
 

 

 

 

 

 

Varumärkessplittring  
‐ Att leva med två ansikten ‐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
Examensarbete, Marknadsföring 15hp  
FE3453, VT 2009    
  
Författare:   Viktor Hermansson   850508  
                    Patrik Wilson   850131 
                                                           
Handledare och Examinator: Frederic Bill 



 
 



I 
 

SAMMANFATTNING  

Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet,  
Marknadsföring, FE3453, VT 2009  
Författare: Viktor Hermansson och Patrik Wilson  
Handledare: Frederic Bill 
Titel: Varumärkessplittring – Att leva med två ansikten 
 
Bakgrund: Varumärken  anses  idag  vara  ett  företags  viktigaste  tillgång  och  är  ständigt  ett 
ämne  som  diskuteras.  Detta  innebär  att  det  är  av  stor  vikt  att  förstå  hur  man  bygger, 
underhåller  och  utvecklar  ett  varumärke.  Att  jobba  efter  en  strategi  i  varumärkesarbetet 
sägs av flera författare vara av stor vikt, då detta arbete måste ske långsiktigt och man måste 
veta  vad  man  vill  uppnå  med  sitt  arbete.  Även  om  identiteten  anses  viktig  är  även 
allmänheten  och  konsumenternas  uppfattning,  alltså  imagen,  av  stor  vikt.  Vi  har  i  denna 
rapport  samarbetat  med  ”Växjö  Energi  AB”  då  de  upplever  problem  i  arbetet  med  sina 
varumärken. 
  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva en splittring av ett företags varumärke, samt 
skapa  förståelse  för  hur  varumärken  splittras.  Avsikten  är  också  att  härigenom  skapa  ett 
hjälpmedel för företag som upplever sitt varumärke som splittrat. 
 
Forskningsfrågor:  Rapporten  består  av  två  forskningsfrågor  och  är  följande;  ”Hur  har 
splittringen  av  Växjö  Energi  AB:s  varumärke  uppkommit  internt  i  företaget?  och  ”Hur 
uppfattas företagets varumärken bland allmänheten och deras konsumenter?”  
 
Metod:  Det  empiriska  underlaget  innehåller  både  en  kvantitativ  och  en  kvalitativ 
undersökning.  Den  kvalitativa  delen  är  baserad  på  sju  semistrukturerade  intervjuer  med 
personal  från Växjö Energi AB. Den kvantitativa delen är baserad på en enkätundersökning 
med 100 respondenter bland allmänheten och konsumenter.   
 
Slutsatser: Vi kan konstatera att även om ett företags anställda  inser vikten av varumärket 
och att de till och från är involverade i varumärkesarbetet är inte detta någon garanti för en 
framgångsrik  identitet.  Vår  forskning  visar  på  att  man  ständigt  måste  arbeta  med 
varumärket och kontinuerligt involvera de anställda för nå dit. Vi kan även konstatera att en 
avsaknad av en uttalad kommunikation och varumärkesstrategi skapat en förvirring hos den 
övriga  personalen  på  företaget  och  gjort  att  två  olika  varumärkesnamn  existerar  på 
företaget. Detta har inneburit att det skett en otydlig kommunikation gentemot allmänheten 
och konsumenterna. Slutsatsen av detta är således att varumärket Växjö Energi AB kan anses 
vara splittrat och företaget lider av att leva med två ansikten, Växjö Energi och VEAB.  
 
De båda varumärkena uppfattas såväl olika som lika av allmänheten och konsumenterna. Vid 
en  fri  association med varumärkesnamnet  kunde en  skillnad mellan de båda varumärkena 
påvisas och  vid  fasta  givna  svarsalternativ  kunde  vi  se en mer  likställd bild. Varumärkenas 
kärnvärden  uppfattades  relativt  lika  hos  båda  varumärkena,  dock  visade  det  sig  att  nära 
hälften av respondenterna inte visste att Växjö Energi och VEAB var samma företag. 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Förord 

 

För  tre  år  sedan  stod  två  förvirrade  killar  i  porten  till  Växjö 

Universitet  och  strax  skulle  de  inta  sina  roller  som 

marknadsföringselever. Tiden har gått fort och mycket har hänt 

sedan  dess,  men  nu  sitter  vi  här  med  ett  rykande  färskt 

examensarbete  i  våra  händer.  Tårarna  rinner  längs  kinderna 

och  glädjen  är  överväldigande,  äntligen  slipper  vi  sitta  i 

biblioteket alla dagar i veckan. När vi försöker att sammanfatta 

de  tio  senaste  och  sista  veckorna  på  universitet  kommer  de 

gamla  orden  ”förvirrade  fast  på  en  högre  nivå”  direkt  upp  på 

näthinnan.  Då  detta  förklarar  precis  hur  vi  har  upplevt  det 

under vår tid som studenter. 

 

Den  person  som  främst  har  bidragit  till  att  räta  ut  många  av 

dessa  frågetecken  och  givit  oss  viktiga  synpunkter  är  vår 

handledare  Frederic  Bill  som  vi  varmt  vill  tacka.  Hans 

engagemang,  humor  och  intressanta  synpunkter  om  bland 

annat antropomorfism och filosofiska undranden om olika ords 

betydelse,  har  givit  oss  en  tro  på  framtiden.  Arbetet  skulle 

heller  inte  varit  möjligt  att  genomföra  utan  det  stöd  och 

engagemang  från  Växjö  Energi  AB:s  marknadschef  Magnus 

Eriksson och vill därför skänka ett stort tack även till honom. Vi 

vill  även  tacka  alla  de  medarbetare  på  Växjö  Energi  AB  som 

samarbetsvilligt ställt upp och svarat på våra frågor. Vidare vill 

vi passa på att tacka alla andra personer som har hjälpt oss att 

slipa  bort  oklarheter  och  andra  grodor  från  arbetet. 

Sammanfattningsvis är det ni som har möjliggjort detta arbete 

och vi vill därför passa på att tacka er alla återigen! 

 

Viktor Hermansson och Patrik Wilson, Växjö – 2009‐05‐29 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1. INLEDNING  

Detta  kapitel  introducerar  läsaren  till  uppsatsens  ämnesområde  och  en  bakgrund  av  vårt 

fallföretag ges. Vidare diskuteras problemen kring varumärken som slutligen mynnar ut i två 

problemfrågor samt ett syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Året är 1887, det är en kall höstnatt i de djupaste småländska skogarna, vinden blåser snålt 

runt husknutarna på de gamla trähusen utmed grusvägarna i staden Wexiö. Det är då elva år 

sedan  elektriciteten  nådde  Sverige  (Tekniska  museet,  2009)  och  Wexiö  Stads 

Elektricitetsverk bildas för att kunna leverera elektricitet till stadens växande industrier och 

hushåll.  Det  var  för  övrigt  Sveriges  första  kommunala  elektricitetsverk  för  både 

gatubelysning  och  allmän  distribution  (Lindström,  1987)  och  för  att  använda  en  äldre 

beskrivning:  

”strålade Wexiö stads gator för första gången i elektrisk belysning”  

(Återgivet av Lindström, 1987 s. 18) 

Företagets  huvudsakliga  verksamhet  består  fram  till  år  1970  av  elproduktion  då  de 

bestämmer sig för att satsa och utveckla fjärrvärme i Växjö med omnejd. Tre år senare, åren 

1973‐1974,  kommer  fjärrvärmen  igång  och  det  första  kraftvärmeverket  uppförs.  Under 

dessa  år  sker  det  första  namnbytet  hos  företaget  och  det  nya  namnet  blir  ”Växjö  Kraft‐

Värme AB”. Redan fyra år senare är det dags igen, nu skall företaget heta ”Växjö Energiverk 

AB”. Under 80‐talet introducerar företaget biobränsle, allt för att minska på oljeberoendet. 

Företaget hinner även med att  fira 100‐års  jubileum, år 1987, och byter  igen två år senare 

namn  till  ”Växjö  Energi AB”  (VEAB)  som är  det  juridiska  företagsnamn  som  idag  är  i  bruk. 

(VEAB, 2007) 

 

Ett  av  Växjös  största  och  äldsta  företag  använder  sig  av  två  olika  namn  vilket  i  praktiken 

innebär att de visar två ansikten utåt. Växjö Energi AB blev VEAB i folkmun på slutet av 80‐

talet då deras nya logotyp och förkortning togs fram. Denna innehöll då förkortningen VEAB 

tillsammans med texten Växjö Energi AB undertill. Efter att den nya logotypen togs fram har 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företaget  valt  att  mer  och  mer  använda  sig  av  förkortningen  VEAB  i  sin 

marknadskommunikation.  Vid  millennieskiftet  förändrade  företaget  sin  logotyp  igen  och 

textraden  ”Växjö  Energi  AB”  försvann  helt  och  kvar  var  nu  endast  VEAB,  vilket  gjorde  att 

Växjö  Energi  AB  nu  försvann  helt  som  avsändare  för  kommunikationen.  Denna  förändring 

kan observeras i Figur 1.1. nedan. (Eriksson, 2009) 

 

 

Växjö Energi AB 
 

Figur 1. Växjö Energi:s logotypförändring. Egen konstruktion. 

 

Växjö kommun vill ta ett steg i sitt varumärkesbyggande och vill som ägare till Växjö Energi 

AB  att  företaget  främst  skall  använda  sig  av  Växjö  Energi,  istället  för  VEAB.  Detta  då 

kommunen skall kunna dra nytta av att ett väl ansett företag använder sig av stadens namn. 

Förhoppningsvis  kan  detta  bidra  till  ökad  kännedom  om  Växjö  och  deras  miljöarbete,  då 

Växjö Energi AB är kända för att jobba aktivt med miljöfrågor. Växjö Energi kan i sin tur även 

dra nytta av Växjö kommuns goda renommé, som en av Europas grönaste städer. (Eriksson, 

2009) 

 

Växjö Energi AB:s ledning har börjat tänka på framtiden och har märkt att deras varumärke, 

VEAB, har väldigt låg kännedom utanför kommunen. Detta grundar sig på att företaget valt 

att marknadsföra  sig  som Växjö  Energi  AB på  den  regionala  nivån  då  förkortningen VEAB, 

som  används  på  lokal  nivå,  inte  säger  mycket  om  deras  verksamhet  eller  vad  för  typ  av 

företag de är. Detta är något som företaget har börjat funderat över och det har skapat oro 

då man  vill  ha  dörren  öppen  för  att  kunna  expandera  till  andra  delar  av  landet  (Eriksson, 

2009). Ett problem  i  samband med detta är att det  finns närmare 20  stycken  företag  som 

använder  sig  av  namnet  VEAB  i  Sverige  (Upplysning,  2009).  Detta  gör  att 

särskiljningsförmågan mot  andra  företag  drastiskt minskar  vid  användning  av  varumärket, 

VEAB,  utanför  Växjö.  Enligt  Melin  (1999)  är  ett  varumärkes  namn  dess  viktigaste 

kännetecken  och  ligger  till  grund  för  utvecklingen  av  en  stark  identitet. 

Särskiljningsförmågan  har  två  aspekter  eller  överväganden,  de  juridiska  och  de 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marknadskommunikativa. Juridiska i form av registreringen av själva varumärket, att med ett 

namn  kunna  individualisera  ett  företag  och  dess  ursprung.  De  marknadskommunikativa  i 

form av hur ett varumärkesnamn skall utformas för att öka sannolikheten för succé och kan 

sammanfattas  enligt  följande  kriterier:  Enkelt,  unikt,  suggestivt  och  juridiskt  skyddbart 

(Melin,  1999).  Då  VEAB  som  varumärke  kan  antas  uppfylla  endast  ett  av  dessa  krav  kan 

särskiljningsförmågan  innebära  ett  problem  för  företaget  i  framtiden,  då man  vill  bedriva 

verksamhet  utanför  Växjö.  Vid  en  expansion  vill man  således  ha  ett  enat  och  särskiljande 

varumärke  för  hela  landet.  Detta  tillsammans  med  kommunens  önskan  har  lett  till  att 

företagets  ledning har ställt sig  frågan om företaget skall gå tillbaka till och använda sig av 

namnet Växjö  Energi  i  vardagen,  dock  tillsammans med  förkortningen VEAB på något  sätt 

(Eriksson, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

”Från att ha varit något som identifierar en varas tillverkare eller ursprung, 

har varumärken  idag kommit att  framstå som företagets kärna och deras 

allra viktigaste tillgång.” (Salzer‐Mörling, Strannegård, 2002, s.151) 

Eftersom  ett  varumärke  betyder  så  mycket  för  dagens  företag  är  det  av  yttersta  vikt  att 

förstå hur man bygger ett varumärke, men också hur man underhåller och vidareutvecklar 

det  (Melin,  1999).  Randall  (1997) beskriver  att  ett  varumärke har  fyra primära  funktioner: 

skapa identitet, kortfattad summering, skapa säkerhet och addera värde. Han menar vidare 

att  alla  lyckade  varumärken  uppfyller  dessa  funktioner  även  om  de  fungerar  på  olika  sätt 

inom olika branscher. Melin (1999) menar att varumärkesuppbyggnad kan upplevas som en 

komplex process men att nyckeln till framgång är att arbeta på ett väl genomtänkt sätt, alltså 

att jobba efter en klar och uttänkt varumärkesstrategi. 

 

Trots att varumärket har en sådan stor betydelse finns det många företag runt om i världen 

som  någon  gång  förändrar  sitt  varumärke  på  ett  eller  annat  sätt.  Muzellec  och  Lambkin 

(2006)  talar  om begreppet  rebranding,  vilket  innebär  att  ett  företag byter  eller  skapar  ett 

nytt namn, uttryck, symbol, logotyp, design eller en kombination av dessa för sitt varumärke. 

Detta  för  att  kunna  påvisa  en  förändring  hos  varumärket  men  även  för  att  svara  på 

förändringar  från  marknaden  med  intentionen  att  försöka  hitta  och  utveckla  en  ny  och 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differentierad position hos sina interna och externa intressenter (Muzellec & Lambkin, 2006; 

Gotsi  &  Andriopoulos,  2007).  Gotsi  och  Andriopoulos  (2007)  menar  att  förändringar  i 

varumärken oftast innebär en stor kostnad och en förlust av flera eller alla associationer och 

värden  hos  det  gamla  varumärket.  Detta  är  något  som  kan  skapa  en  otydlighet  hos 

företagets  konsumenter  gällande  vad  varumärket  verkligen  står  för.  Författarna  förklarar 

vidare att företagets anställda är mycket viktiga i en ”rebranding”‐ process när det gäller att 

arbeta med att forma konsumenternas inställning till varumärket. 

 

Aaker  och  Joachimstahler  (2000a)  beskriver  att  ett  företag  kan  utgå  från  två  strategiska 

alternativ  när  de  väljer  varumärkesstrategi.  Den  första  strategin  benämns  som  det 

”Varumärkta  huset”  och  bygger  på  konceptet  att  företaget  bara  använder  sig  av  ett 

varumärke som företagsnamn. Inga andra varumärken finns i portföljen utan alla produkter 

och tjänster ligger under detta varumärke. Den andra strategin kallas ”Hus med varumärken” 

då företaget använder sig av ett varumärke som företagsnamn och olika varumärken för de 

olika  produkter  och  tjänster  man  erbjuder  för  de  olika  segmenten  och  smakerna  på 

marknaden.  Växjö  Energi  AB  har  idag  tre  stycken  varumärken;  Växjö  Energi,  VEAB  och  

Wexnet,  varav  det  sista  är  företagets  varumärke  för  alla  dess  bredbandstjänster.  Utifrån 

Aaker och Joachimstahlers teori kan Växjö Energi:s varumärkesstrategi ses som något rörig 

och leder oss då till frågan om företagets varumärkesstrategi är helt genomtänkt. 

 

Ett  företag  som  har  haft  problem  med  sin  varumärkesstrategi  är  en  av  Amerikas  största 

banker,  Bank  of  America,  som upplevde  ett  stort  problem då  de  stod  inför  en  betydande 

expansion utanför sin hemstat. Detta då deras varumärke inte alls hade samma kännedom i 

andra stater, något som företaget tidigare trott. En av  flera åtgärder som Bank of America 

vidtog var att addera den stats namn i varumärket som de skulle bedriva verksamhet i, vilket 

gav  följande  varumärkesnamn  ”Bank  of  America,  Texas”  och  ”Bank  of  America,  Arizona”. 

Denna åtgärd visade sig vara ett ödesdigert misstag och ledde till ännu mer förvirring bland 

konsumenterna, då de inte visste om detta var den gamla Bank of America eller om det var 

en nystartad lokal bank (Gregory, 1998). Dahlén och Lange (2003), Gregory (1998) och Melin 

(1999) beskriver alla vikten av att vara konsistent med sin marknadskommunikation, det vill 

säga  att  använda  en  tydlig  avsändare  och  att  inte  sprida  skilda  budskap  i 

marknadskommunikationen, som grundläggande  för att kunna bygga ett starkt varumärke. 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Gregory (1998) menar vidare att ju mer marknader förändras desto viktigare är det att vara 

konsistent  med  sin  kommunikation  av  varumärket  för  att  underlätta  igenkänningen  för 

kunderna.  Dahlén  och  Lange  (2003)  redogör  även  att  företag  som  är  otydliga  med 

användandet av sitt varumärke ofta har problem med att skapa trovärdighet.  

Greenwood (2009) menar att marknadsföra sig utan en klar varumärkesstrategi är kaotiskt, 

dyrt  och  är  egentligen  inte  mycket  mer  än  att  skrika  ut  vad  man  har  för  produkter  och 

tjänster. En konsument blir  idag  träffad med uppåt 5000 kommersiella budskap om dagen 

(Creamer & Klaassen, 2007). Detta anser Greenwood (2009) har lett till att kunderna idag har 

blivit  mer  eller  mindre  immuna  mot  meningslösa  reklambudskap  då  de  redan  är 

överbelastade.  Magnus  Eriksson,  marknadschef  på  Växjö  Energi,  berättar  att  de  idag 

använder sina två olika namn i kommunikationen, vilket han tror har lett till att dem har växt 

ifrån Växjö  Energi  och blivit mer  förknippade med VEAB.(Eriksson,  2009).  För  att  illustrera 

ovanstående  resonemang/problem  har  en modell  (Figur  2)  konstruerats  som  visar  på  hur 

Växjö Energi AB har haft flera olika avsändare i sin kommunikation under de senaste åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Växjö Energi:s kommunikation. Egen konstruktion. 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Eriksson fortsätter och menar att de har sladdat av vägen  lite  i sitt varumärkesarbete. Han 

känner att detta har skapat en otydlighet bland konsumenterna för om de gör affärer med 

VEAB eller Växjö Energi, då det  finns två olika avsändare (Eriksson, 2009). För att  illustrera 

detta  har  vi  konstruerat  en  modell  (Figur  3)  som  visar  på  hur  marknadschefen  internt 

upplever att varumärket har splittrats. 

 

 

 

 

Figur 3. Växjö Energi:s upplevda varumärkessplittring. Egen konstruktion 

 

När ett företag, medvetet eller omedvetet, har skapat två avsändare är det inte alltid lätt att 

veta vad de olika varumärkena representerar hos konsumenterna. Ett problem som VEAB:s 

marknadsavdelningen  står  inför  är  att  de  inte  vet  hur  företaget  uppfattas  av  allmänheten 

och sina konsumenter. Ser omgivningen VEAB och Växjö Energi som ett varumärke eller finns 

det  en  splittring  av  varumärket?  Vidare  frågar  vi  oss  hur  denna  splittring  har  uppkommit 

internt bland de anställda på företaget, vilket marknadschefen upplever. Marknadsavdelning 

vill  inom  en  snar  framtid  utforma  en  varumärkesstrategi  för  sina  varumärken  (Eriksson, 

2009)  och  för  att  kunna  utarbeta  denna  strategi  måste  de  få  en  förståelse  hur  denna 

splittring  uppstått  internt  samt  undersöka  hur  de  olika  varumärkena  uppfattas  av  deras 

omgivning. 

1.3 Problemformulering 

• Hur har splittringen av Växjö Energi AB:s varumärke uppkommit internt i företaget?  

• Hur uppfattas företagets varumärken bland allmänheten och deras konsumenter?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva en splittring av ett företags varumärke, samt skapa 

förståelse  för  hur  varumärken  splittras.  Avsikten  är  också  att  härigenom  skapa  ett 

hjälpmedel för företag som upplever sitt varumärke som splittrat. 

  

Växjö Energi AB 

Växjö Energi 

VEAB 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2. METOD 

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva hur vi har gått till väga för att genomföra vår studie. Vi 

kommer  att  argumentera  och  klargöra  för  de  val  vi  har  gjort  samt  hur  vi  samlat  in  vårt 

empiriska material. Avsnittet är uppdelat i två delar, en kvalitativ del och en kvantitativ del 

där varje del representerar varsin undersökning. 

 

2.1 Val av ämne 

Något vi upplever idag är att varumärken är ett företags viktigaste tillgång, eller i alla fall en 

av  de  viktigaste.  Vad  kan  då  vara  viktigare  än  att  som  företag  vårda  och  ta  hand  om  sitt 

varumärke?  Detta  har  gjort  att  vi  utvecklat  ett  stort  intresse  för  varumärken  då  området 

innehåller mycket  forskning  och  är  ett  hett  ämne  inom  företagsekonomin.  Efter  ett möte 

med  Växjö  Energi  AB:s  marknadschef  kunde  vi  utkristallisera  ett  litet  och  vad  vi  kan  se, 

nästintill  outforskat  område.  Detta  område  behandlar  vad  vi  vill  benämna  som 

varumärkessplittring,  fenomenet där ett varumärke blir  två. Vi vill med vår  forskning bidra 

med förståelse kring detta nya fenomen. 

2.2 Forskningsstrategi  

För att på bästa sätt uppnå vårt syfte har vi använt oss av två typer av undersökningar, en 

kvalitativ och en kvantitativ. Lindblad (1998) menar att olika metoder kompletterar varandra 

och  att  en  undersökning  kan  breddas  och  generera  mer  kunskap  om  kvalitativa  och 

kvantitativa metoder kombineras. Då området varumärkessplittring som vi avser att studera 

är relativt outforskat tror vi att denna ansats kan gynna oss för att kunna uppfylla vårt syfte 

på ett mer tillfredställande sätt.  

