 
läsaren i problemet och ge en förförståelse för undersökningsområdet. Teorin utgörs av en 
bakgrundsbeskrivning om varumärken, vad som utgör ett starkt varumärke, en beskrivning av 
begreppen identitet och image samt gapet som kan uppstå däremellan. Den teoretiska 
referensramen innehåller även teorier kring varumärkesbyggande för business to business 
marknader. Den sekundärdata som ligger till grund för uppsatsens teoretiska referensram 
består av vetenskapliga artiklar och böcker. Till empirin har vi vidare använt sekundärdata i 
form av ABB:s personaltidning Inblick där vi hämtade information om företagets varumärkes-
plattform. Empirin bygger även på skriftligt internt material om ABB:s varumärkesplattform, i 
syfte att kunna beskriva företagets varumärkesidentitet. Böcker och artiklar har inhämtats via 
databaserna ABI/Inform, Artikelsök, ELIN@Mälardalen.se, Google Scholar, Scirus, OAIster, 
Emerald samt sökkatalogen Book-It via högskolebiblioteket på Mälardalens högskola.  

I databaserna har följande sökord använts och kombinerats med varandra; Brand image, 
brand identity, gap, business to business, brand management, varumärkesidentitet, varu-
märkesimage, identitet, image, varumärkesstrategi samt industriell marknadsföring. I syfte att 
få inspiration och uppslag för användbara källor till problemområdet har vi även studerat 
tidigare examensarbeten inom ämnet (se referenser i källförteckningen). Dessa har sökts fram 
via sökmotorn uppsatser.se.  

I vår teoretiska bakgrund har vi refererat till både svenska och utländska författare. Risken 
med att enbart använda sig av utländska källor är att det kan ge en missvisande bild då vårt 
undersökningsföretag befinner sig på den svenska marknaden. Det har vi därför försökt 
undvika genom att i möjligaste mån referera till svensk litteratur.  
 
Det är svårt att helt undvika att få med subjektiva inställningar vid den teoretiska be-
skrivningen av problemet. Vi har tagit hänsyn till det genom att välja bort litteratur skriven av 
konsulter och andra personer som inte bedriver forskning. För att öka trovärdigheten i den 
teoretiska referensramen har vi därför använt oss av källor skrivna av författare som genom 
sin forskning strävar efter objektivitet. Nyberg (2000) menar att tillförlitligheten i under-
sökningen kan ökas genom användandet av källor som består av artiklar från vetenskapliga 
tidsskrifter. Eftersom dessa publikationer har granskats av utomstående sakkunniga före 
publiceringen menar han att de kan bidra till en god vetenskaplig nivå. Av den anledningen 
har vi valt att använda vetenskapliga artiklar i stället för exempelvis dagsartiklar eller 
information på Internet som inte genomgår granskning innan publicering. Information från 
Internet har enbart använts till att beskriva vår uppdragsgivare ABB. Källan har då varit 
företagets egen webbplats. För att undvika problemet med att källorna är beroende av 
varandra har vi använt källor med olika ursprung. Däremot är det svårt att undvika att vissa 
forskare är mer framstående och vägledande inom området, vilket kan resultera i att vissa 
källor till stor del påverkas av den framstående forskningen. Vidare har vi under informations-
sökningen beaktat källornas aktualitet. Av den anledningen skildrar uppsatsens sekundärdata 
problemområdet utifrån ett aktuellt perspektiv med merparten publicerade under 2000-talet. 
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Intervjuer som insamlingsmetod 
För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi genomfört intervjuer med ABB och ett urval av 
deras kunder. Christensen et al. (2001) menar att intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt 
när undersökningen har ett förklarande eller undersökande syfte. I undersökningen har vi 
utrett kundernas image av varumärket ABB. Det innebär att vi har tagit reda på de upp-
levelser, känslor och associationer som de utvalda kunderna kopplar samman med 
varumärket. Av den anledningen var intervjuer en lämplig insamlingsmetod. Vi menar att det 
kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av dessa uppfattningar utifrån enkäter eller annan form 
av kvantitativ mätning. I boken ”Som man frågar får man svar” menar även Andersson (2001) 
att värderingar, upplevelser och tolkningar passar bäst att undersöka genom intervjuer. Han 
menar att det i dessa fall handlar om personliga uppgifter, vilket gör det nödvändigt att 
använda någon form av personligt samtal eller intervju med respondenten. Christensen et al. 
(2001) menar vidare att det genom intervjuer är möjligt att identifiera de bakomliggande 
orsakerna till respondenternas syn på det som undersöks. Eftersom vi i vår undersökning ska 
studera respondenternas uppfattningar kring ett område behöver vi ta reda på de bakom-
liggande orsakerna. Genom att vi kan gå på djupet med ett fåtal respondenter kan vi få en 
större förståelse för deras uppfattningar. Intervjuer innebär även möjligheten att ställa 
följdfrågor och på så sätt kan vi få mer information genom den dialog som förs mellan oss 
som undersökare och de intervjuade respondenterna.  
 
Totalt intervjuades sju personer, varav två var interna medarbetare på ABB och övriga fem 
externa kunder. Under insamlingen av empiri har vi av praktiska skäl kombinerat personliga 
intervjuer med telefonintervjuer (se Tabell 1, sid. 13 för urval av intervjupersoner samt det 
tillvägagångssätt som använts). En personlig intervju innebär en direkt kontakt med 
respondenten, vilket gör det lättare för båda parter att uttrycka sig klart och tydligt. Den 
direkta kontakten med intervjupersonen innebär även att vi kan ha en bättre kontroll över 
intervjusituationen (Christensen et al. 2001; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  
 
Fyra av de totalt fem kunderna som deltog i undersökningen intervjuades via telefon. Det kan 
framförallt förklaras i att det inte var praktiskt genomförbart att träffa alla respondenter 
personligen. Intervjupersonerna var placerade på olika orter i Sverige och alla hade inte 
möjlighet och tid att ställa upp på ett personligt möte. Genom att intervjua per telefon kunde 
vi därför få med fler personer i undersökningen. På så sätt kunde vi få en bredare bild av 
kundernas uppfattningar än om vi enbart hade genomfört en personlig intervju. Nackdelar 
med telefonintervjuer är dock att det kan vara svårt att ställa för komplicerade frågor 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) i och med att vi inte kan ha en direkt kontakt med 
respondenten. Eftersom vi inte skulle ställa alltför komplicerade frågor tycker vi ändå att 
telefonintervjuer är lämpligt för att vi ska kunna undersöka problemområdet. Fördelen med 
telefonintervjuer är samtidigt att vi under intervjun kan hålla oss neutrala och att det inte finns 
någon risk att respondenten ska påverkas av faktorer som vårt eget kroppsspråk (Christensen 
et al. 2001). Att vi valde att intervjua en av kunderna personligen kan förklaras med de 
fördelar som en personlig intervju innebär. På det sättet kunde diskussionen underlättas i och 

ed att vi hade en direkt kontakt med varandra.  m
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Urval 
Varumärkesidentiteten kunde delvis beskrivas utifrån skriftligt material om ABB:s varumärkes-
plattform. För att få en tillräckligt täckande bild av företagets varumärkesidentitet har vi även 
intervjuat ABB:s informationsdirektör Suzanne Lagerholm samt marknadschefen på företagets 
försäljningsenhet, Lennart Torsner. Intervjupersonerna på ABB valdes ut strategiskt (Christensen 
et al. 2001). Det innebär att vi i samråd med ABB valde ut de personer som skulle ingå i 
undersökningen. ABB:s informationsdirektör har ett övergripande ansvar för varumärket och 
valdes i syfte att få en övergripande förståelse för varumärkesplattformen. Hon kunde även 
ge oss en insyn i hur ABB arbetar strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Intervjun med 
Lennart Torsner syftade istället till att få en mer konkret bild av hur kommunikationen ser ut i 
praktiken då han har en nära kontakt med både kunderna och säljarna. På så sätt är urvalet 
baserat på de personer som är mest insatta i området och har god insyn i företagets 
varumärkesstrategi, vilket gör att vi kan återge en så korrekt och tillförlitlig bild som möjligt.  
 
För att utreda kundernas image av varumärket har vi i samråd med ABB valt ut ett specifikt 
företag utefter vissa urvalskriterier. Företaget som undersöktes var Vattenfall AB. Urvals-
kriterierna var delvis att företaget skulle ha haft en långvarig relation till ABB. Det gör att det 
valda företaget har stor erfarenhet av ABB som leverantör. Ett företag som nyligen etablerat 
en relation till ABB kan sakna djupa och kritiska uppfattningar om ABB eftersom de inte har 
haft tillräckligt lång tid på sig att skaffa en tydlig bild. På så sätt kan personerna på Vattenfall 
med fleråriga erfarenheter av ABB vara mer kritiska, vilket också kan ge oss en mer trovärdig 
bild. Genom att enbart välja ett företag kunde vi samtidigt gå mer på djupet med de olika 
personerna inom företaget. 
 
På företaget valde vi ut fem personer att intervjua. Ett urvalskriterium var att dessa personer 
ska ha olika befattningar och ansvarsområden inom företaget. Det gör att de kan ha olika 
uppfattningar och erfarenheter av ABB som leverantör. Det ger ett mer tillförlitligt resultat i 
och med att deras olika erfarenheter bidrar till ett bredare perspektiv av hur olika typer av 
kunder med olika arbetsområden kan uppfatta ABB. På så sätt var även valet av kunder 
strategiskt (Christensen et al. 2001) för att kunna få med de mest lämpliga respondenterna för 
undersökningen. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte var det viktigt att få en större 
förståelse för kundernas uppfattningar. Det gjorde det angeläget att på Vattenfall välja ut 
nyckelpersoner som har ett nära samarbete med ABB, vilket var det tredje urvalskriteriet. 
Respondenterna på Vattenfall är därför de personer som har den tätaste kontakten med 
ABB, vilket gör att de har en tydlig uppfattning om ABB som företag. I Tabell 1. på sid. 13 
redovisas intervjupersonernas olika befattningar inom företaget.  
 
Intervjuer som insamlingsmetod medför ett stort material att sammanställa och bearbeta 
(Christensen et al. 2001), till skillnad mot exempelvis enkäter. Det omfattande materialet som 
intervjuer innebär gjorde att vi avgränsade undersökningen om varumärkets image till fem 
respondenter. Ett större urval kan betyda ett mer generaliserbart resultat i jämförelse med 
vad som är möjligt utifrån intervjuer med ett mindre antal respondenter (Christensen et al. 
2001). Avsikten med undersökningen är å andra sidan inte att få så många svar som möjligt 
som ger ett ytligt generaliserbart resultat till samtliga av ABB:s kunder. Undersökningen syftade 
istället till att försöka förstå varför och hur de utvalda intervjupersonerna uppfattar problem-

mrådet, som i detta fall är ABB:s varumärke.  o
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Konsekvensen med avgränsningen till ett specifikt företag är att vi inte kan ta del av upp-
fattningarna hos andra typer av kunder. Uppfattningarna hos kunder som nyligen ingått en 
relation med ABB och kunder som länge samarbetat med ABB kan skilja sig åt. Varumärkes-
imagen hos en kund som haft en långvarig relation till ABB påverkas inte enbart av ABB:s bild 
idag, utan även av hur företaget sett ut tidigare och hur de har förändrats under årens gång. 
En ny kunds image av ABB kan påverkas mer av nuvarande situationer och händelser, såsom 
den rådande marknadskommunikationen. Genom vår avgränsning är avsikten dock att 
undvika alltför ytliga uppfattningar, som en nyligen påbörjad relation kan innebära. Det är 
först efter ett längre samarbete som kunderna har hunnit skaffa sig en djupare uppfattning 
om företaget, baserad på alla de erfarenheter och kontakter som de haft med varandra 
under åren. Vidare valde vi att avgränsa oss till ett svenskt företag. ABB:s varumärkesimage 
kan skilja sig åt mellan olika länder till följd av olika kulturer och erfarenheter. Fokuseringen på 
ett företag på den svenska marknaden innebär därför att undersökningens resultat är 
jämförbart med andra svenska företag, och framförallt de som haft längre affärsrelationer till 
ABB.  
 
Respondenter och intervjumetod redovisas i Tabell 1. nedan. 
 
 
 

Intervjuperson Personlig intervju Telefonintervju 
ABB AB   

Suzanne Lagerholm 
Informationsdirektör 

X  

Lennart Torsner 
Marknadschef Svensk Försäljning 

X  

   
Kunder Vattenfall Eldistribution AB   
Ove Karlsson 
Projektchef  

 X 

Pär Jakobsson 
Ingenjör 

 X 

Örjan Björkman 
Inköp 

X  

Thomas Pettersson 
Projektledare 

 X 

Jonas Mélen 
Inköp 

 X 

 
Tabell 1. Urval/ intervjumetod 
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Intervjuernas tillvägagångssätt 
Intervjuprocessen inleddes med utformning av frågeunderlag till intervjupersonerna. För att 
försäkra oss om att verkligen mäta det som skulle undersökas valde vi att utveckla frågor 
utifrån den teoretiska referensram som fungerade som bakgrund till problemområdet. För att 
kunna beskriva ABB:s varumärkesidentitet anpassade vi frågorna till respektive respondent 
och ansvarsområde inom det aktuella ämnet (se bilagorna 2 och 3). Det för att kunna få en 
bredare bild då deras olika arbetsuppgifter gör att de kan bidra med olika perspektiv på 
ABB:s varumärkesidentitet. När vi skulle undersöka kundernas image utgick vi däremot från 
samma frågor till samtliga respondenter (se Bilaga 4 för intervjuguide). Anledningen till att vi 
valde att utgå från samma frågor var för att kunna göra jämförelser och se om upp-
fattningarna skilde sig åt mellan intervjupersonerna.  
 
