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Sammanfattning 

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi/Marknadsföring 

Författare: Johan Axelsson, Marcus Nylund och Dennis Selvanayagam 

Handledare: Cecilia Erixon 

Titel: Care Of Haus, ”Kan Reklam. Förstår Annat”. Ett Varumärke, En uppfattning? 

Problem: Vid uppbyggnaden av ett starkt varumärke är det viktigt för ett företag att deras 

varumärkesidentitet, det vill säga hur de vill bli uppfattade överensstämmer med deras 

varumärkesimage, hur de uppfattas (Melin, 1999).  

Syfte: Syftet med uppsatsen har således varit att beskriva hur de två aspekterna 

överensstämmer med varandra.  

Metod: För att kunna uppfylla syftet har en kvalitativ undersökningsansats valts i form av 

personliga intervjuer med byråchefen Robert Brodén på Care Of Haus samt deras kunder. 

Robert Brodén besvarade frågor angående Care Of Haus varumärkesidentitet medan deras 

kunder besvarade frågor gällande varumärkesimage. En jämförelse mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage har gjorts i analyskapitlet för att få en klarare bild 

om huruvida de stämmer överens med varandra. 

Slutsats: Undersökningen visar att det finns likheter mellan Care Of Haus 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Care Of Haus vill uppfattas som professionella 

och kreativa vilket även deras kunder uppfattar dem som. Vidare är bredden i form av reklam, 

webb och PR som Care Of Haus erbjuder en aspekt som de flesta respondenterna är eniga om 

att det är starkt särskiljande från deras konkurrenter. Care Of Haus vill bli uppfattade som ett 

välskött företag men vissa respondenter upplever att ingen uppföljning sker efter avslutad 

kampanj. Företaget bör ta till sig av slutsatsen så att deras varumärkesidentitet och 

varumärkesimage överensstämmer fullt ut.  

Nyckelord: Varumärke, image, varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing 

Authors: Johan Axelsson, Marcus Nylund and Dennis Selvanayagam 

Supervisor: Cecilia Erixon 

Title: Care Of Haus, ”Kan Reklam. Förstår Annat”. Ett Varumärke, En uppfattning? 

Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, 

which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them 

(Melin 1999). 

Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects 

coincide with each other. 

Method: To fulfill the purpose of the thesis a qualitative method of research was chosen. 

Several personal interviews have taken place with customers and our contact with the 

company in question. Robert Brodén answered questions concerning the brand identity and 

the interviewed customers answered questions regarding the company´s brand image. A 

comparison between brand identity and brand image was done to see if there was any 

differences and similarities between the two aspects. 

Conclusion: The thesis shows that there are similarities between Care Of Haus´s brand 

identity and brand image. The company wants to be perceived as professional and creative 

which is exactly as their customers perceives them. Furthermore is the width of marketing, 

web solutions and PR that Care Of Haus offers, something that most of the interviewed 

customers agrees on as the most differentiating aspect of the company. The company wants to 

be regarded as a well handled company, though some of the people interviewed feels like 

there is no follow up done after a completed campaign. Care Of Haus should consider this 

aspect so that their brand identity and brand image coincide with each other. 

Keywords: Brand, image, brand identity and brand image 
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1 Inledning 

Kapitel nummer ett inleds med en problembakgrund om det valda ämnet. Vidare 

förs en problemformulering och en redovisning av arbetets syfte. Kapitlet 

avslutas med att arbetets avgränsningar samt målgrupp presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 

Användandet av varumärken går långt tillbaka i historien där bönderna märkte upp sina djur 

med hjälp av brännmärkning. Med andra ord spelade varumärket en stor roll redan då för att 

kunna särskilja ens tillhörigheter från andras, ett företags varumärke har således alltid varit en 

värdefull tillgång för en person eller ett företag. (Melin & Urde, 1990; Armstrong & Kotler, 

2005) Idag förknippas ofta ett varumärke med endast ett namn eller en symbol. I själva verket 

är det mycket mer omfattande och betydelsefullt än så. Ett varumärke kan för en kund 

representera deras uppfattningar, känslor och associationer till det givna märket. (Armstrong 

& Kotler, 2005) Armstrong & Kotler (2005) som är forskare inom området anser att ett 

varumärke många gånger är ett företags viktigaste tillgång. På en marknad där fysiska 

(konkreta) produkter säljs kan företag med enkelhet differentiera sig med hjälp av 

användandet av en unik design eller specialfunktioner som hör till produkten (Brassington & 

Pettitt, 2005). Däremot blir det svårare att kunna differentiera sig på en marknad där tjänster 

säljs. Även här säljs en vara eller tjänst, enda skillnaden är att det som säljs är en produkt som 

är abstrakt och som inte går att ta på. Det blir därför viktigare att företag som är aktiva på en 

sådan marknad att differentiera sig med hjälp av service och framförallt sitt varumärke. 

(Mudambi, 2002) 

Genom att kommunicera en tydlig varumärkesidentitet från företagets sida stärks varumärket, 

vilket bidrar till att skapa lojalitet som skyddar nuvarande kunder mot konkurrenters 

erbjudanden samt att företaget får en bättre position på marknaden (Brassington & Pettitt, 

2005). För att möjligheten att skapa goda marknadspositioner och gynnsamma förutsättningar 

till företaget måste alltså kommunikationen av varumärkesidentitet lyckas. Företag har valt att 

ge sitt varumärke olika karaktärsdrag för att på ett enklare sätt lyckas i sitt skapande av goda 

marknadspositioner och gynnsamma förutsättningar. Karaktärsdragen har som mål att göra 

det lättare för kunden att känna igen sig i och skapa en relation till företaget, vidare inger det 

en känsla av trygghet inför ett eventuellt köp. (Carlson et al, 2009) Skulle ett företags 

varumärkesimage, det vill säga hur ett företag uppfattas av kunden ifråga, inte stämma 



 

2 

 

överens med deras varumärkesidentitet kan missförstånd inträffa vilket i värsta fall kan leda 

till att ett köp uteblir (Aaker, 1996). 

Begreppen varumärkesimage och varumärkesidentitet berörs oftast i samband med 

konsumentmarknaden (Brassington & Pettittt, 2005). Samtidigt har forskning kring 

sambandet mellan ett företags varumärke och användandet av det inom Business to Business 

(B2B) marknaden inte gjorts i samma utsträckning som inom Business to Consumer 

marknaden (B2C) (Davis et al, 2008). En bidragande anledning till att så är fallet är att B2C 

marknaden är en mer transaktionsinriktad och produktorienterad marknad. Där fokuserar 

företag på enstaka transaktioner, samt att det är en marknad där företag som tidigare nämnt 

säljer fysiska (konkreta) produkter vilket underlättar mätandet av till exempel försäljningen 

utav produkter. (Armstrong & Kotler, 2005) På en B2B marknad ligger fokus mer på att skapa 

långvariga och lönsamma relationer till sina kunder vilket ibland kan vara svårt att mäta 

(Grönroos, 2002; Brassington & Pettitt, 2005). Det är först nu under de senaste 15 åren som 

vikten av att bygga sitt varumärke inom tjänstesektorn har uppdagats som en viktig uppgift 

för företagen. Inom tjänstesektorn och produktionsföretag är det idag erkänt viktigt att bygga 

sitt varumärke med en tydlig varumärkesidentitet och sedan sända den vidare till kunderna så 

att de får en tydlig varumärkesimage av vad företaget står för. (Grönroos, 2002) Om de 

värderingar som företaget har om sig själva stämmer överens med hur kunden upplever 

företaget bildas en god konkurrensfördel i form av ökad kundlojalitet (Davis et al, 2008; 

Carlson et al, 2009).  

1.2 Problemdiskussion 

Varumärkesskapande inom konsumentmarknaden har sedan länge varit välkänt bland företag 

och sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det finns dokumentation som visar att 

varumärkesbyggande har varit av stor betydelse för företagen redan under åren då 

masstillverkning kom igång. (Melin & Urde, 1990) Inom tjänstemarknaden där tjänsten både 

produceras och konsumeras samtidigt har det varit svårt att på förhand bygga upp ett 

varumärke. Det handlar istället om att varumärket formas med tiden och kundens erfarenhet 

av tjänsten har betydelse för utvecklandet av varumärket. (Grönroos, 2002) I tjänstesektorn är 

företagen beroende av att kunna skapa ett starkt varumärke som kan förmedla företagets 

budskap samt vad de representerar och står för (Mudambi, 2002). För att försöka få bukt med 

ovanstående problematik försöker företagen göra sina tjänster mer konkreta genom att 

kommunicera sina värderingar och personlighet med hjälp av sitt varumärke (Shostack, 1977; 

Carlson et al, 2009).  
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Inom reklam- och mediebranschen är det särskilt synligt, branschen är idag en 

mångmiljardindustri i Sverige och växer stadigt år för år (Clas Collin). Företagen levererar 

abstrakta tjänster till sina kunder, det gäller då att vara väldigt tydlig i sin kommunikation av 

sin varumärkesidentitet för att kunna knyta till sig nya kunder (Lange & Dahlén, 2007). Ett 

företag som är verksamma i Västerås inom reklambranschen är, Care Of Haus, som genom 

lojala kunder lyckats etablera sig på den lokala marknaden (Robert Brodén). Det gäller då att 

vara tydlig i förmedlandet av sin varumärkesidentitet, då företagets kunder måste ha samma 

bild av företaget (varumärkesimage) för att uppfattningen av Care Of Haus ska vara i enighet 

med hur de själva vill bli uppfattade (Melin, 1999). 

1.3 Problemformulering 

Hur överensstämmer Care Of Haus varumärkesidentitet med företagets varumärkesimage? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kunderna hos ett företag inom reklambranschen 

uppfattar varumärkesimagen och jämföra det med företagets utsända varumärkesidentitet. 

1.5 Uppdrag 

Uppsatsen är på uppdrag från reklambyrån Care Of Haus som ville undersöka hur väl deras 

varumärkesidentitet överensstämde med kundernas syn på dem, det vill säga 

varumärkesimage. 

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig till personalen på Care Of Haus i första hand men även till andra 

reklambyråer som är intresserade av sitt varumärke och hur det uppfattas av kunderna.  
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2 Teori 

I kapitel två redogörs teorierna som ligger till grund för undersökningen, vilket 

skall ge läsaren en inblick i det ämnesområde som ska studeras. 

 

2.1 Varumärke 

Varumärkets historia går tillbaka till forntida Egypten där brännmärkning av boskap förekom. 

Det har även hittats stenblock från 4000 år före Kristus som visar signaturen på stenhuggaren, 

genom signaturen kunde stenhuggaren senare få ut arvode på utfört arbete. Med tiden blev 

masstilverkningen en revolution och kunderna utsattes för allt fler produkterbjudande, det 

bidrog till att tillverkarna blev tvungna att särskilja sina produkter från konkurrenternas. 

Genom namn och illustration uppstod således varumärket som en stark redskap för att fånga 

kundernas uppmärksamhet. (Melin & Urde, 1990) Varumärke används för att skilja en 

produkt från ett annat. Varumärken kan bestå av enbart ord eller siffror eller tillsammans som 

i fallet med 7-up. (Brassington & Pettitt, 2005) Varumärket talar även om för människor vilka 

de är och deras sociala status, vi blir på så sätt bedömda utifrån vilka varumärken vi väljer att 

konsumera (Brassington & Pettitt, 2005). Vidare menar Brassington & Pettitt (2005) att ett 

varumärke kommer väl tillhands för en kund i ett komplext och välbefolkat område såsom ett 

köpcenter där ett starkt varumärke tydligt kan särskilja sig ifrån mängden.  

 

Lange & Dahlén (2007) menar att varumärken är marknadskommunikationens nav och att 

kunderna genom associationer knyter till sig varumärken för att skilja sig åt från andra 

alternativ på marknaden. Lange & Dahlén (2007) belyser att ett företag kan hålla undan 

konkurrenterna om de lyckas skapa starka relationer mellan varumärket och kund. Ur ett 

kundperspektiv är det varumärket som exponeras i många olika sammanhang, vilket är en 

bidragande faktor till att deras köpbeslutsprocess blir mer effektivt (Lange & Dahlén, 2007).  

 

För tjänsteproducerande företag har det inte, enligt Grönroos (2002), varit lika viktigt att 

tänka på varumärket som ett starkt attribut men att det på senare år även har blivit av stor vikt 

för ett tjänsteproducerande företag att profilera sig med ett starkt varumärke. Grönroos (2002) 

menar att i tjänstproducerande företag är det inte lika lätt att på förhand bygga upp ett 

varumärke. Ett varumärke skapas i kundernas medvetande först efter ett antal interaktioner 

med företaget. Kunderna i ett tjänsteproducerande företag har med andra ord en aktiv roll i 

utvecklingen av ett varumärke. (Grönroos, 2002) 
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2.2 Varumärkesidentitet 

I dagens rådande förhållande med konkurrenssatta marknader är det viktigt för företag att de 

blir uppfattade såsom de vill bli uppfattade, med hjälp av sin varumärkesidentitet kan de styra 

hur de blir uppfattade av omvärlden. Varumärkesidentiteten är företagets personlighet, vad de 

representerar och hur de vill att deras verksamhet ska uppfattas. Genom att känna till sin 

identitet och attribut kan företag på ett bra sätt kommunicera ut rätt budskap. Det är 

identiteten som gör att varumärket blir unikt och särskiljanden från konkurrenternas. (Aaker, 

1996) Varumärkesidentitet kan bidra till att upprätthålla en relation med en kund genom att 

generera emotionella och funktionella fördelar. Syftet med varumärkesidentitet är att skapa 

tankar och associationer hos kunderna så att de återkommer i deras medvetande vid en 

exponering av varumärket. (Aaker, 1996) Företaget strävar hela tiden efter att skapa en bild 

av varumärket där målet är att kunderna skall forma sin uppfattning om företaget baserat på 

de värderingar som företaget förmedlar med sin varumärkesidentitet (Grönroos, 2002). 