2.3 Kvalitativ undersökning 

En  kvalitativ  undersökning  används  då  man  som  forskare  vill  skapa  förståelse  för  ett 

fenomen och kunna presentera djupare insikter kring detta. Insamlingen av data baseras då 

snarare på ord än en kvantifiering av  siffror  (Thomas, 2004; Widerberg, 2002). De  resultat 

som genereras kan användas  för att bland annat  identifiera viktiga dimensioner och ge en 

fördjupad  kunskap  inom  ett  område  (Lindblad,  1998).  Avsikten  med  vår  kvalitativa 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undersökning  är  att  erhålla  en  förståelse  för  hur  en  splittring  av  ett  företags  varumärke 

uppstått och då anses denna typ av undersökning vara mest lämpad.  

 

Bryman  och  Bell  (2005)  menar  att  den  kvalitativa  undersökningen  skiljer  sig  från  den 

kvantitativa  i  form av  resultatens  generaliserbarhet. Där  den  kvalitativa metoden  inte  kan 

erbjuda  samma  möjligheter  till  att  generalisera  sina  resultat  utanför  den  situation  de 

producerades  ifrån.  Enligt  Lindblad  (1998)  kan  dock  resultaten  ge  en  ökad  förståelse,  ny 

kunskap och en fördjupad insikt som är baserade på genomtänkta tolkningar.  Avsikten med 

vår kvalitativa del av undersökningen är således inte att generalisera vårt resultat, utan att 

kunna bidra med ny kunskap och en ökad förståelse för just vårt problem. Bryman och Bell 

(2005)  menar  vidare  att  resultaten  utgör  underlag  för  att  kunna  förstå  liknande 

organisatoriska  fenomen, det  vill  säga  att  resultatet har  en  kompletterande  funktion. Vårt 

bidrag  kan  således  ses  som  kompletterande  till  varumärkesteorin,  då  det  behandlar 

varumärkessplittring som är ett nytt begrepp myntat av forskarna i denna undersökning.  

2.3.1 Urval 

Vi kommer i den kvalitativa undersökningen att använda oss utav ett icke sannolikhetsurval 

för  att  välja  ut  våra  intervjurespondenter.  Icke  sannolikhetsurval  anses  vara  det  mest 

förekommande  urvalet  inom  den  kvalitativa  forskningen,  då  kravet  på  reliabilitet  och 

validitet är mindre och möjligheten att kunna dra generaliserbara slutsatser minskar. Detta 

passar då vår kvalitativa studie väl då målet inte är att skapa generaliserbara slutsatser. Ett 

icke sannolikhetsurval  innebär att urvalet  inte tas ut på ett slumpmässigt sätt, det vill säga 

att vissa enheter har större sannolikhet att komma med i urvalet än andra. (Bryman & Bell, 

2005) 

 

Vi  har  vidare  valt  att  använda  oss  av  ett  så  kallat  strategiskt  urval,  bland  de  icke 

sannolikhetsurval  som  finns att  tillgå. Enligt Christensen m.fl.  (2001) är denna  typ av urval 

vanlig vid kvalitativa undersökningar där man som forskare är  intresserad av att erhålla en 

djupare förståelse för ett fenomen än att beskriva kvantiteter eller mängd. Strategiskt urval 

går till på så sätt att forskaren själv bedömer vilka personer från målpopulationen som skall 

ingå i urvalet (Christensen m.fl., 2001). 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Vi  har  i  vår  kvalitativa  undersökning  utgått  från  vår målpopulation,  de  anställda  på  Växjö 

Energi AB, och valde därifrån ut våra respondenter. Urvalet har gjorts av rapportens forskare 

i samråd med marknadschefen Magnus Eriksson, då han har kunskap om vilka personer som 

kan gynna undersökningen och bidra med värdefull  information till våra intervjuer. Dock är 

det  forskarna  som  tagit  det  slutgiltiga  beslutet  om  vilka  personer  som  skulle  medverka  i 

intervjuerna.  Vi  har  valt  respondenter  som  på  något  sätt  arbetar  aktivt med  varumärket, 

men  även  personer  som  är  företagets  ansikte  utåt  och  på  något  sätt  kan  påverka 

varumärket. Detta för att kunna ge en så bred och komplett bild som möjligt av varumärket 

och  hur  en  splittring  uppkommit.  Således  består  våra  intervjuer  utav  marknadschefen 

Magnus  Eriksson,  en  receptionist,  en  VD  assistent/receptionist,  två  personer  från 

kundcenter, en säljare samt en projektledare. 

2.3.2 Intervjuer 

För  att  samla  in  data  till  en  kvalitativ  forskning  är  intervjuer  en  av  de  mest  använda 

metoderna (Widerberg, 2002). Intervjun anses vara attraktiv tack vare det mått av flexibilitet 

som den kan erbjuda för forskaren (Bryman & Bell, 2005). Målet för och vid en intervju är att 

som intervjuare erhålla viss  information om hur respondenten beter sig och vilka attityder, 

värderingar,  normer  och  åsikter  denna  har.  Det  finns  två  huvudsakliga  inriktningar  för 

intervjuer:  strukturerade  och  kvalitativa  intervjuer  (o‐strukturerade).  Den  kvalitativa 

intervjuns  syfte  är  att  använda  sig  av  det  omedelbara  mötet  mellan  forskaren  och 

respondenten  och  den  unika  konversation  som  uppstår  mellan  dessa  parter  (Widerberg, 

2002). Detta  för att  kunna upptäcka och  identifiera egenskaper och karaktären hos något, 

exempelvis en respondents uppfattning om ett fenomen (Patel & Davidson, 2003). Patel och 

Davidson  (2003)  menar  vidare  att  den  kvalitativa  intervjun  har  en  låg  grad  av 

standardisering,  vilket  innebär  att  frågorna  som  ställs  låter  respondenten  svara med  egna 

ord  och  brukar  vara  baserad  på  teman  eller  vissa  område  som  skall  beröras  under  själva 

intervjun. Holme & Solvang (1997) förklarar att frågeställningen ofta är av mer generell art 

och  vikten  läggs  på  intervjupersonens  åsikter  kring  temat.  Den  kvalitativa  intervjun 

innefattar  två  typer  enligt  Bryman  och  Bell  (2005)  och  Christensen  m.fl.  (2001):  den 

ostrukturerade och den semistrukturerade intervjun, där skillnaden kan sägas utgöra graden 

av  struktur  i  själva  intervjun.  I  den  semistrukturerade  intervjun  har  intervjuaren  mer 

specifika teman som tillsammans utgör en  intervjuguide, som skall diskuteras.  Intervjuaren 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har  ändå  stor  frihet  att  ställa  frågor  i  den ordning  som passar  respondenten bäst  och har 

även vid behov möjlighet att utesluta eller ställa följdfrågor.  

 

Vi kommer i vår kvalitativa undersökning använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla 

in data då detta  sätt  ger oss  information om  respondentens  åsikter och  attityder. Då  vårt 

undersökningsområde är relativt komplext vill vi kunna utgå från vissa teman och frågor för 

att på så sätt erhålla värdefull  information. Vi ville även ha möjligheten att kunna utesluta 

vissa  frågor och att kunna ställa  följdfrågor  till våra respondenter då deras arbetsuppgifter 

kommer  att  variera  inom  företaget.  Detta  gör  att  vi  har  använt  oss  av  semistrukturerade 

intervjuer, vilket har passat vårt ändamål bäst.  Intervjuerna har varit av personlig karaktär 

vilket enligt Christensen m.fl.  (2001)  frambringar djupare och mer  innehållsrikt material än 

vid användning av exempelvis en enkät. Vidare är fördelarna även att man som intervjuare 

har en större kontroll över situationen, man kan visa material, ställa komplicerade frågor och 

följdfrågor vilket passar oss utmärkt. Nackdelarna är främst den höga kontaktkostnaden, risk 

för intervjuareffekt och att den ej är lämplig för känsliga frågor. Tack vare att Växjö Energi AB 

är beläget nära Växjö Universitet innebär inte kontaktkostnaden någon nackdel för oss och 

att  vi  inte  avser  att  ställa  känsliga  frågor  till  våra  respondenter,  kan  vi  se  att  fördelarna 

överväger nackdelarna i detta fall.  

2.3.3 Utformning av frågor  

Frågorna som bygger upp våra  intervjuguider, har utformats med två aspekter  i beaktning. 

Grad  av  standardisering  samt  grad  av  strukturering.  Standardisering  syftar  till  hur mycket 

ansvar för utformningen och ordningen på frågorna som lämnas till den som intervjuar och 

strukturering syftar till hur fritt respondenterna får svara, det vill säga exempelvis med fasta 

svarsalternativ eller öppna frågor (Patel & Davidson, 2003). I våra frågor har vi utgått ifrån en 

låg  grad  av  strukturering,  då  vi  vill  erhålla  respondenternas  egna  ord  och  tankar  om  ett 

fenomen och alla frågor är således av öppen karaktär. Dock menar Patel och Davidson (2003) 

att  även  öppna  frågor  kan  innehålla  lägre  grad  av  strukturering  där  det  endast  finns 

möjlighet att svara ja eller nej. Sådana frågor förekommer i vår intervjuguide i en begränsad 

omfattning.  En  intervju med  låg  grad av  standardisering  går  till  på  så  sätt  att  intervjuaren 

formulerar frågorna under intervjun och bestämmer i vilken ordning de skall komma (Patel & 

Davidson, 2003). Våra frågor var redan innan intervjun formulerade och utformade efter vår 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frågeställning, vilket ger oss en hög grad av standardisering. Valet att inte formulera frågorna 

under själva intervjun ansågs som det mest lämpade sättet, då vi annars kanske inte kunnat 

erhålla lika mycket värdefull information, på grund av att man som intervjuare kan glömma 

och  ignorera vissa områden omedvetet. Flera av våra  frågor  innehåller  följdfrågor  som vid 

respondentens  svar  avgör  vilka  frågor  som  efterföljande  skall  ställas.  Detta  gjorde  att 

intervjuaren styrde variationen och ordningen av  frågorna efter  respondentens svar, vilket 

gav oss en låg standardisering. Vidare kan vi då konstatera att graden av standardisering är 

en blandning mellan hög och låg.     

2.3.4 Genomförande 

Intervjuerna  är  genomförda  av  författarna  för  denna  undersökning  i  Växjö  Energi  AB:s 

lokaler  i Växjö, där vi  fick  tillträde  till ett mindre konferensrum onsdagen den 5 Maj 2009. 

Den  genomsnittliga  tiden  för  varje  intervju  var  cirka  20‐30  minuter  med  undantag  för 

intervjun  med  marknadschefen  som  tog  cirka  45  minuter,  detta  på  grund  av  dels  mer 

komplexa  men  även  fler  frågor.  Tiden  varierade  dock  mellan  varje  intervju  på  grund  av 

respondentens  svar,  då  en  del  gav  mer  utförligare  svar  än  andra.  Innan  varje  intervju 

presenterade  författarna  sig  själva,  att  de  kom  från  Växjö  Universitet, 

Marknadsföringsprogrammet  och  att  de  genomför  sitt  examensarbete.  Därefter 

presenterades rapportens inriktning och respondenterna hade då möjlighet att ställa frågor 

om de hade någon fundering innan intervjun började.  

 

Patel  och  Davidson  (2003)  förespråkar  att man  som  forskare  bör  kombinera  anteckningar 

med  en  ljudinspelning  vid  genomförandet  av  en  intervju.  Fördelen  med  att  använda 

inspelning  innebär  att  respondenternas  svar  registreras  på  ett  korrekt  sätt  och  risken  för 

missuppfattningar  minskar  drastiskt.  Vi  har  i  varje  intervju  använt  oss  utav  både 

anteckningar och  ljudinspelning  för att kunna säkerställa att  vi erhållit  korrekt  information 

och  att  vi  har  använt  citat  på  ett  korrekt  sätt.  Patel  och  Davidson  menar  vidare  att  vid 

ljudinspelning  krävs  tillstånd  hos  intervjupersonen.  Vi  har  därför  innan  varje  intervju 

genomförts  informerat  respondenten om  inspelningen  och  de  har  då  haft möjligheten  att 

motsäga sig en  inspelning av  intervjun, allt  för att  tillgodose  respondentens  integritet. Det 

var  ingen  av  respondenterna  som  motsade  sig  en  inspelning  och  därför  spelades  alla 

intervjuer in.  



 

‐ 12 ‐ 
 

‐ Kap 2. METOD ‐ 

2.3.5 Intervjuguide 

Vid genomförandet av en  semistrukturerad  intervju är en  intervjuguide av  största vikt och 

fungerar  som  forskarens  hjälpreda  vid  genomförandet  av  en  intervju  (Widerberg,  2002). 

Denna  skall  innehålla  de  teman  och  frågor  som  skall  behandlas  under  själva  intervjun 

(Christensen m.fl., 2001). Vi har utarbetat två olika  intervjuguider, då vi avser att diskutera 

frågeställningarna ur olika perspektiv, det vill säga dels mer strategiskt med marknadschefen 

och mer allmänt med företagets övriga respondenter. 

 

Vi har genomfört våra intervjuer utifrån våra intervjuguider (bilaga 1 och 2). Intervjuguiderna 

är  uppdelade  i  olika  delar  och  inleds med  en  rad  neutrala  frågor,  dels  för  att mjuka  upp 

respondenten men  även  för  att  skapa  en  relation  och  få  igång  en  konversation.  Därefter 

följer de områden som vi avser att behandla i vår undersökning det vill säga kommunikation, 

strategi samt varumärken och intervjun avslutas sedan på ett neutralt vis där respondenten 

ombeds ge några kommentarer eller  tillägg  som  inte  tagits upp under  själva  intervjun. Att 

utforma  sin  intervju  på  detta  sätt menar  Patel  och Davidson  (2003)  är  vanligt  och  ett  bra 

tillvägagångssätt. Vi har försökt att följa denna guide så långt som det varit möjligt att göra, 

dock  kan,  som  vi  nämnt  tidigare  ordningen  på  frågorna  skilja  och  följdfrågor  förekomma 

beroende på  respondentens  svar.  Syftet med vår  intervjuguide har  varit  just  en guide och 

inte ett frågeformulär och fungerat som ett hjälpmedel och ge struktur vid genomförandet 

av våra intervjuer. 

2.3.6 Intervjuareffekt 

Enligt Christensen m.fl.  (2001) finns det alltid en risk för  intervjuareffekt då man genomför 

en personlig  intervju. Detta innebär att  i den personliga kontakten mellan intervjuaren och 

respondenten kan det uppstå vissa fel eller missförstånd. Dessa missförstånd kan uppstå om 

vissa  frågor  ställs  med  olika  tonfall  eller  betoning,  men  även  icke‐verbala  signaler  kan 

påverka respondentens uppfattning och svar. Det finns även en risk för att respondenten vill 

vara  intervjuaren  till  lags  och  ge  svar  som  denne  tror  att  intervjuaren  vill  ha.  Patel  och 

Davidson  (2003) menar  dock  att  begreppet  intervjuareffekt  är mer  tillämpligt  i  kvantitativ 

forskning  än  i  kvalitativ,  då  det  är  mer  fokus  på  reliabilitet  och  att  kunna  generalisera 

resultatet. Vi tycker dock att denna punkt är väsentlig att beakta vid genomförandet av våra 

intervjuer,  då  vi  vill  erhålla  så  sanningsenliga  svar  som  möjligt.  För  att  minska 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intervjuareffekten och erhålla så sanningsenlig och korrekt information som möjligt har vi vid 

genomförandet  av  intervjuerna  låtit  samma  person  genomföra  intervjuerna  medans  den 

andra personen ansvarat för anteckningar och inspelningsutrustning. Detta gjorde att vi blev 

lugnare och säkrare i våra roller som intervjuare och antecknare och kunde på så sätt minska 

en eventuell intervjuareffekt.  

2.4 Kvantitativ undersökning 

En  kvantitativ  forskningsmetod  syftar  till  att  kvantifiera  data  till  mätbara  enheter,  ofta 

numeriska värden, detta genom att använda sig av en positivistisk kunskapsteori och genom 

det  naturvetenskapliga  synsättet  försöka  förklara  ett  fenomen  snarare  än  att  skapa 

förståelse  (Bryman  &  Bell,  2005).  Den  kvantitativa  metoden  lämpar  sig  då  väl  för  oss 

eftersom vi vill undersöka hur företagets varumärken uppfattas bland företagets kunder och 

allmänheten,  detta  för  att  hitta  skillnader  och  likheter.  Vid  val  av  en  kvantitativ  metod 

brukar  man  generellt  använda  sig  av  ett  deduktivt  tillvägagångssätt,  detta  innebär  att 

forskaren utgår från teorier för att skapa hypoteser, sedan samlas empiri in och analyseras. 

Efter det bekräftas eller falsifieras teorierna, teorierna blir alltså förklarade (Bryman & Bell, 

2005). Vi har  i vår kvantitativa studie utgått från detta deduktiva tillvägagångssätt då vi vill 

förklara den eventuella varumärkessplittringen genom teorier.  

 

Tvärsnittsdesign eller surveydesign som det också kallas innebär att man samlar in data från 

mer  än  ett  fall,  oftast  flera  fall  för  att  kunna  skapa  en  uppsättning  av  kvantifierbar  data.  

Data har som minst koppling till två variabler men flertalet brukar användas, dessa granskas 

sedan  noga  för  att  hitta mönster  och  samband.  Surveydesignens  tillvägagångssätt  är  ofta 

likställt  med  användning  av  enkäter  medans  tvärsnittsdesignen  är  förknippad  med 

användning av strukturerade  intervjuer  (Bryman & Bell, 2005). Då vi vill  samla  in en större 

mängd kvantifierbar data  för att hitta mönster  lämpar sig då surveydesignen väl med dess 

användning av enkäter för vår kvantitativa studie. 

2.4.1 Validitet 

Teoretisk validitet är ett mått för att mäta om ett begrepp verkligen mäter det begrepp som 

det är avsett att mäta. Det berör alltså huruvida en eller flera indikatorer mäter rätt begrepp. 

Validitetens främsta jobb är att granska om de slutsatser som har dragits av en undersökning 

hänger  ihop  eller  inte  (Bryman & Bell  2005).  Christensen m.fl.  (2001)  beskriver  att  om en 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kvantitativ  undersökning  ger  ett  resultat  som  motsvarar  det  verkliga  värdet  är 

undersökningen  fullständigt  valid,  forskningen  har  då  mätt  det  man  avsåg  att  mäta  med 

fullständig precision. Att nå fullständig precision kan vara svårt att göra  i vår undersökning 

på  grund  av  tidsramar  och  omfattningen  av  antalet  respondenter.  För  att  säkerställa  hög 

teoretisk validitet har vi lagt ner mycket energi på att utforma våra frågor för att se till att de 

verkligen  kommer  att mäta  det  vi  är  ute  efter.  Frågorna  har  dessutom  blivit  testade  i  en 

pilotstudie  för  att  se  att  respondenterna  eller  intervjuarna  inte  upplevde  några  problem 

under  besvarandet  eller  vid  tolkning  av  svaren.  Efter  genomförandet  av  pilotstudien 

justerades några frågor så att vi kunde säkerställa att det  inte kunde bli några problem vid 

besvarandet  och  vi  kunde  således  konstatera  att  enkäten  uppfyller  en  hög  validitet. 

Christensen  m.fl.  (2001)  påpekar  vidare  för  att  en  undersökning  skall  vara  valid  måste 

reliabiliteten vara mycket god, vilket vi har tagit hänsyn till och därför strävat mot att uppnå 

så hög reliabilitet som möjligt. 

2.4.2 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2005) beskriver att det vid kvantitativ forskning är viktigt att försöka uppnå 

en  hög  reliabilitet,  det  vill  säga  att  uppnå  en  hög  följdriktighet,  överensstämmelse  och 

pålitlighet hos ett mått på ett begrepp. Enkelt beskrivet är reliabiliteten det som avgör om 

resultaten blir det samma om undersökningen skulle göras en gång till eller om de har blivit 

påverkade  av  slumpen  eller  tillfälligheter.  Christensen  m.fl.  (2001)  förtydligar  detta  och 

redogör att en fullständigt reliabel undersökning inte har några slumpmässiga fel. Vidare tar 

Bryman och Bell (2005) upp tre viktiga faktorer som påverkar reliabiliteten: 

 

Stabilitet 

Detta  innebär  hur  stabilt  ett  svar  är  över  tiden,  om  en  grupp  respondenter  fick  svara  på 

samma fråga vid en senare tidpunkt skall inte svaret skilja märkvärdigt mycket. Då vi gör en 

surveryundersökning kan det bli svårt för oss att bedöma svarens stabilitet över tiden, dock 

är  inte  stabiliteten  av  större  vikt  vid  denna  undersökning  då  vi  med  vår  kvantitativa 

undersökning vill undersöka allmänheten och konsumenternas uppfattning om varumärkena 

i nuläget. 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Intern reliabilitet 

Den  interna  reliabiliteten  berör  hur  pålitliga  skalor  och  index  är.  Även  följdriktigheten  på 

skalorna är av vikt, det vill  säga hur  respondentens svar/poäng relaterar  till  svar/poäng på 

andra indikatorer. Med detta i åtanke har vi bara använt oss av en skalfråga i enkäten, det 

vill  säga  ”Hur  väl  tycker  ni  Växjö  Energi/VEAB  överensstämmer  med  följande?  Service, 

Miljövänlighet, Trygghet” På en skala från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 

Vi  har  även  försökt  att  göra  den  så  enkel  som möjligt  genom  att  använda  en  femgradig 

likertskala för att uppnå hög intern reliabilitet. 