Samtliga frågor, både till ABB:s personal och externa kunder, grundade sig på de i teorin 
beskrivna begreppen varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet och 
varumärkeslojalitet. Vi formulerade frågor till varje begrepp för att få en täckande bild av 
både varumärkets identitet och kundernas image av varumärket. Frågorna till de externa 
kunderna syftade till att fånga upp intervjupersonernas spontana känslor, uppfattningar och 
associationer till varumärket. Frågorna till kunderna syftade även till att ta reda på de 
enskilda personernas erfarenheter och upplevelser av ABB som leverantör och företag. 
Intervjuerna inleddes dessutom med ett antal övergripande frågor för att dels leda in 
respondenten i ämnet, men även för att kunna få en bild av dennes befattning och 
erfarenhet inom undersökningsområdet. Utifrån svaren på intervjufrågorna var det sedan 
möjligt att studera likheter och skillnader mellan hur ABB ser på sitt varumärke och hur 
kunderna uppfattar dem.  
 
Efter urvalet av respondenter kontaktade vi dem via telefon och e-post för att boka in 
intervjuer. Samtliga personer som vi hade valt ut på Vattenfall tackade ja till att ställa upp på 
en intervju. Vid den första kontakten med respondenterna presenterade vi oss själva och 
förklarade syftet med intervjun och undersökningen. För att vi inte skulle missa viktig 
information och tolka respondenterna felaktigt frågade vi om vi kunde få tillåtelse att spela in 
intervjun, vilket gick bra i samtliga fall. Innan intervjutillfällena med de två interna med-
arbetarna på ABB skickade vi ut underlag med frågor för att de redan i förväg skulle kunna 
sätta sig in i ämnet. Det gjorde det även möjligt för oss att ställa mer komplicerade frågor 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006), då respondenterna kunde förbereda sig och komma 
med så uttömmande och informationsrika svar som möjligt. En nackdel med att skicka ut 
frågorna i förväg är att svaren inte blir lika spontana, men å andra sidan var det viktigt att få 
en heltäckande bild av varumärkets identitet. Därför behövde vi ett informationsrikt och 
tillförlitligt material, vilket inte är möjligt i samma utsträckning om respondenterna inte hade 
fått tillgång till frågorna i förväg. Vi valde däremot att inte skicka ut frågorna till 
respondenterna som skulle intervjuas i syfte att utreda varumärkets image. Eftersom det var 
viktigt att få med deras spontana uppfattningar och verkliga kännedom om ABB:s 
varumärkesbudskap ville vi försäkra oss om att de inte kunde förbereda sig innan intervjun 
genom att exempelvis söka information om frågorna.   
 

 

Samtliga intervjuer är semistrukturerade vilket innebär att vi, som tidigare nämnt, föreberett 
intervjuguider vilka fungerade som underlag och utgångspunkt för diskussion. Under 
intervjuerna utgick vi från specifika teman som skulle beröras, men vi var inte bundna att 
ställa frågorna i en viss ordning (Bryman & Bell, 2005). Intervjuguiderna hade även öppna 
frågor för att ge respondenten möjlighet att svara fritt med egna ord (Christensen et al. 2001). 
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På så sätt undvek vi samtidigt att styra deras svar, vilket ger oss ett mer tillförlitligt resultat. 
Förutom att vi spelade in intervjuerna tog vi även anteckningar för att försäkra oss om att få 
med all viktig information om tekniska problem skulle uppstå. 
 
I de fall där vi upplevde att vi inte fick tillräckligt uttömmande svar ställde vi följdfrågor. På så 
sätt kunde vi få mer klargörande och tydligare svar på intervjupersonernas verkliga upp-
fattningar om de ämnen som behandlades under intervjuerna. Även om vi utgick från 
samma frågor skiljde sig följdfrågorna åt beroende på hur respondenterna svarade. Det var 
också fördelen med att använda intervjuer som insamlingsmetod, då det gav oss möjligheten 
att få en tydligare förståelse för vad respondenten menar och känner jämfört med exempel-
vis enkäter.   
 
Under intervjuerna tog vi hänsyn till den så kallade intervjuareffekten. Det betyder att 
intervjuaren på olika sätt kan påverka respondenten att svara på ett visst sätt, som till 
exempel hur frågorna ställs eller vilket tonfall vi använder (Christensen et al. 2001). För att 
undvika ett missvisande resultat som intervjuareffekter kan innebära har vi försökt minimera 
riskerna med intervjuer genom att exempelvis behålla en så neutral ton som möjligt under 
samtalen för att inte påverka respondentens svar. 

Sammanställning och bearbetning av resultat 
Direkt efter varje intervju sammanställde vi resultatet utifrån ljudinspelningarna och de 
anteckningar som vi gjorde. Bearbetningen inleddes med att vi markerade de nyckelord som 
framkom under intervjuerna för att kunna finna samband och skillnader mellan respond-
enternas svar. Som Christensen et al. (2001) menar är det på så vis möjligt att urskilja ett 
mönster i svaren. De olikheter och samband som vi kunde urskilja i mönstret sattes i relation till 
varandra för att därefter sammanfatta det viktigaste som framkommit om ABB:s identitet och 
image. Samma utgångspunkt användes även för att kunna jämföra varumärkets identitet 
med dess image.  
 
Vid bearbetning av resultatet av hur ABB vill framställa sig själva tog vi hänsyn till att svaren i 
viss utsträckning kan påverkas av personliga motiv. Respondenterna vill förmodligen inte 
framställa företaget på ett negativt sätt eftersom de själva är ansvariga för det strategiska 
arbetet med varumärket och de signaler de sänder ut. Vi har därför granskat intervjuerna 
och jämfört svaren med de skriftliga dokumenten om varumärkesplattformen för att försöka 
undvika en alltför positiv och snedvriden information. Då det gäller kundernas image av ABB 
var det däremot viktigt att få med respondenternas subjektiva och kritiska uppfattningar. Det 
för att kunna få en varierad och sanningsenlig bild av varumärket ABB.  
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Företaget med flexibla lösningar i en dynamisk värld. 
                                  

 
 
 

 
 

 

ABB:s varumärkesidentitet 
Varumärkets identitet beskrivs utifrån de intervjuer som vi gjort med Suzanne Lagerholm, 
Informationsdirektör på ABB Sverige samt Lennart Torsner, Marknadschef på enheten Svensk 
Försäljning. Varumärkesidentiteten baseras även på internt material om ABB:s varumärkes-
plattform. 
 
Under hösten 2008 har ABB utvecklat en ny global varumärkesplattform. ABB:s informations-
direktör Suzanne Lagerholm förklarar att den bygger på det som var bra i den gamla 
plattformen, men att den syftar till att ge en mer samlad bild av företaget. Aktörerna på 
marknaden såg mer eller mindre likadana ut och det var nödvändigt med en tydligare 
differentiering. ABB behövde därför positionera sig och skilja sig från konkurrenterna mer än 
tidigare, förklarar Lagerholm.  
 
Varumärkesplattformen riktar sig till samtliga av ABB:s målgrupper och intressenter, från 
nuvarande och blivande medarbetare till kunder och intresseorganisationer. Plattformen (se 
utförlig beskrivning på sid. 20) utgår från företagets strategi, vision och mission och har tre 
byggstenar (ledande teknik, öppen och passion – se sammanställning på sid. 19) som ska 
genomsyra allt det ABB gör och står för. Varumärkesbyggstenarna ska hållas ihop av tre 
kommunikationsteman, vilka är energieffektivitet, industriell produktivitet och tillförlitliga elnät. 
Genom dessa vill ABB uppfattas som en stark aktör som möjliggör en effektiv energi-
användning med effektiva produkter och system. Lagerholm förklarar att ABB:s tre 
kommunikationsteman hålls ihop av hur erbjudandet presenteras och byggstenarna beskriver 
hur företaget ser ut och upplevs. 
 
Deras kommunikationsteman kan sammanfattas i ABB:s positionering som ”Företaget med 
flexibla lösningar i en dynamisk värld”. Ett budskap som de har kommit fram till genom kund-
undersökningar, interna intervjuer och en intern genomgång som också innehållit en 
insamling av befintligt material. Positioneringen grundar sig i ABB:s långa historia, ledande 
teknik och ingenjörskunnande, höga produktkvalitet och långvariga kundrelationer. 

Empiri I  det  här  avsnittet  presenterar  vi  det  insamlade 
empiriska materialet  utifrån  intervjuer  samt  skriftliga  dokument. Vi 
inleder med att beskriva ABB:s varumärkesidentitet, vilka de är, vad 
de  står  för  och  hur  de  vill  uppfattas.  Därefter  redogörs  kundernas 
image, utifrån hur de utvalda respondenterna uppfattar företaget.    
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Varumärket ABB 
Lennart Torsner på Svensk Försäljning beskriver ABB som ett företag vilket är teknikledande 
över tid, med relationer i fokus och alltid i framkant vad gäller teknik. Även kvalitet är viktigt 
för ABB, det vill säga att inte enbart tänka på att leverera en bra produkt utan även se till 
kringtjänster. Det är på så sätt viktigt att kunna erbjuda kunden ett mervärde i form av olika 
kringtjänster. Torsner menar att det handlar om att alla funktioner inom ABB samarbetar, från 
receptionist till säljare. Dessa tjänster är viktiga för att få nöjda kunder. Det är även viktigt att 
kunden känner trygghet i att ingå en relation med ABB. Han menar att ABB har mångårig 
kunskap och erfarenhet bakom sig, vilket gör att kunden känner en trygghet i att samarbeta 
med dem. Vårt starka varumärke gör att våra säljare har ett bättre utgångsläge än våra 
konkurrenter, och det ger oss en fördel vid all kontakt med våra kunder, fortsätter han. När 
kunderna redan innan har en positiv bild av ABB blir det samtidigt lättare att göra affärer. 
 
Lagerholm säger att kunderna idag har en generell bild av ABB som en pålitlig partner. Hon 
menar att de uppfattas som pålitliga i den aspekten att de alltid avslutar det de har 
påbörjat, även om det blir problem. Vidare tror Lagerholm även att kunderna ser ABB som ett 
traditionellt teknikföretag. Det är där vi behöver jobba vidare idag genom våra varumärkes-
byggstenar. I framtiden kommer det inte att räcka med att bara vara ett traditionellt teknik-
företag, betoningen måste vara att ABB ligger i framkant vad gäller teknik och är ett modernt 
och flexibelt företag med spännande arbeten. Hon säger att det är viktigt att visa att de 
hänger med i omvärldens förändringar, är flexibla och driver saker framåt, genom till exempel 
forskning och utveckling. 
 
En bidragande orsak till att kunderna väljer att samarbeta med ABB tror Lagerholm har att 
göra med deras globala närvaro, att de finns överallt, där och när kunden behöver. Det är 
också något som de alltid har tryckt på i sin kommunikation, att kunderna alltid kan få hjälp 
när de behöver det. Torsner tror att kundernas bild av ABB idag präglas av uppfattningen av 
ABB som en aktör med stark lokal närvaro, något han även ser som en viktig konkurrensfördel.  
 
ABB vill leva upp till kundens förväntningar men det gäller också att inte inge för höga 
förväntningar, säger Torsner. Han betonar vikten av att hitta en bra balans. Vi kan alltid bli 
bättre på att hantera klagomål. Säljarna behöver tydligare regler, bättre utbildning och 
bättre verktyg för att kunna veta hur de ska gå tillväga med missnöjda kunder, fortsätter han. 
Men det är även här viktigt att alla inom organisationen samarbetar och att alla vet hur de 
ska hantera de problem som uppstår. Han menar att ABB:s starka lokala närvaro ute i landet 
gör att de kan hantera problem och klagomål på ett bra sätt genom att de alltid är nära 
kunden och kan hjälpa till där det behövs.  
 
I samband med att ABB genomför externa mätningar undersöker de ibland även med-
arbetarnas egna uppfattningar och bild av varumärket. Vi har märkt att vi har vissa olika 
uppfattningar om ABB:s varumärke inom företaget, säger Torsner. Det gör att de satsar mer 
på utbildningar för att få en sammanhållen och tydlig bild av ABB:s varumärke.  
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Varumärkeskommunikation 

Utmaningen är att ha ett varumärke 
som sträcker sig längre än loggan.

ABB har tagit fram en ny grafisk profil som ska göra att de sticker ut och skiljer sig mer från 
konkurrenterna. Lagerholm berättar att ABB har genomgått många förändringar under åren, 
vilket gör att bilden måste justeras för att kunna visa det moderna och spännande 
teknikföretag som de är idag. ABB är ett ju ändå ett traditionellt företag, men i en modern 

fattning, säger hon. Just att de är 
moderna har inte framgått tydligt och 
är därför viktigt att lyfta fram. 
Utmaningen är att ha ett varumärke 

som sträcker sig längre än loggan, säger Lagerholm. Det vill säga att få budskapen att synas 
utan att behöva visa ABB:s logga.  
 
Torsner betonar vikten av att säljarna har rätt bild av företaget för att de ska kunna förmedla 
en sammanhållen och konsekvent bild av varumärket till kunderna. Redan vid nyanställning 
ges våra medarbetare en introduktion i vad ABB står för samt våra värderingar, säger han. Ett 
ansvar som idag ligger hos ABB:s HR-Center i samarbete med den enhet som säljaren ska 
arbeta inom. Via interna utbildningar informerar vi säljarna om våra värden i varumärket men 
större fokus ligger dock på kunskapen om våra produkter, fortsätter han. Man kan se det som 
praktisk tillämpning av det som varumärket ska stå för. Han tycker att det är viktigt att säljarna 
har stor kännedom om produkterna som ABB erbjuder.  

Marknadsföringskanaler 

När det gäller den externa kommunikationen till kunderna samordnar ABB alla aktiviteter på 
den svenska marknaden. För cirka fem år sedan startades ABB:s marknadskommunikations-
råd. Här träffas marknadskommunikatörer en gång i månaden för att planera och samordna 
aktiviteter och budskap till kunderna och andra målgrupper. En viktig kanal för 
kommunikationen till kunderna är mässor. En annan kanal är ”ABB Kunden”, en kundtidning 
som skickas ut 3-4 gånger per år till alla kunder i Sverige. I tidningen berättar kunderna om 
genomförda projekt med ABB. Det ger en sann bild av hur det är att samarbeta med oss, 
säger Lagerholm. Även webbplatsen är en viktig kanal, inte bara för att berätta om vilka 
produkter och tjänster som ABB erbjuder, utan även för att kunna berätta vilka de är och vad 
de står för. 
 

