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Förord 
Från Internetyra till stålbad och förtroendekriser. Fyra omvälvande år. Under 

samma period har JKL genomfört tre varumärkesundersökningar där ledande befatt-
ningshavare i svenskt näringsliv har intervjuats om sin syn på företagsvarumärken 
och hur den egna organisationen arbetar med sitt varumärkesbyggande.  

Vi kan nu sammanfatta denna period och konstatera att uppfattningen om att va-
rumärket har en stor affärsstrategisk betydelse har förstärkts. Beslutsfattandet sker 
idag på företagsledningsnivå. I den första undersökningen låg fortfarande beslutsfat-
tandet och ansvaret för varumärket, i stor utsträckning, hos marknads- och informa-
tionsavdelningen. I den andra undersökningen kunde vi visa att det skett en tydligt 
förskjutning mot företagsledningen. Denna utveckling har nu ytterligare accentue-
rats.  

Det blir också allt tydligare att logiken bakom företagsvarumärket är en annan än 
den bakom det renodlade produktvarumärket. Organisationen är central för värde-
skapandet. Det underströks i den förra undersökningen då respondenterna pekade på 
förmågan att kunna leverera på varumärkeslöftet och medarbetarnas engagemang 
som de viktigaste faktorerna i varumärkesbyggandet. 

I år lever vi i efterdyningarna av de senaste årens förtroendekriser. Hur har det 
påverkat inriktningen på det kommande årets varumärkesarbete? Vilka kommer att 
vara de mest prioriterade frågorna och hur mycket resurser kommer att satsas i arbe-
tet jämfört med för två år sedan. Det är några av de frågor som vi har sökt svaren på i 
årets varumärkesundersökning. 

Vi hoppas att denna rapport ska kunna ge ett bidrag till ökad förståelse för hur le-
dande svenska företag idag arbetar med sina varumärken. 

 

Trevlig läsning! 

 

Per Mossberg 
partner, JKL 
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Sammanfattning  

Svaren från årets varumärkesundersökning talar ett tydligt språk. IKEA är Sveriges mest välvårdade va-

rumärke, anser de intervjuade. De poängterar också att idag är det egna varumärket en fråga för hela 

ledningsgruppen. Medarbetarengagemanget ska säkerställas genom att att fokusera på att skapa värde-

ringsdrivna organisationer under 2004/2005. Ingen intervjuad vill däremot kännas vid att man vidtagit 

några åtgärder som en direkt följd av de förtroendeskandaler vi alla kunnat följa på avstånd. 

De viktigaste resultaten från JKLs varumärkesundersökning 2004 är: 

• Ledningsgruppen bestämmer - I två av tre företag vilar det strategiska beslutsfattandet kring före-
tagsvarumärket på hela ledningsgruppen 

• Ökade resurser - Hälften av de tillfrågade företagen kommer att satsa ökade resurser på varumär-
ket jämfört med för två år sedan. Framför allt handlar det om större internt fokus 

• Strukturer på plats - Åtta av tio tillfrågade säger att det finns en tydlig struktur/manual som styr 
arbetet med företagsvarumärket. Men i bara ett fall av tre är medarbetarnas roll definierad 

• Delat internt ansvar - Marknads- och informationscheferna ansvarar i de flesta fall för det interna 
varumärkesarbetet. Bara i ett företag av tio ligger ansvaret hos human resource 

• Intranätet viktigast - För att kommunicera sin mission, vision och värderingar är intranätet eller 
hemsidan den vanligaste kanalen. Många av de tillfrågade litar även till de egna chefernas förmåga 
att utgöra förebilder och goda exempel 

• CSR betydelsefullt - För två år sedan hade fortfarande närmare hälften av de tillfrågade en neutral 
inställning till CSR:s betydelse i det egna varumärkesarbetet. I år säger nästan nio av tio att områ-
det har stor betydelse 

• Värderingar i fokus - Inget tillfrågat företag säger att de genomfört direkta åtgärder till följd av 
förtroendekriserna. Däremot kommer många att fokusera på sina medarbetare och att fortsätta ar-
betet mot en värderingsdriven organisation under det kommande året 