 

Interbedömarreliabilitet 

Denna  faktor  behandlar  subjektiva  bedömningar,  exempelvis  när  flera  olika  forskare  skall 

översätta  tolkningar  till  kategorier  blir  det  ofta  skillnad  i  svaren.  För  att  uppnå  hög 

internbedömarreliabilitet och utesluta subjektiva bedömningar har vi bara använt oss av en 

öppen  fråga  i  enkäten,  då  öppna  frågor  ofta  bidrar  till  subjektiva  bedömningar.  I  frågan 

ombeds respondenten att beskriva vad de förknippar med varumärket. För att undvika olika 

tolkningar  skrevs  alla  förknippade  ord  ner  och  tolkades  och  kodades  tillsammans  av 

forskarna. 

 

För att  ta  ställning  till  rapportens validitet och  reliabilitets  kvalitet har  vi  systematiskt  gått 

igenom  tänkbara  felkällor  under  forskningsprocessen.  Vi  har  även  försökt  att  väga  in 

summan  av  eventuella  fel  för  att  skapa  en  så  pålitlig  och  sanningsenlig  bild  som möjligt, 

Christensen  m.fl.  (2001)  menar  att  detta  är  av  yttersta  vikt  för  att  en  rapport  skall  bli 

användbar. 

2.4.3 Enkäter 

Ett huvudsakligt instrument för att samla in data till en undersökning är enkäter. De består 

av en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor, respondenterna får då själva fylla 

i  eller besvara  frågorna  som  forskaren har  skapat  (Bryman & Bell,  2005; Christensen m.fl., 

2001).  De  flesta  enkäter  skickas  till  respondenterna  per  post  eller  sköts  elektroniskt  på 

internet.  Men  även  enkäter  ”på  stan”  förekommer,  det  vill  säga  påstana  enkäter,  vilket 

innebär  att  forskaren  ber människor  på  stan  att  svara  på  frågor  (Christensen m.fl.,  2001). 

Som  tidigare  nämnt  passar  enkäter  bra  in  i  vår  undersökning  då  vi  vill  samla  in  en  större 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mängd  kvantifierbar  data  på  kortare  tid.  I  undersökningen  har  vi  valt  att  använda  oss  av 

påstana  enkäter,  där  vi  på  olika  ställen  runt  om  i  Växjö  har  bett  folk  att  svara  på  våra 

enkäter. Detta  för  att  få  ett  så brett urval  som möjligt,  då en  gruppenkät  skulle  kunna bli 

väldigt  skev  vid  val  av  fel  målgrupp  och  en  webbenkät  bara  skulle  vända  sig  till  aktiva 

konsumenter.  Dessa  konsumenter  som  besöker  Växjö  Energi:s  hemsida  har  troligtvis  mer 

kunskap om företaget än den genomsnittliga kunden och skulle därmed ge oss en skev bild 

av kundernas uppfattning. 

2.4.3.1 Fördelar och nackdelar med enkäter 

De främsta fördelarna med att använda en enkät beskriver Bryman och Bell (2005) som att 

de går snabbt att administrera samt att  frågorna  inte  får någon variation. Detta gjorde att 

enkäter passar oss väl då vi har ett mindre antal veckor tillgängliga åt forskningen och att vi 

enkelt kunde sammanställa och  jämföra svaren. Bryman och Bell beskriver även de största 

nackdelarna med användning av enkäter, bland annat att enkäter utesluter möjligheten att 

hjälpa respondenten förstå frågan, respondenten kan se hela enkäten, uppföljningsfrågor är 

uteslutna,  svårt  att  ställa  många  frågor  och  att  enkäter  medför  större  bortfall.  Vi 

utvärderade noga nackdelarna och insåg att flertalet av dessa nackdelar  inte skulle komma 

att  påverka  undersökningen.  Då  vi  har  använts  oss  av  intervjuadministrerade  påstana 

enkäter  kommer  frågorna  besvaras med  forskarna  närvarande  vilket  innebär  att  vi  enkelt 

kunde  hjälpa  till  vid  problem  med  tolkning  av  frågor.  Dessutom  fyllde  forskarna  själva  i 

svaren så respondenten hade inte möjlighet att se hela enkäten från början, då vi misstänker 

att  respondenterna  som  inte  känner  till  VEAB  respektive  Växjö  Energi  läser  igenom 

resterande frågor och på fråga sex då förstår att det är ett företag och därmed förändrar sitt 

svar  på  fråga  ett,  ”känner  ni  till  Växjö  Energi”.  Vi  är  inte  heller  ute  efter  så  mycket 

information  från varje  respondent  vilket har  gjort  att  vi  kunde hålla enkäten kort utan att 

den  blev  påverkad  negativt.  Vi  har  även  genomfört  en  pilotstudie  och  testat  våra  frågor 

innan  vi  genomförde  den  fullständiga  undersökningen  och  omfattade  tio  respondenter. 

Detta  genomfördes  för  att  förändra  de  frågor  som  respondenterna  hade  svårt  att  förstå, 

samt att hitta eventuella uppföljningsfrågorna som skulle kunna vara av vikt. Problemet med 

ett stort bortfall vid enkätundersökningar tog vi  i beräkning och dedikerade ordentligt med 

tid för undersökningen, så vi skulle hinna genomföra alla enkäter även om svarsviljan skulle 

visa sig vara låg. 



 

‐ 17 ‐ 
 

‐ Kap 2. METOD ‐ 

2.4.3.2 Utformning av enkäten 

Forskarna  har  skapat  två  stycken  enkäter,  se  bilaga  3  och  4,  varvid  den  första  behandlar 

Växjö  Energi  medans  den  andra  enkäten  handlar  om  VEAB.  Enkäterna  är  identiska  i  sin 

utformning förutom att namnet har bytts ut, för att svaren skall kunna jämföras direkt mot 

varandra.  Varje  respondent  fick  således  svara  på  en  enkät,  detta  för  att  kunna  se  om 

konsumenterna  uppfattar  de  olika  varumärkena  på  skilda  sätt.  Genom  att  använda  två 

enkäter har forskarna kunnat intervjua kunder och kontrollerat deras uppfattning om Växjö 

Energi respektive VEAB. Forskarna fick således svar på hur allmänheten och konsumenterna 

uppfattade varumärkena, vilket gjorde att vi då kunde jämföra uppfattningen mellan de två 

varumärkena. 

 

Vi har varit noga med utformningen av enkäten för att underlätta för respondenten, något 

som Bryman och Bell  (2005) påpekar är av högsta vikt. Christensen m.fl.  (2001) menar att 

det är viktigt att hela tiden utgå från syftet med enkäten vid utformningen av frågorna, för 

att  inte få med onödiga frågor. Vi har därför  lagt ner mycket tid på utformningen och hela 

tiden utgått från vår frågeställning. Med detta i åtanke har vi noga övervägt varje fråga och 

sett till att den är relevant för undersökningen. Undantag här är frågorna om respondentens 

kön och ålder då vi vill  kunna visa att vi har undersökt en blandad demografisk grupp och 

således  stärka  forskningens  reliabilitet.  Anledningen  till  användningen  av  fråga  åtta,  som 

visar var respondenten är bosatt, är att vi ville kunna styrka resultatet genom att påvisa att 

de flesta respondenter var bosatta i Växjö, då detta är Växjö Energi:s främsta kundsegment. 

 

Frågorna  tre  och  fyra  kan  vid  en  snabb  översikt  te  sig  lika.  Dock  är  fråga  tre  av  öppen 

karaktär då vi ville se vad respondenterna själva förknippade Växjö Energi respektive VEAB 

med, alltså en öppen  ickeledande  fråga. Fråga  fyra hade däremot  fasta svarsalternativ och 

var således av icke‐öppen karaktär, där respondenten fick ta ställning till om de förknippade 

företagets namn med var och en av de  tre olika kategorierna. Detta gjordes  för att  se om 

Växjö  Energi  respektive  VEAB  var  mer  förknippat  med  en  speciell  kategori  än  en  annan. 

Fråga fyra kan anses vara delvis ledande, vilket också var syftet med frågan, då vi i fråga tre 

lät respondenterna svara fritt och erhöll respondentens spontana associationer. 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Bryman och Bell (2005) nämner några viktiga punkter att tänka på, som vi i vår utformning 

av  enkäten  tagit  i  särskild  beaktning.  Framförallt  har  vi  tänkt  på  att  inte  ställa  för många 

frågor då detta  kan  leda  till  att  respondenten blir  uttråkad och  svarsviljan minskar. Vi  har 

även  försökt  att  göra  frågorna  så  enkla  som möjligt  för  att  underlätta  och  säkerställa  att 

respondenten förstår och därmed svarar på rätt fråga. Något annat vi har tagit hänsyn till är 

att se upp för ledande eller dubbla frågor. 

 

När utformningen av enkäten var klar genomfördes som tidigare nämnt en pilotstudie och 

gick efter denna igenom enkäten och förändrade några frågor. Bland annat märkte vi att det 

fanns  respondenter  som  inte  hade  någon  uppfattning  om  företagets  kärnvärden  varvid  vi 

adderade  alternativet  ”Vet  ej”  i  fråga  fem,  för  att  göra  alternativen  helt  ömsesidigt 

uteslutande. Vi ändrade även upplägget av fråga fyra för att underlätta för respondenten. 

2.4.4 Genomförande 

Enkätundersökningen skedde på två olika ställen runt Växjö, i Teleborg och Samarkand. Vid 

varje plats utfrågades 50  respondenter,  varav 25  fick  svara på enkät 1 och 25 på enkät 2. 

Detta  för att  säkerställa att det  inte bara  skulle bli en  specifik målgrupp som svarade, och 

därmed generera ett skevt resultat. Vi har valt att genomföra hälften av enkätintervjuerna 

på  en  söndag  och  resterande  en  måndag,  då  vi  ville  säkerställa  variation  bland 

respondenterna. Vi valde att utföra studien i mindre stressade miljöer för att respondenten 

inte skall känna sig pressad att svara snabbt, utan respondenten skall ha möjlighet att tänka 

igenom sitt svar och ge sin riktiga åsikt. Detta för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt. 

Problemet med ett stort bortfall vid enkätundersökningar tog vi i beräkning och dedikerade 

ordentligt med  tid  för undersökningen,  så vi  skulle hinna genomföra alla enkäter även om 

svarsviljan skulle visa sig vara låg. Dock visade sig inte detta problem vara så stort då ca 30 

respondenter inte ville svara. Detta påverkade inte undersökningen märkvärt då vi valde ut 

nya respondenter för att erhålla den totala mängden respondenter som vi ville uppnå, vilket 

var 100 stycken.  

 

Som  tidigare  nämnt  användes  så  kallade  påstana  intervjuadministrerade  enkäter  där 

forskaren  själv  ställde  frågorna  och  fyllde  i  svaren,  detta  var  av  särskild  vikt  vid  fråga  tre, 

”Vad förknippar ni med Växjö Energi?”, för att svaret verkligen skulle spegla respondentens 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egen uppfattning och  inte bli påverkad på grund av att Växjö Energis produkter benämns  i 

fråga fyra och deras kärnvärden i fråga fem. Fråga sex, ”Vet ni om Växjö Energi och VEAB är 

samma  företag  eller  två  olika  företag?”,  har  forskarna  valt  att  lägga  sist  av  alla  frågor 

berörande företaget då vi inte ville att respondenten skall tänka på företaget på något annat 

sätt  än  det  vi  själva  valt,  beroende på om det  är  enkät  1  eller  enkät  2.  Även denna  fråga 

bidrog till valet av påstana intervjuadministrerade enkäter då vi  inte ville att respondenten 

skulle  få  en  möjlighet  att  se  de  båda  varumärksnamnen  tillsammans,  då  detta  kunde  ha 

påverkat respondentens svar. 

2.4.5 Urval 

I  den  kvantitativa  studien  har  vi  använt  oss  av  ett  bekvämlighetsurval.  Bryman  och  Bell 

(2005) beskriver att detta är det mest genomförbara urvalet av praktiska anledningar och vid 

användandet  av  icke‐sannolikhetsurval  är  det  därför  vanligast  att  använda  urvalet  inom 

ekonomi  och  managementforskning.  Detta  har  inneburit  att  vi  har  intervjuat  de 

respondenter  som  fanns  tillgängliga.  Vid  användning  av  ett  bekvämlighetsurval  nämner 

Bryman och Bell (2005) att det kan bli svårt att generalisera resultatet till hela målgruppen. 

Detta eftersom målpopulationen, personer boende i Växjö, består av cirka 80 000 invånare 

(NE, 2008) hade forskarna vid användning av ett sannolikhetsurval behövt göra ett urval på 

minst 1000 personer  för att uppnå en godtagbar genrealiserbarhet  (Bryman & Bell, 2005). 

Med den tidsram, tio veckor, som forskarna hade till förfogande till hela projektet, ansåg vi 

att det inte var möjligt att göra ett så pass stort urval som skulle möjliggjort generaliserbara 

resultat. Vi  försökte så  långt som möjligt  få en stor spridning bland våra respondenter och 

nedan  kan  denna  fördelning  utläsas  utifrån  variablerna  ålder  och  kön.  Vi  kan  se  att 

spridningen av ålder är relativt jämnt fördelat och under kön är det en liten övervägande del 

för män. 

Ålder  Kön 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3. TEORI 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi avser att använda i vår forskning och 

funnit värdefulla för oss. Teorin är utvald efter vår forskningsfråga och kommer att behandla 

området varumärken med fördjupade delar inom bland annat image och identitet, strategi, 

rebranding,  hierarkier  och  kommunikation.  Då  begreppet  varumärkessplittring  inte  ännu 

existerar  i  litteraturen,  har  vi  med  hjälp  av  andra  teorier  inom  varumärken  och 

kommunikation försökt att komma åt detta fenomen.  

 

3.1 Varumärken 

”Brands are viewed as the major enduring asset of a company, outlasting 

the company´s specific products and facilities.”  (Kotler, 2008, s. 521) 

Salzer‐Mörling och Strannegård (2002), Kotler (2008) och Melin (1999) talar alla om vikten av 

att  ha  ett  starkt  varumärke  och  menar  vidare  att  varumärket  har  blivit  ett  företags  allra 

viktigaste tillgång. Grönroos (2007) menar att ett starkt varumärke och en god image är av 

största  vikt  för  företag. Har  företaget en god  image  i  kundernas ögon har  konsumenterna 

lättare att  förlåta och glömma mindre misstag. Om misstag  förekommer  frekvent kommer 

med all  sannolikhet  imagen  att  påverkas  negativt  och  varje misstag  kommer då,  litet  som 

stort, troligtvis göras större än vad det egentligen var. Melin (1999) menar att eftersom ett 

varumärke betyder så mycket  för dagens  företag är det av yttersta vikt att  förstå hur man 

bygger ett varumärke, men även hur man underhåller och vidareutvecklar det.  

 

Alla talar om varumärken, men vad är egentligen ett varumärke? Ries och Ries (1999) menar 

att  konsumenten  inte  gör  någon  skillnad  på  ett  företag  eller  ett  produktnamn  och  ett 

varumärkesnamn.  Marknadsförare  har  många  olika  benämningar  på  företagsnamn, 

varumärkesnamn,  divisionsnamn,  för  att  inte  nämna  dottervarumärken,  flankerande 

varumärken och megavarumärken. Konsumenter  tänker  inte  i  dessa  termer och då de  ser 

eller  kommer  i  kontakt  med  ett  varumärke  försvinner  troligtvis  alla  dessa  benämningar. 

Föreställ  dig  en  konsument  som  säger  till  sin  kompis,  ”Vad  tycker  du  om  det  där  nya 

flankerande  varumärket?”  Kompisen  svarar,  ”Nja  det  känns  inte  så  fräscht,  jag  håller mig 

hellre  till  megavarumärken  och  dottervarumärken.  Enligt  Ries  och  Ries  (1999)  talar  inte 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konsumenter på detta sätt och de tänker inte heller så. Gertrude Stein citerad i Ries och Ries 

(1999, s. 5) menar att: ”ett varumärke är ett varumärke är ett varumärke.” Ett varumärke är 

inget mer än ett ord i tankarna, dock kan det vara ett väldigt speciellt ord.  

 

Keller  (2008)  använder  i  sin  bok  ”Strategic  Brand  Management”  American  Marketing 

Associations (AMA) beteckning på vad som är ett varumärke:  

”A  brand  is  a  name,  term,  sign,  symbol,  or  design,  or  a  combination  of 

them, intended to identify the goods and services of one seller or group of 

sellers and to differentiate them from those of competition.” (Keller, 2008, 

s. 2) 

Keller (2008) menar vidare, rent tekniskt, att när en marknadsförare skapat antingen ett nytt 

namn, logotyp eller symbol, har denne faktiskt skapat ett varumärke.  

3.2 Varumärkets Identitet och Image 

”A brand is nothing more‐or less‐ than people´s percepions about a product 

or company. The closer those perceptions are to what the company intends 

them  to  be,  the  stronger  the  brand.  And  because  strong  brands  deliver 

strong  top‐line  growth,  customer  loyalty,  and  shareholder  value,  every 

company needs to ensure that customers perceive its brands in the way the 

company intends.” (Barron, 2003, s. 36) 

För att reda ut skillnaden mellan begreppen identitet och image, kan man enkelt säga att de 

är  varandras motsatser.  Enligt Grönroos  (2007)  och Melin  (1999)  är  varumärkets  identitet 

vad  företaget  själva  vill  stå  för medans  image  är  hur  organisationens  och  dess  produkter 

uppfattas  av människor  utanför  företaget,  det  vill  säga  företagets  externa  intressenter.  Vi 

kommer  nedan  ge  en  mer  utförligare  beskrivning  av  dessa  begrepp  och  utveckla 

resonemanget ytterligare. 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3.2.1 Identitet  

Enligt  Aaker  (2002)  kan  varumärkesidentiteten  sägas  vara  en  unik  sammansättning  av 

associationer som är kopplade till varumärket och skall förse organisationen med en riktning, 

ett  syfte  och  en  mening  för  sitt  varumärke.  Aaker  (2002)  menar  vidare  att  dessa 

associationer  representerar  vad  varumärket  står  för  och  vad  organisationen  lovar 

konsumenterna. Identiteten skall således hjälpa till att skapa en relation mellan varumärket 

och  konsumenterna  genom att  frambringa ett  visst mervärde  som  inkluderar  funktionella, 

emotionella och självuttryckande fördelar.  

 

Salzer‐Mörling och Strannegård (2002) menar att företaget försöker styra sin identitet med 

hjälp  av  visuella  uttryck  som  till  exempel  sitt  namn,  logotyp,  design  och 

marknadskommunikation.  Identitetens  uppgift  blir  då  att  förmedla  företagets  kärnvärden, 

det vill säga de värden som skall skilja företaget från sina konkurrenter men samtidigt skapa 

mervärde  för  sina  konsumenter.  Kärnvärdena  skall  således  vara  lätta  att  kommunicera  till 

företagets  konsumenter  och  svåra  att  imitera  för  konkurrenterna.  Grönroos  (2007)  och 

Melin (1999) menar att grunden i begreppet identitet är, som tidigare nämnt, vad företaget 

står för och hur det vill uppfattas av omvärlden. Ett exempel är bilföretaget Volvo som har 

byggt upp en identitet som kretsar kring kärnvärdet säkerhet, ett annat är datortillverkaren 

Apple  som  försöker  sända  ut  en  identitet  som  till  stora  delar  bygger  på  innovation  och 

design (Keller, 2008).  

 

Keller  (2008)  och  King  och  Grace  (2008)  belyser  vikten  av  vad  de  benämner  ”internal 

branding”, alltså intern marknadsföring och menar att det är av yttersta vikt att alla anställda 

i  ett  företag  är  ordentligt  sammanbundna  med  varumärket  och  vet  vad  det  står  för  och 

representerar.  Vidare  menar  Keller  (2008)  att  intern  marknadsföring  är  en  kritisk 

managementfråga och att det är avgörande att de anställda ständigt har en uppdaterad bild 

och en djup förståelse för varumärket. De flesta anställda på ett företag kommer dagligen i 

kontakt med sina kunder antingen direkt eller indirekt och de anställda har då en avgörande 

roll att kunna påverka varumärket, både i positiv och i negativ riktning. Det är då avgörande 

att  alla  anställdas  handlingar  och  ord  skall  vara  så  konsistenta  som  möjligt  och  att  man 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kommunicerar  en  enad  bild  av  företaget  för  att  kunna  stärka  och  stötta  varumärkets 

identitet.  Företag behöver  ständigt ägna sig åt att upprätthålla en ständig dialog med sina 

anställda och involvera de anställda i denna process. Flera företag använder sig idag av olika 

aktiviteter  för  att  jobba  med  intern  marknadsföring  som  till  exempel  intranät, 

personaltidningar men även events och projekt (Keller, 2008). King och Grace (2008) menar 

att  utan  denna  kunskap  om  varumärket  får  de  anställda  svårt,  om  nästan  omöjligt,  att 

omvandla dessa visioner om varumärket till något konsumenterna kan uppleva.  

3.2.2 Image  

Melin  (1999)  menar  att  image  och  positionering  är  närbesläktade  begrepp  inom 

varumärkesteorin,  dock  belyser  han  skillnaden  mellan  begreppen.  Det  är  helt  rimligt  att 

prata  om  ett  varumärkes  image  utan  att  relatera  denna  till  andra  varumärken.  Detta  är 

något man inte kan göra när man talar om ett varumärkes position, då man måste förhålla 

sig till de andra varumärkena som befinner sig på samma marknad och har som uppgift att 

fungera  som  referenspunkter.  Vi  finner  det  nödvändigt  att  förtydliga  detta  förhållande 

mellan dessa två begrepp då de har en tendens att flyta samman. Vårt fokus är således på 

ett varumärkes image och inte dess position relaterat till andra varumärken.  

 

Ett varumärkes image innebär hur konsumenterna och de externa intressenterna uppfattar 

varumärket  (Grönroos,  2007;  Melin,  1999).  Keller  (2008)  förtydligar  detta  ytterligare  och 

säger att imagen är de associationer som konsumenterna har om varumärket.  