       Vi vill visa hur vår ambition att vara 
tekniskt ledande syns i våra erbjudanden. 

Torsner menar vidare att det är viktigt att underhålla relationerna till kunderna. Ett sätt att 
vårda relationerna är genom de kunddagar (ABB-dagarna) som ABB arrangerar för kunder i 
alla branscher. ABB-dagarna finns på flera olika orter i Sverige. Här bjuds kunder in och ABB 
presenterar sina erbjudanden. Kunddagarna avslutas med gemensam middag och 
underhållning, ett trevligt tillfälle att umgås med kunderna, säger Torsner. Under kunddagarna 
är det viktigt att deras budskap, att ABB är ett tekniskt ledande företag, kommer fram. Vi vill 
visa hur vår ambition att vara tekniskt 
ledande syns i våra erbjudanden, 
förklarar han. Kunderna ska känna 
trygghet i att vi kommer att vara 
uthålliga med att ligga i teknikens framkant.  
 

 

Avslutningsvis säger Lagerholm att alla på ABB på ett sätt är ambassadörer för sitt företag. 
Därför är medarbetarna en viktig kanal för att föra ut ABB:s varumärke. Det är viktigt att de 
kan sin historia och vad ABB står för. 
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ABB:s varumärkesbyggstenar 
 
Ledande teknik - ABB är synonymt med sofistikerad teknik. 
Med utgångspunkt från företagets djupa och långa erfarenhet i kombination med en livs-
kraftig entreprenörsanda vill ABB skapa reell nytta genom deras kunder till användare i hela 
världen.  
 
  
Lagerholm berättar att ABB har valt att framhäva värdena entreprenörsanda och samarbete 
med kunder tydligare i den nya plattformen.  
 
 
Öppen - ABB är hemma överallt. 
ABB agerar som en global familj, litar på varandra och inspireras av mångfalden inom 
företaget. Deras framgångrika närvaro jorden runt bygger på öppenhet och tolerans samt 
förmågan att leda deras multikulturella nätverk. 
 
  
De har även förstärkt begreppet global närvaro för att inom byggstenen ”öppen” framhäva 
fler viktiga värden som att de är en global familj och har ett mångkulturellt sätt när de 
arbetar. Men även att de är öppna och toleranta. Vi klarar till stora delar av att leva upp till 
det och då är det slöseri att inte berätta om det, säger Lagerholm. 
 
 
Passion - ABB drivs av passion och engagemang. 
ABB ger aldrig upp och är övertygade om att de kan inspirera kunderna i samma ut-
sträckning som de kan inspirera sig själva. Grunden är innovation. ABB bygger ständigt vidare 
på sin bild som en global aktör full av idéer och drivs av en inneboende upptäckarglädje. 
 
 
Byggstenen ”passion” handlar om alla de medarbetare inom organisationen som brinner för 
sin uppgift oavsett om det är kommunikation, teknik eller forskning och utveckling. Att vara 
drivande, innovativ och framåtriktad är en bra beskrivning på många av de människor som 
jag möter dagligen inom ABB, säger Lagerholm.  
 
 
 

 
Grundstenarna ska fungera som en kompass oavsett om det  

gäller kommunikation, interaktion med kunder och  
partners eller produktutveckling. 

 

Suzanne Lagerholm, Inblick 7/2008
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ABB:s varumärkesplattform 
Vilka de är och vad de står för 

 
 
 
 

Mission  
 

 Förbättra för kunderna 
 Driva innovation 
 Vara en attraktiv 

arbetsgivare 
 Agera ansvarsfullt 

 

Vision  
 
Som ett av världens ledande 
teknikföretag hjälper ABB sina  
energi- och industrikunder att  
använda elkraft på ett effektivt 
sätt, öka produktiviteten och  
minska miljöpåverkan på ett  
hållbart sätt.  

Affärsprinciper 
 

 Ansvar  
 Respekt  
 Beslutsamhet 

 

Varumärkesbyggstenar 
 

 Ledande teknik 
 Öppen 
 Passion 

 

Kommunikationsteman
  

 Energieffektivitet 
 Ökad industriell

produktivitet 
 

 Tillförlitliga elnät 

Slogan  
 
Power and productivity for a 
better world 
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Kundernas varumärkesimage  
Beskrivningen av varumärkets image baseras på fem intervjuer med medarbetare hos ABB:s 
kund Vattenfall Eldistribution. Dessa personer har en tät kontakt med ABB och samtliga har 
haft en flerårig affärsrelation med företaget. Intervjupersonernas befattningar är projektchef, 
ingenjör, projektledare samt inköpare. 
 
Intervjupersonerna har arbetsmässigt kommit i kontakt med ABB genom sina anställningar på 
Vattenfall. De som har arbetat längst på Vattenfall har haft en affärsrelation till ABB mellan 25 
och 32 år. En av kunderna är relativt nyanställd och har haft kontakt med ABB sedan två och 
ett halvt år tillbaka. Han säger att han inte har några tidigare arbetserfarenheter av ABB men 
har vetat vilka de är sedan tidigare. En annan kund har tidigare erfarenhet av ABB genom sin 
förra anställning hos en av konkurrenterna, som även hade en del större projekt tillsammans 
med ABB. 

Varumärkeskännedom 
De produkter och tjänster som kunderna i undersökningen förknippar med varumärket ABB är 
främst de som kunderna kommer i kontakt med genom sitt arbete på Vattenfall. Det jag 
förknippar med ABB är framförallt produkter inom elkraftsektorn eftersom det är det vi arbetar 
med här på Vattenfall, säger en av kunderna. 
 
Åsikterna om ABB:s marknadskommunikation skiljer sig åt. En kund anser att informationen är 
sporadisk och oregelbunden. De blir inte ihågkomna som någon som känns ansvarstagande, 
att de vill kommunicera ut någonting, säger han. Kunden säger att han får ny information om 
produktutveckling och annat som är på gång via sin kontaktperson på ABB. Även en annan 
kund pratar om informationens kontinuitet. På frågan om vad ABB skulle kunna göra för att 
förbättra samarbetet svarar han att de kanske borde ha lite tätare presentation av nytt 
material. Det vill säga att de oftare kan presentera nyheter och vad de har på gång, säger 
han.  
 

ABB är lite anonyma i 
sin marknadsföring.

Två av kunderna upplever vidare att ABB är lite anonyma 
och otydliga vad gäller marknadsföringen av sig själva 
samt att de inte är så duktiga på att visa upp sitt 
varumärke. ABB är så pass stora och de flesta känner till 
dem i alla fall, säger en av kunderna. Han poängterar däremot att det alltid går att bli bättre 
på marknadsföring. Den andra säger att han bara känner till ABB:s logga, att det är den som 
syns i deras profilering.  
 
Samtidigt säger en annan kund att han tycker att ABB håller en vettig nivå i sin marknads-
kommunikation. Han säger att ABB syns ganska mycket i tidningar och TV. En ytterligare kund 
samtycker och säger att ABB syns i ERA och andra branschtidningar med sina produkter och 
tjänster, så där är mitt behov täckt, säger han. Han tycker att kommunikationen fungerar bra 
överlag och säger att pengar istället borde läggas på teknisk utveckling.  
 
Vad gäller ABB:s slogan var det ingen som kände till den. En kund sa exempelvis att ABB 
borde trycka mer på den i sin marknadsföring. 
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Skillnader från konkurrenter  

ABB har mer kompetens nära Vattenfall

Flera av kunderna säger att ABB skiljer sig från sina konkurrenter genom att de finns på ett 
nära avstånd samt har tillverkning och utveckling i Sverige. Det gör att ABB vet vilken 

standard vi på Vattenfall brukar 
efterfråga samt att de ofta känner 

oss bättre än vad andra konkurrenter gör, säger en av kunderna i undersökningen. De menar 
vidare att det är enklare att kommunicera med ABB då produktionen till viss del sker i Sverige, 
till skillnad mot flera konkurrenter. En kund säger sammanfattningsvis att ABB har mer 
kompetens nära Vattenfall.  
 
Vidare menar en kund att ABB även håller en god kvalitet, bättre kvalitet än sina 
konkurrenter, säger han. Övriga menar att ABB:s kvalitet varken är bättre eller sämre än 
andra konkurrenter, utan ligger bland de främsta. Som en av kunderna säger: ”Alla de stora 
leverantörerna håller en bra kvalitet, annars skulle de inte vara där de är idag.” 
 
En av kunderna säger även att ABB har lite tilläggskostnader i sina projekt jämfört med 
konkurrenter. Det blir sällan diskussioner rörande tillägg eftersom de har räknat med allt och 
gjort en ordentlig utredning om vad som ska levereras för det överenskomna priset, säger 
han. Han säger även att det kan finnas mindre skillnader i innehållet i leveransen jämfört med 
konkurrenter. Det kan till exempel vara att ABB lägger med något extra i leveransen, något 
som vi inte hade förväntat oss eller efterfrågat. Det kan vara en möjlighet för ABB att sälja in 
en ny produkt, fortsätter han.  
 
En kund påpekar en negativ skillnad i jämförelse med konkurrenterna. Han tycker att ABB 
förväntar sig ett mycket mer nära samarbete än vad andra inom samma bransch gör. Något 
han förklarar med den historia som finns mellan Vattenfall och ABB. Han säger att Vattenfall 
hjälpt till och bidragit till ABB:s utveckling genom att de har bekostat en del av den. Vi vill att 
ABB tar fram en färdigutvecklad produkt och först skapar en efterfrågan istället för att vi ska 
betala för utvecklingen av produkten, fortsätter han. Det ser jag som något negativt för det 
är ingen annan av deras konkurrenter som gör det, ABB har på så sätt fel approach, säger 
han. 

Marknadsföringskanaler 

De flesta kunder är positivt inställda till ABB:s kundtidning. De brukar bläddra igenom den och 
säger att det är trevlig läsning, speciellt när de själva är med i den. Det kommer någon 
intressant artikel då och då så den är helt okej, säger en av kunderna. En annan säger vidare 
att kundtidningen är ett bra sätt att få uppdatering. Med tanke på att han inte hinner träffa 
säljarna tillräckligt ofta anser han att kundtidningen är ett bra sätt att få reda på information. 
En kund var mer negativt inställd och efterfrågar istället en mer personligt riktad information till 
Vattenfall som kund. Anledningen är att han inte tycker att den regelbundna informationen i 
form av exempelvis kundtidningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är inte intressant 
för mig, jag bryr mig inte om vilka andra kunder ABB har, säger kunden. Han säger att han 
hellre vill läsa om produktutveckling och vad som är på gång i framtiden. Men även vad som 
händer internt inom ABB, det känns vettigare att läsa om, fortsätter han. 
 

 

Vad gäller ABB:s kanal webbplatsen är användarfrekvensen relativt lågt bland de intervjuade 
kunderna. Den används framförallt till att söka efter information om produkter och kontakt-
personer. Flera berättar att de upplever webbplatsen som svårnavigerad. En kund säger att 
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det ibland kan vara lite svårt med sökfunktionen om det är någon specifik produkt han söker 
efter. I övrigt tycker de att webbplatsen fungerar bra. En kund säger att han inte skulle kunna 
vara utan webbplatsen. Det finns mycket smått och gott där, säger han. 
 
ABB:s kunddagar har besökts av alla utom en. De flesta upplever kunddagarna intressanta 
med ett brett utbud av olika program och föreläsningar att välja mellan. En kund är 
exempelvis positiv till att ABB visar nya produkter och lösningar. Ett lyckat arrangemang, säger 
en annan kund. Han menar att det allmänt är väldigt trivsamt. Vidare säger en av de 
intervjuade kunderna att det inte tas upp någon ny information på kunddagarna, vilket gör 
att han personligen inte upplever något utbyte av ABB:s kunddagar. Han vill istället att ABB 
träffar Vattenfall specifikt för deras skull och inte via kunddagar. Att det känns mer personligt 
och riktat mot oss som kund, förklarar han. 

Varumärkesassociationer 

De har god kompetens 
om sina produkter 

och tjänster.

De flesta kunderna i undersökningen associerar ABB med ett stort svenskt företag. Om något 
går snett finns det resurser som ABB kan ta fram, säger en kund. Det inger trygghet för oss som 
köpare, fortsätter han. ABB associeras även med ett brett sortiment, bra produkter till bra 
kvalitet samt att de oftast levererar i tid. Det händer ju ibland att de inte gör det, men det är 
ändå oftast som de håller tiden, säger en kund. En säger att han ser ABB som en gedigen 
koncern som har det mesta Vattenfall behöver. Han beskriver även ABB som en bra sam-
arbetspartner. De har god kompetens om sina produkter och tjänster, säger han. ABB:s 
erbjudanden associeras även med orden stort och dyrt. 
Många gånger är de allför dyra, säger en av kunderna. 
Men även att de ibland lovar för mycket, både om 
produkten och leveransen. En säger att ABB kan sälja och 
lansera en produkt fastän inga instruktioner och manualer 
är färdiga.  

 

 
Vad gäller priset är det flera kunder som uppger att det är en viktig faktor och ofta 
avgörande vid val av leverantör. Som en kund säger; ”I en upphandling, där vi köper en 
funktion som är likvärdig med andra leverantörer är det alltid priset som är avgörande i 
slutändan.”  
 
Vidare är det en kund i undersökningen som associerar ABB med att dem är en krånglig 
leverantör. Det är själva processen till projektets avslut som han upplever som krånglig. Vi får 
alltid strida för våra paragrafer i kontraktet, säger han. Han menar att ABB inte är flexibla och 
inte alltid kommer med snabba lösningar, men i slutändan levererar de ändå med kvalitet. 
Allt behöver inte vända ned till huvudkontoret i Zürich, utan att beslutet istället ska ligga 
närmare den lokala marknaden, säger han. 
 