 

Aaker (1996) menar att en varumärkesidentitet består av två delar, kärnidentiteten och den 

utvidgade identiteten. 

Kärnidentiteten, är varumärkets innersta skal och är nödvändig för varumärkets existens. Nike 

har en kärnidentitet som på ett tydligt sätt talar om att deras produkter vänder sig mot den 

sport- och träningsintresserade. Det bidrar således till att kunderna får en tydlig association till 

sport när de hör ordet Nike. Kärnidentiteten talar om vad företaget står för och förblir 

konstant även när företaget ska in på en ny marknad. Med andra ord förblir Nikes 

kärnidentitet detsamma oavsett vilken marknad de än är verksamma på. (Aaker, 1996) 

Vidare menar Aaker (1996) att kärnidentiteten bör innehålla elementer som gör varumärket 

unikt och värdefull.  

Utvidgade identiteten, utgör utfyllnaden i ett varumärke som genom text och bild 

sammanflätar varumärket till vad det står för. Ett exempel på ett företag som lyckats med sin 

utvidgade identitet är Nike. Deras logo som heter ”swoosh” är ett exempel på vad den 

utvidgade identiteten är för något och ytterligare ett exempel är deras slogan ” Just do it” de 

två bildar en association till företaget. Det är den utvidgade identiteten som ger 

varumärkesidentiteten sin helhet. (Aaker, 1996) 

2.2.1 Hur skapas varumärkesidentitet? 

Det finns fyra perspektiv att ta hänsyn till vid uppbyggnaden av en varumärkesidentitet. De 

är, varumärket som en produkt, varumärket som organisation, varumärket som person samt 
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varumärket som symbol. (Aaker, 1996) Nedan följer en kort redogörelse av de fyra 

perspektiven. 

 

Varumärket som produkt, produkten är det som hjälper företaget att utveckla varumärket. Det 

är oftast genom en produkt som kunderna kommer i kontakt med företaget. Eftersom en 

produkt är konkret är det lättare för företaget att förmedla sin varumärkesidentitet. Företaget 

kan således bygga upp sitt varumärke genom att modifiera produkten så att kunderna lättare 

kan särskilja den från liknande produkter på marknaden. (Aaker, 1996) 

 

I ett tjänsteproducerande företag skapas ett varumärke i själva serviceprocessen tillsammans 

med kunden. Eftersom kunden deltar vid tjänsteutförandet är det vid det ögonblicket som 

kundens bild av företaget skapas och på så sätt utvecklas varumärket. Kundens roll i att aktivt 

utveckla varumärket i ett tjänsteproducerande företag bidrar till att personens uppfattning 

utvecklas och förändras hela tiden. Kunden reagerar på intryck som kommer externt i form av 

rykten och marknadskommunikation samt internt från företagets personal samt vid själva 

tjänsteutförande. (Grönroos, 2002)  

 

Varumärket som organisation, en organisation kan fungera som ett varumärke för att 

kommunicera mot kunderna. Genom att organisationen står för vissa värderingar såsom 

miljötänk, innovation och kvalitetsförbättring bidrar det till att trovärdigheten för ett företag 

och deras produkter blir hög. Det är genom personalen som trovärdighet kan ökas, ibland har 

inte marknadskommunikation eller någon annan säljfrämmande åtgärd någon 

genomslagskraft. Ett annat sätt att stärka sitt varumärke genom organisationen är att delta i 

olika välgörenhetsändamål vilket bidrar både till ekonomiska vinster i form av starkare 

börsvärde samt bättre rykte bland människor. (Aaker, 1996)  

 

Varumärket som person, perspektivet handlar om att kundernas livsstil återspeglas i 

varumärket de använder. Om en person använder Nikes produkter kan den anses vara sportig 

eller att om en person handlar på Tiffany anses vara förmögen. Ett annat exempel som är 

återkommande när det gäller varumärke och personlighet är om de som använder Harley 

Davidson. Många anser att Harley Davidson snarare bygger på en livsstil än att åka 

motorcykel. En återförsäljare för Harley Davidson menar att deras varumärke är det enda som 

människor väljer att tatuera in på kroppen. Vilket innebär att lojaliteten för ett varumärke kan 

bli väldigt starkt för människor. Om företaget lyckas skapa associationer till varumärket som 
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kunderna själva kan uttrycka och hitta sin identitet, kan det bidra till att en relation skapas 

samt bibehålls. (Aaker, 1996) 

 

Varumärket som symbol, en stark symbol bidrar till att kunderna får det lättare att känna igen 

samt komma ihåg ett varumärke. Symboler som innehåller illustrationer anses vara kraftfulla 

samt minnesvärda. Till exempel kan nämnas McDonalds gyllene bågar eller Nikes ”swoosh” 

som de flesta känner igen utan tvekan. Vidare bidrar en stark symbol till att vara en 

grundläggande pelare vid varumärkes strategier. Symboler har starka influenser på 

varumärkets personlighet eftersom det kan kontrolleras och skapa starka associationer. Apples 

avbitna äpple, Michelin mannen och Marlboro Cowboyen är några exempel på personligheter 

som associeras till ett varumärke med hjälp av symboler. (Aaker, 1996) Tillsammans hjälper 

perspektiven till att differentiera och tydligt tala om för kunderna vad varumärket står för. Det 

är först vid konkurrens från andra aktörer som varumärkesidentitet kommer väl till hands, 

genom att den är välförstådd och inarbetad hos kundernas medvetande. Vilket medför att 

företaget kan bygga upp ett förtroende kring identiteten och på så sätt hålla kvar kunderna. 

Företagen behöver genom kommunikation göra identiteten tydlig så att den kan uppfattas på 

ett enkelt sätt hos kunderna. (Ghodeswar, 2008) 

 

2.3 Varumärkesimage 

För att särskilja varumärkesidentitet och varumärkesimage kan sägas att identitet är hur 

marknadsföraren vill att kunden ska uppfatta ett varumärke, medan image är hur varumärket 

uppfattas av kunden. Kunderna utsätts för varumärkesbudskap ständigt, de reagerar på dem 

undermedvetet och skapar en image av varumärket i sina tankar. När konkurrerande 

erbjudanden upplevs som likvärdiga kan kunderna uppleva en skillnad baserad på image- 

differentiering. Ett företag eller varumärkesimage ska förmedla produkten eller tjänstens 

unika fördelar och ställning. Om ett företag vill förmedla kvalité, måste den imagen stödjas i 

allt företaget gör och säger. (Armstrong & Kotler, 2005) Varumärkets utveckling är en 

process som kunderna i allra högsta grad är delaktig i, den utvecklas med tiden, varje enskilt 

budskap bildar tillsammans en förenad image. Det är företagets uppgift att skapa riktlinjerna 

för utvecklingen av varumärket i kundernas tankebana, genom en passande produkt eller 

service. Med tiden formas varumärket och om företaget har lyckats att sätta upp riktlinjerna 

för varumärkets utveckling så bildas varumärkesidentitet. (Grönroos, 2002; Davis et al, 2008) 
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I perspektivet varumärkesimage finns sålunda en relation mellan kund och varumärken som 

bildas över tid. Relationer mellan varumärket och kunden uppstår när det antas som en 

organisation eller som en person, snarare än som en produkt. Om ett företag exempelvis visar 

hänsyn till kunderna eller till miljöfrågor kan det härledas till att individen tycker om eller 

respekterar varumärket, detta i sintur bildar en grund för en relation ska uppstå. (Aaker, 1996) 

Enligt Grönroos (2002) förändras förståelsen för varumärken när människor går mot 

uppfattningen om att kunden har en aktivroll i utvecklingsprocessen. Varumärket utvecklas 

inte bara utifrån traditionell marknadskommunikation utan strömmen av varumärkesbudskap 

kan komma ifrån personal, system och produkter i tjänsteprocessen, rykten och sociala medier 

på internet. Det bildar så småningom en relation mellan varumärket och kunden. 

Varumärkesimagen är följaktligen effekten av att en kund upplever sin relation med ett 

varumärke. (Grönroos, 2002) 

2.3.1 Varumärkesimagens fyra roller 

Den image ett varumärke har reflekterar det värde kunder, möjliga kunder, och andra grupper 

förenar med organisationen. En bra och välkänd övergripande image är en tillgång för ett 

företag, en image influerar kundernas upplevelse av företagets kommunikation och aktivitet i 

många aspekter. (Grönroos, 2002) Grönroos (2002) menar att företagsimage innefattar fyra 

olika roller de är imagen förmedlar förväntningar, förväntningar och upplevelser, intern- och 

externeffekt och imagen är ett filter, nedan följer en kort redogörelse om rollerna.  

Imagen förmedlar förväntningar, en varumärkesimage förmedlar förväntningar tillsammans 

med extern marknadsföring i egenskap av reklam, word-of-mouth som innebär att kunderna 

själva förmedlar sina upplevelser om ett företag eller varumärke till sina bekanta. En image 

gör det lättare för kunderna att sortera marknadskommunikation och rykten. Har kunden 

ifråga en positiv varumärkesimage gör det att han eller hon blir mer mottaglig för företagets 

kommunikation. En negativ varumärkesimage leder följaktligen till det motsatta. (Grönroos, 

2002) 

Förväntningar och upplevelser, en image är en funktion av kundernas förväntningar och 

upplevelser. När kundernas förväntningar stöter ihop med verkligheten i form av tjänsten från 

företaget förändras varumärkesimagen i riktlinje med faktiska upplevda servicekvalitén. 

Överträffar företaget kunds förväntningar stärks varumärkesimagen och vise versa. (Brodie et 

al, 2009; Grönroos, 2002)  
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Intern och extern effekt, Grönroos (2002) menar att imagen har en intern effekt på personalen 

och en extern effekt på kunderna. Om varumärkesimagen är diffus och otydlig kan det få 

negativa effekter på personalens arbetsinsatser och även påverka kundrelationerna. En tydlig 

och positiv image kan även stärka personalens attityd gentemot företaget och därmed leda till 

en bättre varumärkesimage utåt. (Grönroos, 2002) 

Imagen är ett filter, filtret påverkar upplevelsen av företagets verksamhet. Teknisk kvalité och 

funktionell kvalité uppfattas genom filtret. Företag med bra varumärkesimage får ett visst 

skydd. Om en kund upplever problem av teknisk eller funktionell art har de större överseende 

med företag som har en bra varumärkesimage. Uppstår problemen mer frekvent förändras 

dock varumärkesimagen till det sämre. Om varumärkesimagen från början är negativ gör det 

att kunderna känner sig mer missnöjda med servicen än vad de annars hade gjort. (Grönroos, 

2002) 

2.3.2 Kundens perspektiv på varumärket 

När uttrycket varumärkesimage används är det som nämnts tidigare kundernas perspektiv på 

varumärket det talas om. Det är ingen hemlighet att varumärket är av stor betydelse i valet av 

en produkt eller tjänst. Exempelvis testades konsumenters preferenser mellan Coca-Cola och 

Pepsi i ett blindtest. När konsumenterna inte kände till vad de drack föredrog en övervägande 

del Pepsi, när de sedan kände till produktens rätta varumärke föredrog en lika stor majoritet 

Coca Cola. Med detta nämnt är det inte svårt att dra slutsatsen att konsumenternas preferenser 

påverkas av varumärket. (Melin, 1999) 

När både varumärkesimage och varumärkesidentitet stämmer överens med varandra behöver 

inga åtgärder tas. Kunderna uppfattar varumärket som företaget vill att det ska uppfattas. 

(Melin, 1999) När varumärkesidentiteten och varumärkesimagen dock inte stämmer överens 

med varandra menar Melin (1999) att det generellt sett krävs förändring i företagets 

marknadskommunikation med avseende på innehåll och utformning. Grönroos (2002) har 

samma syn men framhåller att om varumärkesimagen är ett problem är det bara konkreta 

åtgärder, exempelvis att företaget förändrar sin kommunikation eller sätt att agera vid 

kundmöten, som hjälper. Om förväntningarna byggs upp genom marknadskommunikation 

utan att vara förankrad i verkligheten påverkas varumärkesimagen till det sämre. Då ett 

företag vill förändra sin varumärkesidentitet, är det viktigaste att den önskade 

varumärkesidentiteten ska vara uppnåelig och trovärdig. När den tidskrävande processen är 

färdig krävs det att företaget kommunicerar det, men som nämnts tidigare måste 
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varumärkesidentiteten som kommuniceras stämma överens med varumärkesimagen som finns 

i verkligheten. (Melin, 1999) 

För att analysera företagets nuvarande varumärkesimage menar Aaker (1996) att företaget 

måste ställa sig frågor som: Hur upplevs företagets varumärke? Vilka associationer är länkade 

med varumärket? Hur är det differentierat mot konkurrerande märken? Hur har företagets 

varumärkesimage förändrats med tiden? Aaker (1996) anser vidare att analysen av 

varumärkesimagen ska sträcka sig utöver produkt eller tjänsteattribut till andra associationer 

såsom användarsammanhang och varumärkets kundrelation. Vidare menar Aaker (1996) att 

det felet brukar ligga i att företag allt som oftast fokuserar på produktattribut och funktionella 

fördelar. 