"Identity  materials  are  important  in  helping  customers  and  employees 

recognize a company quickly and easily. But these symbols are at best only 

signposts that point to the true image of a company ‐ an image that people 

develop mainly  from their own real experiences with the company and  its 

products or services." (Grahame R. Dowling citerad i Landry, 1997, s. 12) 

Salzer‐Mörling och Strannegård (2002) menar att konsumenter idag inte agerar som passiva 

mottagare av företagens uttryck utan skapar egna referenser och slutsatser. Det vill säga att 

hur konsumenterna uppfattar ett varumärke ligger delvis bortom företagets kontroll. 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Konsumenter kan forma sina associationer av ett varumärke på flera olika sätt bortsett från 

de marknadskommunikativa åtgärder som ett företag genomför. Dessa andra sätt kan vara 

från  egna  upplevelser  utav  företaget,  dess  produkter  och  tjänster,  information  från 

mediekällor,  word‐of‐mouth  men  även  från  egna  antaganden  som  konsumenter  gör 

angående  varumärket.  Marknadsförare  måste  vara  medvetna  om  hur  dessa  saker  kan 

påverka  varumärkets  image  och  hur  de  på  bästa  sätt  kan  utforma  sin 

marknadskommunikativa strategi för att undvika detta. (Keller, 2008)  

 

Varumärkesinnehavaren  strävar  efter  att  dess  image  skall  vara  en  spegelbild  utav  sin 

identitet,  alltså  att  konsumenternas  uppfattningar  i  så  stor  utsträckning  som möjligt  skall 

överensstämma med  vad  varumärket  står  för  (Melin,  1999).  Barron  (2003) menar  att  när 

denna  överensstämmelse  är  så  optimal  som  möjligt  kan  man  säga  att 

varumärkesinnehavaren lyckats bygga upp ett starkt varumärke. Melin (1999) betonar vikten 

av att som företag ha en bra uppfattning om sin image för att veta hur och var de skall lägga 

ner resurser på varumärkesuppbyggande åtgärder.  

3.3 Rebranding – Förändring av varumärket 

Ett vanligt förekommande fenomen för företag runt om i världen är begreppet rebranding. 

Detta  innebär  att  ett  företag  byter  eller  skapar  ett  nytt  namn,  uttryck,  symbol,  logotyp, 

design eller en kombination av dessa  för  sitt  varumärke med  intentionen att  försöka hitta 

och  utveckla  en  ny  och  differentierad  position  hos  sina  interna  och  externa  intressenter. 

(Muzellec & Lambkin, 2006) 

 

Muzellec  och  Lambkin  (2006)  och  Gotsi  och  Andriopoulos  (2007)  menar  att  förnya  och 

ompositionera  sitt  varumärke  genom  att  göra  vissa  förändringar  av  varumärkets  identitet 

och marknadsestetik, kan ses som en nödvändig uppgift för ett varumärke. Detta för att dels 

kunna  påvisa  en  förändring  hos  varumärket  men  även  för  att  svara  på  förändringar  från 

marknaden. Att bygga upp ett  starkt  varumärke  innebär dock  stora  investeringar och hårt 

jobb under en lång tid och att genomföra dessa förändringar av sitt varumärke innebär i sin 

tur  en  förlust  av  flera  eller  rent  av  alla  de  associationer  och  värden  som  det  gamla 

varumärket  stod  för.  Gotsi  och  Andriopoulos  (2007)  menar  vidare  att  detta  medför  att 

imagen hos  företagets  intressenter  troligtvis  förändras,  vilket  kan  skapa  en  otydlighet  hos 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dem vad varumärket egentligen står för. Den image som existerar är inte endast formad av 

marknadskommunikation  utan  även  av  informella  signaler  och  påvisar  att  de  anställda  är 

oerhört viktiga i arbetet med att forma konsumenternas inställningar till varumärket. Detta 

innebär att förändringar i varumärket även måste vara riktade till de anställda på företaget 

så alla vet hur de skall förhålla sig till det nya varumärket. För att en förändring i varumärket 

således  skall  lyckas måste både de anställda och konsumenterna och acceptera och  förstå 

behovet av att förändra sig. 

 

Själva namnet är det viktigaste av alla element hos varumärket och det är också det svåraste 

att  förändra.  Trots  detta  kan  ett  företag  byta  namn  eller  använda  sig  av  initialer  för  att 

påvisa  en  förändring.  Ett  exempel  är  snabbmatskedjan  Kentucky  Fried  Chicken  som  ville 

erhålla en mer hälsosammare image och bytte ut sitt fulla namn mot förkortningen KFC. De 

förändrade även  i samband med detta sin  logotyp och  inkorporerade en bild av företagets 

grundare för att visa på sin tradition men även för att modernisera sig. (Keller, 2008) 

 

Två variabler att ta hänsyn till är hur stora förändringarna i företagets positionering och dess 

marknadsestetik  är. Utifrån dessa  variabler har Muzellec och  Lambkin  (2006) utarbetat en 

modell  som visar  vilken  typ  av  förändring  som  företaget har  genomfört,  för  att  på  så  sätt 

göra det  lättare  att  identifiera  fenomenet  ”rebranding”. De diskuterar  vidare om  två olika 

typer av rebranding, ”evolutionary” och ”revolutionary” rebranding, vilket vi fortsättningsvis 

har valt att benämna som evolutionär och revolutionär förändring. 

3.3.1 Evolutionär förändring 

En Evolutionär förändring innebär en mindre förändring i företagets positionering och/eller 

marknadsestetik, som är såpass liten att den kan vara svår för intressenterna att upptäcka. 

Ett  exempel  är  Visa  International,  som  nyligen  moderniserade  sin  logotyp,  för  att  ge 

företaget  en  fräschare  och mer modern  känsla.  Författarna menar  att  alla  företag  någon 

gång går igenom denna sorts av förändringar under sin livstid. (Muzellec & Lambkin, 2006) 

3.3.2 Revolutionär förändring 

Revolutionär  förändring  innebär  en  mer  radikal  och  synlig  förändring  i  företagets 

positionering och/eller marknadsestetik. Ett namnbyte är det vanligaste kännetecknet på en 

revolutionär förändring. (Muzellec & Lambkin, 2006) 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Figur 4. Rebranding. Författarnas översättning, Muzellec och Lambkin (2006), s. 805 

3.4 Varumärkesstrategi 

Keller  (2008)  redogör  för  grunderna  till  en  varumärkesstrategi  och  beskriver  att  det 

involverar  både  design  och  implementering  av  en  marknadsplan  för  att  skapa,  mäta  och 

hantera  varumärkeskapitalet.  Han  menar  vidare  att  varumärkesstrategin  är  kritisk  för  ett 

företag  då  det  är  den  som  kan  hjälpa  företagets  kunder  att  förstå  dess  produkter  och 

tjänster, samtidigt som den hjälper till att sortera dessa i kundernas tanke. Keller fortsätter 

sitt  resonemang  kring  varumärkesstrategin  och  beskriver  att  det  är  den  som  berättar  för 

marknadsföraren  vilket  varumärke,  logotyp  eller  symbol  företaget  skall  använda  på  sina 

produkter.  Keller  påpekar  noga  att  det  inte  finns  en  varumärkesstrategi  som  passar  alla 

företag eller alla produkter, utan menar att den alltid är unik för varje företag och varumärke 

och dess specifika situation. 

 

 

 

 

Förändring i Marknadsestetiken 

Förändring i 

Positioneringen 

Stora 

förändringar 

Små 

förä

ndrin

gar 

”Revolutionär förändring” 

”Evolutionär förändring” 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Wise och Zednickova (2009, s. 5) definierar varumärkesstrategi; 

“Brand strategy. Long‐term plan for the brand including a determination of 

key audiences and an understanding of what those audiences need to know 

about the brand and experience.” 

Shuster  (2007)  beskriver  också  att  varumärkesstrategin  behöver  vara  långsiktig  och  skall 

utföras över flera år, han talar vidare om att det är en pågående process och  inget som är 

klart  från  början  då marknader  och  kunders  behov  ständigt  förändras.  Därefter  beskriver 

Shuster (2007) även betydelsen av att noggrant övervaka strategin och utvärdera den med 

jämna mellanrum. 

3.4.1 Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin som är en del av varumärkesstrategin beskriver hur företaget skall 

kommunicera  ut  varumärket  till  sina  intressenter  (Melin,  1999).  Ind  (1997)  beskriver  i  sin 

bok, The Corporate Brand, att en kommunikationsstrategi alltid skall vara en unik reflektion 

av organisationen, den kännetecknas av hög kontinuitet och strategin skall vara väldigt tydlig 

för  hela  organisationen.  Ind  (1997) menar  vidare  att  en  klar  strategi  kommer  från  att  ett 

företag vet vad de vill  att  sitt  varumärke skall  representera och hur de vill  att det  skall bli 

uppfattade av sina  intressenter. Det är alla samlade budskap och  intryck en kund upplever 

tillsammans skapar kundens uppfattning om ett  företag. Han beskriver därför vikten av att 

integrera alla divisioner och avdelningar  i  strategin, då ett vanligt problem på företagen är 

att  bara  marknadsavdelningen  och  företagets  reklambyrå  är  medvetna  om  strategin  och 

därmed  målen  i  kommunikationen.  Medans  företagets  resterande  personal  som  möter 

kunder inte är medvetna om detta och därför inte tänker på samma sätt när de agerar och 

pratar.  

”Most corporate strategy statements never actually penetrate the ranks of 

management to touch the minds of the employees doing the everyday work 

of  a  company.  Yet  they are  the people  facing  customers  and  clients  daily 

and for good or ill, creating the true image and reputation of the business… 

If your employees don’t know what the strategy is, or can’t translate it into 

workable  terms,  the strategy will  simply grind  into oblivion  somewhere  in 

the offices of senior management.” (Ind, 1997, s. 41) 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Även Wise och  Zednickova  (2009)  och Kotler  (2008)  belyser  detta  som ett  större problem 

och  hävdar  att  internutbildning,  där  de  långsiktiga  målen  och  de  anställdas  roll  och 

skyldighet  som  varumärkesambassadörer  klargörs,  är  ett  bra  sätt  bygga  ett  starkare 

varumärke.  Ind  (1997)  menar  för  att  övervinna  barriären  att  skapa  en  enhetlig  bild  av 

företaget  och  lyckas  med  att  bygga  ett  starkt  varumärke  måste  alltså  hela  företaget 

involveras  i  processen. Detta  innebär att  strategin måste  vara  konsistent och  långsiktig då 

det  är  svårt  att  förändra  organisationens  kultur  och  de  anställdas  beteenden  på  kort  sikt. 

Givetvis förändras företagets omgivning och organisation ständigt och detta har ofta lett till 

att kommunikationsstrategin ständigt har blivit reviderad, men för att lyckas bygga ett starkt 

varumärke  gäller  det  att  använda  sig  av  en  långsiktig  positionering.  Två  företag  som  har 

lyckats  väl  med  sitt  varumärke  trots  den  ständigt  förändrande  omgivningen  är  Nike  och 

Virgin,  som har  lyckats  bibehålla  sina  kommunikationsstrategier  och  kärnvärden  en  längre 

tid.  Nilson  (1999)  skriver  i  sin  bok,  Ladda  ditt  varumärke,  om  fyra  gyllene  regler  för 

varumärkesutveckling. En av de regler som nämns är att man inte ständigt skall förändra sitt 

varumärke, utan i stället vara konsekvent. För att citera Nilsson (1999, s. 129); 

”Konsekvens är en mycket viktig del av framgångsrikt varumärkesbyggande”. 

Melin (1999) och Nilson (1999) diskuterar att ett varumärke som håller en konsekvent profil 

framstår som mera pålitligt och trovärdigt än ett varumärke som ofta förändras. Dahlén och 

Lange  (2003)  är  inne  på  samma  spår  och  tillägger  att  det  blir  mycket  enklare  för 

konsumenterna  att  förstå  vad  varumärket  står  för  om  de  känner  igen  hur  företaget 

kommunicerar.  Ind  (1997)  menar  dock  att  skapa  en  strategi  där  man  är  konsistent  och 

långsiktig i sin kommunikation är av extrem vikt, men säger samtidigt att all kommunikation 

inte behöver vara exakt  likadan som tidigare. Dock skall kommunikationen och avsändaren 

vara mycket  tydlig och budskapen  skall  ligga  inom samma grundram  för att underlätta  för 

mottagaren.  Aaker  (2002)  beskriver  att  det  givetvis  finns  situationer  där  företag  måste 

förändra  sin  kommunikationsstrategi  eller  identitet,  då  det  annars  hade  kunna  lett  till  en 

katastrof. 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3.4.2 Varumärkeshierarkier  

Keller (2008) beskriver att ett av de första stegen i utformningen av en varumärkesstrategi är 

att bestämma vilken nivå eller vilka nivåer i varumärkeshierarkin som skall användas. Nilson 

(1998)  berättar att varumärkeshierarkin är ett verktyg för att bättre förstå relationen mellan 

ett  företags  olika  varumärken  och  produkter.  Keller  (2008)  fortsätter  och  redogör  att 

varumärkeshierarkin används för att grafiskt visa ett företags varumärkesstrategi genom att 

visa  hur  de  olika  varumärkena  och  produkterna  hänger  ihop,  det  vill  säga  deras  inbördes 

ordning.  Nilson  (1998)  förklarar  ytterligare  att  varumärkeshierarkin  hjälper  till  med  att 

förklara  vilka  skyldigheter  de  olika  varumärkena  har,  exempelvis  bör  något  varumärke 

marknadsföra  företagets  namn  medans  andra  varumärken  bara  marknadsför  en  specifik 

produkt. 

 

Aaker  och  Joachimstahler  (2000a;  2000b)  menar  det  finns  två  olika  strategiska 

grundalternativ  inom  varumärkeshierarkin  att  utgå  från.  Den  första  strategin,  vilken 

författarna  benämner  som  det  ”Varumärkta  huset”,  bygger  på  att  företaget  samlar  alla 

produkter  under  sitt  företagsnamn.  Alla  produkter  och  tjänster  går  alltså  under  ett 

företagsvarumärke  där  det  individuella  varumärket  oftast  fungerar  som  en 

produktbeskrivare,  Virgin  är  ett  företag  som  använder  sig  av  denna  strategi.  Virgin  har 

många produkter men samlar alla inom namnet Virgin, exempelvis Virgin Airlines, Virgin Cola 

och Virgin Music. 

 

Figur 5. Det varumärkta huset. Egen konstruktion. 

 

Den  andra  strategin,  benämns  som  ”Hus  med  varumärken”,  bygger  på  att  företaget 

använder  ett  varumärke  som  företagsnamn  men  sätter  istället  varje  produkt  eller  tjänst 

under sitt eget individuella varumärke alternativt familjevarumärke, utan direkta kopplingar 

Det varumärkta huset  Virgin 

Virgin 
Cola 

Virgin 
Rails 

Virgin 
Records 

Virgin 
Airlines 

Virgin 
Mobile 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till företagsvarumärket. Detta för att maximera påverkan och slagkraftigheten av en produkt. 

Ett företag som är känt för att använda sig av denna strategi är Proctor & Gamble, som har 

närmare hundra olika varumärken i sin portfölj. (Aaker & Joachimstahler, 2000a; 2000b)  

 

Figur 6. Hus med varumärken. Egen konstruktion. 

 

Keller (2008) går djupare in i varumärkeshierarkin och menar att det finns fem olika nivåer av 

varumärken inom hierarkin: 

• Företagsnivå:  Det  översta  varumärket  i  hierarkin,  det  företag  som  är  skapare  av 

produkterna eller tillhandhållare av tjänsterna. Detta varumärke är särskilt viktigt när 

företagets  varumärke  spelar  en  betydande  roll  i  företagets  varumärkesstrategi.  

Exempelvis  ”General  Motors”,  i  figur  7,  då  detta  är  företagets  varumärke  på 

företagsnivå. 

• Familjenivå: Varumärken på denna nivå fyller en liknande funktion som varumärken 

på företagsnivå, då dem appliceras över en serie av produktkategorier. Den främsta 

skillnaden är att  familjevarumärken ofta distinkt skiljer sig  från  företagsnamnet och 

därmed blir företags associationer mindre framträdande. Att använda ett varumärke 

på denna nivå  kan  vara  ett  effektivt  sätt  för  att  länka  associationer med ett  flertal 

specifika varumärken. Exempel på detta, från figur 7, är bland annat Chevrolet. 

• Individnivå:  Individuella  varumärken  är  begränsade  till  att  omfatta  en 

produktkategori,  även  om  den  sedan  kan  skilja  sig  i  modell,  storlek,  smak  och  så 

vidare. Den största fördelen är att man kan anpassa alla marknadsföring för att passa 

just den produkten och nå en specifik målgrupp. En annan fördel med ett varumärke 

på  individnivå är att om varumärket stöter på svårigheter eller misslyckas så är det 

minimal risk att andra varumärken blir drabbade. De främsta nackdelarna är att det 

är komplext och kostsamt. Exempel, från figur 7, är Impala och Corvette som båda är 

varumärken på individnivå under familjevarumärket Chevrolet. 

Hus med varumärken  Proctor & Gamble 

Gilette  Braun  Via  Oral B  Pampers 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• Modifieringsnivå:  Oavsett  om  marknadsföraren  väljer  att  använda  sig  av  ett 

varumärke  på  företagsnivå,  familjenivå  eller  individnivå  behöver  han  ofta  särskilja 

olika modeller åt, detta kan göras på modifieringsnivå. Exempelvis har Johnny Walker 

valt  att  kalla  sin  whiskey  för  Red  Label,  Black  Label  och  Gold  Label  för  att  hjälpa 

kunderna att  särskilja  kvalitetsnivån.  I General Motors  fall,  figur  7,  kan  vi  se  att  de 

använder  modifieringsnivå  för  att  särskilja  samma  bilmodell  åt  då  den  har  olika 

motoralternativ. 

• Produktbeskrivare: Även om det egentligen inte ses som ett varumärke hjälper denna 

typ av beskrivning att kortfattat förklara för konsumenten vad produkten/tjänsten är 

och  gör,  produktbeskrivaren  hjälper  även  till  att  särskilja  produkten  från 

konkurrenter. General Motors har valt att använda sig av produktbeskrivningsnivå för 

sitt  varumärke Chevrolet och har  således delat upp  sina  fordon  i  kategorierna Cars 

och Trucks för att underlätta för konsumenterna. 

 

 

Figur 7. Exempel ur General Motors varumärkeshierarki (General Motors, 2009). 

 

Keller (2008) menar att det finns flera anledningar till att de flesta företag väljer att använda 

mer  än  en  nivå  i  hierarkin.  Författaren  säger  vidare  att  för  varje  använd  varumärkesnivå 

under företagsnivå i hierarkin, kan företaget kommunicera mer specifik information om sina 

produkter. När ett företag har lyckats utveckla ett varumärke längre ner möjliggör detta att 

de  kan  kommunicera  unika  produktegenskaper.  Keller  belyser  även  att  användningen  av 

varumärken som ligger högre upp i hierarkin självklart ger ekonomiska stordriftsfördelar där 

flera  av  företagets  varumärken  kan  dra  nytta  av  företagets  kommunikation  och  därmed 

skapa  synergieffekter.  Aaker  och  Joachimstahler  (2000b)  tydliggör  att  även  fast  det  är  två 

Modifieringsnivå 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 V8 

Suburban 

Cars 

Impala  Corvette 

Z06  ZR1 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skilda  strategiska  beslut  om  man  skall  använda  det  ”Varumärkta  huset”  eller  ”Hus  med 

varumärken”  så  använder  de  flesta  företag  en  blandning  av  dem.  Exempelvis  använder 

General Electric strategin det ”Varumärkta huset”, men har även varumärken som NBC och 

Hotpoint som inte använder sig av företagsvarumärket. Svårigheten menar författarna är att 

skapa en varumärkesportfölj där alla varumärken passar in och är produktiva. 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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenterar vi vårt kvalitativa och kvantitativa empiriska material. Kapitlet är 

uppdelat  i  två  delar,  en  kvalitativ  där  våra  sju  intervjuer  med  personal  från  Växjö  Energi 

presenteras,  samt  en  kvantitativ  del  där  våra  100  enkäter  från  vår  undersökning  bland 

kunder och allmänheten presenteras.  

 

4.1 Kvalitativ undersökning 

Respondenterna  (Rp)  benämns  som  Rp1,  Rp2,  Rp3  osv.  Detta  för  att  behandla  våra 

respondenter  konfidentiellt.  För  att  kunna  urskilja  marknadschefens  svar  från  de  övriga 

respondenternas svar har vi valt att benämna marknadschefen med beteckningen MC. Som 

vi  tidigare  nämnt  innefattar  våra  respondenter  marknadschefen  Magnus  Eriksson,  en 

receptionist,  en  VD  assistent/receptionist,  en  projektledare,  två  personer  från  kundcenter 

samt en säljare. 

4.1.1 Introduktion   

Våra respondenter har arbetat på Växjö Energi olika länge. Tidspannet går mellan två till 18 

år, med en spridd variation på fem, sju, åtta och tre år. Denna spridning anser vi vara bra för 

undersökningen då  respondenterna kan ge åsikter  från olika  synvinklar beroende på deras 

tid i företaget.  

 

Alla  respondenter uppger att de har någon  form av kontakt med kund  i deras arbete. Rp1 

och Rp2 menar att detta går  i vågor då det beror på vilken tid på året samt vilken uppgift 

man har för tillfället. Rp2 säger att de har ungefär 150‐170 samtal totalt varje vecka och Rp1 

träffar en del kunder vid hembesök. Rp4 träffar kunder varje dag då de kommer till företaget 

fysiskt. Dock menar majoriteten av respondenterna att de har kontakt med minst en kund 

per dag men oftast fler och att denna kontakt främst sker genom telefon. MC menar att han 

träffar kunder allt för sällan och när han väl gör det är de oftast irriterade. MC säger att han 

gärna skulle vilja ha mer kontakt med kunder för det ger en bra fingervisning om hur man 

upplever Växjö Energi.   