Jag har svårt att säga att det är något direkt jag tänker på när det gäller ABB som 
varumärke, säger en av kunderna vi intervjuade. Han menar att ABB är ett så pass känt 
företag att man inte funderar på vad det är för något. Han ser heller ingen större skillnad på 
ABB jämfört med de större konkurrenterna. 

Jag har svårt att säga att det är något direkt jag tänker 
på när det gäller ABB som varumärke. 
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Upplevd kvalitet 
Flera nämner ABB:s storlek som en styrka som leverantör. De menar att det inger trygghet om 
något skulle inträffa. En annan fördel med organisationens storlek tycker de är att det finns ett 
stort kunnande inom bolaget och varje avdelning har sin spetskompetens. De säger vidare 
att det är en fördel att ABB befinner sig i Sverige vilket gör det enkelt att komma i kontakt och 
kommunicera med dem, till skillnad mot andra utländska leverantörer. 
 

Kommunikationen 
mellan länderna kan 

ibland vara bristfällig. 

ABB:s storlek anses samtidigt vara en svaghet. En kund 
upplever att olika delar av företaget inte verkar kunna 
samarbeta och att medarbetarna har svårt att 
kommunicera internt. En annan pratar om de säljare 
som representerar fabriker och produkter från olika 

länder. De upplevs inte vara så insatta i förutsättningarna för respektive produkt, säger han. 
Kommunikationen mellan länderna kan ibland vara bristfällig, säger ytterligare en kund. Han 
menar att de kulturella skillnaderna mellan länderna ibland bidrar till att produktionen och 
kvaliteten skiljer sig åt mellan olika länder. En av de intervjuade säger vidare att ABB borde bli 
bättre på att kvalitetssäkra sina underleverantörer.   
 
Vad gäller ABB:s tillgänglighet svarar alla intervjuade att den är god och att ABB i de flesta 
fall är lätta att komma i kontakt med. De tycker att ABB finns nära till hands och att de relativt 
snabbt kan hjälpa till om det uppstår något fel. Att de finns lokalt i Sverige är ju en fördel och 
att de tekniska personerna finns i Sverige, säger en av kunderna. Även bemötandet från 
ABB:s personal upplevs positivt då de tycker att ABB tar sig tid att svara på frågor.  
 
Vad gäller hantering av problem har de flesta negativa erfarenheter. Vissa menar att det 
ibland kan ta lång tid att åtgärda problem. De har haft sina bekymmer med reläskydd och 
det kunde de ha hanterat bättre, säger en kund. De har lagt mycket resurser på att lösa 
problemen, sen kanske de inte alltid har lyckats lösa det på ett helt tillfredsställande sätt, 
säger en annan. Men det känns ändå som att de tar med våra önskemål och försöker lösa 
dem, fortsätter han. Han förklarar att resurserna dock är lite beroende på vad det gäller. En 
ytterligare kund säger att ABB lovar mycket men håller tunt. En annan upplever att ABB oftast 
skyller på någon annan avdelning inom företaget när det uppstår problem. Den kund som 
var positivt inställd svarade att han personligen inte stött på några problem men att kollegor 
haft problem med transformatorer från Italien. Det hanterade ABB på ett bra sätt, det var ett 
positivt bemötande, säger han.  

Varumärkeslojalitet 
Samtliga kunder upplever i stort sett att de kontakter de har med ABB förmedlar en enhetlig 
bild av företaget. Dock kan det finnas en skillnad mellan olika länder, som exempelvis mellan 
säljarna från Sverige och Finland, säger en kund. Även en annan kund tycker att det finns 
undantag ibland. Han förklarar att det blir diskrepans genom att olika personer ibland 
förmedlar olika budskap. Även säljarna kan ibland bete sig olika, anser han. Jag får känslan 
av att säljarna internt är olika förankrade, vilket kan bero på att de arbetat olika länge på 
ABB och har olika bakgrund helt enkelt, fortsätter kunden.  
 

 

Kunderna vi intervjuade är eniga om att affärsrelationen till ABB är god. Man gör helt enkelt 
det man ska och de levererar det vi förväntar oss att de ska leverera, till en bra kvalitet, säger 
en kund. Han väljer därför att beskriva relationen till ABB med orden ömsesidig respekt.  
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Det handlar om att ge och ta även om man ibland har olika syn, säger en annan kund. 
Vidare upplever en av kunderna att relationen till ABB skulle förbättras genom större 
kontinuitet med vilka som jobbar mot Vattenfall. Han förklarar att ABB har stor personal-
omsättning vilket gör att en person representerar flertalet olika produkter. Ambitionen finns 
hos ABB men det är inte lika lätt för dem att hålla kontinuiteten.  
 
En kund upplever vidare att ABB:s säljare är väldigt bra pålästa och kan sin sak. Han säger att 
säljaren som Vattenfall har kontakt med idag även är duktig på att sälja in ABB som 
varumärke.  
 
Två av kunderna berättar om problem med juridiska tvister mellan Vattenfall och ABB. För att 
förbättra samarbetet borde de sätta sig ned och reda ut de oklarheter som finns kring de 
juridiskt administrativa aspekterna i projekten, säger en av dem. 
 
Kundkvalitet är enligt kunderna i undersökningen att leverera i rätt tid, hålla tidsplaner, lyssna 
på vad kunden vill och försöka forma sig efter de önskemål som finns. Även att vara ärlig och 
stå för det de lovat i kontraktet samt att vara konstruktiva om något problem uppstår. De 
främsta anledningarna till att Vattenfall är kund hos ABB idag är att de har ett konkurrens-
kraftigt utbud, håller en hög teknisk nivå, har bra kvalitet samt en gedigen kompetens.  
 

De är för snabba ut på 
marknaden med ny‐
utvecklade produkter. 

De flesta upplever vidare att ABB avslutar påbörjade 
projekt på ett tillfredsställande sätt, även om det kan bli 
problem på vägen. När ABB åtagit sig något levererar 
de, med undantag från utvecklingsprodukter, säger en 
kund. Han förklarar att ABB därför inte alltid håller vad de 
lovat. Han tycker att de är för snabba ut på marknaden 
med nyutvecklade produkter och upplever att de ofta inte hunnit testa dem ordentligt innan. 
Även en annan kund instämmer och säger att det ibland kan bli problem att hålla löften. Det 
förklarar även han i att de är angelägna att snabbt sälja sina nyutvecklade produkter. Men 
det är inte alltid den är helt färdig, även om de vid leveransen tror det, säger han. Samma 
kund upplever vidare att kvaliteten är olika beroende på projektets storlek. Under de små 
projekten upplever han att det inte finns tillräckligt med resurser och stöd till ABB:s projekt-
ledare. Det finns ofta bara en person som ska göra allt själv, vilket gör att de inte riktigt orkar 
med. De påbörjar ibland nya projekt innan de hunnit avsluta det första, förklarar han.  
 
Förtroendet för ABB är hos samtliga kunder bra. De tycker sammantaget att ABB är en pålitlig 
och lojal leverantör. Har man en sådan ambition inger det ett tryggt förtroende, säger en av 
de intervjuade. En kund menar vidare att ABB håller leveranstiden till 75 %. ABB skickar inte 

lltid någon orderbekräftelse, utan håller inne tills de vet att de kan leverera. Det är en brist, 
äger han.  

a
s
   

De har en lång historia bakom sig, de har resurser 
och är världsledande inom ett antal områden. 
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Sammanställning 
ABB:s varumärkesidentitet och kundernas image av varumärket 

Nedan finns en sammanställning av ABB:s varumärkesidentitet och kundernas varumärkes-
image. Identiteten som presenteras bygger på företagets varumärkesbyggstenar, 
kommunikationsteman samt övrig information som kommit fram under intervjuerna med ABB:s 
informationsdirektör Suzanne Lagerholm och Lennart Torsner, marknadschef på enheten 
Svensk Försäljning. Sammanställningen av varumärkets image baseras på de intervjuade 
kundernas uppfattningar om ABB som företag. 
 

ABB:s varumärkesidentitet 
 

Varumärkesbyggstenar 
 Ledande teknik Entreprenörsanda, samarbete med kund  
 Öppen Mångkulturellt arbetssätt, tolerant 
 Passion Drivande, innovativ och framåtriktad  

 
Kommunikationsteman 

 Energieffektivitet             ”Företaget med flexibla lösningar i en 
dynamisk värld.”  Industriell produktivitet  

 Tillförlitliga elnät 
 

Övrigt 
 Stark lokal närvaro/ Global närvaro   Trygghet genom mångårig kunskap 

och erfarenhet   Traditionellt företag i en modern 
fattning   Pålitlig partner  

 Ingenjörskunnande  Modernt och spännande 
teknikföretag   Relationer i fokus  

 Mervärde i form av kringtjänster   Teknikledande över tid 
 Flexibla lösningar   
 Hög produktkvalitet 
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Kundernas varumärkesimage 
 

 God produktkännedom  Trygghet genom stort företag 
 Hög kompetens  Hög teknisk nivå  
 Stort svenskt företag  Mervärde i leveransen 
 Tillverkning och utveckling i Sverige  Lovar ibland för mycket 
 Brett och konkurrenskraftigt utbud  Dyra och krångliga/ oflexibla 
 Hög tillgänglighet  Lite tilläggskostnader 
 Kompetens nära Vattenfall  Oregelbunden information 
 God kvalitet  Anonym marknadsföring 
 Bra samarbetspartner  Lätt att kommunicera med ABB 
 Pålitlig leverantör  Bristande kommunikation internt 

och mellan länderna  Juridiska tvister 
 Kvalitetsskillnader i projekten  
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Varumärkeskännedom 
En viktig del i byggandet av ett starkt varumärke är att skapa kännedom om varumärket. Det 
handlar om att göra målgruppen medveten om varumärkets existens, vilket är en förut-
sättning för att de ska kunna skapa associationer till varumärket (Melin 2001). För att skapa 
varumärkeskännedom är det viktigt att vara konsekvent och tydlig i kommunikationen (Kotler 
& Pfoertsch, 2006). Torsner på ABB:s försäljningsenhet menar även han att det är viktigt att 
kommunicera samma buskap. På ABB handlar det om att säljarna ska ha rätt bild av 
företaget för att kunna förmedla en sammanhållen och konsekvent bild av varumärket till 
kunderna. Det stämmer också bra överens med kundernas svar i undersökningen angående 
hur ABB lyckas med att förmedla en enhetlig bild av företaget. Samtliga kunder upplever i 
stort sett att de kontakter de har med ABB förmedlar en sammanhållen bild av företaget. 
Däremot menar vissa av de utvalda kunderna att det kan finnas skillnader mellan olika 
länder. Något som kan förklaras med kulturella skillnader då säljarna representerar olika 
länder och har olika förutsättningar och sätt att agera i olika situationer. Som det framgår i 
ABB:s varumärkesbyggstenar vill de uppfattas som en global familj med ett mångkulturellt sätt 
när de arbetar. Det är därför viktigt att ta hänsyn till landets kultur och på så sätt är det inte 
heller möjligt att säljarna i de olika länderna arbetar på samma sätt. Däremot menar vi att 
säljarna ska kunna förmedla en enhetlig bild av företaget och att kvaliteten i produkterna 
inte ska skilja sig beroende på vilket land de har tillverkats i. Det kan vara svårare för en stor 
internationell koncern än för ett mindre företag att kommunicera ett konsekvent budskap. 
Därför menar vi att det är angeläget att sätta upp tydliga gemensamma kommunikationsmål 
för en internationell koncern för att kunna förmedla en enhetlig bild, oberoende av vilket land 
säljaren representerar. Det är något som ABB också har uppmärksammat genom den nya 
globala varumärkesplattformen som syftar till att ge en mer samlad bild av företaget. En 
enhetlig bild menar vi i sin tur innebär fördelar som ökat förtroende till varumärket och större 
effekt i kommunikationen.  
 
 
 
 

 
 
 

Diskussion I  kapitlet  diskuteras  och  analyseras  det 
empiriska materialet. Det  gör  vi  genom  att  jämföra  de  likheter  och 
skillnader som framkommit mellan hur ABB själva vill uppfattas samt 
hur  kunderna  i  undersökningen  upplever  dem  som  företag. Det  vill 
säga överensstämmelsen mellan varumärkets identitet och image.    

 
 

Enhetlig bild genom gemensamma kommunikationsmål för säljarna i de olika länderna. 
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En kund i undersökningen upplever även att det kan finnas skillnader mellan hur säljarna 
beter sig internt i Sverige. Något han förklarar med att säljarna internt är olika förankrade. Han 
säger vidare att det kan bero på att de arbetat olika länge på ABB och har olika bakgrund. 
För att undvika olika uppfattningar internt om varumärket är det därför angeläget att redan 
vid anställningens start vara tydlig med vad och hur varumärket ska kommuniceras. Det 
fungerar även väl i praktiken då Torsner berättar att medarbetarna redan vid nyanställning 
får en introduktion i vad ABB står för samt deras värderingar. Under de interna utbildningarna 
ligger dock större fokus på att förmedla kunskap om ABB:s produkter än att informera säljarna 
om varumärkets värden. Att säljarna har kunskap om produkterna framkommer även i 
undersökningen då kunderna är eniga om att det finns en hög produktkännedom inom ABB. 
 