2.4 Kundens relation till varumärket 

Utifrån de nämnda teorierna kring varumärkesidentitet och varumärkesimage har synen på hur 

företag kommunicerar sitt varumärke förändrats. Marc Gobé skriver i sin bok Emotional 

Branding (2001) att företag har gått från ett produktbaserat arbete till att fokusera förståelsen 

för kundens emotionella tankar, värderingar och vad de har för inverkan på hur ett varumärke 

uppfattas. Upplevda emotionella relationer till ett varumärke från en kunds perspektiv kan 

enligt Gobé (2001), Moriarty et al (2009) och Huber et al (2009) leda till att trovärdigheten till 

företaget ifråga ökar eller minskar. Konsumenter skapar sig relationer till varumärken på ett 

liknande sätt som personer skapar relationer mellan varandra, karaktärsdragen mellan 

personerna påverkar relationen (Carlson et al, 2009). 

Enligt Moriarty et al (2009) skapar ett varumärke med tydlig kommunikation förutsägbarhet. 

Kunderna är mer villiga att använda sig utav tjänster som ett väl etablerat företag med ett 

tydligt varumärke som förmedlar vad de står för och inger trygghet. På grund av det är 

varumärken som inger trygghet extra viktigt när det kommer till att stora och viktiga inköp 

ska genomföras. Kunden ifråga använder sig hellre av ett välkänt och väletablerat varumärke 

och företag för ett sådant inköp. (Moriarty et al, 2009) Moriarty et al (2009) och Duncan 

(2005) menar här liksom Gobé (2001) att kunden upplever en mindre risk och använder sig 

därför av ett varumärke som den känner till och vet vad det står för. Vilket även i längden kan 

medföra en lägre kostnad, att köp oftare utförs samt att kunden kan associera sig själv med 

varumärket. (Moriarty et al, 2009; Duncan, 2005; Gobé, 2001) 
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2.4.1  Psykologiska influenser 

Moriarty et al (2009) hävdar att för att kunna förstå och ha möjligheten att ta in det budskap 

och associationer som ett varumärke vill förmedla måste de kunna tillfredsställa de mänskliga 

sinnena. Vilken relation en kund har till ett varumärke beror bland annat på tidigare 

erfarenheter och vad andra har sagt om det. Dessutom ska ett varumärke kunna uppfylla 

kundens upplevda behov, varje person har sina unika individuella behov, exempelvis kan 

individer dras mot bilmärket Mercedes för att erhålla status eller Marlboro för att associera sig 

med tuffhet. (Carlson et al, 2009) Motiv är en annan avgörande del när det kommer till att 

förstå hur en relation mellan en kund och ett varumärke fungerar. Viktigt att komma ihåg är 

att motivet till att köpa en vara eller att ingå i en relation med ett varumärke bygger på det 

undermedvetna, till exempel om hungern gör sig påmind så uppsöks en restaurang. Men vad 

var det som gjorde att valet föll på just den besökta restaurangen? Valet som görs påverkas av 

nedanstående faktorer. (Carlson et al, 2009) 

Attityd, handlar om sinnesstämning och hur en person förhåller sig till någonting 

(g3.spraakdata.gu.se). Attityder lärs över tid och kan på så vis etableras av företag som vill 

skapa en speciell bild av ett varumärke hos kunden (Moriarty, 2009; Hofstede, 1991). 

Attityder påverkar även köpintentionen hos kunden, har individen en positiv attityd till 

varumärket ökar sannolikheten att ett köp kommer att genomföras (Wu & Lo, 2009). Vidare 

menar Hofstede (1991) att det kan vara svårt att ändra på attityder och värderingar som är 

djupt rotade hos kunder. Det är därför en viktig del för företag i deras jakt på att kunna 

påverka hur kunderna ser på dem och vad de har att erbjuda (Moriarty et al, 2009). Kunders 

attityder mot ett varumärke refererar till individens generella utvärdering av varumärket, där 

varumärkesimagen och erfarenheten av en produkt eller tjänst skapar basen för attityden mot 

varumärket (Wu & Lo, 2009).  

Personlighet, syftar ofta till hur en person är och uppför sig. På senare år har det även blivit 

viktigt för varumärken att skapa sig en egen personlighet. Med personlighet menas att ett 

varumärke skapar sig mänskliga karaktärsdrag så som ärlighet, upprymdhet och kompetens.  

Ett varumärkes personlighet gör det enklare för kunder att associera sig med märket, det kan 

sägas att kunder uttrycker sig själv genom användandet av ett visst varumärke. (Carlson et al, 

2009) Vilket i sin tur kan bidra till att kunden väljer att ingå i en relation och skapa sig en 

uppfattning om vad varumärket står för (representerar) samt vad som kan levereras som 

slutgiltig produkt (Moriarty et al, 2009).  
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3 Metod 

I kapitel tre presenteras de undersökningsmetoder som har använts för att 

undersöka det valda problemområdet samt operationalisering av 

intervjufrågorna. Avsikten med kapitlet är att ge läsaren förståelse för hur 

undersökningen gått till. 

 

3.1 Teoretiska referensramen  

Den teoretiska referensramen ska utgöra undersökningens kunskapsmässiga bas som återfinns 

i teorikapitlet (Christensen et al 2001; Ejvegård, 2003). Det teoretiska ramverket som ligger 

till grund för undersökningen formades efter en litteratursökning i databaserna ELIN och ABI 

INFORM. Undersökningen ämnade att studera varumärken och innefattar litteraturer som 

beskriver teorier om de valda ämnet. Teorierna grundar sig främst kring Business to 

Consumer (B2C) marknaden. Av den anledningen har det krävts en applicering av teorierna 

på ett företag som är verksamt inom Business to Business (B2B) marknaden. Teorierna valdes 

med B2C perspektivet i åtanke, de ansågs bäst lämpade på grund av att flera vetenskapliga 

studier har utförts med B2C som grund. (Davis et al, 2007) Uppsatsen ämnade belysa hur en 

reklambyrås kommunicerade varumärkesidentitet överensstämmer med företagets 

varumärkesimage. De blev således de centrala begreppen i undersökningen och avsnittet om 

kundens relation till varumärket som återfinns i teorikapitlet tillkom då det sammanbinder 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. En del av varumärkesidentiteten skapas då kunder 

associerar varumärket med sin personlighet, på samma sätt bildas en relation mellan kunden 

och varumärket. Kunders attityder spelar också en stor roll vid skapandet av relationer mellan 

varumärket och kunden, vad kunden får för attityd till varumärket beror på vad de har för 

erfarenheter av varumärket. (Grönroos, 2002) Teorierna som valdes lade grunden för 

intervjufrågorna som senare skulle besvaras av de valda respondenterna (Christensen et al, 

2001). 

 

3.2 Undersökningsmetod 

En kvalitativ ansats i form av personliga intervjuer genomfördes vid undersökning av 

problemområdet, då uppsatsens syfte var att beskriva hur ett företag vill bli uppfattade samt 

uppfattas. Därför ansågs det mest lämpligt att genomföra personliga intervjuer istället för en 

kvantitativ undersökning som innebär att kvantitativa data samlas in med hjälp av ett 

frågeformulär som ofta består av flervalsfrågors. (Christensen et al, 2001) Intervjufrågorna 
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var utformade för att kunna besvaras av personer som har god insyn i sin verksamhet samt har 

kontakt med Care Of Haus. Av den anledningen var det lämpligast att basera undersökningen 

på en personligintervju. (Christensen et al, 2001) Genom att intervjua personer som har 

kontakt med Care Of Haus i respektive företag bidrog det till att korrekt information samlades 

in. Vid en enkät undersökning hade risken varit relativt hög att personer utan insyn i 

problemområdet svarat och hade bidragit till att rätt information inte hade lämnats ut. 

(Christensen et al, 2001) 

3.2.1 Urval 

Ett bekvämlighetsurval som användes vid genomförandet av intervjuerna innebar att 

respondenterna valdes ut efter deras möjligheter att ställa upp på att bli intervjuade. En klar 

nackdel med att använda bekvämlighetsurval är att det kan påverka resultatets 

representativitet då de valda respondenterna inte kan svara för hela målpopulationen. Det 

ansågs att populationen inte skulle variera mycket. (Christensen et al, 2001) Urvalet baserades 

på ett utdrag ur ett kundregister som erhölls av Care Of Haus, av bekvämlighetsskäl valdes 

respondenter som hade sitt kontor i Västerås ut för att snabbt kunna nå dem igen ifall vissa 

uppgifter och eventuella oklarheter behövdes redas ut.  Baserat på att respondenterna 

kontaktades utifrån registret som erhållits av Care Of Haus kan resultatet blivit något 

missvisande, då företaget möjligtvis endast tillhandahöll en lista med nöjda kunder. Registret 

innehöll 18 företag och skapades för ett annat ändamål än den här undersökningen, Care Of 

Haus hade ingen kännedom om vilka företag som kontaktades, vilket gör att uppsatsens 

tillförlitlighet ändå kan anses vara mer trovärdig. Respondenterna valdes utifrån vilken 

bransch de verkade inom, för att få en spridning på svaren önskades respondenter från skilda 

branscher. De sex företag som valdes ut från registret var ABB, Colorama Öberg, Mälarenergi 

Elhandel, Bostad AB Mimer, Jobba i Västerås och ProAros vård & Omsorg. Att sex av 18 

företag valdes ut berodde på att de ansågs representativa för hela målpopulationen på 18 

företag och i och med det stärka uppsatsens trovärdighet. Undersökningen syftar på att förstå 

handlingarnas underliggande mening och innebörd. En kvalitativ metod bidrar till att 

upptäcka, lyfta upp och belysa olika samband som växt fram. (Christensen et al, 2001) För att 

göra uppsatsen mer tillförlitligt genomfördes sex stycken personliga intervjuer med företagets 

kunder (Denzin et al, 2000).  

3.2.2 Intervju 

För att kunna svara på uppsatsens problemområde fordrades detaljerad och djupgående 

information. Därför ansågs det lämpligast med personliga intervjuer då möjligheten att ställa 
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komplicerade och mer djupgående frågor ökar avsevärt till skillnad från en undersökning i 

enkätform. Vidare kan eventuella oklarheter redas ut på plats. (Christensen et al, 2001; 

Wärneryd, 1990) De personliga intervjuerna var semistrukturerade, för att underlätta den 

kommande analysen då en helt ostrukturerad intervju ofta ställer höga krav och stor erfarenhet 

hos analytikern (Andersen, 1994). En semistrukturerad intervju innebär att respondenten får 

tala fritt om ett ämne där intervjuaren leder samtalet, målet är att styra samtalet och hålla sig 

inom ämnesområdet (Denzin et al, 2000).  

 

Innan genomförandet av de kvalitativa intervjuarna läste intervjuarna på om ämnesområdet så 

att intervjuaren kunde göra förtydliganden för respondenten om någonting var oklart samt 

ställa följdfrågor. Inför intervjuerna utformades intervjufrågor som grundades i de valda 

teorierna kring ämnesområdet. För att få reda på Care Of Haus uttalade varumärkesidentitet 

det vill säga hur de vill bli uppfattade bland deras kunder genomfördes två intervjuer med 

Robert Brodén som är byråchef på företaget. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon, det gjordes för att underlätta att gå tillbaka och effektivt kunna granska 

materialet. Vidare medförde de inspelade intervjuerna att fokus låg på respondenten och inte i 

att anteckningar fördes. (Denzin et al, 2000) Intervjuarna valde även att föra anteckningar i 

form av stödord vid respektive intervjutillfälle ifall tekniken skulle krångla vid inspelningen. 

På så sätt skulle stödorden fungera som en säkerhet om mobiltelefonen inte skulle fungera vid 

granskning av intervjusvaren. Det påverkade studien i en positiv riktning på så sätt att inget 

intervjumaterial gick förlorat och möjligheten att granska materialet var obegränsat. 

(Christensen et al, 2001) 

 

3.3 Operationalisering av intervjufrågorna 

För att ge läsaren en tydlig bild av hur de ställda frågorna kring Care Of Haus 

varumärkesidentitet som återfinns i bilaga ett och frågorna kring hur deras kunder uppfattar 

företagets varumärkesimage som återfinns i bilaga två kommer sambandet dem emellan att 

presenteras i nedanstående text. Texten avslutas med en förtydligande figur som beskriver 

frågornas koppling till varandra (Figur 1). Det första som gjordes var att Care Of Haus frågor 

kategoriserades och parades ihop med liknande frågor som ställts till de övriga 

respondenterna, vilket hade för avsikt att visa hur frågorna hänger ihop och göra det lättare för 

läsaren att se hur väl Care Of Haus varumärkesidentitet överensstämmer med den 

varumärkesimage som deras kunder upplever. 