• IKEA i topp - Det finns ett företagsvarumärke som svenska chefer ser upp till mer än alla andra. 
IKEA fick mer än hälften av rösterna på frågan vilket som är Sveriges mest välvårdade varumärke. 
Tvåan, Volvo, fick 14 procent. ”Konsekvens” och ”kontinuitet” är återkommande argument för 
valet av IKEA 

 



JKLS VARUMÄRKESUNDERSÖKNING VÅREN 2004 

SIDAN 4 

Om undersökningen 

När JKLs varumärkesundersökning genomfördes för fyra år sedan var den, så vitt vi vet, den första va-

rumärkesundersökning i större format med företagsledningar i Sverige. För två år sedan följde vi upp den 

och har nu genomfört den för tredje gången, denna gång i samarbete  med Nordic Brand Academy. Den 

tredje undersökningen är en kombination av frågor som ställts i tidigare undersökningar och sådana som 

lagts till i år för att spegla aktuella och relevanta frågeområden.

J K L S  S Y N  P Å  V A R U M Ä R K E N  

Två begrepp återkommer ofta när företags-
varumärken diskuteras: ”Värde och ”värde-
ringar”. Begreppen rymmer essensen av allt 
varumärkesarbete, enligt JKLs mening: 
• Varumärkets värde – Måttet på hur stark 

relationen är till primärmålgrupperna och 
förtroendet hos övriga intressenter som på-
verkar företagets affärsvillkor 

• Värderingar – De riktlinjer som ger förut-
sättningar för den enskilda medarbetaren 
att agera i vardagen och skapa ett enhetligt 
beteende – varumärkets personlighet 

G E N O M F Ö R A N D E  

Undersökningsföretaget Proffcom intervju-
ade, på JKLs uppdrag, under april och maj 
2004 totalt 52 ledande befattningshavare i stora 
svenska företag eller utländska företag med 
stark position i Sverige. De intervjuade kom 
från närmare 50 företag och var antingen vd:ar, 
marknadschefer eller informationschefer. 

Flera av de intervjuade har deltagit i alla 
undersökningarna. I de fall respondenter har 
ersatts med nya, har det gjorts av andra i lik-
nande positioner. För de flesta av de intervjua-

de innebär varumärkesarbete en stor del av 
deras ordinarie arbetsuppgifter. 

N O R D I C  B R A N D  A C A D E M Y   

JKL genomförde varumärkesundersökning-

en 2004 i samarbete med Nordic Brand Acade-

my (NBA) som utgjorde referensgrupp, dels vid 

valet av frågor men också i analysarbetet. 

NBA är en del av Företagsekonomiska Insti-

tutionen vid Stockholms Universitet. Visionen 

är att vara den främsta mötesplatsen för kun-

skapsspridning i Norden för akademiker, när-

ingsliv och övriga praktiker inom strategiskt 

varumärkesarbete. 

NBA bedriver forskning och samarbetar 

med flera internationella institutioner. Kontinu-

erligt genomförs också seminarier inom varu-

märkesområdet. 

Hur invo lverad är du personligen i de operativa
 besluten kring ert företagsvarumärke?
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Företagsvarumärket – en ledningsfråga

Utvecklingen från undersökningen 2002 bibehålls 

och förstärks. Företagsvarumärket är en strategisk 

fråga. Den mest påtagliga förändringen är att 

besluten nu fattas av hela ledningsgruppen i större 

utsträckning än förut. 

Tiden då varumärket primärt sågs som en 
reklamfråga är definitivt förbi. Det är idag en 
fråga för såväl styrelse som ledningsgrupp. Det 
visar resultatet från vårens varumärkesunder-
sökning. 

F Ö R E T AG S L E D N I N G E N  F A T T A R  B E -

S L U T E N  

I nästan hälften av de intervjuade företagen 
är det VD som har det yttersta ansvaret för fö-
retagsvarumärket. Här skedde en markant för-
skjutning i den förra undersökningen. Tidigare 
låg ägarskapet i stor utsträckning hos mark-
nads- och informationsavdelningarna.  