Vidare visar ABB:s interna mätningar bland medarbetarna att det finns olika uppfattningar 
om ABB:s varumärke inom företaget. För att kunderna ska uppleva att ABB förmedlar en 
sammanhållen bild tycker vi det därför är relevant att lägga större vikt på den interna 
utbildningen om ABB:s varumärke. Enligt Torsner är det något som ABB har valt att 
uppmärksamma och lägga resurser på. För precis som Davies och Chun (2002) menar är det 
viktigt att säljarna är involverade i det strategiska arbetet med varumärket för att de ska 
kunna förmedla de värden som varumärket står för. Det i och med att säljarna har den 
närmaste kontakten med kunderna. Det är på så sätt säljaren som påverkar hur kunden 
kommer att uppfatta varumärket. Teorin säger att en felaktig bild av varumärket hos säljarna 
kan påverka kunderna genom att de bildar sig en uppfattning som baseras på med-
arbetarnas image av företaget (Davies & Chun, 2002). Av den anledningen menar vi att 
målsättningen alltid bör vara att samtliga medarbetare ska fungera som deltidsmarknads-
förare för varumärket. Det viktiga är då att det finns tydliga riktlinjer i kommunikationen att 
utgå från. Kundernas kännedom om varumärket påverkas vidare av de olika interna 
uppfattningarna på Vattenfall. De Chernatony och McDonald (1998) menar att köpbesluts-
processen på en industriell marknad involverar fler personer med olika ansvarsområden och 
bakgrund, vilket gör att de har olika uppfattningar och förväntningar. Vi menar att olika 
subjektiva uppfattningar om företaget inte enbart har en inverkan på köpbeslutsprocessen 
utan även varumärkeskännedomen genom att kunderna påverkar varandra. Vidare menar 
teorin att varumärket symboliserar en viss kvalitet, vilket underlättar identifiering men även 
kännedom om företagets produkter och tjänster (Kotler & Pfoertsch, 2006). De produkter och 
tjänster som kunderna i undersökningen förknippar med varumärket ABB är främst de som de 
kommer i kontakt med genom sitt arbete på Vattenfall. Det menar vi kan förklaras med att 
kunderna spontant kopplar samman varumärket till de produkter som de själva har egen 
erfarenhet av och på så sätt ligger närmast till hands.  
 
Ingen av kunderna i undersökningen kände till ABB:s slogan, vilket tydliggör att den inte har 
exponerats tillräckligt mycket i marknadsföringen. Det är därför viktigt att kontinuerligt 
använda sig av företagets slogan i olika former, både i reklam och övrigt informations-
material. Om ABB vid varje utskick till kunderna använder sin slogan menar vi att det bidrar till 
en ökad kännedom om varumärket. Det kan stödjas av teorin där Melin (2001) menar att 
mottagaren ska påminnas genom upprepade budskap för att kunna främja varumärkes-
kännedom.  
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ABB:s varumärkesbyggstenar 
Ett sätt för ABB att skapa varumärkeskännedom är genom deras varumärkesbyggstenar som 
består av värdena ledande teknik, öppen och passion. Som det framkommer i empirin ska 
dessa hållas ihop av tre kommunikationsteman, vilka är energieffektivitet, industriell 
produktivitet och tillförlitliga elnät. ABB vill med det uppfattas som en stark aktör som 
möjliggör en effektiv energianvändning med effektiva produkter och system. Utifrån 
intervjuerna med kunderna ser vi dock ingen koppling, då kunderna inte nämnde något av 
de teman som ABB kommunicerar ut. På frågan om varför Vattenfall är kund hos ABB idag 
svarar de bland annat att ABB håller en hög teknisk nivå, vilket vi kopplar till byggstenen 
ledande teknik. De övriga byggstenarna samt ABB:s kommunikationsteman nämndes inte av 
kunderna i undersökningen. De pratade istället om kvalitet då de förknippar ABB:s utbud med 
bra kvalitet. En förklaring till att de två byggstenarna öppen och passion inte nämns av 
kunderna menar vi är att detta inte är lika synligt utåt. Som exempelvis att medarbetarna 
brinner för sina arbetsuppgifter kan vara mindre påtagligt för kunderna än vad det är internt 
inom organisationen. Det visar på att ABB bör vara tydligare med att kommunicera sina 
teman, men även visa på det i praktiken. Lagerholm menar att många av de människor hon 
möter dagligen inom ABB är drivande, innovativa och framåtriktade. Kunderna beskriver 
medarbetarna istället som kunniga och kompetenta inom sina områden, egenskaper som vi 
menar är mer påtagliga och synliga utåt mot kunderna. ABB:s höga kompetens är också en 
av anledningarna som nämndes till varför Vattenfall är kund hos ABB idag.  

Skillnader från konkurrenter  
Varumärket är också ett sätt att differentiera sig från konkurrenter (Kotler & Pfoertsch, 2006; 
Brassington & Pettitt, 2005). När vi frågade kunderna hur de tycker att ABB skiljer sig från sina 
konkurrenter svarade flera att de finns på ett nära avstånd samt att de till stor del har 
tillverkning och utveckling i Sverige. Detta jämför vi med vad Torsner säger, att ABB:s 
konkurrensfördel är deras starka lokala närvaro. Även Lagerholm menar att en bidragande 
orsak till att kunderna väljer att samarbeta med ABB har att göra med deras globala närvaro, 
att de finns överallt, där och när kunden behöver. I intervjun säger hon vidare att ABB i sin 
kommunikation har tryckt på att kunderna alltid kan få hjälp när de behöver det. Ett budskap 
som haft effekt då samtliga kunder i undersökningen upplever att ABB finns nära till hands 
och att kommunikationen underlättas eftersom ABB finns i Sverige. Torsner tror vidare att 
kundernas uppfattning är just att ABB är en aktör med stark lokal närvaro. Det stämmer väl 
överens med hur kunderna uppfattar ABB:s tillgänglighet, då alla svarar att den är god och 
att ABB i de allra flesta fall är lätta att komma i kontakt med. ABB:s tillverkning och utveckling i 
Sverige är vidare en fördel i och med att det gör att ABB och Vattenfall har lättare att förstå 
varandra, då båda agerar på samma marknad. Även en kund påpekar detta, då han säger 
att fördelen är att ABB vet vilken standard Vattenfall brukar efterfråga samt att de ofta 
känner dem bättre än vad andra konkurrenter gör.  
 
Vad gäller ABB:s kvalitet i deras produkter och tjänster är det en kund som tycker att ABB har 
bättre kvalitet i förhållande till konkurrenterna. Övriga menar att ABB:s kvalitet varken är 
bättre eller sämre än andra konkurrenter, utan ligger bland de främsta. Det framkommer 
dessutom att kunderna är missnöjda med vissa produkter och leveransutföranden. Teorin 
menar att ett sätt att skapa kännedom om varumärket är genom erfarenhet av företagets 
produkter och tjänster (Kapferer, 2004). Om kunderna är missnöjda med leveransen eller 
produktutförandet innebär det därför konsekvenser för kundernas varumärkeskännedom. 
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Dåliga erfarenheter menar vi i sin tur påverkar kundernas uppfattning av ABB som varumärke. 
Samtidigt var det en kund som var positivt inställd till ABB:s leveransutförande i och med att 
han upplever att ABB har lite tilläggskostnader i sina projekt jämfört med konkurrenter. Det 
tyder på att det finns vissa skillnader i utförandet, dels beroende på projekt men även vilken 
kontaktperson kunden har varit i kontakt med. Här gäller det återigen att vara konsekvent, 
inte enbart i kommunikationen utan även tydliggöra gemensamma riktlinjer för hantering av 
projekt och leveranser. 
 
En kund i undersökningen framhåller att ABB förväntar sig ett mer nära samarbete än vad 
andra inom samma bransch gör. Han ser det som negativt då ingen annan av 
konkurrenterna gör det. Detta menar vi är ett specifikt fall med anledning av att det finns en 
historia mellan ABB och Vattenfall, som kunden själv påpekar. Uppenbarligen påverkar det till 
stor del den enskilde kundens uppfattningar och kännedom om varumärket.  

Marknadsföringskanaler 
Enligt Grönroos (2002) använder sig företag av ett antal planerade marknadsåtgärder för att 
skapa och utveckla ett starkt varumärke. ABB har olika marknadsföringskanaler för att föra ut 
sina budskap samt skapa kännedom om varumärket till de olika målgrupperna. Kanalerna 
fungerar samtidigt som ett verktyg för att underhålla relationerna till sina intressenter. Till 
målgruppen kunder har ABB exempelvis en kundtidning där kunderna själva får berätta om 
genomförda projekt med ABB. Lagerholm menar att det ger en sann bild av hur det är att 
samarbeta med ABB. En kund hade en annan syn på konceptet då han svarar att han inte 
har något intresse av att läsa om andra kunder till ABB. Han vill hellre läsa om produkt-
utveckling och om vad som händer internt inom företaget. Den kund som hade en negativ 
inställning till tidningen menade även att informationen var oregelbunden och saknade 
personligt riktad information. Vi menar att ett förslag är att förutom tidningen även skicka ut 
informationsmaterial som är mer relevant för den specifika kunden. Det är samtidigt något 
som kräver resurser från ABB, men om behovet finns är det ändå relevant att se över detta. 
Ytterligare en kund efterfrågar även han tätare presentation av material. Det tycker vi tyder 
på att det finns ett behov av mer regelbunden och personligt riktad kundinformation. Att de 
uppfattar informationen som oregelbunden förklaras enligt vår mening med att kund-
tidningen enbart kommer ut 3-4 gånger per år. Om tidningen inte kompletteras med 
ytterligare information upplever vissa det som otillräckligt.  
 
De flesta kunderna i undersökningen är ändå positivt inställda till ABB:s kundtidning då det är 
ett bra sätt att få uppdatering. Att de flesta ändå upplever tidningen som positiv kan vi 
förklara med att det är ett enkelt sätt att få reda på ny information vid tidsbrist från kundens 
sida. När det är något specifikt kunderna vill ha svar på som inte tas upp i tidningen upplever 
de att det istället finns möjlighet att vända sig till ABB:s kontaktpersoner. Det är även något 
som kunderna i undersökningen upplever positivt, då de tycker att ABB tar sig tid att svara på 
frågor.  
 
ABB:s webbplats fungerar som en viktig kanal för att kunna berätta om företagets produkter 
och tjänster, men även för att berätta om vilka de är och vad de står för. Kunderna upplever 
webbplatsen även som ett verktyg för att söka information, främst om produkter men även 
kontaktpersoner. Att användarfrekvensen är relativt lågt bland de intervjuade menar vi beror 
på att deras utbyte av webbplatsen inte är särskilt stort. Något som vi kopplar till att några 
kunder upplever webbplatsen svårnavigerad. Överlag fungerar webbplatsen ändå på ett 
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tillfredsställande sätt. Undersökningen tyder på att det är sökfunktionen som bör förbättras för 
att göra webbplatsen mer användarvänlig. 
 
Ett annat sätt att underhålla relationerna till kunderna är genom ABB:s kunddagar. Mässan är 
samtidigt ett tillfälle för ABB att presentera sina erbjudanden. Det kopplar vi till att de flesta 
kunderna upplever kunddagarna som intressanta då ABB visar nya produkter och lösningar. 
På så vis menar vi samtidigt att ABB:s budskap kommer fram, att ABB är ett tekniskt ledande 
företag. Något som Torsner också ser som en viktig del av mässan. Torsner menar vidare att 
kunddagarna är ett trevligt tillfälle att umgås med kunderna, vilket också stämmer överens 
med kundernas åsikter. Den som hade en negativ inställning till kunddagarna anser bland 
annat att det inte tas upp någon ny information vid dessa tillfällen. En förklaring till det är 
enligt vår mening att den specifika kunden inte upplever något större utbyte av mässan 
genom att han redan får uppdaterad information, exempelvis via sin kontaktperson på ABB.  
 
Sammanfattningsvis fyller ABB:s kundtidning, webbplats och deras kunddagar en viktig 
funktion för de utvalda kunderna. Däremot är det personliga mötet mellan ABB och 
kunderna det mest effektiva sättet för ABB att marknadsföra sig på. Anledningen är att 
informationen upplevs vara mer personligt riktad till den enskilda kunden, något som får 
denne att känna sig speciell.  

Varumärkesassociationer 
En del i utvecklandet av ett starkt varumärke är att få målgruppen att skapa associationer till 
varumärket. Varumärkesassociationer beskrivs därför som allt det kunden förknippar med 
varumärket (Melin, 2001). Hur ABB vill associeras kopplas till företagets positionering 
”Företaget med flexibla lösningar i en dynamisk värld”. Som det framgår i empirin bygger 
positioneringen på deras långa historia, ledande teknik, ingenjörskunnande, hög produkt-
kvalitet samt långvariga kundrelationer. Några av kundernas associationer är just att de 
förknippar ABB med god kompetens, framstående teknik och bra produkter till bra kvalitet. 
Det stämmer därför tydligt överens med ABB:s positionering. Det gick även att se skillnader i 
hur kunderna associerar ABB jämfört med företagets positionering. I undersökningen 
framkommer det att kunderna associerar ABB med ett stort svenskt företag, brett sortiment, 
att de oftast levererar i tid samt med orden stort och dyrt. När vi frågade Torsner och 
Lagerholm hur de tror att kunderna uppfattar ABB nämndes inga av ovanstående 
associationer. Däremot beskriver Torsner bland annat ABB som ett företag med relationer i 
fokus, vilket även är en grundsten i ABB:s positionering. Med anledning av att samtliga kunder 
svarar att de har en god affärsrelation till ABB drar vi slutsatsen att kunderna också upplever 
att ABB är ett företag som underhåller sina kundrelationer, även om det inte är så de direkt 
associerar varumärket. 
 