 

15 

 

Frågorna åtta, nio och tio som ställdes till kunderna var av en mer allmän karaktär för att ge 

läsaren bakgrundsfakta till hur situationen mellan kunderna och Care Of Haus ser ut i 

dagsläget. Frågorna behandlade så kallade psykologiska influenser och kundens relation till 

varumärket, vilket innebär att för att kunna förstå relationen som en kund har till ett visst 

varumärke måste tidigare erfarenheter och lyftas fram. (Moriarty et al, 2009) 

De första frågorna som ansågs beröra samma område i teorin var fråga ett och sex till Care Of 

Haus som behandlade begreppet kärnidentitet, vilket är ett varumärkes innersta skal och som 

är nödvändig för ett varumärkes existens (Aaker, 1996). De båda frågorna kopplades sedan 

samman med fråga nummer ett som ställdes till kunden, vilken hanterade begreppet 

varumärkesimage förmedlar förväntningar. Grönroos (2002) menar att en kund skapar sig en 

egen uppfattning angående ett varumärke genom att tolka företagets utsända värderingar och 

filosofi med hjälp av marknadsföring och så vidare. Frågorna ansågs lämpade att kopplas 

samman beroende på att de behandlar samma typ av teori med den skillnaden att Aaker 

(1996) ser varumärkesidentiteten ur ett företagsperspektiv och Grönroos (2002) ser på 

varumärkesimagen med en kunds ögon. 

Fråga två till Care Of Haus som berör den så kallade utvidgade identiteten, vilket är hur 

varumärket flätas samman genom text och bild (Aaker, 1996), kopplades samman med fråga 

två och tre som ställdes till företagets kunder. De frågorna tar upp begreppet förväntningar 

och upplevelser, vilket förklaras av Brodie et al (2009) och Grönroos (2002) som att imagen 

är en funktion av att när kundens förväntningar överträffas vid användandet av en tjänst stärks 

varumärket ifråga hos kunden. Frågorna ansågs ha en nära relation till varandra då de tar upp 

teorier som behandlar hur väl kundens förväntningar överensstämmer med vad som faktiskt 

upplevs vid användandet av en tjänst. Vilket sedan bidrar till skapandet av en helhetsbild av 

hur varumärket kommer att uppfattas an kunden. 

Nästa fråga som kategoriserades var fråga tre till Care Of Haus som behandlade ämnet 

varumärke som produkt. Aaker (1996) menar att företag kan bygga upp sitt varumärke och 

särskilja sin produkt från konkurrenters genom att ha en bra och modern produkt. Fråga tre till 

Care Of Haus kopplades samman med fråga fem som ställdes till de kunder som intervjuats 

för uppsatsen, vilken rörde varumärkesuppbyggnad ur ett kundperspektiv. Melin (1999) och 

Aaker (1996) menar att det är avgörande för ett företags överlevnad att de på ett effektivt sätt 

lyckas kommunicera sin varumärkesidentitet och värderingar. Anledningen till att nämnda 

frågor kopplades samman var på grund av att de i stort sätt behandlade samma typ av teori 
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och gav Care Of Haus syn på hur de ser på sitt varumärke som en produkt, ställt emot hur de 

skiljer sig mot sina konkurrenter och ifall de har lyckats i sin kommunikation av sin 

varumärkesidentitet. 

Vidare kopplades fråga fyra och sju ihop som ställdes till Care Of Haus vilka behandlade 

företagets varumärkesstrategi och varumärke som organisation. Frågorna behandlar teori 

kring i vilken grad ett företag har någon form av uttalad strategi och organisationstänk för att 

göra det lättare för de anställda att arbeta åt samma mål, med samma värderingar. Vilket 

bidrar till att företagets trovärdighet och förtroendebild ökar. (Aaker 1996) De två tidigare 

nämnda frågorna länkades sedan samman med fråga sex som ställdes till de övriga 

respondenterna. Frågan tog upp teori som berörde intern- och externeffekt, vilket enligt 

Grönroos (2002) innebär om ett företags varumärkesimage är otydlig kan det påverka 

arbetsinsatsen och leda till negativa effekter på de befintliga kundrelationerna. Däremot kan 

en klar och tydlig varumärkesimage leda till stora och positiva fördelar för arbetsinsatser och 

kundrelationer. Den starkast bidragande orsaken till att de nämnda frågorna kopplades 

samman var att de behandlade ett strategi- och organisationstänk som är avgörande för 

kundrelationer och fortlöpande arbeten mellan företag och kund. Det är som tidigare nämnt 

viktigt att de anställda har ett liknande tänk och filosofi när det kommer till att bedriva en 

verksamhet. (Aaker, 1996; Grönroos, 2002) 

Frågorna fem och sex som ställdes till Care Of Haus som behandlade varumärke som symbol 

och kärnidentitet, det vill säga ett företags symbol eller logotyp ska säga något om företaget 

och skapa associationer till företaget vilket gör att kunderna lättare ska känna igen symbolen 

(Ghodeswar, 2008). De två frågorna kopplades sedan ihop med fråga nummer fyra som 

ställdes till Care Of Haus kunder. Frågan berörde varumärkesuppbyggnad ur kundperspektiv, 

Melin (1999) och Aaker (1996) menar att ett företags måste kommunicera sin 

varumärkesidentitet och filosofi för att överleva på marknaden. Det som gjorde att de nämnda 

frågorna kopplades ihop med varandra var att de ansågs behandla samma sorts teori och ha en 

nära relation till varandra, då ett företag enligt Melin (1999) och Aaker (1996) måste lyckas 

förmedla en helhetsbild av vad de står för i all sin kommunikation. 

Avslutningsvis kopplades fråga nummer två som ställdes till Care Of Haus som behandlade 

utvidgad identitet, vilket innebär hur ett varumärke flätas samman genom text och bild 

(Aaker, 1996), med fråga sju som ställdes till kunderna som berörde imagen är ett filter. Att 

imagen är ett filter innebär enligt Grönroos (2002) att tekniskkvalitet och funktionalitet 
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påverka upplevelsen av företagets verksamhet. Om ett eventuellt fel skulle uppstå med en 

produkt har ett företag med en stark varumärkesimage det lättare att behandla det. Däremot 

om ett företag med inte fullt så stark varumärkesimage råkar ut för ett misstag med en produkt 

kan det få stora konsekvenser, till exempel i form av avslutat samarbete. (Grönroos, 2002) De 

två nämnda frågorna kopplades samman på grund av att de ansågs ha en nära relation till 

varandra i form av att dem ger både ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv på ett 

företags uppfattade helhetsbild. Vilken måste stämma överens för att ett företags 

varumärkesidentitet ska förmedla de värderingar som företaget vill. (Aaker, 1996) 

I följande figur (Figur 1) illustreras som tidigare nämnt kopplingen mellan 

varumärkesidentitetsfrågorna som ställdes till Care Of Haus och varumärkesimagefrågorna 

vilka ställdes till företagets kunder. Den vänstra kolumnen innehåller frågorna som ställdes till 

Care Of Haus och den högra kolumnen redovisar frågorna som ställdes till företagets kunder. 

Pilen mellan de båda kolumnerna ska visa på kopplingen mellan de redovisade frågorna och 

deras tillhörande kategorisering som redovisas inom parenteserna.  

Varumärkesidentitet Varumärkesimage 

 

1. Hur vill ni bli uppfattade? (Kärnidentitet) 

 

6. Beskriv er med fem ord (Kärnidentitet) 

 

1. Hade ni någon uppfattning av Care Of Haus 

innan ni anlitade dem? (Imagen förmedlar 

förväntningar) 

 

2. Finns det några övriga associationer till 

företagets identitet som ni medvetet vill 

skapa? (Utvidgad identitet) 

 

3. Hur uppfattar ni Care Of Haus i dagsläget? 

(Förväntningar och upplevelser) 

4. Har Care Of Haus levt upp till era 

förväntningar? (Förväntningar och 

upplevelser) 

 

3. Hur försöker ni särskilja er från era konkurrenter? 

(Varumärket som produkt) 

 

5. Hur särskiljde sig Care Of Haus från sina 

konkurrenter? (varumärkesuppbyggnad ur ett 

kundperspektiv)  

 

4. Har ni någon uttalad varumärkes strategi? 

(Varumärket som organisation) 

7. Har ni någon uttalad strategi för att få de anställda 

att förmedla samma identitet/värderingar?      

(Varumärket som organisation) 

 

6. Anser ni att Care Of Haus image är tydlig, 

förmedlar en enhetlig bild av sig själva? 

(Imagen intern- externeffekt) 
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5. Hur gick ert resonemang kring utformandet av 

logotypen Care Of Haus? (Varumärket som symbol) 

6. Beskriv er identitet med fem ord (Kärnidentitet) 

 

4. Beskriv er bild av Care Of Haus med fem ord 

(Varumärkesuppbyggnad ur ett kundperspektiv) 

 

2. Finns det några övriga associationer till företagets 

identitet som ni medvetet vill skapa? (Utvidgad 

identitet) 

 

7. Anser ni att ni har överseende med 

Care Of Haus ifall de skulle begå ett misstag 

i samarbetet med er? (Imagen är ett filter) 

Figur 1: Översikt över hur varumärkesidentitetsfrågorna är kopplade till varumärkesimagefrågorna 

3.4 Kvalitativa analysen av intervjuerna 

Efter att samtliga sju intervjuer var avslutade började sammanställningen av de erhållna 

svaren. För att underlätta inhämtandet av empirin och skapandet av analysen kategoriserades 

svaren och länkades därefter samman med hjälp av likartade svar och så kallade nyckelord, 

det vill säga ord som betyder samma sak. Exempel på nyckelord skulle bland annat kunna 

vara professionella, affärsmässiga med flera. Svaren kategoriserades och tillhörande svar 

skrevs upp på en whiteboard för att göra visualiseringen av svaren lättare. Därefter inleddes 

arbetet med att presentera svaren i kapitel fyra som behandlar empirin. För att lättare skapa en 

röd tråd som genomsyrar uppsatsen presenteras svaren efter de områden som behandlas i 

kapitel tre (teori). Genom att ställa de funna nyckelorden från frågorna om Care Of Haus 

varumärkesidentitet mot nyckelorden från svaren angående företagets varumärkesimage 

kunde en analys av empirin göras. Teorierna kopplades där ihop med empirin och en analys 

av Care Of Haus svar från intervjuerna genomfördes.  

I teorikapitlet presenteras ett stycke som heter varumärket som person vilket talar om hur 

kundernas lojalitet gentemot ett företag återspeglas i de varor dem använder. Då Care Of Haus 

är verksamma inom tjänstesektorn finns det inga fysiska produkter som deras kunder kan ta 

dela av. Med den anledningen som grund ansågs det inte relevant för undersökningen att 

presentera stycket varumärket som person i analyskapitlet dessutom ställdes inga frågor kring 

ämnet till Care Of Haus. Vid analysen av svaren om varumärkesimage användes samma 

metod som vid varumärkesidentitet för att ge läsaren en tydlig och klar bild över strukturen. 

Vidare ställdes svaren från varumärkesimagen mot svaren från varumärkesidentiteten för att 

hitta likheter. Genom att ställa de två nämnda aspekterna mot varandra bidrog det till att 

besvara syftet om huruvida Care Of Haus varumärkesidentitet stämmer överens med 

varumärkesimagen.  
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4 Empiri 

I kapitlet redovisas uppsatsens insamlade empiri. Kapitlet börjar med korta 

företagspresentationer, för att sedan fokusera på primärdata från de 

genomförda personliga intervjuerna. 

 

4.1 Företagspresentationer 

För studien valdes ett företag som är verksamma inom tjänstesektorn på en Business to 

Business marknaden, valet föll då på reklambyrån Care Of Haus som är verksam i Västerås. 

Företaget ansågs bäst lämpade på grund av att de har en nära anknytning till Internationella 

Marknadsföringsprogrammet. Företagets affärsidé är ”kan reklam, förstår annat” vilket syftar 

till att de har många egenskaper inom företaget. Deras största fördel gentemot sina 

konkurrenter i Västmanland är att de har alla delar till reklambyrå in-house. Vilket innebär att 

de har sin egen kreativa avdelning, IT-avdelning och så vidare. Det enda som behövs hyras in 

är copywriters som formulerar texten till reklamen. Deras kundkrets är till största del regional 

men sträcker sig även utomlands. I Västmanland arbetar de framför allt med ABB, företagets 

största kund utomlands finns i Baltimore, USA. (Robert Brodén) Care Of Haus var 

involverade i ett projekt som handlade om att ändra attityden gällande Power Meet som 

anordnas i Västerås. Attityden gällande Power Meet har sedan starten 1984 varit delat i två 

parter. Företaget lyckades med hjälp av Jay Leno få internationell uppmärksamhet kring 

evenemanget. Resultatet blev ökad publicitet på alla kontinenter och ett ökat intresse för 

Power Meet. (www.careofhaus.se)  

 

ProAros Vård & Omsorg är en kommunal organisation som utför kommunala tjänster inom 

äldrevården som upphandlats av de verksamma politikerna inom kommunen. ProAros har 

samarbetat med Care Of Haus i tre år och omsätter idag cirka 3,6 miljarder kronor per år med 

9 100 medarbetare som är utspridda på 130 olika enheter. De största enheterna inom 

organisationen är vårdbiträden, lärare och barnskötare. Ledordet för organisationen är ”Alltid 

bästa möjliga möte” då de strävar efter att skapa trygghet, glädje och gemenskap. 