”Man  får  ändå  ta  en  kund  på  allvar  som  ringer  in/…/det  är  ändå  hos 

kunden som upplevelsen byggs upp” (MC) 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4.1.2 Kommunikation 

4.1.2.1 Marknadskommunikation 

MC säger att de använder flera kanaler för sin marknadskommunikation och dessa är vanlig 

annonsering, direktutskick,  radioreklam, bioreklam,  telemarketing och även  lobbying. Även 

vanliga  kundaktiviteter  som  att  bjuda  in  till  informationsmöten,  bioföreställningar  och 

liknande  förekommer. MC  förtydligar  och menar  att  de  inte  använder  olika  avsändare  för 

olika medier, utan snarare beroende på vilken produkt som skall marknadsföra, exempelvis 

VEAB för fjärrvärmen och Wexnet för bredbandet.  

 

När det handlar om Växjö Energi kontra VEAB använder företaget olika avsändare beroende 

på vilket upptagningsområde eller geografiskt område som kommunikationen riktar sig  till. 

MC förklarar att om vi arbetar lokalt i Växjö, exempelvis en annonsering i magasinet eller en 

utbyggnad  av  fjärrvärmen  på  Söder  använder  vi  VEAB‐loggan  rakt  upp  och  ned. Hade  det 

gällt något utanför Växjö exempelvis  i kommunen eller  länet då väljer de alltid VEAB‐Växjö 

Energi  i  exempelvis  Smålandsposten.  Är  kommunikationen  riktad  till  resten  av  Sverige 

exempelvis mässor  och  liknande  då  är  det  också  alltid  VEAB‐Växjö  Energi,  då  folk  utanför 

Växjö oftast inte har en aning om vad VEAB står för. 

4.1.2.2 Presentation och användning av varumärkesnamn 

MC tror att ungefär 95 % av personalen på företaget använder sig av namnet VEAB generellt. 

Han  hör  sällan  någon  som  säger  Växjö  Energi  såvida  det  inte  är  officiella  sammanhang 

exempelvis  vid  möte  med  landshövding  och  på  politikernivå,  när  man  rör  sig  utanför  på 

något sätt och man vill vara mer formell, annars är det VEAB. 

 

Då  respondenterna  presenterar  sig  för  en  kund  och  en  konversation  inleds  används  flera 

olika namn. De namn som nämns är bland annat Växjö Energi, VEAB, och VEAB‐Östkraft.  

”Ibland presenterar jag mig som att  jag kommer från VEAB och ibland att 

jag kommer från Växjö Energi, det beror lite på hur det faller sig.” (Rp1) 

Rp2 och Rp 4 presenterar  sig med VEAB‐Östkraft  tillsammans, medans Rp3 och Rp5  säger 

Växjö  Energi  och  Rp4  använder  sig  av  endast  VEAB.  Rp3  skulle  aldrig  presentera  sig  från 

VEAB, men  säger  samtidigt  att  när  någon  frågar  vad  jag  jobbar,  då  svarar  jag  alltid  VEAB. 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Flera av respondenterna uppger att de vid olika tillfällen använder sig av olika namn när de 

presenterar  sig.  Rp  4  menar  att  om  personen  hon  ringer  upp  personer  utanför  Växjö 

använder hon alltid Växjö Energi, medans alla i Växjö känner till företaget och då använder 

sig av VEAB.  

”Säger  jag Växjö Energi  till någon som bor  i Växjö då undrar dem faktiskt 

vad det är.” (Rp4) 

Rp 6 tycker VEAB räcker till en vanlig kund, annars får man specificera sig lite mer mot någon 

som inte är kund eller om man skall  ringa någon förvaltning eller så där och då säger man 

Växjö Energi. Rp5 håller med om detta och menar att om man pratar med en VD eller någon 

annan högre person, då säger man alltid Växjö Energi.  

 

När  respondenterna använder  sig av  företagsnamnet  i  vardagskonversationer  i  sitt  jobb är 

det en större samstämmighet bland svaren. Alla respondenter använder sig av namnet VEAB 

i vardagskonversationer. Rp3 tycker trots att hon presenterar sig till kunder som Växjö Energi 

att  det  låter  tråkigt  att  säga  just  Växjö  Energi,  VEAB  låter  enklare  och  inte  så  tungt.  Rp2 

påpekar dock även här att om man någon gång skall förtydliga vad förkortningen står för så 

säger man Växjö Energi AB, men tror ändå att VEAB är en rätt vedertagen förkortning  just 

nu.  

 

Skillnaden mellan att använda företagsnamnet i vardagskonversationer och i skrift skiljer sig 

lite åt bland respondenterna, dock använder sig majoriteten av VEAB i skrift. Rp4 använder 

sig av Växjö Energi i skrift då hon tycker detta låter lite mer formellt än VEAB. Både Rp1 och 

Rp5 menar  att  återigen  handlar  det  som  var  kunden  kommer  ifrån  alltså  den  geografiska 

aspekten och om kunden bott länge i Växjö.  

 

Respondenterna  är  överlag  inte  eniga  om  ifall  det  är  viktigt  vilket  namn  som  egentligen 

används. Rp5 och Rp2 tycker dock att det är viktigt vilket namn som används och Rp2 menar 

att värdet i ett namn är jätteviktigt och det är då av vikt att man använder rätt. Rp6 och Rp3 

tycker personligen att det inte spelar någon roll vilket namn som används. Rp3 tycker dock 

att Växjö Energi känns så stort och tråkigt. När man uttalar Växjö Energi Aktiebolag känns det 

så byråkratiskt på något vis. Respondenten tycker att det känns förknippat med energi, och 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menar  att  de  även  nu  har  bredband  och  tycker  då  att  VEAB  känns  bättre,  att  det  känns 

enklare. 

”Jag tycker vi ska använda VEAB som varumärkesnamn, för det syns liksom 

på loggor överallt, på bilar, på kläder och allting såhär.” (Rp1) 

 

”Jag kan  inte säga att  jag tycker det är viktigt, men det är helt och hållet 

vad jag känner. Men om det blir ett beslut på något håll så kommer inte jag 

vara den som vrider för det ena eller det andra.” (Rp3) 

MC  tror  inte  alla  på  företaget  är medvetna  om hur  de  skall  använda  varumärkesnamnen. 

Han fortsätter:  

”Nej, det har nog blivit så/…/ vad man ska förväntas säga eller vad man ska 

använda/…/det  är  nog  en  blandning  av  bekvämlighet  och  otydlighet  som 

gör att det blivit VEAB”. 

MC berättar vidare att de heller inte har informerat personalen om hur de skall använda sig 

av varumärkesnamnen på detaljnivå. Det vill  säga vilket namn som skall  användas när och 

hur, vad man skall representera och liknande saker. Dock hade företaget för ett par år sedan 

ett arbete om värdegrunder och vad de skall stå på, men det var mer ur generell synpunkt. 

Alltså inte att som anställd på Växjö Energi förväntas jag göra detta och detta just kring Växjö 

Energi, på den detaljnivån menar MC att det inte pratats. 

 

Ett  annat  bekymmer  som MC  benämner  i  samband med  detta  är  att  Växjö  Energi  hyr  in 

entreprenörer vid exempelvis utbyggnad av fjärrvärme. De tar in ett jobb, skissar på det och 

lägger  sedan  ut  det  till  entreprenörer  som  genomför  det  och  MC  menar  då  att 

entreprenörerna blir  en  förlängning av deras  varumärke. Kunden gör  ju affärer med Växjö 

Energi men någon annan genomför det och skall Växjö Energi då kunna backa upp hela sitt 

varumärke måste även dessa entreprenörer kunna svara upp till de värden och saker Växjö 

Energi vill förmedla med sitt varumärke. 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”Sett ur kundens synvinkel så är det ändå Växjö Energi i slutändan som man 

gjort affär med. Även om det är någon annan som gräver och han står och 

pinkar på din gräsmatta när dagen är  slut  så är det  lika  förbannat Växjö 

Energi som ändå har lejt in dessa” (MC) 

MC menar alltså att även om det är ett annat företag med sitt eget varumärke som utför ett 

jobb, är det ändå Växjö Energi som varumärke som drabbas då kunden gjort affärer med just 

dem.  MC  säger  att  om  de  nu  har  pyssel  med  sig  själva  är  det  jättesvårt  att  få  in 

entreprenörer i samma fålla och få dem till att ha samma värderingar och agera på ett sätt 

som Växjö Energi vill att de skall göra. Detta problem blir särskilt påtagligt då Växjö Energi 

har cirka 160 anställda och entreprenörerna är ungefär dubbelt så många som arbetar med 

Växjö Energi på ett eller annat sätt och MC säger vidare att de inte haft något arbete med att 

involvera entreprenörerna i detta.  

 

Alla respondenter utom Rp4 är överens om att de inte fått någon instruktion för hur de skall 

presentera  och  använda  företagets  varumärkesnamn.  Rp4  säger  att  hon  blev  tillsagd  att 

använda ett visst namn, men kommer inte ihåg när eller av vem hon fick dessa instruktioner. 

Rp3  påpekar  att  det  inte  finns  någon  instruktion,  men  säger  att  de  tillsammans  på  sin 

avdelning genom åren diskuterat  fram vilket de tycker är bäst att använda. Rp1, Rp2, Rp3, 

Rp5 och Rp6 säger alla att de inte känner att de skulle behöva någon instruktion för hur de 

skall gå tillväga. Dock menar Rp2 och Rp3 att om det tas ett beslut på hur man skall behandla 

varumärkesnamnen, måste dessa  instruktioner och direktiv  informeras och spridas  till hela 

företaget.  

4.1.2.3 Kommunikationsstrategi 

Växjö  Energi  har  enligt  MC  ingen  klar  kommunikationsstrategi  eller  kommunikationsplan 

som matchar mot målgrupp, för hur man skall kommunicera enligt skolboken. Dock menar 

MC att det finns det beståndsdelar till en sådan utifrån vissa arbeten och dokument som har 

gjort  längre  bak  i  tiden, men  inget  sammantaget.  De  två  senaste  åren  har  det  inte  gjorts 

någon uppdatering på detta plan utan detta är saker från längre bak i tiden. MC talar vidare 

om avsaknaden av en tydlig och utskriven kommunikationsstrategi och säger: 

”Så att där är vi nog skyldiga att säga, nej det har vi inte” 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MC  säger  ändå  att  det  finns  tre  ledord  som  de  har  med  sig  vid  utformning  av 

marknadskommunikation  och  för  hur  de  kommunicerar.  Dessa  tre  ledord  är  personliga, 

enkla och tydliga och skall inte förväxlas med företagets kärnvärden. MC betonar att när de 

utformar sin kommunikation skall det vara personligt, alltså att det finns människor här, det 

skall vara enkelt, inget krångligt och så tydligt som möjligt. Han säger vidare att skall vi prata 

miljö gör vi det på ett personligt, enkelt och tydligt sätt och skall vi ge service till någon gör vi 

det på ett personligt, enkelt och tydligt sätt och så vidare. 

”Men anledningen  att  vi  sitter  här  nu  är  för  att  avsändaren Växjö  Energi 

kontra VEAB, där är en otydlighet i många avseenden, men personlig, enkel 

och tydlig finns som beståndsdel i hur vi vill kommunicera.” (MC) 

Att det  finns en avsaknad av en klar och tydlig kommunikationsstrategi är något som även 

respondenterna upplever. Fyra av respondenterna säger sig inte uppleva att det finns någon 

strategi  för  hur  man  skall  kommunicera.  Rp1  förklarade  att  han  inte  kunde  svara  på  vad 

denna strategi innebar, men kände ändå att man hade en strategi. Rp1 fortsätter: ”men det 

känns inte som att jag just nu är speciellt delaktig i det, det kan jag inte påstå.” Vidare säger 

Rp5:  

”Vi har ju våra värdegrunder, det är  i en broschyr,  ja det är  ju mycket. Nu 

har jag inte allt i huvudet vad det gäller den broschyren.” 

På  följdfrågan,  Vad  tror  du  man  vill  uppnå  med  denna  strategi?,  svarar  Rp1  efter  några 

sekunders betänketid att vi skall vara enkla, tydliga och personliga. Att vi har ett varumärke 

som står för det. Rp1 var således den enda respondenten som kopplade dessa ledord till en 

kommunikationsstrategi, trots att han tidigare inte kunde svara på vad strategin innebar och 

att han inte kände sig delaktig i den.  

4.1.3 Varumärket 

4.1.3.1 Varumärkets betydelse 

Alla  respondenterna  är  eniga  och  anser  att  varumärket  är  jätteviktigt  för  sitt  företag.  Rp3 

menar att man måste ha ett bra varumärke för att bli ett företag som folk förknippar med 

något.  I  VEAB:s  fall  jobbar  vi  hela  tiden  med  att  vända  något  negativt  till  positivt  hos 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kunderna och det känns som om vi kommit lite längre än alla andra och då är varumärket av 

stor vikt.  

 

MC är inne på samma spår och håller med de övriga respondenterna om att varumärket är 

viktigt för företaget. Han menar att ett positivt varumärke eller en god  image är viktigt för 

att det skapar ett stort handlingsutrymme mot företagets kunder. Detta gör att man har råd 

att ibland göra misstag men ändå komma undan med det. Har man ett dåligt varumärke tror 

MC att förståelsen och toleransen hos konsumenterna är väldigt liten. 

”Sett ur den synvinkeln är nöjda kunder och ett gott varumärke viktigt, för 

det  skapar arbetsglädje, det  skapar nöjda kunder och misstag blir  inte  så 

stora/…/ För företagets del är det ändå väldigt väldigt viktigt.” (MC) 

Sett  ur  Växjö  Energi:s  perspektiv  innebär  varumärkesfrågan  en  extra  känslig  del  då  de 

monopol på elnätet. MC menar att detta gör att man skulle kunna bete sig hur man ville och 

heta  vad  som  helst  men  ändå  komma  undan med  det.  Ser  man  till  företagets  två  andra 

produkter  fjärrvärme  och  bredband  ökar  vikten  av  varumärket  enligt MC  då  det  är  en  fri 

marknad  och  kunden  lätt  kan  byta  till  en  annan  leverantör,  alltså  ett  annat  varumärke. 

Vidare  menar  han  att  för  ett  vanligt  företag  är  varumärket  mer  kopplat  till  det  faktiska 

utfallet, man säljer mer om man har ett gott varumärke, den kopplingen är  inte  lika  tydlig 

här. Men för företagets del är det ändå väldigt viktigt. 

4.1.3.2 Involvera personalen 

”Det  är  jättesvårt  och  då  handlar  det  om  att  skapa  engagemang  hos 

personalen som är utanför marknadsavdelningen” (MC) 

För  att  involvera  den  övriga  personalen  utanför  själva  marknadsavdelningen,  i  den 

varumärkesbyggande processen, har  företaget haft olika projekt  som alla har  syftat  till  att 

skapa engagemang hos de anställda. MC tycker detta är  jättesvårt, alltså hur  får de övriga 

företaget  till  att  vara  goda  representanter  för  sina  varumärken?  Det  första  projektet, 

”Kundoffensiven”,  genomfördes  år  2006  och  handlade  om  att  belysa  vilka  aktiviteter  som 

skapar  nöjda  kunder. Man  kartlade  flera  sådana  aktiviteter,  informerade  och  genomförde 

dessa, som att till exempel  inte skicka ut nya räkningar till personer som har avlidit och så 

vidare. Det andra projektet kallades ”Kundnytt 2007” och  innehöll mycket  information om 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exempelvis  de  klassiska  meningarna  att  det  är  kunden  som  betalar  din  lön  och  du  har 

förmågan att  välja  själv och  sådana  saker. Att på något  vis  försöka  skapa en  förståelse på 

något sätt hos vår personal att se på kunderna på ett annat sätt.  

4.1.3.3 Identitet  

MC säger även att de har haft ett arbete med personalen som syftade till att definiera och 

utveckla företagets identitet och kärnvärden år 2007. Alla på företaget fick då skriva ner vad 

de tyckte och kände att företagets kärnvärden borde vara. Sedan kokades dessa förslag ner 

för  att  försöka  hitta  de  mest  förekommande  förslagen,  där  de  sedan  enades  om  tre 

kärnvärden som passade och som företaget kunde och ville stå för. De tre ord som togs fram 

var  service,  miljö  och  trygghet  och  bildade  således  företagets  identitet.  MC  vill  att 

konsumenterna  och  allmänheten  skall  uppfatta  och  uppleva  dem  som  serviceinriktade, 

miljömedvetna  och  trygga.  MC  tycker  att  det  är  lite  intressant  att  de  tog  fram  dessa 

kärnvärden ur personalen själva. Han berättar att  innan detta projekt med kärnvärdena år 

2007 hade man inget inriktat arbete runt detta, i alla fall inte i modern tid eftersom man då 

saknade  denna  funktion  i  företaget.  Vidare menar  han  dock  att  under  90‐talet  fanns  det 

troligtvis sådant arbete, men det är långt före MC började på företaget. 

”Det  här  med  service,  miljö  och  trygghet  är  bottenfundamentet  i 

varumärket  och  personliga,  enkla  och  tydliga  är  utformningen  och 

särskiljningen hur vi kommunicerar det. ” (MC) 

När våra respondenter fick frågan om vilka kärnvärden företaget använder sig av och hur de 

vill bli uppfattade kunde ingen av de sex respondenterna nämna alla dessa. Dock sade både 

Rp5 och Rp4 miljö, vilket är korrekt och ett av de tre kärnvärdena.  

”Det är dom där som står på våra muggar, jag kommer inte ihåg dem. Du 

ser det har  ingen genomslagskraft, äsch det står på muggarna, vad gör vi 

när de tar slut?” (Rp2) 

Rp2 menar vidare att det inte alltid är så att de här värdeorden och sådana saker står i fokus 

och ibland känns det som att i år skall vi göra det här och det här för att alla skall få bonus 

och  då  jobbar  vi  med  det  projektet.  Rp2  uppfattar  det  som  om  det  inte  är  någon 

genomgående tanke med varumärkesutvecklingen och hur man marknadsför sig, det känns 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som att  det  är  viktigare  att man  använder  samma  typsnitt  än  var  loggan  syns.  Rp2  tycker 

vidare att det är viktigt att man tar ställning kring sitt varumärke för att kunna veta hur man 

skall kommunicera, marknadsföra och hur man skall visa upp sig i framtiden. Att man har en 

linje och ett mål, att man verkligen jobbar med det här med värden och sådana saker hela 

tiden, inte bara som delprojekt. 

”Jag kan inte ens uttala det faktiskt, jag kan inte dem, jag borde veta det.” (Rp3) 

Rp1  hade  blandat  ihop  ledorden  för  hur  man  skall  kommunicera  med  kärnvärdena  och 

beskrev kärnvärdena som personlig, enkel och tydlig, vilket inte var rätt. Rp6 säger: ”Ja det 

är väl det här med, det vet jag ju inte egentligen.” Vidare menar Rp6 att det är massa reklam 

hela tiden med VEAB och det ser man ju hela tiden, men vad han vill förmedla där, det får du 

fråga marknadschefen om. Dock nämner respondenten senare orden pålitlighet och effektivt 

om vad man vill förmedla.  

 

Fyra av respondenterna ser  ingen skillnad mellan Växjö Energi och VEAB och menar att de 

inte ser det som två varumärken. Rp3 är av en annan åsikt och menar att Växjö Energi känns 

mer byråkratisk  som en  gammal  gubbe, medans VEAB  känns  enklare. Av denna  anledning 

anser Rp3 att det  två varumärken. Rp2 är  inne på samma  linje och menar att VEAB känns 

mer trendigt, Växjö Energi låter gammalt och tungt, men tillägger samtidigt hon vet att det 

är samma företag.  

4.1.3.4 Ett ansikte utåt eller en ambassadör 

Alla sex respondenterna känner att de  i sina olika roller på företaget påverkar varumärket. 

Rp1 anser sig vara ett ansikte utåt för varumärket, ett ansikte för VEAB. Rp5 talar alltid gott 

om VEAB och allt de säljer och när man pratar med fastighetsägare och vänner så för man ju 

fram lite av varje och menar vidare att VEAB är med även privat. 

”Man är  ju ett ansikte utåt och allt det  jag gör och på det sättet som jag 

kommunicerar  ut mot  kunden,  det  slår  ju  tillbaka mot  företaget  och  hur 

företaget uppfattas.” (Rp1) 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”Det jag lämnar efter mig när vi lägger på luren, det är ju deras inställning 

till företaget.” (Rp2) 

Rp2 tycker att det är en skillnad på de som jobbar med uppgifter som gör att man får prata 

och träffa kunder än de som jobbar nere på Sandviksverket. De får ju inte träffa eller prata 

med kunderna och  kan  inte då påverka dem på  samma  sätt  som vi  kan här uppe och det 

känns som om de inte har så stor påverkan på varumärket. Rp6 menar allt man gör påverkar 

varumärket  och  att  det  finns  så mycket  som  kan  påverka  det,  hur mycket  som helst.  Rp3 

funderar lite djupare kring detta och menar att givetvis påverkar man varumärket, men det 

är  inte alltid på ett positivt sätt alla gånger. Självklart är det alltid vår ambition att påverka 

det positivt men man måste vara medveten om att  lika väl  som att man kan göra gott  för 

företaget kan man skada det.  

 

Att  se  sig  själv  som  en  ambassadör  för  varumärket  är  för  fem  av  respondenterna  en 

självklarhet. Rp3 menar att det måste man vara, det är viktigt. Det handlar egentligen om att 

inge förtroende, för hur skulle det se ut om jag pratade skit om företaget till kunderna eller 

på min fritid till vänner, det hade inte varit särkskilt bra.  

”Så det tycker jag att man ska vara, en ambassadör.” (Rp3) 

Rp2  menar  att  man  automatiskt  blir  en  ambassadör  i  och  med  sin  roll  på  företaget  och 

uttrycker  sig diplomatiskt och menar att man  inte kan säga vad man vill. Rp6 är av en  lite 

annan uppfattning än övriga respondenter och säger att det är möjligt att han ser sig som en 

ambassadör. 