En av de utvalda kunderna associerar ABB med att dem är en krånglig leverantör, vilket skiljer 
sig från vad respondenterna från ABB säger. Lagerholm menar att det är viktigt att visa att 
ABB hänger med i omvärldens förändringar, är flexibla och driver saker framåt. Två av 
kunderna i undersökningen tycker inte att ABB är en flexibel organisation, vilket förklaras i 
företagets storlek. Ju större organisationen är desto svårare är det att fatta snabba beslut 
eftersom det ofta är fler personer involverade i beslutsprocessen (De Chernatony & 
McDonald, 1998). Det är uppenbarligen något som kunderna upplever som negativt och 
påverkar på så vis deras associationer till varumärket.  
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Vidare menar Kotler och Pfoertsch (2006) att associationer skapas genom de erfarenheter 
och kontakter kunderna har med företaget. Associationerna kan därmed baseras på 
kundernas upplevelser och erfarenheter av ABB:s produkter. Att flera kunder associerar 
produkterna med bra kvalitet menar vi visar på att de motsvarar kundernas förväntningar 
vad gäller kvalitet. Undersökningen visar å andra sidan att det också finns missnöje om ABB:s 
produktkvalitet. En förklaring menar vi är att de egna upplevda erfarenheterna påverkar 
kundens associationer i större utsträckning än vad själva budskapen i marknadsföringen gör. 
Vår förklaring till att de negativa erfarenheterna tar ett relativt stort utrymme i vår studie är att 
negativa upplevelser har en förmåga att stanna kvar längre i minnet. Det beror på att 
kunden tar för givet att förväntningarna ska uppfyllas och att leverantören exempelvis ska 
leverera enligt överenskommelse. När något inte uppfyller dessa förväntningar, oavsett om 
det är på ett positivt eller negativt sätt, menar vi att upplevelsen blir starkare. Det gör att 
kunden tenderar att minnas upplevelsen en längre tid än när allt sker enligt förväntningarna. 
Konsekvenserna för varumärket blir att associationerna i detta fall till stor del grundar sig på 
de negativa erfarenheter den enskilde kunden haft med företaget.  
 
I undersökningen var det en kund som inte hade några associationer till varumärket ABB. Att 
kunden inte har några direkta associationer till varumärket menar vi beror på att han inte 
påverkats av den externa marknadskommunikationen i särskilt stor utsträckning. Som Dahlén 
och Lange (2003) skriver kan förståelsen för vad varumärket står för underlättas om kunderna 
känner igen företagets sätt att kommunicera. När kunden inte påverkas av den externa 
kommunikationen blir det också svårt att förstå varumärkets värden och urskilja de i 
jämförelse med konkurrenter. Det gör att positioneringen i detta fall inte är tillräckligt stark för 
att kunden ska kunna förknippa ABB med de associationer och teman de kommunicerar. 
Kunden menar samtidigt att ABB är ett så pass känt företag att han inte funderar på vad det 
är för något. Det visar på att det inte är självklart att ett starkt varumärke som ABB har 
varumärkesassociationer. Som Melin (2001) menar är det viktigaste därför inte att varumärket 
är välkänt, utan vad det är känt för. På så sätt menar vi att det alltid är viktigt att vara tydlig i 
positioneringen och visa på de positiva fördelar som varumärket innebär för att kunna skilja 
sig från konkurrenterna. Det handlar om att kommunicera rätt värderingar av varumärket för 
att förstärka positioneringen i relation till konkurrenterna (Uggla, 2004). Då det finns kunder 
som har svårt att se skillnader mellan konkurrenterna, ger det samtidigt stöd för vad 
Lagerholm säger. Hon menar att ABB behöver en tydligare differentiering för att kunna skilja 
sig från konkurrenterna. Som Lagerholm berättar har ABB nu tagit fram en tydligare 
positionering i kombination med en ny grafisk profil för att kunna skilja sig mer från 
konkurrenterna. Något som vi menar är viktigt för att kunna fortsätta vara ett starkt varumärke 
i en hård konkurrens även på längre sikt. För som Kotler och Pfoertsch (2006) skriver söker 
intressenterna sällan all information på egen hand utan det de vet om företaget är vad 
företaget kommunicerar ut. Två av kunderna upplever vidare att ABB är lite anonyma och 
otydliga vad gäller marknadsföringen av sig själva samt att de inte är så duktiga på att visa 
upp sitt varumärke. Om kunderna upplever ABB:s marknadsföring som anonym och otydlig 
menar vi att det påverkar deras kvalitetsassociationer negativt eftersom kunderna kan 
uppleva att intensiv marknadsföring av en produkt innebär att den har en hög kvalitet (Melin, 
2001). Det visar precis som Lagerholm påpekar att det samtidigt finns ett behov av en 
ydligare profil och marknadskommunikation.  t

 
   



 
 
 

Exponering av ABB:s logga ska skapa 
direkta varumärkesassociationer. 

Vidare säger en kund att ABB:s marknadskommunikation är otydlig och det enda han känner 
till är ABB:s logga eftersom den syns i profileringen. Vi 
menar att ett starkt varumärke innebär att kunden 
direkt får associationer vid exponering av varu-
märkets logga. Lagerholm säger att utmaningen är 
att få budskapen att synas utan att behöva visa 
ABB:s logga. Det menar vi också alltid ska vara ett 
företags målsättning.  
 
Ett starkt varumärke är alltid en fördel för företaget. Melin (2001) menar att fördelarna 
exempelvis kan vara ökade konkurrensfördelar, tillväxtmöjligheter eller fler trogna kunder. 
Även Torsner framhåller att ABB:s starka varumärke ger konkurrensfördelar. Han menar att 
säljarna har ett bättre utgångsläge än konkurrenterna, vilket ger dem en fördel vid kontakten 
med kunder. När kunderna redan innan har en positiv bild av ABB blir det samtidigt lättare att 
göra affärer, menar Torsner. När kunden sedan har fått egna erfarenheter av ABB som 
företag tror vi att det istället är de egna upplevda erfarenheterna som påverkar kundens bild 
av ABB. Ju längre relation desto större påverkan menar vi också att de egna upplevelserna 
har på varumärkets associationer. Med anledning av att kunderna i undersökningen har haft 
en affärsrelation till ABB under flera år har de egna erfarenheterna av ABB som leverantör stor 
inverkan på hur de uppfattar och associerar varumärket. Enligt teorin skapas den bild kunden 
har av varumärket utifrån de signaler och budskap som företaget sänder ut (Apéria 2001). 
Därför menar vi att kunder som haft en långvarig relation till en leverantör istället påverkas 
mer av personliga erfarenheter och inte nödvändigtvis av den externa kommunikationen. 
Det gör att vi kan konstatera att kundernas uppfattningar och förväntningar om ABB både 
påverkas av den externa kommunikationen och personliga erfarenheter. I och med att 
kunderna påverkas av alla kontakter de har med varumärket, både i form av företagets 
medarbetare och annonsmaterial, är det angeläget att vara tydlig och alltid kommunicera 
samma budskap (Kotler & Pfoertsch, 2006). Enligt Lagerholm ska varumärkesbyggstenarna 
fungera som en kompass, oavsett om det gäller kommunikation, interaktion med kunder och 
partners eller produktutveckling. Vi menar att budskapen som kommuniceras bör återspeglas 
i all kontakt ABB har med kunderna för att kunderna ska kunna uppfatta varumärket så som 
ABB önskar. Här är det återigen viktigt att ABB har interna utbildningar där det tydligt framgår 
hur säljarna ska agera i kontakt med kunderna. På så sätt kan vi konstatera att tydlig 
information är viktigt för att säljarna ska kunna agera efter och leva upp till den önskade 
identiteten. 
 
Enligt undersökningen är priset en viktig faktor vid val av leverantör. Flera av kunderna 
uppger att priset spelar en stor roll i beslutsprocessen då de inte upplever några större 
skillnader mellan olika leverantörer (Melin, 2001). För ABB:s del är det viktigt att försöka 
undvika priskonkurrens för att kunderna istället ska välja dem av andra skäl, som exempelvis 
till följd av deras positiva märkesassociationer. Av den anledningen ska ABB sträva efter att 
förknippa sina produkter och tjänster med värden som skapar starka och positiva 

ssociationer till varumärket (Melin, 2001).  a
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Upplevd kvalitet 
För att kunderna ska kunna uppfatta varumärket ABB som tydligt och trovärdigt är det viktigt 
att ha ett konsistent varumärkesbudskap (Dahlén & Lange, 2003). Några av kunderna i 
undersökningen har synpunkter på ABB:s kontinuitet gällande deras marknadskommunikation. 
En kund anser att informationen är sporadisk och oregelbunden. Konsekvensen kan då bli 
som denne kund säger, att ABB inte upplevs vara tillräckligt ansvarstagande i sin 
kommunikation. Vidare visar undersökningen att kunderna upplever att samarbetet mellan 
olika delar av företaget kan vara otillräckligt på grund av brister i den interna kommunika-
tionen. Brister kan som tidigare diskuterat även finnas mellan olika länder till följd av kulturella 
skillnader, vilket påverkar kommunikationen av ett enhetligt varumärke. Vi menar precis som 
Melin (2001) att det i sin tur även påverkar kundernas upplevda kvalitet genom att de inte får 
en tillräckligt enhetlig bild av vad varumärket ABB står för. 
 
Som nämnt i teorin finns det vissa skillnader mellan en konsumentmarknad och en industriell 
marknad. Keller (2003) menar exempelvis att en B2B-marknad utgörs av att produkterna är 
mer komplexa, vilket kräver att marknadskommunikationen har en mer detaljerad produkt-
information face to face. Några av kunderna i undersökningen efterfrågade just en mer 
personligt riktad information. Det visar på vikten av att uppdaterad information ska gå via 
den personliga kontakten. Något som vi menar är viktigt på en B2B-marknad för att kunna 
upprätthålla en god relation och ett nära samarbete.  
 
De Chernatony och McDonald (1998) menar vidare att kunden ofta ser varumärkets värde ur 
två olika perspektiv. Det handlar dels om vilket värde det innebär att handla av ett visst 
företag, men även vilka fördelar kunden upplever att den specifika produkten eller tjänsten 
har. Då kunderna till stor del tycker att ABB:s produktutbud håller en hög kvalitet innebär det 
en fördel vid valet av ABB som leverantör. På så sätt innebär varumärket ABB för de 
intervjuade kunderna en garanti för produktkvalitet (Kotler & Pfoertsch, 2006). Värdet hos 
kunderna är också att det finns ett stort kunnande inom organisationen och att ABB har god 
kompetens om sina produkter och tjänster. Det kan samtidigt jämföras med vad Torsner 
säger, att det är viktigt att kunden känner trygghet i att ingå en relation med ABB. Han menar 
att ABB:s mångåriga kunskap och erfarenhet gör att kunden känner trygghet att samarbeta 
med dem. Det stämmer också väl överens med kundernas uppfattningar om ABB som 
leverantör, då de beskriver ABB som en bra samarbetspartner.  
 
Vidare innebär ett varumärke riskreducering och minskad komplexitet vid köpbeslutet, vilket 
gör att kundens upplevda värde ökar (Kotler & Pfoertsch, 2006; Keller, 2003). Värdet för 
kunderna i undersökningen är att ABB:s storlek innebär riskreducering i och med att det inger 
trygghet då det finns resurser om något skulle inträffa. Att kunderna ser en fördel i att ABB 
befinner sig i Sverige menar vi innebär en minskad komplexitet vid köpbeslutet. Kundernas 
upplevda värde ökar på så sätt att de lätt kan komma i kontakt och kommunicera med ABB, 
till skillnad mot andra utländska leverantörer. 

 
 
 
 
 
 

@ 
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ABB:s tillgänglighet ökar kundernas upplevda värde. 



35 
 

En annan viktig del i kundens upplevda kvalitet är när leverantören kontinuerligt klarar av att 
hålla sina löften (Kotler & Pfoertsch, 2006). För att ABB ska klara av att leva upp till kundens 
förväntningar säger Torsner att det handlar om att inte ge kunden för höga förväntningar. Här 
är det samtidigt viktigt att hitta en bra balans, något som han också poängterar. I jämförelse 
med kundernas synpunkter stämmer detta till viss del överens. Vissa av kunderna upplever 
dock att ABB ibland lovar för mycket, både om produkten och leveransen. Det visar på att 
det är ett område som ABB kan bli bättre på. Enligt undersökningen gäller det framförallt 
utvecklingsprodukter då kunderna tycker att ABB ibland är för snabba ut på marknaden med 
just dessa. Det påverkar i sin tur hur kunderna upplever att ABB klarar av att hålla det de 
lovat. När leverantören inte klarar av att hålla ett löfte menar vi att det påverkar såväl den 
uppleva kvaliteten som hur kunderna uppfattar varumärket. Som Kotler och Pfoertsch (2006) 
påpekar måste ett effektivt varumärkeslöfte vara tydligt definierat, relevant samt meningsfullt 
för att de aktuella kunderna bättre ska kunna ta till sig informationen. Det viktiga tycker vi 
därför är att vara ärlig och öppen under hela processens gång samt att se till att det finns en 
bra dialog mellan parterna. Det betyder att ABB måste hålla sina löften från det att de 
skapar förväntningar genom exempelvis marknadsföring till att de har levererat den färdiga 
produkten (Kotler & Pfoertsch, 2006). 
 