(www.tillfalligproaros.vasteras.se) 

Bostad AB Mimer är ett av Mälardalens och Västerås största bostadsbolag. Företaget har 

samarbetat med Care Of Haus i fyra år, idag har de omkring 11 401 bostäder utspridda över 

Västerås och i regionen om kring staden. (www.mimer.nu) Företagets utbud varierar stort, de 

tillhandahåller alltifrån stugor till nyrenoverade citylägenheter. Företaget jobbar efter mottot 
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att ”ett tryggt, vackert och trivsamt hem är grunden till ett bra liv” vilket kan återkopplas till 

företagets uttalade strategi att ”En bra dag börjar hemma”. (www.bostadvasteras.se)  

Jobba i Västerås startades under hösten år 2000 och har idag 24 medlemmar och har 

samarbetat med Care Of Haus i snart åtta år. Syftet med företaget är att med hjälp av 

samarbete mellan det privata näringslivet och den offentliga verksamheten presentera stadens 

och utbudet av arbetsmöjligheter som finns där. Vilket ska bidra till att underlätta 

rekryteringen av kvalificerad personal. Bland de företag som är anslutna till Jobba i Västerås 

finns bland annat Ernst & Young, ICA AB, Westing House och Riksbyggen. 

(jobbaivasteras.nu) 

Mälarenergi Elhandel levererar el, värme och vatten till både privat- och företagskunder. 

Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter omkring tre miljarder kronor per år. Företagets 

vision och affärsidé är att ”kunna tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-

kommunikation och där tillhörande tjänster” samt att deras ”engagerade medarbetare ska 

skapa komfort som ger Mälarenergi regionens mest nöjda kunder” Mälarenergi Elhandel har 

idag 570 medarbetare och har samarbetat med Care Of Haus i två års tid. 

(www.malarenergi.se) 

Colorama Öbergs bildades år 2007 då en sammanslagning av frivillighetskedjor inom färg, 

tapet, golv och kakel i Norden genomfördes. På grund av att företaget är en kedja som 

sträcker sig över stora delar av Norden kan ingen annan butik erbjuda samma kunskap och 

inspirationskälla. Ändå kan butikerna erbjuda en personlig känsla då varje butiksägare äger 

sin del i Colorama-kedjan, vilket medför att de kan sätta sin personliga prägel på butiken, 

samarbetet mellan Care Of Haus och Colorama Öbers har pågått sedan starten 2007. 

(www.colorama.se) 

ABB är Sveriges ledande leverantörer av produkter och system för kraftöverföring samt 

process- och industriautomation. ABB kom till efter en fusion 1987 mellan svenska Asea och 

schweiziska Brown Boveri därav uppkom namnet Asea Brown Boveri, ABB. ABB är idag 

världsledande inom tillverkning av industrirobotar som förser bland annat bilindustrin, 

förpackningsindustri samt konsument varuindustri. Företagets huvudkontor i Sverige återfinns 

i Västerås med en personalstyrka på 4 400 medarbetare, sammanlagt har ABB 120 000 

anställda världen över, Care Of Haus och ABB har samarbetat ”under en längre tid” men med 

Anna Westman har de arbetat ihop i två års tid. (www.abb.se) 
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4.2 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentiteten är hur marknadsföraren vill att kunden ska uppfatta ett varumärke. 

Nedan redogörs för hur Care Of Haus vill uppfattas, alltså deras varumärkesidentitet. 

4.2.1 Hur skapas varumärkesidentitet 

Varumärkets kärnidentitet, Robert Brodén som är byråchef på Care Of Haus menar att de vill 

framstå som en reklambyrå som skapar värde åt sina kunder. Han framhäver att effekt, 

kreativitet och affärsmässighet är något de vill förmedla till sina kunder. Vidare beskriver 

Brodén Care Of Haus varumärkesidentitet med följande ord, effekt, trygghet, nyfikenhet, 

affärsmässighet och kreativitet. Med ordet effekt menar Brodén hur mycket kunden får 

tillbaka på investerat kapital. 

Varumärkets utvidgade identitet, Brodén menar att Care Of Haus vill få kunderna att 

associera företaget som nyfikna, framåt och drivande, vilket ska förmedla bilden av dem som 

en trygg leverantör som alltid klarar att leverera. 

Varumärket som produkt, Care Of Haus särskiljer sig från sina konkurrenter genom att de har 

en bredd inom företaget, det vill säga att de har kunskap inom många områden såsom reklam, 

webb och PR förklarar Brodén. Vidare menar han att de strävar efter att sätta kundens mål i 

centrum och försöka skapa effekt åt dem.  

Varumärket som organisation, Care Of Haus har inte någon strategi för att förmedla samma 

varumärkesidentitet bland sina anställda enligt Brodén. De försöker istället att attrahera och 

anställa medarbetare som delar Care Of Haus tankesätt och värderingar. Vidare menar Brodén 

att allt som görs under ett arbetes gång alltid ska vara en bärande del av deras varumärke. 

Varumärket som symbol, Brodén menar att utformandet av varumärkessymbolen baserades på 

tydlighet, att den skulle stilren men ändå kreativ. Målet var att den skulle spegla en 

reklambyrå. 

4.3 Varumärkesimage 

Varumärkesimagen är hur kunderna uppfattar ett varumärke. De utsätts ständigt för 

varumärkesbudskap och skapar sedan en bild av varumärket i sitt medvetande, det vill säga att 

de skapar sig en varumärkesimage. 
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4.3.1 Varumärkesimagens fyra roller  

Varumärkesimagen förmedlar förväntningar, de flesta respondenterna är eniga om att Care Of 

Haus sågs som ett professionellt och duktigt företag, en av respondenterna menade att de var 

”sinnebilden av vad en bra reklambyrå är och står för”. Två av sex respondenter hade en nära 

relation med ägarna till Care Of Haus, i och med det hade de redan en djup inblick i företaget 

och deras verksamhet. En av respondenterna menade att Care Of Haus är ett företag som med 

föredel rekommenderas på grund av deras ”goda rykte och framstående arbete”. 

Varumärkesimage förväntningar och upplevelser, samtliga sex respondenter är eniga om att 

Care Of Haus har infriat och levt upp till förväntningarna som ställts. I vissa fall har 

förväntningarna överträffats i två av sex fall nämns Care Of Haus PR-del som ytterst 

framstående. Företaget upplevs i två av sex fall som ”ett bra bollplank att växla idéer med och 

bra på att komma med kreativa lösningar”. En negativ aspekt som togs upp av två 

respondenter upplever att de kan bli bortprioriterade till förmån för mera ”kapitalstarka 

företag”. I och med att två av de sex respondenterna hade en nära personlig relation med Care 

Of Haus har ”överraskningseffekten minskat” i takt med att arbetet har fortgått. En respondent 

lyfter fram den ”höga ambitionsnivån, professionalismen” som finns inom företaget Care Of 

Haus vilket återspelglasspeglas i deras arbete. 

Varumärkets interna och externa effekt, fem av sex respondenter anser att Care Of Haus 

förmedlar en enhetlig bild av sig själva, där samtliga medarbetare är ”professionella och 

samspelta”. De arbetar dessutom ”mot samma mål och är bra på att lyfta fram sig själv som 

ett framgångsrikt företag genom erhållna utmärkelser och deltagande i olika 

välgörenhetsprojekt”. Två respondenter tycker att Care Of Haus är ”bra på att anpassa sig 

efter kundens behov och rådande förhållanden” samt att medarbetarna ”besitter en hög 

socialkompetens”. En negativ aspekt som nämndes var att strukturen var otydlig då en av 

respondenterna inte fått en tydlig bild av Care Of Haus. Respondenten önskar att ”ett 

organisationsschema med tydliga roller och kunskap visats upp i det inledande skedet av 

påbörjat samarbete”. 

Varumärkesimagen är ett filter, samtliga respondenter är eniga om de skulle ha överseende 

med ett eventuellt misstag från Care Of Haus sida. En generell kommentar som nämndes var 

att ”det skulle givetvis bero på graden av misstaget”, men den nära relationen och samarbetet 

är en stark bidragande orsak till att ett misstag skulle accepteras. 
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4.3.2 Kundens perspektiv på varumärket 

Respondenterna ombads att nämna de fem första orden som de kom att tänka på när de hörde 

företagsnamnet Care Of Haus. Ett ord som ofta förekom bland samtliga respondenter var 

”professionella”, med hjälp av ordet beskrev de företaget som ”seriösa och affärsmässiga i 

deras arbete”. Vidare nämndes ordet kreativa av fem av sex respondenter, de ansåg att Care 

Of Haus står för ett ”nytänkande och att de ständigt vill utvecklas och se nya lösningar för att 

lösa problem i olika sammanhang”.  Fem av sex respondenter beskrev även företaget som 

”väldigt engagerade”, med det menade respondenterna att Care Of Haus är ”väldigt frågvisa, 

har lätt att sätta sig in och anpassa sig till kundens situation”. I och med det sätts kunden i 

centrum och ett närmare och lättare samarbete med kunden kan bedrivas mellan de båda 

inblandade parterna. Hälften av respondenterna ansåg att de anställda på Care Of Haus 

”besitter en hög socialkompetens” vilket underlättar i utvecklandet av nya och kreativa idéer 

och vid nya projekt.  

Fem av sex respondenter nämnde också att företaget besitter en ”hög kunskap” då företaget 

har en ”bred kompetens”, två av respondenterna lyfter fram Care Of Haus PR-del som ”extra 

framträdande”, vilket är en särskiljande egenskap bland andra reklambyråer i Västerås. 

Samtliga respondenter är eniga om att bredden som Care Of Haus besitter är den specifikt 

särskiljande egenskapen hos företaget då de kan erbjudan en ”helhetslösning”. De var även 

överens om att företaget inte har någon egentlig konkurrens i Västerås, en av respondenterna 

framhäver att det ändå skulle vara önskvärt då det skulle ”utveckla företaget i en positiv 

riktning”. 
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5 Analys 

I kapitlet kommer analysen av empirin att ske. Resultaten från insamlad empiri 

kommer att kopplas ihop med tidigare nämnda teorier.  
 

5.1 Varumärkesidentitet 

Nedan analyseras Care Of Haus varumärkesidentitet med hjälp av tidigare nämnda teorier och 

redovisad empiri. 

5.1.1 Hur skapas varumärkesidentitet 

Varumärkets kärnidentitet, talar om vad företaget står för och förblir konstant även när 

företaget ska in på en ny marknad. Det är varumärkets innersta skal och är nödvändig för 

varumärkets existens. Kärnidentiteten bör vidare innehålla elementer som gör varumärket 

unikt och värdefull. (Aaker, 1996) Care Of Haus har en tydlig kärnidentitet, företaget uttalar 

att de vill bli uppfattade som en reklambyrå som skapar värde åt sina kunder. Företagets 

kärnidentitet består utav att de vill förmedla effekt, kreativitet och affärsmässighet till sina 

kunder. Han beskrev även Care Of Haus kärnidentitet utifrån följande fem ord, effekt, 

trygghet, nyfikna, affärsmässiga och kreativa. 

Varumärkets utvidgade identitet, utgör utfyllnaden som genom text och bild sammanflätar 

varumärket till vad det står för (Aaker, 1996). Care Of Haus har en påtagligt utvidgad 

identitet, då Brodén menar att de förutom i den uttalade kärnidentiteten vill uppfattas som 

nyfikna, framåt och drivande i allt som har att göra med deras arbete. 

Varumärket som produkt, varumärket som produkt är det som hjälper företaget att utveckla 

varumärket. Det är oftast genom en produkt som kunderna kommer i kontakt med företaget. 

Företaget kan således bygga upp sitt varumärke genom att modifiera produkten så att 

kunderna lättare kan särskilja den från liknande produkter på marknaden. (Aaker, 1996) Care 

Of Haus särskiljer sig från konkurrenterna genom att ha en bred kompetens inom reklambyrån 

de har bland annat reklam, webb och PR. Något företag specifikt framhäver är att de vill sätta 

kundernas mål i centrum, med andra ord jobbar de hela tiden för att skapa effekt för kunderna 

i deras projekt. Care Of Haus i och med det lyckats i sin målsättning att medvetet modifierat 

sin ”produkt” för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter. 

Varumärket som organisation, en organisation kan fungera som ett varumärke för att 

kommunicera mot kunderna. Genom att organisationen står för vissa värderingar så som 

exempelvis miljötänk och kvalitetsförbättring bidrar det till att trovärdigheten för ett företag 
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och deras produkter blir hög. Det är genom personalen som trovärdigheten kan ökas, ibland 

har inte marknadskommunikation eller någon annan säljfrämjande åtgärd någon 

genomslagskraft. (Aaker, 1996) Care Of Haus vill att allt som görs under ett arbetes gång 

alltid ska vara en bärande del av deras varumärke. Företaget har ingen direkt uttalad strategi 

för att få sina medarbetare att förmedla samma varumärkesidentitet. Istället försöker de att 

attrahera och anställa medarbetare som delar Care Of Haus tankesätt och värderingar. 

Varumärket som symbol, en stark symbol bidrar till att kunderna får det lättare att känna igen 

samt komma ihåg ett varumärke. Symboler har starka influenser på varumärkespersonlighet 

eftersom det kan kontrolleras och skapa starka associationer. (Aaker, 1996) Care Of Haus 

hade en medveten tanke vid utformandet av företagets logotyp. Den skulle vara kreativ men 

ändå stilren, det ska vara en logtyp som speglar reklambyrås arbetssätt och filosofi. 

5.2 Varumärkesimage 

Nedan analyseras Care Of Haus varumärkesimage med hjälp av tidigare nämnda teorier och 

redovisad empiri. 