”Men det känner jag inte, jag är ju en tekniker eller så.” (Rp6) 

4.1.3.5 Förändring av varumärket 

Växjö Energi har  genomfört  flera  förändringar av  sitt  varumärke under åren. MC  säger att 

det redan började 1973 då man genomförde ett namnbyte till ”Växjö Kraft‐Värme AB”. Fem 

år  senare  genomför man  ytterligare  ett  namnbyte  och  byter  denna  gång  namn  till  ”Växjö 

Energiverk  AB”.    Ett  stort  steg  för  företaget  var  1989  då  man  gick  från  att  vara  ett 

kommunalt verk  till ett  företag och bytte då namn till  ”Växjö Energi AB”  (VEAB). Samtidigt 

adderades  förkortningen VEAB  till  varumärket och den nya  logotypen  innehöll  både Växjö 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Energi AB och VEAB, alltså skedde även en förändring i det grafiska utseendet. Detta var den 

i  särklass  största  förändring  vi  gjort  i  vårt  varumärke,  vi  skulle  vara  en  affärsorienterad 

verksamhet  på  affärsmässiga  grunder  och  få  bort  den  kommunala  verksstämpeln.  Runt 

millenniumskiftet  genomförde  vi  åter  en  förändring  där  Växjö  Energi  AB  togs  bort  från 

logotypen och bara ha kvar VEAB. Den drivande faktorn till denna förändring var enligt MC 

enkelhet, där de ville ha en enkel  logotyp och alla säger ändå VEAB så varför skall vi då ha 

med Växjö Energi? Sen om det var någon riktig strategi eller  inte bakom vet  inte MC. Den 

senaste  förändringen  som  företaget  år  2006  genomförde  syftade  till  att  förändra  den 

grafiska profilen. Detta innebar att den grafiska profilen och logotypen fick en mer fräschare, 

modernare  och  ungdomligare  look  med  mindre  känsla  av  kommunal  verksamhet.  MC 

beskriver att de ville helt enkelt poppa till det och få in mer 2000‐tal i sin grafiska profil. 

4.1.3.6 Varumärkesstrategi 

MC säger att företaget likt sin kommunikationsstrategi inte har någon nedskriven strategi för 

hur man skall  jobba med sina varumärken. Han menar dock att det  finns nedskrivet vilken 

identitet  de  vill  ha,  alltså  vad  man  skall  koppla  ihop  företaget  med,  de  tre  kärnvärdena 

service, miljö och trygghet. 

4.1.3.7 Varumärkeshierarki 

När varumärkeshierarkier kommer på tal berättar MC att han tror att Växjö Energi eller VEAB 

skulle kunna vara förknippade med olika produkter hos konsumenterna. Detta på grund av 

att de som sagt saknar en nedskriven strategi och utgå från, och därmed kanske har lyckats 

röra till det för sina kunder. MC förtydligar detta och beskriver att många kunder säkerligen 

tänker  på  Energi  när  de  hör  namnet  Växjö  Energi  och  därmed  förknippar  det med  el  och 

elnätet.  Medans  VEAB  mycket  väl  skulle  kunna  vara  mer  förknippat  med 

fjärrvärmetjänsterna.  MC  beskriver  att  det  skulle  kunna  finnas  en  missmatch  vad 

varumärkena  verkligen  innehåller.  Han  talar  vidare  om  varumärkeshierarkin  och  beskriver 

att han ser VEAB som ett undervarumärke till Växjö Energi och att VEAB  i  sin  tur har  flera 

varumärken undervarumärken bland annat Sams och Energikollen. 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”…Växjö  Energi  och  sedan  så  blir  VEAB  ett  undervarumärke  precis  som 

Wexnet,  på  så  sätt  hänger  det  ihop.  Precis  som  Energikollen  är  ett 

undervarumärke  till  VEAB  och  Växjö  Energi  som  en  skild  produkt  eller 

företeelse, så visst är det så att det finns en hierarki.” (MC) 

Vidare berättar han att  företagskunder  troligtvis  förknippar  företaget med Växjö Energi då 

dem  har  kontakt  på  ett  mer  officiellt  plan.  Medans  gemene  man  säkerligen  förknippar 

företaget med VEAB, då de svarar så i växeln och att VEAB står på ackumulatortanken. 

 

MC säger  att  de  inte har  funderat  alls  på  att  skapa egna  varumärken  för  att  representera 

varje  produkt  som  varumärket  Wexnet  gör  för  deras  produkt  bredband.  Det  skulle  då 

innebära att eltjänsterna  fick ett varumärke och  fjärrvärmen ett varumärke. MC  tycker att 

det  är  tillräckligt  rörigt  som  det  är  i  dagsläget.  Om  vi  idag  har  begreppsförvirring  kring 

Wexnet kontra Växjö Energi kontra VEAB kanske denna skulle bli ännu större om vi förde in 

ytterligare  ett  varumärke. Men det  är  inte  bara  förvirringen  som  skulle  skapas,  utan  även 

stora kostnader. Att idag driva två stora varumärken som VEAB och Wexnet är ganska dyrt i 

sig med två hemsidor,  två grafiska profiler och delvis  två kompetenser som behövs. Så att 

skapa ytterligare ett varumärke tror MC skulle bli en väsentlig ökning i kostnader än att slå 

ihop och skapa ett starkt. 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4.2 Kvantitativ undersökning 

I undersökningen tillfrågades totalt 100 respondenter, varav 50 stycken svarade på enkät 1 

angående Växjö  Energi  och de  resterande 50  svarade på  enkät  2  angående VEAB.   Nedan 

kommer båda enkäterna att redovisas mot varandra för bästa möjliga överblick av resultatet. 

 

För  att  tolka  och  redovisa  enkätstudien  har  forskarna  tagit  hjälp  av  statistikprogrammet 

SPSS. Fokus har varit att försöka göra resultatet så enkelt som möjligt att tolka och jämföra. 

Därför har vi valt att i största möjliga mån använda oss av grafiska hjälpmedel, cirkeldiagram 

och stapeldiagram,  i  redovisningen av den kvantitativa empirin.  För enklast kunna  jämföra 

svaren mellan enkäterna har vi har valt att redovisa resultaten med hjälp av procentsatser. 

Fråga 1. Känner ni till företaget Växjö Energi / VEAB? 

                  

I denna  fråga såg vi att båda varumärksnamnen hade god  igenkänning bland allmänheten, 

men  att  varumärket  VEAB  hade  en  högre  igenkänningsgrad  än  Växjö  Energi.  Då  96  %  av 

respondenterna som besvarade enkät 2, kände till VEAB. Medans 82 % av respondenterna 

som besvarade enkät 1 kände till Växjö Energi. 

Fråga 1.1. Känner ni till VEAB / Växjö Energi? 

Denna fråga var en uppföljningsfråga till  fråga 1 och ställdes således bara till  respondenter 

som  svarade  att  de  inte  kände  till  Växjö  Energi  i  enkät  1  respektive  inte  kände  till  VEAB  i 

enkät 2. För att se om respondenten kände till företagets andra namn. Här visade det sig att 

namnen tillsammans har en väldigt hög igenkänning, hela 97 % kände igen något av namnen. 

Mest tack vare VEAB som bara 3 av 100 respondenter inte kände till. 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Fråga 2. Är ni kund hos Växjö Energi / VEAB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna  gav  liknande  svar  på  frågan,  om  de  var  kunder  hos  företaget  eller  inte, 

oavsett  om  Enkät  1  eller  Enkät  2  användes.  Ungefär  2/3  respondenter  svarade  att  de  var 

kunder, oavsett vilket namn i enkäten som användes. Det var dock något fler respondenter 

som inte visste om de var kunder hos Växjö Energi, 9,8 %, jämfört mot VEAB, 2 %.  

Fråga 3. Vad förknippar ni med Växjö Energi / VEAB?   

I denna öppna  fråga  fick  respondenten  svara  fritt på vad han/hon  tänkte på när de hörde 

varumärksnamnet. För att göra resultatet mer överskådligt och  förenkla  jämförelsen av de 

två enkäterna  kategoriserades  liknande ord  in  i  tre olika  kategorier. Medans andra  vanligt 

förkommande ord redovisas var för sig. Även alla enstaka ord kategoriserades och redovisas 

i kategorin Övrigt, för närmare redovisning av alla orden se bilaga 5.  

 

Grupperade ord 

1. Dyra/Räkningar. Innefattar; Dyrt, Dyra, Dyra räkningar och Räkningar. 

2. Fjärrvärme/Värme. Innefattar; Fjärrvärme, Värme och Uppvärmning. 

3. Ström/EL. Innefattar; Ström, El, Elektricitet, Elnätet och Elförsörjning. 



 

‐ 47 ‐ 
 

‐ Kap 4. EMPIRI ‐ 

 

Förknippade ord med Växjö Energi 

 

Vanligast  är  att  respondenterna  förknippade  Växjö  Energi  med  Ström/El,  vilket  närmare 

hälften,  45 %,  av  de  tillfrågade  gjorde.  Det  näst  vanligaste  ordet  var  fjärrvärme,  vilket  en 

femtedel, 20 %, av respondenterna förknippade Växjö Energi med. Dessa två större grupper 

utmärkte sig tydligt, men även tre stycken mindre grupper kunde urskiljas: Dyra/Räkningar, 

Energi och Leveranssäkerhet. 

Förknippade ord med VEAB 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Varumärket  VEAB  blev  först  och  främst  associerat  med  fjärrvärme/värme  då  cirka  en 

tredjedel, 31,3 %, av respondenterna nämnde det. Efter fjärrvärmen/värmen förknippade en 

fjärdedel, 25 %, av respondenterna VEAB med ström/el. Även energi utmärkte sig i viss mån 

då 14,6 % av respondenterna nämnde det. Andra ord som respondenterna nämnde bestod 

av Dyra/Räkningar, Bio‐bränsle, Bredband och Burken/Termosen.  

Fråga 4. Förknippar ni följande ord med Växjö Energi / VEAB? 

        Växjö Energi  VEAB 

  Elektricitet 

       

  Fjärrvärme 

       

  Bredband 

       



 

‐ 49 ‐ 
 

‐ Kap 4. EMPIRI ‐ 

I denna fråga fick respondenten svara på om de förknippade orden; elektricitet, fjärrvärme 

och  bredband,  med  varumärket.  Utfallet  blev  väldigt  lika  oavsett  vilket  varumärkesnamn 

som  användes.  Växjö  Energi  var  dock  något  mer  förknippat  med  både  elektricitet  och 

fjärrvärme.  Vi  ser  även  att  bredband  var  lägre  förknippat  med  de  båda  varumärkena  i 

jämförelse med elektricitet och fjärrvärme. 

Fråga 5. Hur väl tycker ni Växjö Energi / VEAB överensstämmer med följande? På en 

skala från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 

          Växjö Energi      VEAB 

Service 

 

När respondenterna frågades om den uppleva servicen på företaget upplevdes ingen skillnad 

mellan  Växjö  Energi  och  VEAB,  utan  båda  fick  ett  medelvärde  på  4,0.  Vilket  betyder  att 

konsumenterna tycker att företagets service är ”Bra”. Dock var det något fler respondenter 

som inte hade någon uppfattning om Växjö Energi:s service.  

Växjö Energi     VEAB 

Miljövänlighet 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Vid frågan om miljövänlighet så gav respondenterna liknande svar och medelvärdet blev för 

Växjö  Energi  4,17  medans  VEAB  uppfattades  som  något  mindre  miljövänligt  och  fick  ett 

medelvärde  på  3,85.  Växjö  Energi  klassades  alltså  av  respondenterna  som  lite  bättre  än 

”Bra”  på  miljövänlighet,  medans  VEAB  hamnade  precis  under  kategorin  ”Bra”.  Det  som 

skiljde sig betydligt mer var hur många respondenter som inte hade någon uppfattning om 

VEAB:s  miljövänlighet,  där  nästan  hälften,  45,8  %,  av  respondenterna  svarade  ”Vet  ej”. 

Medans  drygt  en  fjärdedel,  26,8  %,  av  respondenterna  inte  hade  någon  uppfattning  om 

företagets miljövänlighet, när namnet Växjö Energi användes. 

 

          Växjö Energi      VEAB 

Trygghet 

   

Vid  bedömningen  hur  mycket  respondenterna  förknippade  trygghet  med  Växjö  Energi 

varierade  svaren,  även  om  de  flesta  tyckte  att  det  var  ”Bra”  eller  ”Mycket  bra”.  Vid 

användning av VEAB var det något färre som tyckte det var ”Mycket bra” men istället var det 

flera respondenter som tyckte att det var ”Bra”. Kategorin ”Bra” blev ett tydligt typvärde när 

VEAB  användes,  då  48  %  av  respondenterna  angav  detta  svar.  Medelvärdet  av 

respondenternas  svar  blev  något  högre  än  ”Bra”  för  båda  varumärkena,  4,13,  för  Växjö 

Energi  och  ännu  något  högre  för  VEAB  som  fick  ett  medelvärde  på  4,17.  Vi  kunde  även 

konstatera  att  vid  en  sammanvägning  av  alla  kärnvärdena  var  det  34  %  av  samtliga 

respondenter som inte kunde yttra sig eller hade en åsikt om kärnvärdena. 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Fråga 6. Vet ni om Växjö Energi och VEAB är samma företag eller två olika företag? 

Växjö Energi  VEAB 

          

 

 

 

 

 

 

Vid  sammanställning  av  samtliga 

respondenters  svar  på  ovanstående  fråga, 

visade  det  sig  att  spridingen  av  svaren  var 

ungefär lika stor oberoende vilket namn som 

användes i enkäten. Då något fler än hälften, 

53  %,  av  alla  100  respondenterna  visste  att 

Växjö  Energi  och  VEAB  var  samma  företag. 

Samtidigt  trodde  sig  totalt  18  %  av 

respondenterna  veta  att  det  är  två  skilda 

företag  och  29 %  svarade  att  det  inte  visste 

om det är ett eller två skilda företag. Summerat så var det alltså cirka hälften, 53 %, av alla 

respondenter som visste att det var det var ett företag medans den andra hälften, 18 % + 29 

% = 47 %, inte visste att VEAB och Växjö Energi var ett företag.  

Fråga 7. Kön?  

Växjö Energi  Veab  Totalt 

Av  de  100  respondenter  som  besvarade  enkäten  var  det  totalt  57  stycken  män  och  43 

stycken kvinnor. 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Fråga 8. Bor ni i Växjö? 

Växjö Energi  VEAB  Totalt 

Majoriteten av alla 100 respondenterna bodde i Växjö. Av de respondenter som svarade på 

Enkät 2 var det något fler som bodde utanför Växjö än de som svarade på Enkät 1. 

Fråga 9. Vilket årtionde är ni född? 

  Växjö Energi  VEAB 

 

Totalt 

I  undersökningen  varierade  respondenternas 

ålder,  de  äldsta  respondenterna  var  födda  på 

1920  talet  och  de  yngsta  på  1990  talet. 

Merparten  av  respondenterna  var  födda  mellan 

1930‐1980. 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5. ANALYS 

I detta avsnitt redovisas den analys vi har genomfört med hjälp av den teori och empiri som 

vi tidigare har redogjort för. Vi har med hjälp av vår teori kunnat tolka och se mönster från 

vårt empiriska material. 

 

5.1 Varumärkets betydelse 

Kotler (2008), Salzer‐Mörling och Strannegård (2002) och Melin (1999) beskriver alla vikten 

av  att  som  företag  idag  ha  ett  starkt  varumärke  och  att  man  bygger,  underhåller  och 

vidareutvecklar  det.  Salzer‐Mörling  och  Strannegård  (2002)  menar  vidare  att  varumärket 

framstår  som  företagets allra  viktigaste  tillgång. Detta är något  som MC  fullständigt håller 

med om och menar att ett positivt varumärke och en god image är viktigt för att det skapar 

ett stort handlingsutrymme gentemot kunderna. Han menar att man då kan ha råd att göra 

misstag men  ändå  komma  undan med  det.  Grönroos  (2007) menar  att  detta  är  fallet  då 

konsumenterna  har  lättare  att  förlåta  och  glömma  mindre  misstag  om  varumärket  och 

imagen är stark.  

”Sett ur den synvinkeln är nöjda kunder och ett gott varumärke viktigt, för 

det  skapar arbetsglädje, det  skapar nöjda kunder och misstag blir  inte  så 

stora/…/ För företagets del är det ändå väldigt väldigt viktigt.” (MC) 

Även alla respondenterna på företaget inser vikten av varumärket och alla sex respondenter 

menar att varumärket är jätteviktigt. Rp3 menar att man måste ha om ett bra varumärke för 

att bli ett  företag som folk  förknippar med något. Då Växjö Energi har monopol på elnätet 

innebär detta  enligt MC att  företaget  egentligen  skulle  kunna bete  sig hur  som helst men 

ändå komma undan med det och menar att vikten av varumärket skulle kunna minska något. 

Dock har företaget två andra produkter fjärrvärme och bredband (Wexnet) som de inte har 

monopol  på  och  att  inte  inse  varumärkets  vikt  skulle  då  kunna  påverka  företagets  övriga 

verksamhet.  MC  menar  vidare  att  vikten  av  varumärket  då  ökar  drastiskt  och  blir  ändå 

väldigt viktigt. 

 

Enligt  Keller  (2008)  innebär  det  rent  tekniskt  att  när  ett  företag  skapat  ett  nytt  namn, 

logotyp  eller  symbol  har  de  faktiskt  skapat  ett  varumärke.  Vi  kan  då  konstatera  att  båda 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namnen Växjö Energi AB och VEAB används i marknadskommunikationen och av de anställda 

på företaget, därmed anses de vara två varumärken, rent tekniskt. Fyra av respondenterna 

på  företaget  ser  ingen  skillnad mellan  Växjö  Energi  och  VEAB  och  ser  inte  dessa  som  två 

varumärken, utan ser det som ett företag. Dock menar Rp2 och Rp3 att VEAB känns enklare 

och Växjö Energi känns mer som en gammal gubbe och menar av den anledningen att det är 

två varumärken.  

5.2 Identitet  

Aaker (2002), Grönroos (2007) och Melin  (1999) menar alla att  identiteten  innebär vad ett 

företag står för och hur de vill bli uppfattade av sin omvärld. Identitetens uppgift blir således 

att förmedla företagets och varumärkets kärnvärden, det vill säga de värden som skall skilja 

varumärket  från  sina  konkurrenter  och  samtidigt  skapa  mervärde  för  sina  konsumenter 

(Salzer‐Mörling och Strannegård, 2002) . MC är mycket väl medveten om företagets identitet 

och menar att de har byggt upp den kring tre kärnvärden, som är service, miljö och trygghet. 

MC förklarar vidare att Växjö Energi vill bli uppfattade som serviceinriktade, miljömedvetna 

och  trygga och att det är dessa värden som de hela  tiden  försöker att  förmedla  i  alla  sina 

aktiviteter. Salzer‐Mörling och Strannegård (2002) menar att kärnvärdena skall vara lätta att 

kommunicera och svåra att imitera för att kunna fylla någon funktion. 

”Det  här  med  service,  miljö  och  trygghet  är  bottenfundamentet  i 

varumärket… ” (MC) 

MC förklarar vidare att dessa kärnvärden är utarbetade av och från all personal på företaget, 

där  alla  fick  skriva  ner  vad  de  tyckte  att  våra  kärnvärden  borde  vara  och  vad  som 

representerar  Växjö  Energi/VEAB.  Ett  projekt  som  landade  i  flera  olika  förslag  och  de  tre 

mest vanliga orden som nämnts valdes ut och bildade företagets identitet. MC tycker det är 

intressant  att  kärnvärdena  togs  fram  av  alla  på  företaget  och  inte  bara  av 

marknadsavdelningen och ledningen.  

”Det  är  jättesvårt  och  då  handlar  det  om  att  skapa  engagemang  hos 

personalen som är utanför marknadsavdelningen” (MC) 

Att involvera övriga personalen på företaget i den varumärkesbyggande processen är enligt 

MC  en  svår  fråga  och  menar  att  det  är  viktigt  att  få  övriga  företaget  att  vara  goda 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representanter  för  varumärkena.  Keller  (2008) menar  att  företag  kan  använda  sig  av  flera 

olika  aktiviteter  för  att  involvera  de  anställda  och  nämner  exempelvis  interna  events  och 

projekt  som  syftar  till  att  öka  kunskapen  hos  hela  företaget.  Detta  är  något  vi  kan  se  att 

Växjö  Energi  har  gjort,  dels  projektet med  kärnvärdena  som  gjordes  år  2007, men  de  har 

även  genomfört  två  andra  projekt  med  syfte  att  skapa  engagemang  hos  de  anställda, 

”Kundoffensiven 2006” och ”Kundnytt 2007”. 

 

Att  involvera anställda  i den varumärkesbyggande processen och se till att alla är förenade 

med varumärket och vet vad det står  för, är enligt Keller  (2008) av mycket stor vikt. Detta 

benämns som intern marknadsföring och är en kritisk och avgörande managementfråga för 

hur man skall få alla anställda att förstå vikten och innebörden av varumärket (Keller, 2008). 

Majoriteten  av  våra  respondenter  på  företaget  säger  att  de  dagligen  har  kontakt  med 

kunderna  och  Keller  (2008)  menar  då  att  de  har  en  avgörande  roll  att  kunna  påverka 

varumärket.  Det  är  då  av  extra  vikt  att  alla  anställda  kommunicerar  en  enad  bild  av 

varumärket för att kunna stärka och stötta varumärkets identitet.  

 

Trots att Växjö Energi genomfört vissa  interna projekt och att de anställda  fick vara med  i 

skapandet av företagets kärnvärden visar våra respondenter upp en mycket splittrad bild av 

företagets  identitet.  Ingen  av  våra  respondenter  på  företaget  kunde  nämna  alla  tre 

kärnvärdena tillsammans. Rp4 och Rp5 var de enda respondenterna som kunde nämna ett 

av kärnvärdena och båda sade miljö, vilket är helt riktigt. King och Grace (2008) menar att 

utan denna kunskap om varumärket får de anställda svårt, om nästan omöjligt att omvandla 

dessa visioner om varumärket till något konsumenterna kan uppleva. Rp2 säger följande om 

företagets kärnvärden: 

”Det är dom där som står på våra muggar, jag kommer inte ihåg dem. Du 

ser det har  ingen genomslagskraft, äsch det står på muggarna, vad gör vi 

när de tar slut?” 