När kunderna upplever att ABB inte håller sina löften kan kunderna kompenseras genom hur 
ABB hanterar de klagomål och problem som uppstår. Torsner säger själv att ABB kan bli bättre 
på att hantera klagomål. Det stämmer även överens med hur kunderna uppfattar det då de 
flesta har negativa erfarenheter av hur ABB hanterar problem. Det tyder på att ABB behöver 
tydligare förhållningsregler och verktyg för att kunna hantera missnöjda kunder, vilket Torsner 
också påpekar. När ABB inte har ett bra system för klagomålshantering menar vi att 
konsekvensen av det blir missnöjda kunder. När kunderna är missnöjda påverkas den upp-
levda kvaliteten av ABB negativt. Med anledning av att kunderna kan föra vidare sitt 
missnöje genom att berätta om sina negativa upplevelser till sin omgivning (Dahlén & Lange, 
2003) kan den upplevda kvaliteten även försämras hos andra personer som inte själva har 
haft en direkt kontakt med ABB. Undersökningen visar vidare att kunderna ibland upplever att 
det tar lång tid att åtgärda problem. Det bör därför uppmärksammas för att på längre sikt 
kunna undvika missnöje bland kunderna. Hur ett företag klarar av att hantera reklamationer 
och missnöjdhet påverkar även mottagarens image av varumärket (Nandan, 2005; Melin, 
2001). Torsner säger vidare att det även är viktigt att alla inom organisationen samarbetar 
och att alla vet hur de ska hantera de problem som uppstår. Det jämför vi med vad en av 
kunderna säger; ”ABB skyller oftast på någon annan avdelning inom företaget när det 
uppstår problem.” De kunder som ändå är mer positiva upplever att ABB lyssnar och lägger 
resurser på att lösa problemen även om det i slutändan inte alltid sker till belåtenhet. Även 
om problemen inte alltid löser sig på bästa sätt upplever kunderna ändå att ABB finns på ett 
nära avstånd med tillgänglig personal. Det stämmer också med vad vi tidigare diskuterat om 
ABB:s lokala närvaro i Sverige. Torsner menar att det gör att ABB kan hantera problem och 
lagomål på ett bra sätt genom att de alltid är nära kunden.  k
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Varumärkeslojalitet 
Det sista steget i utvecklandet av ett starkt varumärke är att skapa lojalitet till varumärket.  
Varumärkeslojalitet kan beskrivas som graden av engagemang som varumärket uppnår 
bland kunderna (Kotler & Pfoertsch, 2006). Som nämnt ovan upplever kunderna att ABB 
ibland inte klarar av att hålla löften. Att kunderna är missnöjda menar vi har inverkan på 
deras lojalitet till varumärket ABB. När kundernas varumärkeslojalitet försämras minskar även 
trovärdigheten till ABB (Dahlén & Lange, 2003). Som Kotler och Pfoertsch (2006) menar är det 
därför viktigt för ABB att konsekvent leverera det som de lovar i sin marknadsföring för att 
uppnå varumärkeslojalitet hos sina kunder. För övrigt tycker vi att kundernas lojalitet till ABB 
ändå är god då samtliga kunder i undersökningen beskriver ABB som en pålitlig och lojal 
affärspartner. Det stämmer också med Lagerholms syn på hur kunderna uppfattar ABB som 
samarbetspartner. Hon menar att de uppfattas som pålitliga i den aspekten att de alltid 
avslutar det de har påbörjat, även om det blir problem. Det jämför vi med vad kunderna 
svarar, då de flesta upplever att ABB avslutar påbörjade projekt på ett tillfredsställande sätt, 
även om det kan bli problem på vägen. Som en kund exempelvis uttrycker; ”När ABB åtagit 
sig något levererar de.”  
 
Förtroende och lojalitet är desto mer viktiga begrepp inom B2B eftersom köpare och säljare 
arbetar närmare varandra i köpbeslutsprocessen och är mer beroende av varandra till 
skillnad mot en konsumentmarknad (De Chernatony & McDonald, 1998). För att parterna ska 
känna trygghet i relationen är det därför viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende. Det 
stämmer väl överens med vad en kund i undersökningen säger, då han beskriver relationen 
till ABB med orden ömsesidig respekt. Vidare är det som Kotler och Pfoertsch (2006) menar 
viktigt att konsekvent leverera det som varumärket står för och lovar för att uppnå 
varumärkeslojalitet. Det betyder att det inte räcker med att ett fåtal gånger leverera enligt 
kundernas önskemål utan att konsekvent under en längre period uppfylla det som företaget 
lovar. Först då kommer kunderna att vara lojala till varumärket.   
 
Något som försvårar processen med att uppnå lojalitet är en hög personalomsättning som 
innebär flertalet olika kundkontakter. Det nämner även en kund då han upplever att ABB ofta 
byter personal och att en person representerar olika produkter. Det påverkar på så sätt 
kontinuiteten, vilket i sin tur har inverkan på kundernas lojalitet till ABB. Kontinuiteten påverkas 
även av den situation som en annan kund beskriver, att ABB:s resurser är olika beroende på 
projektets storlek. Förutom att det påverkar lojaliteten menar vi att det även har inverkan på 
den upplevda kvaliteten. Risken med att ABB:s projekt har olika mycket resurser är att kunden 
upplever att de inte lägger lika stor vikt vid samtliga projekt. Det är givetvis en resursfråga 
men å andra sidan något som är vikigt att ta hänsyn till då kunderna påpekar detta. En 
ytterligare sak som påverkar kundernas lojalitet är det som två av kunderna i undersökningen 
beskriver om de juridiska tvisterna mellan ABB och Vattenfall. Som kunderna säger är det 
viktigt att kunna komma överens för att skapa ett bra samarbete. Det kopplar vi till ABB:s 
storlek som i detta fall är en nackdel då de inte kan vara lika flexibla som ett mindre företag. 
 
Hur kunderna ser på kundkvalitet stämmer i de allra flesta fall också överens med hur de 
beskriver ABB som leverantör. Kunderna menar att ABB oftast levererar i tid, att ABB lyssnar på 
dem och tar till sig det de säger för att försöka förbättra sig. ABB upplevs i de flesta fall vara 
konstruktiva. Däremot kan det som ovan nämnt vara ett problem med ABB:s stora 
organisation som gör att de inte alltid kan vara så flexibla som kunderna önskar.  
 



Undersökningen visar vidare på att det kan finnas mindre skillnader i innehållet i leveransen 
jämfört med konkurrenter. Exempelvis förklarar en kund att ABB kan lägga med något extra 
som de inte hade förväntat sig i leveransen. Förutom att leverera en bra produkt säger 
Torsner att det är viktigt att se till kringtjänster och kunna erbjuda kunden ett mervärde. Att 
ABB väljer att lägga till något extra i leveransen menar vi leder till att kunden upplever ett 
mervärde hos ABB i jämförelse med konkurrenter. ABB:s mervärde kan på så sätt vara 
avgörande för att en kund ska välja ABB framför en annan leverantör (Melin, 2001). 
Mervärdet det innebär att exempelvis lägga till något i leveransen som kunden inte förväntat 
sig leder till en positiv upplevelse som stannar kvar i kundens medvetande. Som kunden själv 
uttryckte; ”Det var en positiv överraskning.” Om ABB även på lång sikt satsar på att leverera 
mervärde menar vi att det bidrar till ett starkare varumärke i och med att kunden får en 
positivare bild av ABB. För ABB ska målsättningen därför vara att skapa preferenser som på 
sikt ger upphov till varumärkeslojalitet (Melin, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mervärde bidrar till ett starkare varumärke. 
 
 
Som Dahlén och Lange (2003) menar ska företag sträva efter att kunderna ska bli 
ambassadörer för varumärket, vilket är den högsta graden av varumärkeslojalitet. Det 
kopplar vi till vad Lagerholm säger, att alla medarbetare på ABB på ett sätt är ambassadörer 
för sitt företag. Som hon säger är det viktigt att de kan sin historia och vet vad ABB står för. Vi 
menar att om medarbetarna är väl pålästa om ABB och dess historia påverkar det kunderna 
på så sätt att de får positiva uppfattningar om varumärket, vilket i sin tur kan leda till en 
djupare relation till kunderna (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Som vi tidigare diskuterat visar undersökningen på att kunderna efterfrågar en mer personligt 
riktad information. Vi menar att kunderna upplever en större lojalitet till ABB om de får mer 
personlig information. Det förklaras med att det bidrar till en känsla av att ABB bryr sig och 

isar intresse för kunderna (Aaker, 1996). v
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Avslutande diskussion  
Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan hur ABB ser på 
sig själva och hur kunderna uppfattar dem. Att mottagarna uppfattar andra värden än de 
som ABB förmedlar via sin kommunikation betyder att ABB inte nått ut tillräckligt med sitt 
budskap om vad varumärket står för, eftersom uppfattningarna till viss del även skiljer sig åt 
mellan de olika kunderna i undersökningen. Varierande och individuella uppfattningar bland 
intervjupersonerna förklaras i deras olika ansvarsområden inom företaget, vilket gör att de har 
olika bakgrund och erfarenheter av ABB. Oavsett arbetsuppgift ska det ändå kunna finnas en 
enhetlig bild hos kunderna för att varumärket ska vara konkurrenskraftigt och tydligt hos 
mottagarna. Om kunderna inte kan känna igen och relatera till alla de värden som ABB står 
för och vill förknippas med är inte överensstämmelsen mellan identitet och image total (Kotler 
& Pfoertsch, 2006).  
 
För att ABB ska kunna öka överensstämmelsen mellan identitet och image bör de därför vara 
ännu tydligare med de budskap de sänder ut (Kotler & Pfoertsch, 2006; Nandan, 2005). 
Tydligare budskap bidrar samtidigt till ett starkare varumärke som skapar direkta associationer 
hos kunderna. Med anledning av att kunderna har flera olika associationer till varumärket har 
de ändå en god varumärkeskännedom.  
 
De utvalda kundernas spontana associationer till varumärket ABB är framförallt positiva. 
Däremot beskriver kunderna negativt upplevda erfarenheter, vilket påverkar deras upp-
fattningar om varumärket ABB i stort. Vi menar att alla kontakter och tidigare erfarenheter 
kunderna har av ABB är avgörande för deras image av varumärket (Nandan, 2005; Melin, 
2001). Kundernas image påverkas även av de signaler och budskap ABB sänder ut (Apéria 
2001). Inte enbart via den externa marknadskommunikationen utan även hur ABB:s säljare 
och andra personer som är i kontakt med kunderna klarar av att hantera olika situationer, 
som exempelvis klagomål.   

 

 

   



Slutsatser  Här  presenteras  de  slutsatser  vi  kommit 
fram  till  under  studiens  gång,  vilka  baseras  på  uppsatsens  fråge‐
ställningar.  På  så  sätt  besvarar  vi  även  syftet  som  är  att  utreda 
överensstämmelsen mellan  kundernas  image  av  varumärket ABB 
och företagets identitet. Det vill säga likheter och skillnader mellan 
identitet och image. 

 
 

 

 
 

 
På vilket sätt beskriver ABB sin identitet och hur vill de uppfattas hos kunderna? 

En del i ABB:s identitet är positioneringen Företaget med flexibla lösningar i en dynamisk värld. 
Positioneringen grundar sig i företagets långa historia, ledande teknik, ingenjörskunnande, 
höga produktkvalitet samt långvariga kundrelationer. Varumärkesidentiteten kopplas även till 
ABB:s varumärkesbyggstenar, som består av värdena ledande teknik, öppen och passion. 
Dessa ska i sin tur hållas ihop av tre kommunikationsteman, vilka är energieffektivitet, industriell 
produktivitet och tillförlitliga elnät.  
 
På ABB menar Lennart Torsner, marknadschef på enheten Svensk Försäljning, att kunderna 
upplever trygghet i att samarbeta med dem genom företagets mångåriga kunskap och 
erfarenhet. Han säger även att ABB har hög tillgänglighet genom en stark lokal närvaro i 
Sverige. ABB:s informationsdirektör Suzanne Lagerholm menar att en anledning till att 
kunderna väljer att samarbeta med ABB är den globala närvaron, att de finns överallt, där 
och när kunden behöver. Lagerholm beskriver ABB även som en pålitlig partner. Hon menar 
att ABB uppfattas som pålitliga i den aspekten att de alltid avslutar det de har påbörjat, även 
om det blir problem. 

Vilken varumärkesimage har kunderna av ABB? Det vill  säga hur uppfattar de ABB  som 
företag? 

Undersökningens resultat visar att kundernas varumärkesimage baseras på associationer som 
att ABB är ett stort svenskt företag, med ett brett sortiment, god kompetens, dyra men bra 
produkter till bra kvalitet, en god samarbetspartner samt att ABB oftast levererar i tid. En 
anledning till att Vattenfall är kund hos ABB idag är bland annat att ABB håller en hög teknisk 
nivå. ABB beskrivs även som krångliga. Det kopplas till ABB:s stora organisation som gör att de 
inte alltid kan vara så flexibla som kunderna önskar. En stor organisation gör det svårare att 
fatta snabba beslut på grund av att flera personer är involverade i beslutsprocessen (De 
Chernatony & McDonald, 1998).  
 

39 
 

Det framgår i undersökningen att kunderna i stort sett upplever att de kontakter de har med 
ABB inom Sverige förmedlar en sammanhållen bild av företaget. Skillnaderna ligger mellan 
olika länder där både kommunikation och produktkvalitet kan skilja sig åt. Kunderna 
uppfattar vidare ABB som ett företag med kompetens nära Vattenfall. Det vill säga att ABB 
finns på ett nära avstånd samt att ABB till stor del har tillverkning och utveckling i Sverige. Att 
kunderna ser en fördel i att ABB befinner sig i Sverige menar vi innebär en minskad 
komplexitet vid köpbeslutet (Kotler & Pfoertsch, 2006; Keller, 2003). Kundernas upplevda 
värde ökar även på så sätt att de lätt kan komma i kontakt och kommunicera med ABB, till 
skillnad mot andra utländska leverantörer. 
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Likheter  och  skillnader  mellan  kundernas  uppfattade  image  av  varumärket  och  ABB:s 
identitet.  

Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan ABB:s identitet och 
image. De största skillnaderna ligger främst i ABB:s kommunikationsteman som inte nämns av 
kunderna i undersökningen. En förklaring till det menar vi är att kunderna i undersökningen i 
större utsträckning påverkas av egna upplevelser och erfarenheter än den externa 
marknadskommunikationen. En lång affärsrelation innebär på så sätt att kundens image av 
varumärket istället baseras mer på hur ABB hanterar olika situationer och hur denne upplever 
ABB:s produkter och erbjudanden. Med anledning av att kunder är olika mottagliga för 
information är det viktigt för ABB att anpassa sitt sätt att förmedla budskapen för att kunna nå 
samtliga inom målgruppen. Vi menar att budskapen som ingår i ABB:s varumärkesplattform 
bör återspeglas i all kontakt ABB har med kunderna. Det ska i sin tur leda till att kunderna 
uppfattar varumärket så som ABB önskar. Det är därför viktigt att ABB har interna utbildningar 
där det tydligt framgår hur säljarna ska agera i kontakten med kunderna. På så sätt kan vi 
även konstatera att det är viktigt med tydlig information för att värdena i ABB:s varumärke 
ska kunna omvandlas i praktiken. När säljarna agerar därefter är det möjligt att leva upp till 
den önskade identiteten.  
 