5.2.1 Varumärkesimagens fyra roller  

Varumärkesimagen förmedlar förväntningar, enligt Grönroos (2002) förmedlar 

varumärkesimagen förväntningar tillsammans med extern marknadsföring. Har kunden ifråga 

en positiv varumärkesimage av företaget gör det att kunden blir mottaglig för företagets 

kommunikation. När kundernas förväntningar stöter ihop med verkligheten i form av tjänsten 

från företaget förändras varumärkesimagen i riktlinjer med faktiska upplevda servicekvalitén. 

Överträffar företaget kunds förväntningar stärks varumärksimagen och vice versa. (Grönroos, 

2002; R. J Brodie et al, 2009) Care Of Haus har förmedlat förväntningar då de flesta 

respondenterna hade en god kännedom om företaget innan samarbetet påbörjades, Care Of 

Haus sågs som ett professionellt och duktigt företag. Förväntningarna uppstod genom att en 

del av respondenterna hade en personligrelation till ägarna av Care Of Haus, dessutom 

förmedlades förväntningar genom ”word-of-mouth” det vill säga ryktesspridning av företagets 

goda anseende. 

Varumärkesimage förväntningar och upplevelser, en varumärkesimage är en funktion av 

kundernas förväntningar och upplevelser. När kundernas förväntningar stöter ihop med 

verkligheten i form av tjänsten från företaget förändras varumärkesimagen i riktlinje med 

faktiska upplevda servicekvalitén. Överträffar företagets kunds förväntningar stärks 

varumärkesimagen och vise versa. (R. J Brodie et al, 2009; Grönroos, 2002) Som tidigare 
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nämnt förmedlar varumärkesimagen förväntningar. När förväntningarna sammanfogades med 

upplevelserna genom påbörjat samarbete, var respondenterna eniga om att Care Of Haus till 

stor del har infriat och levt upp till de förväntningar som har funnits innan samarbetet 

påbörjats. Något som var negativt var att Care of Haus organisatoriska struktur upplevdes som 

bristfällig i form av otydlighet när det kom till rollfördelning. I vissa fall har förväntningarna 

överträffats, ett exempel på det är att Care Of Haus PR-del av reklambyrån upplevdes som 

mycket framstående både lokalt och nationellt. 

Varumärkets interna och externa effekt, Grönroos (2002) menar att varumärkesimagen har en 

intern effekt på personalen och en extern effekt på kunderna. Om varumärkesimagen är 

otydlig kan det få negativa effekter på personalens arbetsinsatser och även påverka 

kundrelationerna. En tydlig och positiv varumärkesimage kan även stärka personalens attityd 

gentemot företaget och därmed leda till en bättre varumärkesimage utåt. (Grönroos, 2002) 

Enligt respondenterna förmedlar Care Of Haus en enhetlig bild av sig själva, respondenterna 

menar att alla medarbetare är professionella samspelta och besitter en hög socialkompetens. 

Vilket bidrar till att Care Of Haus har en god anpassningsförmåga när det kommer till att sätta 

sig in i kundens situation och rådande problematik. Det upplevdes inte som om företaget 

använde sig utav en medveten strategi för att förmedla en enhetlig bild av sig själva, det var 

mer sättet de agerade på som bidrog till att de upplevdes som samspelta. 

Varumärkesimagen är ett filter, filtret påverkar upplevelsen av företagets verksamhet. 

Teknisk kvalité och funktionell kvalité uppfattas genom filtret. Företag med bra 

varumärkesimage får ett visst skydd. Om en kund upplever problem av teknisk eller 

funktionell art har de större överseende med företag som har en bra varumärkesimage. 

(Grönroos, 2002) Samtliga respondenter upplever Care Of Haus och deras verksamhet samt 

den nära relationen till dem som funktionell vilket bidrar till att de skulle ha överseende med 

ett eventuellt misstag från Care Of Haus sida. Företagets varumärke får i och med det anses 

som starkt då kunderna som tidigare nämnt har överseende med ett eventuellt misstag. 

5.2.2 Kundens perspektiv på varumärket 

När både varumärkesimage och varumärkesidentitet stämmer överens med varandra så 

behöver inga åtgärder tas. Kunderna uppfattar varumärket som företaget vill att det ska 

uppfattas. (Melin, 1999) När varumärkesidentiteten och varumärkesimagen dock inte stämmer 

överens med varandra menar Melin (1999) att det generellt sett krävs förändring i företagets 

marknadskommunikation med avseende på innehåll och utformning. Om förväntningarna 
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byggs upp genom marknadskommunikation utan att vara förankrad i verkligheten så påverkas 

imagen till det sämre. Då ett företag vill förändra sin varumärkesidentitet, det viktiga då är att 

den önskade varumärkesidentiteten ska vara uppnåelig och trovärdig. (Grönroos, 2002) När 

processen som är tidskrävande är färdig krävs det att företaget kommunicerar det, men som 

nämnts tidigare så måste varumärkesidentiteten som kommuniceras stämma överens med 

varumärkesimagen som finns i verkligheten (Melin, 1999). Respondenterna har fått flera 

budskap genom Care Of Haus varumärke där de främst sågs som professionella, seriösa och 

affärsmässiga i sitt arbete. Särskiljande egenskaper upplevdes också genom budskapen som 

varumärket Care Of Haus förmedlat, de upplevde företaget som om de hade en bred 

kompetens och hade lätt för att anpassa sig till kundens situation. Avslutningsvis upplevde 

flertalet respondenter att Care Of Haus kunde erbjuda en helhetslösning på grund av 

företagets breda kompetens. Det här bevisar att ett företag har möjligheten att sända buskap 

till befintliga och potentiella kunder med hjälp av sitt varumärke. Respondenternas förmåga 

att uppfatta budskapen få anses som goda. 

5.3 Varumärkesidentitet jämfört med varumärkesimage 

Kärnidentitet – Varumärkesimagen förmedlar förväntningar, Care of Haus vill först och 

främst förmedla effekt, kreativitet och affärsmässighet som sin kärnidentitet. Företaget 

beskrev sin kärnidentitet, det vill säga varumärkets innersta skal, med följande ord effekt, 

trygghet, nyfikenhet, affärsmässighet och kreativitet. (Aaker, 1996) Respondenterna var eniga 

om att Care Of Haus är ett professionellt och duktigt företag vilket kan ses som en synonym 

till den affärsmässighet som företaget vill förmedla till sina kunder. Care Of Haus har lyckats 

förmedla en del av sin kärnidentitet genom att de har varit professionella i sitt arbete, där 

handlar det inte endast om vad de gör i sitt arbete utan även hur kundrelationer behandlas och 

bedrivs. I och med att företaget utfört så pass bra arbeten har en ryktesspridning startat och 

igenom det har varumärkesimagen förmedlat bilden av Care Of Haus som ett professionell 

och duktig reklambyrå till nya kunder på marknaden. Vilket stöds av Grönroos (2002) som 

menar att varumärkesimagen gör det lättare för kunderna att sortera marknadskommunikation 

och rykten. I det avseendet har Care Of Haus lyckats sända ut en del av sin kärnidentitet till 

sina kunder. 

Varumärkets utvidgade identitet - Varumärkesimage förväntningar och upplevelser, Care Of 

Haus vill genom sin utvidgade identitet förmedla företaget som nyfikna, framåt och drivande, 

vilket ska förmedla bilden av dem som en trygg leverantör som alltid klarar att leverera. 

Företaget har fyllt ut sitt varumärke och skapat en helhet i och med de nämnda orden. Vilket 
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utgör utfyllnaden i varumärket och ger varumärkesidentiteten sin helhet (Aaker, 1996). 

Samtliga av respondenterna är eniga om att Care Of Haus har levt upp till de förväntningar 

som fanns innan samarbetet påbörjades. På grund av att respondenter tidigt har haft en nära 

relation med företaget har det bidragit till att överraskningseffekten minskat i vissa fall har 

ändå Care Of Haus överträffat kundens förväntningar vilket innebär att deras varumärke har 

stärkts utifrån deras syn på företaget. Enligt Brodie et al (2009) stärks varumärkesimagen när 

kundernas förväntningar överträffas vid en faktiskt upplevda servicekvaliteten. Fem 

respondenter benämner Care Of Haus som nyfinka och engagerade vilket är vad Care Of 

Haus vill sända ut till sina kunder. I stort sett överensstämmer kundens förväntningar med den 

upplevda servicekvaliteten, då respondenterna gett samstämmiga svar på intervjufrågorna. 

Varumärket som produkt - Varumärkesimage ur ett kundperspektiv, Brodén menar att Care Of 

Haus särskiljer sig från sina konkurrenter genom att de har en bred kunskap inom många 

områden såsom reklam, webb och PR. Företaget försöker alltid sätta kundens mål i centrum 

och skapa effekt åt dem, för att lyckas utföra ett så bra arbete som möjligt, vilket stöds av 

Aakers (1996) teori angående särskiljande egenskaper. Det här stämmer bra överens med 

kundernas syn på Care Of Haus då de framhäver att företaget har en bred kunskap och kan 

erbjuda en helhetslösning i projekt (Melin, 1999). Företaget försöker medvetet skilja sig från 

sina konkurrenter med hjälp av den här särskiljande egenskapen i allt från arbete till egen 

marknadskommunikation i form av deras slogan ”kan reklam, förstår annat”. 

Varumärket som organisation - Varumärkets interna och externa effekt, Företaget säger sig 

inte ha någon direkt uttalad strategi för att förmedla en enhetlig bild av sig själva. Däremot 

upplever respondenterna Care Of Haus anställda som att de förmedlar en enhetligbild av sig 

själva genom att vara professionella och samspelta. Aaker (1996) menar att ett varumärke kan 

förmedlas genom ett företags organisation, vilket Care Of Haus har lyckats med då personalen 

upplevs som samspelta och förmedlar samma värderingar. Kunderna upplever också 

medarbetarna på Care Of Haus som om att de har en hög socialkompetens vilket kan härledas 

till att företaget försöker anställa en viss typ av personer med samma tankesätt och 

värderingar som dem själva (Grönroos, 2002). Arbetet som företaget utför ska vara en 

bärande del av varumärket. Vilket kan ses som en indirekt strategi för att förmedla samma 

varumärkesidentitet genom organisationen. Respondenterna talar nästan uteslutande om hur 

de upplever de anställda på Care Of Haus som samspelta och målinriktade, däremot upplevs 

organisationen inom företaget som otydlig i vissa fall. Den upplevda känslan av att 

organisationen är otydlig kan härledas till att Care Of Haus inte har någon 
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organisatoriskstruktur för att tydliggöra rollfördelningen inom företaget. Det här är något som 

respondenterna vill se en ändring på för att kunna underlätta samarbetet på ett tidigt stadium i 

relationen mellan de inblandade parterna. 

Varumärket som symbol - Varumärkesimage ur ett kundperspektiv, Utformandet av 

varumärkessymbolen baserades på tydlighet, att den skulle stilren men ändå kreativ. Care Of 

Haus vill uppfattas som en reklambyrå som är affärsmässiga, kreativa nyfikna och att de 

levererar effekt till kunden. Respondenterna uppfattar främst företaget som kreativa, 

professionella och engagerade. Företaget har således lyckats att med hjälp av sin 

kommunikation skapat en tydlig varumärkesidentitet (Ghodeswar, 2008). Att Care Of Haus 

vill bli uppfattade som affärsmässiga kan vara en synonym till professionella, vilket är ordet 

som respondenterna genomgående beskrev Care Of Haus med. Andra ord som kan ses som 

synonymer till varandra är nyfikna och engagerade, företaget vill sätta kundens mål i centrum 

och kunderna upplever dem som väldigt engagerade och frågvisa i projekt som bedrivs. Det 

får anses som att respondenternas svar överensstämmer med Care Of Haus 

varumärkesidentitet, enligt Melin (1999) behövs då inga varumärkesfrämjande åtgärder 

genomföras. Då företaget försöker sända ut budskap via sitt varumärke, uppfattar kunderna 

inte alltid budskapen ordagrant men i stortsätt är uppfattningen väldigt synonym med vad 

Care Of Haus vill förmedla i sin kommunikation och i sitt arbete. 

Varumärkets utvidgade identitet – Varumärkesimagen är ett filter, Care Of Haus verkar ha ett 

starkt varumärke då samtliga respondenter är eniga om att de skulle ha överseende med ett 

eventuellt misstag från Care Of Haus sida. Enligt Grönroos (2002) får företag med ett starkt 

varumärke ett visst skydd mot kunders eventuella missnöje. Antagligen beror det inte enbart 

på att varumärket är så pass starkt utan även på att många av respondenterna har en nära 

relation med företaget, vilket har sammanfogat dem till starka partners (Grönroos, 2002). 
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  6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras en slutsats som besvarar 

problemformuleringen och uppfyller uppsatsens syfte.  

Undersökningen genomfördes på ett tjänsteföretag närmare bestämt en reklambyrå. Uppsatsen 

behandlade varumärken som förekommer mer frekvent inom konsumentmarknaden, därför 

valdes teorier som är grundade på ett Business to Consumer (B2C) perspektiv som sedan 

applicerades på Business to Business (B2B) marknaden där undersökningen ägde rum. 