Rp2 menar vidare att det  inte alltid är värdeorden och  liknande saker som står  i  fokus och 

uppfattar det som om det inte är någon genomgående tanke med varumärkesutvecklingen 

och hur man marknadsför sig. Vidare tycker Rp2 att det är viktigt att man tar ställning kring 

sitt varumärke för att kunna veta hur man skall kommunicera, marknadsföra och visa upp sig 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i  framtiden. Att man har  en  linje  och  ett mål,  att man  verkligen  jobbar med det  här med 

värden  och  sådana  saker  hela  tiden,  inte  bara  som  delprojekt.  Enligt  Keller  (2008)  är  det 

avgörande att bilden av varumärket ständigt är uppdaterad och att  företaget kontinuerligt 

har en dialog med de anställda angående varumärket. Detta är något som Växjö Energi har 

saknat under de senaste två åren, då de inte har genomfört några interna aktiviteter som har 

syftat till att stärka varumärket. MC berättar vidare att innan projektet med kärnvärdena år 

2007 hade man  inget  inriktat  arbete  kring  företagets  identitet,  i  alla  fall  inte  i modern  tid 

eftersom man då saknade en sådan funktion i företaget.  

”Jag kan inte ens uttala det faktiskt, jag kan inte dem, jag borde veta det.” (Rp3) 

Rp1  hade  blandat  ihop  kärnvärdena  med  de  ledord  som  ligger  tillgrund  för 

kommunikationen och beskrev  således  kärnvärdena  som personlig,  enkel  och  tydlig,  vilket 

inte var korrekt. Rp6 fortsätter:  

”Ja  det  är  väl  det  här med,  det  vet  jag  ju  inte  egentligen/…/Vad  han  vill 

förmedla där, det får du fråga marknadschefen om egentligen.” 

5.3 Rebranding ‐ Förändring av varumärket 

Att förändra sitt varumärke är enligt Muzellec och Lambkin (2006) en vanligt förekommande 

företeelse  och  innebär  att  ett  företag  byter  eller  skapar  ett  nytt  namn,  uttryck,  logotyp, 

symbol, design eller en blandning av dessa för sitt varumärke. Detta för att försöka hitta och 

utveckla en ny och differentierad position hos sina  interna och externa  intressenter. Växjö 

Energi  har  genomfört  flera  förändringar  i  sitt  varumärke  genom  åren.  De  två  första 

förändringarna  genomfördes  år  1973  respektive  1978  och  var  av  revolutionär  typ  vilket 

enligt Muzellec och Lambkin (2006) innebär en mer radikal och synlig förändring i företagets 

positionering och/eller marknadsestetik. Ett namnbyte är det vanligaste kännetecknet på en 

revolutionär  förändring  och  företaget  bytte  först  till  ”Växjö  Kraft‐Värme  AB”  och  sen  till 

”Växjö Energiverk AB”. Keller (2008) menar vidare att själva namnet är det viktigaste av alla 

element  hos  varumärket  och  det  är  också  det  svåraste  att  förändra.  Den  tredje  och 

företagets största förändring skedde år 1989 och även den var av revolutionär typ då både 

namnet byttes till ”Växjö Energi AB” (VEAB) och en förändring i den grafiska profilen gjordes 

då den nya logotypen togs fram som även innehöll VEAB. Muzellec och Lambkin (2006) och 

Gotsi och Andriopoulos  (2007) menar att  förnya och ompositionera sitt varumärke kan ses 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Stora 

förändrin

gar 

som  en  nödvändig  uppgift  för  ett  varumärke  för  att  dels  kunna  påvisa  en  förändring  hos 

varumärket men även för att svara på förändringar från marknaden. MC förklarar att de ville 

vara en affärsorienterad verksamhet på affärsmässiga grunder och få bort den kommunala 

verksstämpeln, alltså en kraftig förändring i både positionering och marknadsestetiken.  

 

År 2000 genomförde företaget en evolutionär förändring, vilket enligt Muzellec och Lambkin 

(2006),  innebär  en mindre  förändring  i  företagets  positionering  och/eller marknadsestetik 

och  företaget genomförde en mindre grafisk  förändring, då Växjö Energi AB togs bort  från 

logotypen.  Det  var  ingen  direkt  strategi  bakom  detta  utan  anledningen  var  enligt  MC 

enkelhet, då alla kallar dem VEAB. Även år 2006 genomfördes en evolutionär förändring och 

innebar  att  den  grafiska  profilen  och  logotypen  fick  en  fräschare,  modernare  och 

ungdomligare look med mindre känsla av kommunal verksamhet.  

 

För  att  illustrera  följande  förändringar  har  vi med  hjälp  av Muzellec  och  Lambkins  (2006) 

modell  fört  in  årtalen  då  de  olika  förändringarna  ägde  rum  för  att  visa  vilken  typ  av 

förändring som gjorts, evolutionär eller revolutionär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Rebranding. Författarnas översättning, Muzellec och Lambkin (2006), s. 805 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Gotsi och Andriopoulos (2007) menar att genomföra förändringar av varumärket medför att 

imagen hos  företagets  intressenter  troligtvis  förändras,  vilket  kan  skapa  en  otydlighet  hos 

dem  vad  varumärket  egentligen  står  för.  Växjö  Energi  har  som  vi  sett  genomfört  flera 

förändringar av sitt varumärke, både revolutionära och evolutionära. Vår enkätundersökning 

visade att respondenterna uppfattade Växjö Energi och VEAB:s kärnvärden någorlunda lika. 

Däremot  var  det  47 %  av  samtliga  100  respondenter  som  inte  visste  att  Växjö  Energi  och 

VEAB var samma företag.  

 

Muzellec och Lambkin (2006) och Gotsi och Andriopoulos (2007) menar vidare att den image 

som  existerar  inte  endast  är  formad  av marknadskommunikation  utan  även  av  informella 

signaler  och  påvisar  att  de  anställda  är  oerhört  viktiga  i  arbetet  med  att  forma 

konsumenternas  inställningar  till  varumärket.  Detta  innebär  att  förändringar  i  varumärket 

även måste vara riktade till de anställda på företaget för att de skall veta hur de skall förhålla 

sig  till  det  nya  varumärket.  Ingen  av  våra  respondenter  upplevde  att  de  hade  fått  någon 

instruktion  och  det  var  tydligt  att  företaget  inte  hade  informerat  de  anställda  vad 

förändringarna skulle innebära för dem och hur de skulle förhålla sig till det. 

5.4 Image 

Vår enkätstudie är designad  för att  ta  reda på hur de båda varumärkena Växjö Energi och 

VEAB  uppfattas  bland  allmänheten  och  företagets  kunder.  Detta  gör  att  vi  hamnar  under 

begreppet  image då detta begrepp enligt Grönroos  (2007), Melin  (1999) och Keller  (2008) 

innebär  hur  konsumenterna  och  de  externa  intressenterna  uppfattar  varumärket  och  de 

associationer som konsumenterna har om det. 

 

På  den  öppna  frågan  om  vad  respondenten  själv  förknippar med  Växjö  Energi  respektive 

VEAB fanns det ett tydligt mönster att de flesta respondenter, 45 %, förknippar Växjö Energi 

med  Ström/El.  Näst  vanligast  var  att  förknippa  Växjö  Energi  med  fjärrvärme  vilket  20  % 

respondenterna  från  enkät  1  gjorde.  Medans  respondenterna  som  svarade  på  enkät  2 

angående  VEAB  tydligt  förknippade  varumärket  med  fjärrvärme,  vilket  31  %  gjorde.  Näst 

vanligast blev Ström/El som 25 % av respondenterna förknippade VEAB med. Växjö Energi är 

alltså till högre grad associerat med Ström/El medans VEAB mer associeras med fjärrvärme. 

Keller (2008) menar att detta är en viktig del av varumärkenas image, då det är allmänhetens 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fria associationer. Salzer‐Mörling och Strannegård (2002) beskriver att associationer är något 

som  företaget har  svårt  att  styra över då  konsumenterna  skapar  sina egna  referenser och 

från dessa drar slutsatser. Detta märktes tydligt då båda varumärkena blev förknippade med 

energi,  dyra  räkningar  och  sophämtning.  VEAB  blev  även  förknippade  med 

burken/termosen,  bredband  och  bio‐bränsle  medan  Växjö  Energi  blev  förknippat  med 

leveranssäkerhet. 

 

På  den  slutna  frågan,  nummer  fyra  i  enkäten,  tillfrågades  respondenterna  om  de 

förknippade orden elektricitet, fjärrvärme och bredband med varumärket varav inga tydliga 

mönster mellan varumärkena kunde urskiljas. Båda varumärkena var starkt förknippade med 

elektricitet  och  fjärrvärme men  var  något  lägre  förknippade med  bredband.  Keller  (2008) 

beskriver  att  konsumenten  kan  forma  sina  associationer  utifrån de produkter  och  tjänster 

kunderna använder hos företaget, vilket stämmer väl in här då företaget erbjuder elektricitet 

och  fjärrvärmetjänster  under  sina  varumärken Växjö  Energi  och VEAB och  således  får  hög 

förknippning. Trots att  företaget erbjuder bredband under ett separat varumärke, Wexnet, 

utan anknytningar  till Växjö Energi och VEAB blir båda varumärken ändå  förknippade med 

bredband  då  ungefär  hälften  av  respondenterna  associerar  Växjö  Energi  och  VEAB  med 

detta. Detta stämmer också väl in i Kellers (2008) resonemang om associationer, då flertalet 

respondenter  vet  att  Växjö  Energi  faktiskt  äger  och  kontrollerar Wexnet  så  associeras  de 

automatiskt med varandra. 

 

Melin  (1999)  säger  att  företagen  försöker  göra  imagen  till  en  spegelbild  av  företagets 

identitet.  För  att  testa  detta  frågades  respondenterna  ut  hur  väl  de  tyckte  kärnvärdena 

överensstämde med varumärkena. Barron (2003) menar att när ett företag har lyckats skapa 

en  överensstämmelse  mellan  identitet  och  image  kan  man  då  konstatera  att 

varumärkesinnehavaren lyckats bygga upp ett starkt varumärke. Det var tydligt att företaget 

hade lyckats kommunicera ut sina kärnvärden väl till merparten av konsumenterna, då båda 

varumärkena  tydligt blev  förknippade med kärnvärdena och hamnade  i  snitt på  fyra av en 

femgradig  skala. Vilket  betyder  att  respondenterna  tyckte  att  kärnvärdena överensstämde 

”Bra” med varumärket. Några större skillnader mellan varumärkenas Växjö Energi och VEAB 

kunde inte synas, dock var Växjö Energi något högre förknippat med miljövänlighet. Dock var 

det många respondenter som kände att de inte kunde yttra sig om vilken nivå de upplevde 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att  kärnvärdet  överensstämde  med  varumärket.  Svarsförmågan  skiftade  något  mellan  de 

olika  kärnvärdena  och  totalt  av  alla  100  respondenter  var  det  34 %  som  inte  hade  någon 

uppfattning om kärnvärdets förhållande till varumärket.  

5.5 Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin  innebär  enligt Melin  (1999)  hur  företaget  skall  kommunicera  ut 

sitt  varumärke  till  sina  intressenter. MC  ger  då  svaret  att  dem  inte  har  någon  nedskriven 

kommunikationsstrategi. 

”Så att där är vi nog skyldiga att säga, nej det har vi inte” (MC) 

Han menar dock att det finns vissa beståndsdelar till en strategi utifrån tidigare arbeten och 

dokument som skapats längre bak i tiden, dock har inga uppdateringar gjorts de senaste två 

åren. Ind (1997) nämner att det är bra att inte förändra sin strategi ofta då det är svårt att 

bibehålla en  långsiktig positionering på marknaden. MC säger att de  jobbar efter deras tre 

ledord  inom  kommunikation;  personlig,  enkel  och  tydlig.  Dessa  ord  skulle  kunna  ses  som 

Växjö  Energi:s  enda  del  av  en  kommunikationsstrategi,  då  de  försöker  utforma  all  sin 

marknadskommunikation,  oavsett om det  gäller  annonsering,  bioreklam eller direktutskick 

efter  dessa  ord.  MC  beskrev  även  att  de  genom  dessa  ord  försöker  förmedla  sina 

kärnvärden; service, miljövänlighet och trygghet. Detta överensstämmer väl med Inds (1997) 

uppfattning  om  att  kommunikationsstrategin  alltid  skall  vara  en  unik  reflektion  av 

organisationen, eftersom Växjö Energi:s kärnvärden är framtagna av de anställda från olika 

avdelningar  tillsammans.  Nilson  (1999)  framhäver  vikten  av  att  kommunikationen  är 

konsekvent för att  lyckas bygga ett starkt varumärke, även Ind (1997) håller med om detta 

och tillägger att avsändaren skall vara mycket tydlig. Då alla samlade budskap och intryck en 

kund upplever, tillsammans skapar kundens uppfattning om företaget. MC beskriver att de 

använder olika avsändare beroende på vilket upptagningsområde eller geografiskt område 

kommunikationen riktar sig till. Att kommunikation  inom kommunen oftast bara bygger på 

VEAB‐logotypen,  medans  kommunikation  utanför  kommunen  bygger  på  det  fullständiga 

namnet Växjö Energi samt VEAB. Även logotyperna skiljer sig något åt beroende på vilken ort 

företagets marknadskommunikation riktar sig mot. Som exempel nämner MC att de brukar 

använda sig av VEAB och Växjö Energi i Smålandsposten när de vill vända sig till kommunen 

eller länet. Då Smålandsposten även distribueras inom Växjö innebär detta att alla Växjöbor 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får  dubbla  avsändare  i  dessa  budskap.  Växjö  Energi  använder  sig  även  av  olika  avsändare 

beroende på vilken produkt de marknadsför, MC säger att de oftast bara använder VEAB när 

de  marknadsför  fjärrvärmen.  Att  kommunicera  inkonsekvent  med  blandade  avsändare  är 

inget  Dahlén  och  Lange  (2003)  rekommenderar,  då  varumärket  kan  framstå  som  mindre 

pålitligt och även skapa förvirring då det är svårt för kunderna att förstå vad företaget vill stå 

för. 

 

En annan mycket viktig del i kommunikationsstrategin menar Ind (1997) är att integrera alla 

personer  på  företaget  och  att  de  är  medvetna  om  strategin  och  kan  jobba  mot  ett 

gemensamt  mål.  Det  är  tydligt  att  så  är  inte  fallet  på  Växjö  Energi  då  MC  inte  tror  att 

personal utanför marknadsavdelningen vet hur de skall använda varumärkesnamnen. Detta 

är något som tydligt visar sig då fem av respondenterna på företaget är samstämmiga om att 

de inte upplever att det finns någon strategi, och den sista respondenten säger sig uppleva 

en strategi men vet inte vad den går ut på. Alla förutom en respondent säger sig inte heller 

fått någon  instruktion på hur de skall gå  till väga när de använder varumärkena. Detta blir 

väldigt påtagligt när respondenterna beskriver hur de presenterar, svarar, talar, skriver och 

benämner  företagets  namn,  då  detta  skiljer  sig  mellan  alla  respondenter.  Rp2  och  Rp  4 

presenterar sig med VEAB‐Östkraft tillsammans, medans Rp3 och Rp5 säger Växjö Energi och 

Rp4  använder  sig  av  endast  VEAB.  Rp3  skulle  aldrig  presentera  sig  från  VEAB, men  säger 

samtidigt att när någon frågar vad denne jobbar, då svarar hon alltid VEAB.  

”Ibland presenterar jag mig som att  jag kommer från VEAB och ibland att 

jag kommer från Växjö Energi, det beror lite på hur det faller sig.” (Rp1) 

Alla  respondenter  på  Växjö  Energi  har  under  åren  bildat  sin  egen  uppfattning  om  hur 

varumärkena  skall  användas  och  agerar  därefter.  En  respondent  beskriver  även  att  deras 

underavdelning  har  själva  bestämt  vad  som  låter  bäst  och  därför  börjat  använda  det.  Ind 

(1997) beskriver att  för att  lyckas skapa en enhetlig bild av  företaget måste hela  företaget 

involveras.  Vid  enkätstudien  fick  vi  svaret  att  närmare  hälften  av  alla  respondenter  inte 

visste om att VEAB eller Växjö Energi är samma företag.  

 

Växjö Energi jobbar även mycket med inhyrda entreprenadföretag och MC säger att de inte 

har någon kontroll hur entreprenörerna använder sig av varumärkena, då de inte haft något 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arbete med att involvera entreprenörerna i detta. MC menar då att entreprenörerna blir en 

förlängning  av  deras  varumärke,  kunden  gör  affärer med  Växjö  Energi  men  någon  annan 

genomför  det  och  skall  Växjö  Energi  då  kunna  backa  upp  hela  sitt  varumärke måste  även 

dessa entreprenörer kunna svara upp till detta. Även Kotler (2008) och Keller (2008) påtalar 

vikten av intern marknadsföring och internutbildning för att förklara vikten av de anställdas 

kommunikation  och  varumärkesarbete.  Detta  förtydligar  författarna  ytterligare  och 

beskriver att det  gäller  för  alla  som kommunicerar  företagets namn,  vilket  skulle  innebära 

även  entreprenörerna  i  Växjö  Energi:s  fall.  Det  blir  alltså  avgörande  att  alla  företagets 

anställda handlar likartat och är så konsistenta som möjligt för att kunna kommunicera ut en 

enad bild av företaget. 

5.6 Varumärkesstrategi 

Keller (2008) framställer att ta fram en långsiktig varumärkesstrategi är kritiskt för att lyckas 

bygga ett starkt varumärke. Denna skall då som tidigare beskrivet hjälpa kunderna att kunna 

sortera  och  öka  förståelsen  för  företagets  produkter  och  tjänster.  Växjö  Energi  har  i 

dagsläget ingen nedskriven varumärkesstrategi utan bygger sitt varumärkestänk på sina tre 

kärnvärden  service,  miljö  och  trygghet.  Enkätundersökningen  visade  att  respondenterna 

oftast  förknippar  Växjö  Energi med  elektricitet  och  ström medans  VEAB  i  högre  grad  blev 

förknippat med fjärrvärme. Keller (2008) menar att det finns ett samband med företag som 

saknar  strategi  och  kunder  som  har  svårt  sortera  och  förstå  företagets  produkter  och 

tjänster, då varumärkesstrategin är till för att hjälpa konsumenterna. Dock verkar företaget 

ha lyckats väl med att förmedla ut sina kärnvärden, då de flesta respondenter svarade att de 

tyckte  företaget  förknippades  ”Bra”  med  alla  tre  kärnvärden.  Shuster  (2007)  nämner  att 

strategin skall utvärderas med jämna mellanrum för att säkerställa att varumärkesbyggandet 

går  åt  det  håll man  vill.  Utvärdering  av  Växjö  Energi:s  varumärken  är  inget  som  har  skett 

regelbundet, utan det är först nu man har börjat tänka mer strategiskt kring varumärket. 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5.6.1 Varumärkeshierarki 

När  en  varumärkesstrategi  tas  fram menar  Keller  (2008)  att  ett  av  de  första  stegen  är  att 

sortera  in varumärkena  i en hierarki. Enligt Nilson  (1998) görs detta  för att underlätta och 

förklara relationerna mellan varumärkena. Växjö Energi:s avsaknad av en nedskriven strategi 

innebär  att man  inte  har  ritat  upp  en  hierarki  där  de  olika  varumärkena  har  sorterats  in. 

Utifrån Aaker och Joachimstahlers (2000a) två grundstrategier det ”Varumärkta huset” och 

”Hus med  varumärken”  kan  Växjö  Energi  beskrivas  använda  en  kombination  av  båda.  Då 

företaget  främst utgår  från deras varumärken Växjö Energi och VEAB, dessa beskriver hela 

företaget och finns med i samband med flera av de andra varumärkena. Men samtidigt har 

företaget  fristående varumärken som  inte använder  sig av varken Växjö Energi eller VEAB, 

som exempelvis Wexnet. Keller (2008) vill förtydliga hierarkin ytterligare och förklarar att det 

finns olika nivåer i hierarkin och att varumärkena får olika funktioner beroende på hur vilken 

nivå de använder. Vi har  illustrerat Växjö Energi:s varumärkeshierarki grafiskt med hjälp av 

Aaker och Joachimstahlers grundstrategi och Kellers fem nivåer nedan; 

 

 

Figur 9. Växjö Energi:s varumärkeshierarki. Egen konstruktion. 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Överst  i  hierarkin  finner  vi  som  sagt  Växjö  Energi  och  VEAB  som  tillsammans  ligger  på 

företagsnivå,  då de  varumärkena  kan beskrivas  som  tillhandahållare  av  alla  produkter  och 

tjänster  företaget  erbjuder. Det unika  i  det här  fallet  är  att man använder  sig  av  två olika 

namn  högst  uppe  i  hierarkin.  Under  dem  hittar  vi  Wexnet  som  kan  beskrivas  vara  ett 

varumärke på  familjenivå då det skiljer sig distinkt  från  företagsnamnet och  innehåller alla 

företagets  bredbandstjänster.  Vid  sidan  av  Wexnet  finns  företagets  el  och  fjärrvärme 

tjänster,  detta  är  precis  som  Keller  (2008)  säger  inga  riktiga  varumärken  utan  endast 

produktbeskrivare.  Produktbeskrivarna  hjälper  till  med  att  förklara  för  kunderna  vad 

företaget erbjuder  för  tjänster. Under produktbeskrivarkategorin el  finns  fyra  varumärken, 

Växjö Energi Elnät och Energikollen som företaget äger själva och de andra två Östkraft och 

SAMS som Växjö Energi är delägare  i. Energikollen, Växjö Energi Elnät och SAMS kan enligt 

Kellers resonemang klassas som varumärken på individnivå, då de är begränsade att omfatta 

en  produktkategori.  Östkraft  däremot  är  ett  varumärke  på  företagsnivå,  då  det  är  ett 

fristående elhandels‐ och telefonibolag som Växjö Energi bara är delägare i. Östkraft är alltså 

tredje varumärket på företagsnivå i varumärkeshierarkin. 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6. SLUTSATS 

Vi kommer i detta kapitel att presentera rapportens slutsatser utifrån de två forskningsfrågor 

och det syfte som ligger till grund för studien. Slutligen diskuteras förslag till vidare forskning 

inom området. 