De största likheterna mellan varumärkets identitet och image är att både kunderna och ABB 
beskriver dem som ett företag med hög tillgänglighet, hög kompetens och produktkvalitet. 
Likheterna är även att ABB ligger i framkant vad det gäller teknik, vilket kopplas till position-
eringen samt byggstenen ledande teknik. I likhet med Lagerholms beskrivning av ABB 
upplever kunderna ABB som en pålitlig och lojal samarbetspartner som avslutar påbörjade 
projekt på ett tillfredsställande sätt, även om det kan bli problem på vägen.  
 
En förklaring till att de två byggstenarna öppen och passion inte nämns av kunderna är att 
det inte är lika synligt utåt på samma sätt som det är internt inom organisationen. Lagerholm 
menar att många av medarbetarna inom ABB är drivande, innovativa och framåtriktade. 
Kunderna i undersökningen ser ABB:s medarbetare istället som kunniga och kompetenta 
inom sina områden, egenskaper som är mer påtagliga och synliga utåt mot kunderna.   
 

Avslutningsvis kan vi konstatera att uppfattningarna om ABB skiljer sig åt mellan 

kunderna i undersökningen, vilket tyder på att det inte finns en enhetlig bild av varumärket 
ABB. För att bygga upp ett starkt varumärke är det viktigt att ABB börjar internt med att 
förmedla identiteten till sina medarbetare. Något som redan görs idag genom interna 
utbildningar. Det bör dock uppmärksammas mer då kundens största erfarenhet och 
upplevelse av företaget formas genom kontakten de har med företagets säljare. Något som 
är av särskild betydelse på en B2B-marknad då det är säljarna som har den närmaste 
kontakten med kunderna (Kotler & Pfoertsch, 2006). En felaktig bild av varumärket hos 
säljarna och andra personer som har en nära kontakt med kunden påverkar därmed 
kundens uppfattningar eftersom de baseras på medarbetarnas image av ABB (Davies & 
Chun, 2002). Av den anledningen menar vi att målsättningen alltid bör vara att samtliga 
medarbetare ska fungera som deltidsmarknadsförare för varumärket. Det ska i sin tur resultera 
i en positiv varumärkesimage hos kunderna för att även de ska agera som ambassadörer 
och marknadsförare för varumärket ABB.  
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Rekommendationer 
 
Efter diskussion och slutsatser har vi tagit fram de punkter som vi menar bör ses över för att 
ABB ska kunna öka överensstämmelsen mellan varumärkets identitet och image.  
 
 
 

 Mer personligt riktad information till kunderna genom både kontaktpersoner och 
utskick. 
 

 Regelbundna interna mätningar för att stämma av medarbetarnas image av 
varumärket. En enhetlig uppfattning hos medarbetarna är i sin tur en förutsättning för 
att de ska kunna förmedla rätt bild av ABB. 
 

 Tydliga gemensamma kommunikationsmål och riktlinjer för kontinuerlig 
kommunikation internt och mellan länderna. 
 

 Involvera säljarna ännu mer i det strategiska arbetet med varumärket. 
 

 Kontinuerlig användning av ABB:s slogan i olika former, både i reklam och övrigt 
informationsmaterial. 
 

 Tydligare kommunikation av ABB:s teman med konkreta exempel i praktiken.  
 

 Kontinuerlig och långsiktig satsning på att leverera mervärde, som exempelvis lägga 
till något extra som kunden inte förväntar sig i leveransen. 
 

 Tydligare gemensamma riktlinjer för hantering av projekt och leveranser för att 
undvika olikheter. 
 

 Mer kontinuerlig och uppdaterad information till kunderna. 
 

 Ökad varumärkeslojalitet genom en mer öppen och ärlig dialog under projekten. 
 

 Tydligare förhållningsregler och verktyg för att kunna hantera klagomål och på så vis 
undvika missnöje bland kunderna på längre sikt. Viktigt med ett enhetligt system för 
klagomålshantering inom hela organisationen.  
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Bilaga 1. Företagsfakta ABB AB 
ABB är en internationellt verksam koncern inom kraft- och automationsteknik med ungefär 
112 000 medarbetare i över 100 länder. Sverige är en av de viktigaste marknaderna där de är 
en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 
industriautomation. På ABB i Sverige arbetar idag omkring 8 700 medarbetare utspridda på 
35 orter. Med omkring 4 500 medarbetare är Västerås den största verksamhetsorten. En 
annan stor ort är Ludvika där cirka 2 400 personer arbetar.   
 
Företagets historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet när det Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget bildades, som senare fick förkortningen Asea. Ungefär 100 år senare, 
1988, bildades det nuvarande ABB, Asea Brown Boweri, genom en sammanslagning av 
svenska Asea och det schweiziska företaget Brown Boweri. I Schweiz är idag även huvud-
kontoret placerat.   
 
ABB:s verksamhet är indelat i fem divisioner (Power Products, Power Systems, Automation 
Products, Process Automation samt Robotics) vilka i sin tur är uppdelade i ett antal olika 
affärsenheter.  
 
 
ABB Communication 
På ABB Communication sker det övergripande ansvaret för interna och externa 
kommunikationsfrågor för ABB Sverige. Deras huvuduppgift består i att samordna företagets 
profilering. Enheten ansvarar även för press- och mediafrågor, samhällskontakter, sponsring 
och aktieägarkontakter. De arbetar med att förmedla ABB:s övergripande budskap och 
teman genom olika kommunikationskanaler, som intranätet (Inside), webbplatsen, personal-
tidningen Inblick samt kundtidningen ABB Kunden. Vidare bedriver de events som till exempel 
mässor, kunddagar, ABB-dagar och VIP-arrangemang. 
 
 
 
(Informationen är hämtad från ABB:s webbplats, 2008)  



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide Suzanne Lagerholm ABB 
 
Övergripande frågor 
Vilken roll har du på ABB? 
Vad var avsikten med att ta fram en ny varumärkesplattform och grafisk profil? 
Hur skiljer sig er nuvarande varumärkesplattform från den förra? 
Vilka målgrupper riktar sig ABB:s varumärkesplattform till? 
 
Varumärkeskännedom 
Hur förmedlar/ kommunicerar ABB den nya varumärkesplattformen till kunderna? 
Genom vilka kanaler? 
Skiljer sig varumärkeskommunikationen mellan olika målgrupper? På vilket sätt i så fall? 
På vilket sätt skapar ni kännedom hos kunderna om ABB:s varumärke? 
 
Varumärkesassociationer 
Vad vill ABB förmedla med sin slogan? 
Hur skulle du beskriva ABB:s varumärkesbyggstenar? 
Vilka värden vill ni förknippas med? 
Hur har ni kommit fram till dessa? 
Hur vill ni att era kunder ska beskriva er? 
Hur uppfattar ni att kundernas bild av ABB ser ut idag? 
 
Upplevd kvalitet 
Vilka är ABB:s främsta styrkor? 
Vad innebär kvalitet för ABB? 
Hur arbetar ni för att uppnå kundkvalitet genom er marknadskommunikation? 
Vad erbjuder ABB sina kunder i förhållande till konkurrenter? 
 
Varumärkeslojalitet 
Vilken strategi har ABB:s varumärkeskommunikation till kunderna? 
Hur arbetar ni för att skapa en sammanhållen och konsekvent bild av ABB? 

 
   
 



 
 

Bilaga 3. Intervjuguide Lennart Torsner ABB  
 
Övergripande frågor  
Vilken roll har du på ABB?  
Hur skiljer sig ABB från konkurrenterna?  
 
Varumärkeskännedom 
Hur arbetar ni med den interna kommunikationen för att förmedla ABB:s varumärke?  
Hur förmedlar ni varumärkets värden till era säljare?  
Hur arbetar ni strategiskt för att skapa kännedom om ABB:s varumärke och dess värden 
gentemot kunderna?  
 
Varumärkesassociationer  
Hur skulle du beskriva ABB:s varumärkesbyggstenar?  
Undersöker ni säljarnas egna uppfattningar och bild av ABB:s varumärke? På vilket sätt i så 
fall?  
Hur uppfattar ni att kundernas bild av ABB ser ut idag?  
 
Upplevd kvalitet  
Vad innebär kvalitet för ABB?  
Hur arbetar ni för att uppnå kundkvalitet?  
Hur hanterar ni missnöjda kunder?  
Vad erbjuder ABB sina kunder i förhållande till konkurrenter?  
Hur ser säljarnas kontakt med kunderna ut?  
Hur upprätthåller ni era kundkontakter?  
Hur går ett kundmöte till? Vilka parter är involverade?  
 
Varumärkeslojalitet  
Hur skulle du beskriva ABB:s kundrelationer?  
Hur arbetar ni för att säljarna ska kommunicera en enhetlig bild av ABB till kunderna?  
Upplever du att det finns en differens mellan hur ABB vill uppfattas och hur kundernas image 
ser ut?  
Hur skulle du beskriva ABB:s nuvarande kundstrategi?  
Hur ser ABB:s kundstrategi ut på längre sikt? 
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Bilaga 4. Intervjuguide kunder 
 
Övergripande frågor 
Berätta om din befattning på Vattenfall? 
Hur tycker du ABB skiljer sig från sina konkurrenter? Främsta skillnaderna jämfört med andra 
leverantörer? 
 
Varumärkeskännedom 
Vad har du för åsikter om ABB:s marknadskommunikation? Finns det något som kan bli 
tydligare? 
Vad har ABB för slogan? 
Vilka tjänster och produkter förknippar du med ABB? 
Vilket utbyte har du av ABB:s kundtidning, webbplats och kunddagar?  
 
Varumärkesassociationer 
Hur upplever du varumärket ABB i stort? 
Vilka egenskaper förknippar du ABB:s erbjudanden med? 
Hur skulle du beskriva ABB som leverantör? 
Vilka är de första orden som du kommer att tänka på om vi ber dig beskriva ABB som 
företag? 
 
Upplevd kvalitet 
Hur skulle du beskriva ABB:s främsta styrka som leverantör? 
Tycker du att alla kontakter du har med ABB ger en enhetlig bild av företaget? 
Anser du att ABB:s säljare beter sig på ett likartat sätt? På vilket sätt? 
Hur upplever du samarbetet/ affärsrelationen med ABB? Upprätthållande av kontakten? 
Vilka fördelar och nackdelar har samarbetet? 
Finns det något som ABB skulle kunna göra för att förbättra ert samarbete? 
Med vilka ord skulle du beskriva relationen till ABB? 
Hur skulle du definiera kundkvalitet?  
Vilka faktorer är mest avgörande för att ni ska bli nöjda i ert samarbete med ABB? 
I jämförelse med andra konkurrenter, hur skulle du beskriva ABB:s  

- kvalitet? 
- tillgänglighet? 
- service och bemötande? 

När ni upplever missnöje med någon produkt, tjänst eller liknande. Hur tycker du då att ABB 
hanterar detta? 
 
Varumärkeslojalitet 
Vilken är den främsta anledningen till att ni är kund hos ABB idag? 
Vad skulle kunna avgöra ert val att avbryta relationen med ABB? 
Hur uppfattar/ upplever du  

- ABB:s kunskap och kompetens? 
- att ABB håller det de lovar? 
- att ABB avslutar påbörjade projekt på ett tillfredsställande sätt? 

ur pass stort är ert förtroende för ABB idag? Skulle du beskriva ABB som en lojal/ pålitlig 
verantör? 



 
 

Bilaga 5. Intervjupersoner Vattenfall Eldistribution AB 
 
Ove Karlsson arbetar som projektledare för regionnätsstationer men är för tillfället 
tillförordnad chef för projekt i Mellansverige. Han har haft kontakt med ABB sedan han 
började på Vattenfall för cirka sex år sedan. Karlssons tidigare erfarenheter av ABB är från 
den tiden då han arbetade på Schneider Electric, som är en konkurrent till ABB. Schneider 
Electric gör till viss del samma saker som ABB och vi hade även en del större projekt 
tillsammans under den tiden jag arbetade där, säger han. 
 
Pär Jakobsson är ingenjör och arbetar som tekniker på Vattenfall Eldistribution. Han jobbar 
utåt i företaget och håller mestadels på med relä- och kontrollutrustning i Vattenfalls 
stationer. Han deltar även som projektstöd, från utredning till upphandlingar och är med 
under hela projektets gång fram till drifttagning. Jakobsson har varit i kontakt med ABB sedan 
han började på Vattenfall 1976. Själva ABB, eller ASEA som de hette tidigare, kom han i 
kontakt med under skoltiden och det genom bland annat studiebesök.  
 
Thomas Pettersson arbetar som projektgenomförare på Vattenfall i Trollhättan. Arbetet 
innebär att jag genomför projekt tillsammans med entreprenader vilka driver projekten för 
egen räkning, säger han. Kontakten med ABB har varat i cirka 25 år och det är endast 
genom Vattenfall som han har varit i kontakt med ABB. 
 
Örjan Björkman arbetar som inköpare för Vattenfall Eldistribution. Han tillhör affärsenheten 
distribution Norden där upphandlingar görs för både Sverige och Finland. Örjan Björkman 
deltar även i andra projekt som är för hela Vattenfall AB. Han började jobba på Vattenfall 
efter skolan 1981 och hade fram tills år 2000 olika befattningar inom företaget. Det var år 2000 
som han började arbeta med inköp och det var egentligen först då han började ha kontakt 
med ABB. Deras produkter har jag väl sett i många år före det, säger han. 
 
Jonas Mélen arbetar som inköpare inom affärsenheten Eldistribution på Vattenfall. Han har 
varit i kontakt med ABB sedan anställningens början för två och ett halvt år sedan. Rent 

bbmässigt har jag inte haft några tidigare erfarenheter av ABB, men jag har vetat vilka de 
r sedan innan, säger han. 
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