Undersökningen visade att tjänsteföretag som är aktiva på en B2B marknad kan sända ut sin 

varumärkesidentitet genom sin marknadskommunikation och arbetet som de utför. Målet med 

uppsatsen var att beskriva hur väl ett företags varumärkesidentitet överensstämmer med den 

uppfattade varumärkesimagen hos en reklambyrå inom en B2B marknad. En reklambyrås 

produkt är abstrakt vilket gör att det inte är lika enkelt att mäta effekten, det vill säga hur 

mycket värde en reklamkampanj genererar i förhållande till investerade resurser (Björn 

Nordén). På grund av att tjänster inte är konkreta är det viktigt att ett företags 

varumärkesidentitet kommuniceras mellan företag och kund på ett tydligt sätt (Shostack, 

1977).  

Undersökningen har visat att respondenterna uppfattade det undersökta företagets varumärke 

så som företaget önskade att det skulle uppfattas till stor del. Care Of Haus har lyckats att 

kommunicera ut sin varumärkesidentitet, företaget vill uppfattas som professionella och 

kreativa vilket kunderna också uppfattar dem som. Care Of Haus försöker alltid sätta kundens 

mål i centrum vilket respondenterna uppfattar då de flesta säger att Care Of Haus är nyfikna 

och pålästa om situationen kunden ifråga befinner sig i. Care Of Haus uttrycker att deras 

arbete är en bärare av varumärket, kunderna uppfattar relationen och arbetet de utför 

tillsammans som betydelsefullt för deras syn på företaget. En aspekt som överraskade var att 

kunderna uppfattade Care Of Haus som ett företag med väldigt bred kompetens, vilket Care 

Of Haus inte sänder ut lika tydligt. Företaget nämner att de har reklam, webb och PR på 

byrån, Kunderna ser det som att företaget kan erbjuda dem en helhetslösning på projekt och 

eventuella problem.  

Care Of Haus är bra på att sända ut sin varumärkesidentitet men inom vissa områden kan 

förbättringar ske. Exempelvis så kan de lyfta fram den breda kompetensen inom företaget som 

kunderna upplever som en positiv aspekt. Endast i Care Of Haus slogan, ”kan reklam, förstår 

annat”, kan det uppfattas som att företaget besitter en bred kompetens. Företaget har inte 
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lyckats förmedla den här konkurrensfördelen, då kunderna får en uppfattning om den breda 

kompetensen först när arbetet har påbörjats. Således kan Care Of Haus lyfta fram den här 

aspekten tydligare i sin marknadskommunikation för att locka till sig potentiella kunder.  

Varumärkesidentiteten och varumärkesimagen stämmer inte alltid överens (Melin, 1999), 

vilket har visat sig även i den genomförda undersökningen. En del av respondenterna 

upplever att inte tillräcklig uppföljning genomförs, något som Brodén menar är väldigt 

betydelsefull för deras verksamhet. Det är svårt att exakt definiera den tidigare nämnda 

problematiken om huruvida det är ett faktiskt problem eller bristande kommunikation. Vidare 

upplever en del av respondenterna en otydlig rollfördelning inom organisationen. Care Of 

Haus har ingen uttalad önskan att uppfattas som välorganiserade men däremot som ett 

välskött företag. Det kan då inte ses som ett brist i den kommunicerade varumärkesidentiteten.  

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur kunderna hos ett företag inom reklambranschen såg 

på företaget och jämföra det med hur företagets ser på sig själva. Care Of Haus förmedlade 

varumärkesidentitet överensstämmer till stor del med kundernas upplevda varumärkesimage 

av företaget. Anledningen till att Care Of Haus lyckas med att sända ut sin 

varumärkesidentitet till kunderna är att de först och främst är medvetna om att de har ett starkt 

varumärke som måste vårdas. Företaget värnar även om sin relation till sina kunder vilket 

verkar ha en betydande effekt på företagets varumärkesimage. De använder sig av begrepp 

som effekt, affärsmässighet och kreativitet, som genomsyrar organisationen och 

medarbetarna, det i sin tur kommuniceras ut till kunderna genom arbetet de utför. 

Avslutningsvis bör Care Of Haus vidta åtgärder såsom uppföljning efter avslutad kampanj 

med samtliga kunder samt tydligt synliggöra rollfördelningen inom organisationen. Om de 

lyckas med nämnda åtgärder kan det bidra till att deras varumärkesidentitet överensstämmer 

med varumärkesimage fullt ut. I dagsläget kan det anses som att gapet mellan de två nämnda 

aspekterna är litet då respondenterna i stor utsträckning gav likartade svar. Med en tydligare 

uppföljning går det således att minska gapet mellan dem och på sikt helt reducera det. Care Of 

Haus kan även lyfta fram bredden som finns inom organisationen så att potentiella kunder kan 

få en god uppfattning om den breda kompetensen innan ett samarbete inleds. I dagsläget anser 

vissa tillfrågade kunder att bredden och deras kunnande inom PR tydliggörs först efter att ett 

samarbete har inletts. Företaget skulle kunna lyfta fram den här aspekten redan vid en 

marknadsföringskampanj så att det kommer till potentiella kunders kännedom. 
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Bilaga 1- intervjufrågor 

 

Frågeformulär till Care Of Haus 

Varumärkesidentitet: 

Med identitet menas hur en marknadsförare vill att en kund ska uppfatta varumärket. 

1. Hur vill ni bli uppfattade? (Kärnidentitet) 

Kärnidentiteten talar om vad företaget står för och förblir konstant även när företaget ska in på en ny marknad. 

Det är varumärkets innersta skal och är nödvändig för varumärkets existens. 

2. Finns det några övriga associationer till företagets identitet som ni medvetet vill skapa 

hos era kunder? (Utvidgade identiteten) 

Delen utgör utfyllnaden i ett varumärke som genom text och bild sammanflätar varumärket till vad den står för. 

3. Hur försöker ni särskilja er från era konkurrenter? (varumärke som produkt) 

Företaget kan således bygga upp sitt varumärke genom att modifiera produkten/tjänsten så att kunderna lättare 

kan särskilja den från liknande produkter på marknaden. 

4. Har ni någon uttalad varumärkesstrategi? (Generell identitets fråga) 

 

5. Hur gick ert resonemang kring utformandet av logotypen Care Of Haus? (varumärke 

som symbol) 

En stark symbol bidrar till att kunderna får det lättare att känna igen samt komma ihåg ett varumärke. Vidare 

bidrar en stark symbol till att vara en grundläggande pelare vid varumärkes strategier. 

 

6. Beskriv er identitet med 5 ord. (Kärnidentiteten) 

Kärnidentiteten talar om vad företaget står för och förblir konstant även när företaget ska in på en ny marknad. 

Det är varumärkets innersta skal och är nödvändig för varumärkets existens. 

7. Har ni någon uttalad strategi för att få de anställda att förmedla samma 

identitet/värderingar? (Varumärket som organisation) 

Det är genom personalen som trovärdighet kan ökas, ibland har inte marknadskommunikation eller någon 

annan säljfrämmande åtgärd någon genomslagskraft. 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

Frågeformulär till kund 

Varumärkesimage: 

Med ”image” menas kundernas perspektiv på varumärket/företaget eller kundernas ”bild” av 

varumärket/företaget.  

1. Hade ni någon uppfattning av Care Of Haus innan ni anlitade dem? (Imagen förmedlar 

förväntningar) 

En image förmedlar förväntningar tillsammans med reklam, word of mouth etc. Har kunden en positiv image av 

företaget eller varumärket så gör det att han eller hon blir mer mottaglig för företagets kommunikation. 

2. Hur uppfattar ni Care Of Haus i dagsläget? (Förväntningar och upplevelser)  

När kundernas förväntningar stöter ihop med verkligheten förändras imagen i riktlinje med den faktiska 

upplevda service kvalitén. 

3. Har Care Of Haus levt upp till era förväntningar? (Förväntningar och upplevelser) 

När kundernas förväntningar stöter ihop med verkligheten förändras imagen i riktlinje med den faktiska 

upplevda service kvalitén. 

4. Beskriv er bild av Care of Haus med 5 ord (Varumärkesuppbyggnad ur 

kundperspektiv) 

För att fastställa företagets image bör man ställa sig frågor som vilka associationer som är länkade till 

varumärket? 

5. Hur särskiljde sig Care Of Haus från sina konkurrenter? (Varumärkesuppbyggnad ur 

kundperspektiv) 

För att fastställa företagets varumärkes image bör man ställa sig frågor hur det är differentierat från 

konkurrerande varumärken? 

6. Anser ni att Care of Haus image är tydlig, förmedlar en enhetlig bild av sig själva? 

(Imagen intern-/extern effekt) 

En tydlig och positiv image kan även stärka personalens attityd gentemot företaget och därmed leda till en bättre 

image utåt. 



 

 

 

7. Anser ni att ni har överseende med Care of Haus ifall de skulle begå ett misstag i 

samarbetet med er? (Imagen är ett filter) 

Om en kund upplever problem av teknisk eller funktionell art har de större överseende med företag som har en 

bra image. 

8. Vad gjorde så att ni uppsökte just Care Of Haus? (psykologiska influenser) 

Att ingå i en relation med ett varumärke bygger på undermedvetna. 

9. Har ni anlitat någon annan reklambyrå än Care Of Haus?  

(Kundens relation till varumärket) 

Kunden upplever en mindre risk och använder sig därför av ett varumärke som den känner till och vet vad det 

står för. Vilket även i längden kan medföra en lägre kostnad, att köp oftare utförs samt att kunden kan associera 

sig själv med varumärket. 

10. Kommer ni att anlita Care Of Haus vid fler tillfällen framöver? 

(Psykologiska influenser, attityd)  

Attityder påverkar även köpintentionen hos kunden, har individen en positiv attityd till varumärket så ökar 

sannolikheten att ett köp kommer att genomföras. 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Sammanställda intervjusvar, Care Of Haus 

Care Of Haus uppfattning av deras varumärkesidentitet 

Robert Brodén som är byråchef på Care Of Haus menar att de vill framstå som en reklambyrå 

som skapar värde åt sina kunder. Han framhäver att effekt, kreativitet och affärsmässighet är 

något de vill förmedla till sina kunder. De vill även uppfattas som ett välskött företag. Brodén 

menar att Care Of Haus särskiljer sig från sina konkurrenter genom att de har en bredd inom 

företag, det vill säga att de har kunskap inom många områden såsom reklam, webb och PR. 

De försöker alltid sätta kundens mål i centrum och försöka skapa effekt åt dem. De vill få 

kunderna att associera företaget som nyfikna, framåt och drivande, vilket ska förmedla bilden 

av dem som en trygg leverantör som alltid klarar att leverera (Robert Brodén).  

På frågan om Care Of Haus har en uttalad varumärkesstrategi förklarar Brodén att arbetet de 

utför är en bärare av deras varumärke. Med det menar Brodén att det alltid behöver leverera 

en lyckad slutprodukt och måste vara affärsmässiga i relationen till sina kunder. Utformandet 

av varumärkessymbolen baserades på tydlighet, att den skulle stilren men ändå kreativ. Målet 

var att den skulle spegla en reklambyrå. Vidare beskriver Brodén Care Of Haus 

varumärkesidentitet med följande ord, effekt, trygghet, nyfikenhet, affärsmässighet och 

kreativitet. Brodén menar att effekten, det vill säga resultatet av en reklamkampanj noga 

måste studeras för att säkerställa slutresultat men även för att framtida arbete ska kunna 

utvecklas (Robert Brodén).  

Avslutningsvis så har inte Care Of Haus någon strategi för att förmedla samma 

varumärkesidentitet bland sina anställda. De försöker istället att attrahera och anställa 

medarbetare som delar Care Of Haus tankesätt och värderingar (Robert Brodén).   



 

 

 

Bilaga 4 – Sammanställda intervjusvar, ProAros  

ProAros Vård & Omsorg uppfattning av Care Of Haus 

För att få en bild av Care Of Haus varumärkesimage genomfördes en intervju med Mats 

Lindskog som är informationsstrateg på Proaros Vård & Omsorg. Lindskogs samarbete med 

Care Of Haus har pågått under tre år. Han anser sig vara nöjd med samarbetet. Lindskog har 

tidigare varit verksam på en annan reklambyrå i Västerås, då liksom nu hade han 

uppfattningen att Care Of Haus var duktiga, professionella och var sinnebilden av vad en 

reklambyrå är. Vidare tyckte Lindskog att det syntes ifall det var Care Of Haus som gjort 

slutprodukten. Lindskog anser att Care Of Haus har levt upp till hans förväntningar, vidare 

menar han att förväntningarna ökar med tiden, vilket gör att han vänjer sig vid en viss 

standard (Mats Lindskog).  