 

6.1 Resultat 

Vi  kommer nedan att  presentera  rapportens  slutsatser utifrån de  två  forskningsfrågor och 

syfte som föreligger: 

1. Hur har splittringen av Växjö Energi AB:s varumärke uppkommit internt i företaget?  

2. Hur uppfattas företagets varumärken bland allmänheten och deras konsumenter?  

Syftet med denna uppsats är att beskriva en splittring av ett företags varumärke, samt skapa 

förståelse  för  hur  varumärken  splittras.  Avsikten  är  också  att  härigenom  skapa  ett 

hjälpmedel för företag som upplever sitt varumärke som splittrat. 

1.  Hur har splittringen av Växjö Energi AB:s varumärke uppkommit internt i företaget?  

För att kunna beskriva hur en splittring av ett varumärke har uppkommit är det av stor vikt 

att belysa de saker som har påverkat detta förlopp och därigenom kunna stärka våra teser av 

detta  fenomen.  Vi  kan  till  en  början  konstatera  att  Växjö  Energi  och  VEAB  i  ren  teknisk 

mening får ses som två varumärken, då företaget har skapat två olika namn men även olika 

logotyper och en slogan för ett varumärke.  

 

Vår  forskning  visar  i  linje  med  teorin  att  skapandet  av  ett  varumärke  börjar  inifrån  dess 

identitet. Vidare är de anställda en förutsättning i detta identitetsskapande, då de är en stor 

del i uppbyggnaden av ett varumärke. Vi har funnit att även om ett företags anställda inser 

vikten  av  ett  varumärke  och  dessa  delvis  är  involverade  i  den  varumärkesbyggande 

processen innebär det inte att de anställda verkligen är engagerade i varumärket och vet vad 

det står för. Vidare kan vi konstatera att denna involvering av personalen hela tiden måste 

ske  kontinuerligt  för  att  kunna  upprätthålla  varumärkets  betydelse  och  mening  i  de 

anställdas  perception.  Annars  riskerar man  att  hamna  i  denna  situation,  då man  trots  allt 

från marknadsavdelningen försökt involvera de anställda genom delprojekt, men dock utan 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något  större  resultat  och  har  bidragit  till  att  skapa  en otydlighet  kring  varumärket.  Vi  kan 

alltså dra slutsatsen att en icke kontinuerlig kommunikation och uppdatering av varumärket 

hos de anställda bidrar till en otydlighet och splittring av varumärket. 

 

Vi kan konstatera att förändringar i ett företags varumärke, såväl stora (revolutionära) som 

små  (evolutionära),  kan  skapa  en  otydlighet  både  internt  och  externt.  Vad  vi  har  kommit 

fram till är att vid förändringar av varumärket måste man informera och ge instruktioner för 

hur de anställda ska förhålla sig till varumärket. Om detta inte sker på ett tydligt sätt kan de 

anställda  visa  upp  en  splittrad  bild  av  varumärket,  där  en  del  använder  sig  av  tidigare 

förhållningssätt och referenser medan resterande anammar de nya förhållningssätten. Den 

slutsats  vi  kan  dra  av  detta  är  att  det  är  av  största  vikt  att  informera  de  anställda  vid 

förändringar  av  sitt  varumärke  då  det  annars  kan  uppstå  en  otydlighet  som  bidrar  till  en 

splittring av varumärket. 

 

Genom  vår  forskning  har  vi  påvisat  att  företag  som  saknar  en  tydlig  och  nedskriven 

kommunikationsstrategi  har  svårt  att  skapa  en  enhetlig  bild  av  företaget.  Vi  har  sett  att 

bristen på en strategi gör det svårt att ena de anställda på företaget vilket har lett till att det 

blir problematiskt för dem att arbeta mot ett gemensamt mål med varumärkena. Detta tar 

sig uttryck genom att de anställda använder sig av egna preferenser och kommunicerar olika 

budskap och namn till både företagets externa och interna intressenter. Vi har då funnit att 

en avsaknad av en tydlig kommunikationsstrategi bidrar till en förvirring och otydlighet hos 

företaget för hur man ska kommunicera. 

 

Vi kan konstatera att inhyrda entreprenörer och konsulter även påverkar ett varumärke och 

bidrar  till  dess  image.  Då  vårt  fallföretag  inte  hade  informerat  dessa  om  hur  de  ska 

kommunicera,  kan  även  detta  kan  bidra  till  att  skapa  en  otydlighet  och  förvirring  kring 

varumärkena.  Avsaknaden  av  en  klar  strategi  kan  även  resultera  i  inkonsekvent 

marknadskommunikation  på  grund  av  att  man  inte  vet  vad  man  vill  uppnå.  När 

marknadskommunikationen  blir  otydlig  på  grund  av  skilda  avsändare  och  budskap  är  det 

svårt  för mottagaren  att  sortera  företagets  varumärken.  Detta  då  alla  intryck  gemensamt 

skapar mottagarens  uppfattning  om  företaget.  Den  slutsats  vi  kan  dra  av  detta  är  att  en 

avsaknad  av  en  tydlig  kommunikationsstrategi  i  allra  högsta  grad  bidrar  till  att  skapa  en 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otydlighet  och  förvirring  hos  hela  företaget  och  är  därmed  en  av  de  största  bidragande 

faktorerna till att en splittring av varumärket har uppkommit. 

 

Vår  forskning  har  även  visat  att  ett  företag  som  använder  en  oklar  eller  saknar  en 

varumärkesstrategi  har  det  svårt  att  veta  vad de  vill  uppnå med  varumärkena och  hur  de 

skall använda dessa. När då ett företag blandar sina varumärken utan en långsiktig strategi 

skapas en otydlighet för mottagaren.  Vi har sett att vid avsaknaden av en strategi sker inget 

regelbundet  arbete  med  varumärket  och  därför  blir  det  svårt  att  säkerställa  att 

varumärkesarbetet går mot ett enat mål. Vår studie har även visat att om ett företag saknar 

en nedskriven varumärkesstrategi är det troligt att man även saknar en varumärkeshierarki. 

Utan en varumärkeshierarki har vi sett att relationerna mellan varumärkena kan bli mycket 

komplicerade.  Detta  medför  att  det  blir  svårt  att  vara  konsekvent  i  sin 

varumärkesuppbyggnad  och  att  de  anställda  på  företaget  kan  ha  svårt  för  att  använda 

varumärkena på ett korrekt sätt. När de anställda får svårt att hålla reda på vilket varumärke 

som  är  vad  kan  således  en  splittring  mellan  företagets  varumärken  uppkomma.  Vi  har 

därmed kunnat dra slutsatsen att då man som företag saknar en tydlig varumärkesstrategi 

för  hur  man  ska  arbeta  och  utveckla  sina  varumärken,  sker  inget  fokuserat 

varumärkesarbete. Man jobbar lite i det fria vilket vi också menar har bidragit till att skapa 

en splittring av varumärket, på grund av att man inte vet vilket mål man arbetar emot och 

vad man vill uppnå.  

 

Resultatet av alla  faktorer beskrivna ovan bidrar  tillsammans således  till  att ett varumärke 

splittras, vilket vi benämner som varumärkessplittring och definierar enligt följande: 

När ett varumärke delas genom att två varumärken omedvetet skapas. 

2. Hur uppfattas företagets varumärken bland allmänheten och deras konsumenter?  

De  slutsatser  som  vi  kan  dra  av  vår  enkätundersökning  är  att  de  båda  varumärkena 

uppfattades såväl olika som lika beroende på vad som behandlades. Då respondenterna fick 

använda sig av fria associationer och svara med egna ord uppfattades de båda varumärkena 

olika. Växjö Energi är till  större del  förknippat med ström och elektricitet medans VEAB till 

större  del  är  förknippat  med  fjärrvärme.  När  respondenterna  fick  ta  ställning  till  de 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förutbestämda kategorierna kunde vi konstatera att varumärkena uppfattades som mer lika. 

Båda var starkt förknippade med både elektricitet och fjärrvärme, men var lägre förknippade 

med bredband.  

 

Företaget har lyckats väl med att förmedla sina kärnvärden och respondenterna ansåg dem 

vara väl förknippade med de båda varumärkena och uppfattningen om kärnvärdena skiljde 

sig inte märkbart mellan de båda. Dock kunde inte 34 % av respondenterna förknippa något 

av  kärnvärdena  med  varumärkena  och  därmed  inte  ge  något  svar  då  de  saknade 

uppfattning. 

 

Trots att varumärkena kan anses vara både nära och ifrån varandra kan vi ändå konstatera 

att det råder en förvirring hos respondenterna om de två varumärkena verkligen är ett eller 

två  företag, då 47 % av alla  respondenter  inte visste om det var ett eller  två  företag. Med 

detta underlag  till hands kan vi konstatera att det existerar en otydlighet hos allmänheten 

och konsumenterna hur de båda varumärkena Växjö Energi och VEAB uppfattas och om det 

är ett eller två olika företag. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vid  eventuell  vidare  forskning  inom  ämnet  skulle  man  kunna  titta  närmare  på  vilka 

implikationer det får för ett företag att konsumenterna upplever företagets två varumärken 

som skilda företag, och hur detta påverkar kundernas köpbeteende. 

 

Något  annat  vi  tänkt  på  under  forskningsprocessen  är  om  ett  företags  varumärke  kan 

splittras mellan ”business to business” kunder och ”business to consumer” kunder. Det vill 

säga om företagskunder och vanliga privatkunder har skilda uppfattningar om varumärkena 

och varför de skiljer sig åt mellan kundgrupperna. En annan intressant forskningsfråga är om 

ett varumärke kan splittras i olika regioner, det vill säga om konsumenter generellt har skilda 

uppfattningar om företagens varumärken beroende på konsumentens geografiska placering 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8. APPENDIX 

Bilaga 1. Intervjuguide, Marknadschef 

 
Introduktion 
 
1. Namn 
 
2. Vilken position har du? 
 
3. Hur länge har du jobbat på företaget? 
 
4. Berätta gärna om ditt arbete 
 
5. Hur ofta träffar du kunder? 
 A. Skulle du vilja ha mer kundkontakt? 
 
Kommunikation 
 
6.  Vilka  medier  har  ni  använt/använder  ni  er  av  i  er  marknadskommunikation/reklam? 
Använder ni er av olika avsändare för olika medier? 
 
7. Använder ni er av olika avsändare beroende på vilken geografisk plats ni riktar er mot? 
Varför? Utveckla gärna resonemanget  
 
8.  Har  ni  någon  nedskriven  eller  uttalad  kommunikationsstrategi  för  hur  ni  skall 
kommunicera?  
 
  Om Nej,   A. Hur tänker ni vid utformning av marknadskommunikation? 
    B. Har ni kommunicerat ut er strategi till alla anställda? 
 

Om Ja,      
Är det en långsiktig eller kortsiktig strategi? Vilken tidsram? 
När skapades denna strategi?  
Har ni reviderat denna strategi under tidens gång? Isåfall hur? 

 
9.  Hur  involveras  personal  utanför  marknadsavdelningen  i  den  varumärkesbyggande 
processen? 
 
10. Har ni informerat alla på företaget hur de skall använda varumärksnamnen? 
 
11. Tror du att alla på företaget är medvetna om hur de skall gå tillväga?  
 
12. Hur tror du de anställda använder sig av de två varumärkesnamnen? 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13. Har ni  tidigare brytt er om vilket namn era konsumenter och allmänheten benämnt er 
med?  
Strategi 
 
14. Har ni någon nedskriven eller uttalad varumärkesstrategi för hur ni skall arbeta med era 
varumärken?  
 
Man brukar nämna att det  finns  fem olika nivåer av  varumärken varav de  tre översta och 
mest  använda  benämns  som;  företagsnivå,  familjenivå  och  individnivå.  Era  varumärken 
Växjö Energi och VEAB skulle kunna beskrivas som på företagsnivå, där två olika produkter 
representeras.  Till  skillnad  från  Wexnet  som  ligger  på  familjenivå  och  representerar  alla 
bredbandstjänster.  
 
15. Tror du er användning av  två varumärken på  företagsnivå kan ha  lett  till  att  kunderna 
förknippat  Växjö  Energi  och VEAB med olika  produkter?  Exempelvis  VEAB med  fjärrvärme 
och Växjö Energi med el. Varför, utveckla gärna ditt resonemang? 
 
16.  Har  ni  funderat  på  att  skapa  egna  varumärken  för  att  representera  eltjänsterna 
respektive fjärrvärmetjänsterna? Som ni gjort med Wexnet. Varför/Varför inte? 
 
Varumärke 
 
17. Vad står Växjö Energi:s varumärke för? (Kärnvärden) Vad försöker det förmedla? 
 
18. Vad är enligt dig de främsta funktionerna med ert varumärke? 
 
19. Ni har genomfört  flera förändringar av ert varumärke genom åren. Av vilken anledning 
har dessa förändringar gjorts? 
 
20.  I  årsredovisningen  för  2007  stod  det  att  ni  genomförde  en  förändring  av  den  grafiska 
profilen, Vad innebar denna förändring? Varför gjordes denna förändring? 
 
21. Hur viktigt anser du varumärket vara för ert företag?  
 
Övrigt 
 
Har du några övriga tankar eller synpunkter som du tror vi kan gynnas av?  
 
Tack för din medverkan! 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Bilaga 2. Intervjuguide, Övriga 

Introduktion 
 
1. Namn 
 
2. Vilken position har du? 
 
3. Hur länge har du jobbat på företaget? 
 
4. Berätta gärna om ditt arbete 
 
5. Hur ofta träffar du kunder? 
 
Kommunikation 
 
6. Hur brukar du presentera dig när du talar med kunder? Varför? 
 
7. Är det  i någon speciell situation du alltid presenterar dig som att du kommer från Växjö 
Energi respektive VEAB?  
 

Om Ja; 
A. Vilka situationer? Varierar det?  

 
8.  När  du  använder  företagets  namn  i  vardagskonversationer,  vilket  namn  brukar  du 
använda? Varför? 
 
9. När du använder företagets namn i skrift, vilket namn brukar du använda? Varför? 
 
10. Tycker du att det är viktigt vilket namn som används? 
 
11. Har du fått någon instruktion hur du skall presentera och använda företagets namn?  
 

Om Ja; 
A.  Upplever  du  dessa  instruktioner  som  tydliga?  Och  hur  ser 
instruktionerna ut? 
 
B. Följer du dessa instruktioner? 
 
C. Vem informerade dig om dessa? 

 
Om nej; 

D. Känner du att du skulle behöva någon instruktion? 
 
12. Upplever du att det finns en strategi för hur man skall kommunicera företagets namn? 
 
  Om Ja; 
    A. Vad tror du man vill uppnå med denna strategi? 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Varumärket 
 
13. Hur  brukar  de  kunder  som du  är  i  kontakt med benämna  företaget,  som Växjö  Energi 
eller VEAB? 
 
14. Tror du det skiljer sig i hur kunden uppfattar Växjö Energi respektive VEAB? 
 

Om Ja; 
A. Vad tror du skiljer sig? 

 
15. Har du pratat med kunder som har trott att Växjö Energi och VEAB är två olika företag? 
 

Om Ja; 
    A. Hur ofta upplever du detta? 
 
 
16. Vad står Växjö Energi:s varumärke för dig? 
 
17. Vilka kärnvärden försöker Växjö Energi förmedla till omvärlden/kunderna? 
 
18.  Ser  du  Växjö  Energi  och  VEAB  som  två  olika  varumärken?  Skulle  du  vilja  utveckla  ditt 
resonemang? 
 

Om Ja; 
A. Hur tycker du att dem skiljer sig? 

 
19. Hur viktigt anser du varumärket vara för ert företag?  
 
20. Tror du att du i din roll, som x, påverkar företagets varumärke? 
 

Om Ja; 
A. På vilket sätt? 

 
21. Ser du dig som en ambassadör för ditt varumärke? 
 
Övrigt 
 
Har du några övriga tankar eller synpunkter om Växjö Energi som företag eller varumärke, 
som du tror vi kan gynnas av? 
 
Tack för din medverkan! 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Bilaga 3. Enkät 1 ‐ Enkätundersökning ‐ Växjö Energi 

1. Känner ni till företaget Växjö Energi? 
  Ja 

Nej 
 
Om Nej; 1.1 Känner ni till företag VEAB? 

    Ja 
Nej 

 
2. Är ni kund hos Växjö Energi? 

Ja 
Nej 
Vet Ej 

 
3. Vad förknippar ni med Växjö Energi? 
 
4. Förknippar ni följande ord med Växjö Energi? 

Elektricitet 
Fjärrvärme 
Bredband 
 

5. Hur väl tycker ni Växjö Energi överensstämmer med följande? På en skala från 1 till 5, 
där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 
  Service     1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
  Miljövänlighet  1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
  Trygghet    1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
 
6. Vet ni om Växjö Energi och VEAB är samma företag eller två olika företag? 
1. Samma  2. Olika  3. Vet ej 
 
7. Kön?  Man  Kvinna 
 
8. Bor ni i Växjö? 
 
9. Vilket årtionde är ni född? 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Bilaga 4. Enkät 2. Enkätundersökning ‐ VEAB 

1. Känner ni till företaget VEAB? 
  Ja 

Nej 
 
Om Nej; 1.1 Känner ni till företag Växjö Energi? 

    Ja 
Nej 

 
2. Är ni kund hos VEAB? 

Ja 
Nej 
Vet Ej 

 
3. Vad förknippar ni med VEAB? 
 
4. Förknippar ni följande ord med VEAB? 

Elektricitet 
Fjärrvärme 
Bredband 
 

5. Hur väl tycker ni VEAB överensstämmer med följande? På en skala från 1 till 5, där 1 är 
mycket dåligt och 5 är mycket bra. 
  Service     1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
  Miljövänlighet  1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
  Trygghet    1 2 3 4 5  0 = Vet ej 
 
6. Vet ni om Växjö Energi och VEAB är samma företag eller två olika företag? 
1. Samma  2. Olika  3. Vet ej 
 
7. Kön?  Man  Kvinna 
 
8. Bor ni i Växjö? 
 
9. Vilket årtionde är ni född? 
 

 

 



 

‐ 78 ‐ 
 

‐ Kap 8. APPENDIX ‐ 

 

Bilaga 5. Redovisning av alla förknippade ord med Växjö Energi/VEAB 

Förknippade ord med Växjö Energi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Inget 10 20,0 20,0 20,0 

Bredband 1 2,0 2,0 22,0 

Dyra/Räkningar 4 8,0 8,0 30,0 

Energi 3 6,0 6,0 36,0 

Fjärrvärme/Värme 8 16,0 16,0 52,0 

Kommunalt 1 2,0 2,0 54,0 

Lennart Värmby 1 2,0 2,0 56,0 

Leveranssäkerhet 2 4,0 4,0 60,0 

Miljövänligt 1 2,0 2,0 62,0 

Sophämtning 1 2,0 2,0 64,0 

Ström/EL 18 36,0 36,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

Förknippade ord med VEAB 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Inget 2 4,0 4,0 4,0 

Bio-bränsle 2 4,0 4,0 8,0 

Bredband 2 4,0 4,0 12,0 

Burken/Termosen 2 4,0 4,0 16,0 

Bygg 1 2,0 2,0 18,0 

Bättre än E.on 1 2,0 2,0 20,0 

Dyra/Räkningar 3 6,0 6,0 26,0 

Elnätet 1 2,0 2,0 28,0 

Energi 7 14,0 14,0 42,0 

Fjärrvärme/Värme 15 30,0 30,0 72,0 

Sophämtning 1 2,0 2,0 74,0 

Ström/EL 12 24,0 24,0 98,0 

Vatten 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Bilaga 6. Redovisning av korstabell av: Om kund och Boende i Växjö? 

 
Är ni kund hos Växjö Energi * I vilken ort bor ni Crosstabulation 

   I vilken ort bor ni 

   I Växjö Utanför Växjö Total 

Count 25 1 26 Ja 

% of Total 61,0% 2,4% 63,4% 

Count 8 3 11 Nej 

% of Total 19,5% 7,3% 26,8% 

Count 4 0 4 

Är ni kund hos Växjö Energi 

Vej ej 

% of Total 9,8% ,0% 9,8% 

Count 37 4 41 Total 

% of Total 90,2% 9,8% 100,0% 

 
 

Är ni kund hos VEAB? * I vilken ort bor ni Crosstabulation 

   I vilken ort bor ni 

   I Växjö Utanför Växjö Total 

Count 30 2 32 Ja 

% of Total 62,5% 4,2% 66,7% 

Count 8 7 15 Nej 

% of Total 16,7% 14,6% 31,3% 

Count 0 1 1 

Är ni kund hos VEAB? 

Vej ej 

% of Total ,0% 2,1% 2,1% 

Count 38 10 48 Total 

% of Total 79,2% 20,8% 100,0% 
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Är ni kund hos Växjö Energi / VEAB * I vilken ort bor ni Crosstabulation 

   I vilken ort bor ni 

   I Växjö Utanför Växjö Total 

Count 55 3 58 Ja 

% of Total 61,8% 3,4% 65,2% 

Count 16 10 26 Nej 

% of Total 18,0% 11,2% 29,2% 

Count 4 1 5 

Är ni kund hos Växjö Energi / 

VEAB 

Vej ej 

% of Total 4,5% 1,1% 5,6% 

Count 75 14 89 Total 

% of Total 84,3% 15,7% 100,0% 

 
 

 

 

 

 

 

 