Han beskriver Care Of Haus som innovativa, engagerade, god kännedom i arbetet, hög 

socialkompetens och professionella. Lindskog tycker att Care Of Haus är väldigt duktiga på 

att sätta sig in i Proaros verksamhet. Ett exempel som nämndes var att kontaktpersonen på 

Care Of Haus var så pass insatt att han kunde utföra Lindskogs arbetsuppgifter. Enligt 

Lindskogs uppfattning har konkurrerande byråer inte varit något hot mot Care Of Haus. De är 

så pass starka i Västerås, de kan erbjuda kedjan av kompetensen som behövs för att stödja 

Proaros affärstänk, de har bredden det vill säga att de kan sätta ihop ett team som är 

skräddarsytt efter Proaros behov. Lindskog anser att Care Of Haus varumärkesimage är tydlig 

då personalen förmedlar samma budskap ”kan reklam, förstår annat” det är tydligt i allt de 

gör. Lindskog anser sig ha överseende med Care Of Haus ifall de skulle begå ett misstag, men 

att det finns ett visst förtroende kapital och det sänks med ökat antal misstag. Kapitalstarka 

företag kan vid tillfällen prioriteras framför mindre bolag, och Lindskog menar att det kan 

bero på att ProAros har haft en lång relation och Care Of Haus blir trygga i det. Lindskog 

nämner att det sker knapphändiga uppföljningar efter slutfört arbete samt att den 

organisatoriska strukturen skulle kunna bli lite bättre. I dagsläget vet inte Lindskog hur det 

framtida samarbetet ser ut då avtalet mellan parterna löper ut vid årsskiftet (Mats Lindskog). 

  



 

 

 

Bilaga 5 – Sammanställda intervjusvar, Bostad AB Mimer 

Bostad AB Mimer uppfattning av Care Of Haus 

Eva Favaro jobbar som marknadschef på bostadsbolaget Mimer i Västerås. Samarbetet mellan 

Mimer och Care Of Haus har pågått sedan våren 2005 och uppstod genom en tävling där olika 

reklambyråer fick uppdraget att skapa en grafisk profil. Care Of Haus gick där segrande ur 

tävlingen. Favaro menar att Care Of Haus var för henne den mest kända byrån i Västerås. I 

dagsläget uppfattar Favaro Care Of Haus som en bra samarbetspartner att växla nya idéer med 

och att de upplevda förväntningarna har infriats (Eva Favaro).  

Favaro beskriver Care Of Haus som professionella, har engagemang, kännedom, är pålästa 

och skojiga (kul relation). Engagemanget hos Care Of Haus är något som Favaro lyfter fram. 

Hon menar att företaget har ett lokalt hjärta och engagerar sig för vad som händer i Västerås. 

Stadens utveckling är en viktig fråga för Mimer och Care Of Haus, vilket gör relationen ännu 

starkare mellan parterna. Favaro menar att det som särskiljer Care Of Haus från 

konkurrenterna är deras sätt att få en djupare inblick i Mimers situation. De levererar en 

helhetsbild som fångade Mimers själ. Vidare påpekar Favaro att bredden som finns hos Care 

Of Haus är en viktig aspekt då de besitter den kompetens som är essentiell för en reklambyrå. 

Favaro anser vidare att medarbetarna på Care Of Haus förmedlar en enhetlig bild av sig själva 

där samtliga är professionella. Då de har en god relation anser Favaro att de skulle ha 

överseende med eventuella misstag från Care Of Haus, givetvis spelar graden av misstag en 

viktig roll (Eva Favaro).  

Avslutningsvis säger Favaro att Mimer har anlitat olika reklambyråer under åren men de har 

aldrig haft en så pass stark relation till en reklambyrå som med Care Of Haus. Hon önskar att 

konkurrenssituationen bland reklambyråerna kunde varit högre, vilket skulle gynna 

utvecklingen av arbetet som utförs. Mimer kommer även i fortsättningen att anlita Care Of 

Haus tack vare deras starka relation och välgenomförda projekt (Eva Favaro). 

  



 

 

 

Bilaga 6 – Sammanställda intervjusvar, Jobba i Västerås 

Jobba i Västerås uppfattning av Care Of Haus 

För att få en fördjupad bild av Care Of Haus varumärkesimage genomfördes en intervju med 

Björn Nordén som är projektledare för Jobba i Västerås. Samarbetet har pågått mellan sju och 

åtta år. Kontakten uppstod genom en personlig relation mellan Nordén och en utav Care Of 

Haus ägare. I och med denna personliga relation så fanns det redan en uppfattning om 

verksamheten. Nordén menar att han har sett företaget både inifrån och utifrån och på så sätt 

fått en klar bild av Care Of Haus. Han menar vidare på att synen på företaget successivt har 

formats med tiden. Däremot hade Nordén inte förväntat sig att PR-delen av Care Of Haus 

skulle vara så framstående som det visade sig vara. Det nära samarbetet har bidragit till att 

kännedom om varandra har ökat, det innebär att överraskningseffekten har sjunkit. Sålunda 

levererar Care Of Haus det som förväntas av dem. Nordén menar att Care Of Haus lever upp 

till förväntningarna med god marginal (Björn Nordén).  

Respondenten ombads att beskriva Care Of Haus med fem ledord för att belysa varumärket ur 

ett kundperspektiv. Nordén beskrev företaget med följande ord, professionella, hög 

socialkompetens, kreativa, fördjupande och flexibilitet. Nordén anser att Care Of Haus är 

duktiga på att sätta sig in i olika situationer som uppstår och lösa diverse problem. Vidare 

menar han att företaget är bra på att anpassa sig olika behov som kan uppstå.  Nordén menar 

att Care Of Haus särskiljer sig från sina konkurrenter då de arbetar med större 

helhetsperspektiv och har alla delar till företaget för att lyckas ”in house”. Deras kunskap 

inom PR går enligt Nordén inte att jämföra med konkurrenternas i Västerås samt att han anser 

det vara en av de ledande i Sverige (Björn Nordén).  

Nordén anser att Care Of Haus varumärkesimage står för kvalité, ett exempel han gav var att 

de väljer att arbeta med kunder som är beredda att betala lite mer för att Care Of Haus ska 

kunna leverera någonting av värde. Istället för att jobba med en kund som vill bygga en 

Webbplats för 15 000 Kronor, kanske de väljer att arbeta med en kund som är villiga att 

betala 50 000 Kronor för att få en bättre Webbplats som exempelvis fungerar i flera 

Webbläsare. Vid ett eventuellt misstag från Care Of Haus sida anser Nordén att de skulle ha 

överseende med detta. Men att de som kund skulle ställa krav på att Care Of Haus ser över 

sina rutiner så att det inte upprepas vid ett senare tillfälle (Björn Nordén).   



 

 

 

Nordén anser att reklambyråer generellt behöver arbeta med organisationsutveckling vad det 

gäller uppföljning av olika projekt så att trovärdigheten ökar genom att visa ett resultat av 

arbetet. Avslutningsvis så har inte Nordén anlitat någon annan reklambyrå än Care Of Haus, 

mycket beroende på den djuprotade relationen och ett långsiktigt avtal mellan parterna har 

nyligen undertecknats. Vilket innebär ett fortsatt samarbete (Björn Nordén). 

  



 

 

 

Bilaga 7 – Sammanställda intervjusvar, Mälarenergi Elhandel  

Mälarenergi Elhandel uppfattning av Care Of Haus 

Johan Lövqvist arbetar som marknadsansvarig på Mälarenergi Elhandel och intervjuades i 

egenskap av Care Of Haus kund. Samarbetet mellan parterna har pågått i två år och uppstod 

genom en personlig kontakt med en utav ägarna. Lövqvist hade en djup inblick i företaget och 

förtroende för personerna på Care Of Haus innan samarbetet inleddes. Lövqvist lägger stor 

vikt vid relationen till Care Of Haus men skiljer starkt på sak och person när det kommer till 

affärer. I dagsläget upplever Lövqvist att Care Of Haus lever upp till förväntningarna, han blir 

alltid nöjd med resultatet vad det gäller grafisk utformning, funktionalitet och effekt. Då de 

har en nära relation till varandra vet han vad han får, och var han har Care Of Haus. Det kan 

bidra till att det är svårt att ställa krav och vara bestämd affärsmässigt. Däremot tycker 

Lövqvist att företaget är ett viktigt bollplank vad det gäller att byta idéer och komma på 

kreativa lösningar till problem. Han beskriver Care Of Haus som kunniga, nyskapande, 

frågvisa, kreativa och att vågar säga som de tycker. Lövqvist har samarbetat med flera 

reklambyråer under åren och det som skiljer Care Of Haus från sina konkurrenter är att de står 

för ett bättre helhetstänk, ifall projekten är ekonomiskt försvarbara, vilken effekt det kommer 

att ge, i stort så menar han att de ser till alla delarna av uppgiften som ska lösas ”det ska inte 

bara vara coolt och häftigt”. En annan fördel är att de är väldigt breda och kan lösa många 

typer av uppgifter på den egna byrån (Johan Lövqvist). 

Lövqvist menar att Care Of Haus förmedlar en enhetlig bild av sig och är samspelta. 

Projektledaren är den personen han den huvudsakliga kontakten med under ett projekt, på det 

sättet så tycker han inte att de är otydliga. Ifall ett misstag skulle uppstå från Care Of Haus 

sida så beror det enligt Lövqvist på graden av misstaget och ifall de har befogenhet att utföra 

det som gjordes. Med tanke på den nära relationen har Care Of Haus ett visst 

förtroendekapital, vilket medför att vissa misstag av en mildare grad skulle accepteras. 

Avslutningsvis är Lövqvist nöjd med samarbetet och kommer att anlita Care Of Haus även i 

framtiden (Johan Lövqvist). 

  



 

 

 

Bilaga 8 – Sammanställda intervjusvar, Colorama Öbergs  

Colorama Öbergs uppfattning av Care Of Haus 

Tommy Schiller är VD på Colorama Öbergs i Västerås. Där har han arbetat i elva år varav 

samarbetet med Care Of Haus har pågått i två år. Innan Schiller kom i kontakt med Care Of 

Haus hade han uppfattningen att det var ett otroligt seriöst och duktigt företag. Schillers 

förväntningar infriades då samarbetet påbörjades, han anser ändå att de är något dyra. På 

frågan där respondenten ombads att beskriva Care Of Haus med fem ord så använde sig 

Schiller av följande ord, kvalité, status, kunskap, organiserade, dyra. Med status menar 

Schiller att Care Of Haus är framstående och har vunnit tävlingar för sitt arbete. Med 

organiserade menar han att de har möjligheten att hjälpa Colorama i deras arbete, de har en 

helhets bild och kan erbjuda den tjänst som behövs för att utföra arbetet (Tommy Schiller).   

Schiller tycker att Care Of Haus särskiljer sig från sina konkurrenter, på så sätt att de är 

professionella och alltid är strået vassera och ”top of the line”. Schiller har som mål att arbeta 

med alla sina kunder som om var och en skulle vara topp prioriterade, för att lyckas med 

prioriteringen anser Schiller att han måste arbeta med en reklambyrå som kan leverera det 

önskade resultatet. Schiller tycker även att Care Of Haus är väldigt duktiga på att läsa av 

kunden och förstå deras behov. Något som han tycker är mindre bra med Care Of Haus är att 

strukturen på deras organisation är otydlig, han anser sig inte ha fått en helhetsbild av 

företaget. Schiller önskar ett organisationsschema där de anställdas roller och kunskap 

tydliggörs, exempelvis vid en första träff. Misstag från Care Of Haus sida kan göras till en 

viss utsträckning, Schiller har då ett visst överseende med det. Vidare så använder sig inte 

Colorama Öbergs av någon annan reklambyrå och kommer troligtvis fortsätta att anlita Care 

Of Haus. Schiller anser ändå att deras grafiska utformning är bra men genom årens lopp har 

utformning börjat se likartad ut, vilket han anser att något som Care Of Haus bör utveckla 

(Tommy Schiller). 

  



 

 

 

Bilaga 9 – Sammanställda intervjusvar, ABB  

ABBs uppfattning av Care Of Haus 

Anna Westman arbetar som marknadskommunikationschef för ABB. Samarbetet mellan ABB 

och Care Of Haus har pågått en ”längre tid”, men Westman har arbetat med de i två år. 

Hennes uppfattningar om Care Of Haus är svårdefinierade men hon menar att det är ett 

företag som anställda inom ABB gärna rekommenderar. I dagsläget beskriver Westman Care 

Of Haus som aktiva, moderna, duktiga, står för ett nytänkande och har en hög ambitionsnivå. 

Hon betonar att Care Of Haus är ambitiösa i projekten de genomför och ser nya lösningar. 

Westman menar att Care Of Haus lever upp till förväntningarna vid de större projekten, men 

upplever att mindre projekt kan bortprioriteras. Det skulle kunna bero på den höga 

arbetsbelastningen eller att det inte är ekonomiskt gångbart, det vill säga det inte ger någon 

större avkastning (Anna Westman). 

Westman menar att Care Of Haus särskiljer sig från konkurrenter genom att de kan erbjuda en 

helhetslösning, de har bred kompetens inom många områden där hon lyfter fram PR-sida som 

speciellt framstående. Care Of Haus är enligt Westman enhetliga i deras sätt att arbeta då en 

jämn kvalité upplevs från alla inblandade parter. Samtliga anställda arbetar mot samma mål 

och de är även bra på att lyfta fram sig själva som ett framgångsrikt företag, genom 

välgörenhetsprojekt och utmärkelser som de har vunnit. Ett eventuellt misstag från Care Of 

Haus sida skulle inte påverka relationen mellan parterna. Men Westman tillägger att det beror 

på graden av misstaget (Anna Westman).  

Avslutningsvis säger Westman att Care Of Haus är den enda reklambyrån som syns och 

märks i Västerås, vilket var en av anledningarna till att ABB anlitade Care Of Haus i ett första 

skede. ABB samarbetar idag med flera reklambyråer på grund av att företaget olika enheter 

som själva bestämmer, men samarbetet med Care Of Haus kommer troligen att fortskrida 

under en tid framöver enligt Westman (Anna Westman). 