Men, även om VD:n har det yttersta ägar-
skapet har beslutsfattandet kring varumärkes-
strategier breddats till att omfatta hela led-
ningsgruppen. Dessutom involveras styrelserna 
i flera av de intervjuade bolagen.  

Vår tolkning av dessa förändringar är att 
det bredare beslutsfattandet är ett resultat av en  
ökad helhetssyn på varumärkesfrågor, att va-
rumärket vårdas och utvecklas genom en stor 
mängd av ett företags processer. Därmed be-
höver också strategier synkroniseras för att 
säkerställa att dessa stödjer varumärkets över-
gripande löfte. 

 

 

Var fattas beslut om förändringar av den övergripande 
strategin för ert företagsvarumärke?
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Ökade interna resurser till varumärket

Varumärket är ingen konstant. Dess värde måste 

hela tiden försvaras. Det är den vanligaste 

orsaken när företagen förklarar de ökade 

resurserna på varumärkesbyggandet. 

Trenden från de tidigare varumärkesunder-
sökningarna är tydlig. Resurserna som läggs på 
företagsvarumärket fortsätter att öka. Sex av 
tio tillfrågade företag säger att de lägger ”mer” 
eller ”mycket mer” resurser på varumärkes-
byggandet jämfört med för två år sedan.  

Noterbart är samtidigt att vart tionde före-
tag säger att det satsar avsevärt mycket mindre 
på sitt varumärke jämfört med för två år sedan.  

S T Ö R R E  I N T E R N T  F O K U S  

Den spontana tolkningen av ökade resurser 
skulle förmodligen vara större budgetar till 
reklam- eller pr-byråer. Men undersökningen 
ger ett tydligt svar på att så inte är fallet. Istäl-
let handlar det om ökad intern fokusering och 
fler interna projekt för att skapa förståelse för 
varumärket internt och hur det ska omsättas i 
företagets olika processer. 

Nästan vart fjärde företag pekar också på att 
det i större utsträckning än förut sker en syn-
kronisering mellan företagets centrala strategi-
er för att varumärket ska kunna genomsyra 
hela verksamheten.  

Resultatet stämmer också väl överens med 
det faktum att beslutsfattandet kring varumär-
ket nu, i allt större utsträckning, är en fråga för 
hela ledningsgruppen.  

 

Hur mycket resurser lägger ni på varumärkesbygande 
jämfört med för två år sedan?
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Vad innebär de ökade resurserna?
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V A R U M Ä R K E T S  V Ä R D E  M Å S T E  F Ö R -

S V A R A S  

När de intervjuade företagen ombeds att yt-
terligare precisera orsakerna till varför de ökar 
resurserna på sitt varumärkesarbete är svaret 
lika självklart som tydligt. Sju av tio säger att 
det handlar om att försvara varumärkets värde 
eller att dess betydelse för den egna verksam-
heten har ökat. 

Dessa svar kan också tolkas i ljuset av de 
närmare 20 procent som pekar på en komplex 
omvärld som orsak till varför det krävs ökade 
resurser på det egna företagsvarumärket. Kra-
vet på att skapa särskiljande värden är lika stort 
som tidigare. Däremot krävs det mer för att 
åstadkomma det än förut. Idag är det inte en 
enskild del, till exempel kommunikationen 
eller produkten som ensamt förmår åstadkom-
ma detta, utan det är helheten som skapar den 
unika positionen.  

K O N J U N K T U R F Ö R B Ä T T R I N G E N  F Å R  

I N G E T  G E N O M S L A G  -  Ä N N U  

Signalerna blir allt fler från konjunkturbe-
dömare att det nu håller på att vända uppåt. 
Bara sex procent av de intervjuade nämner 
dock konjunkturförbättringen som direkt orsak 
till de ökade satsningarna på det egna varu-
märket. 

B E S P A R I N G A R  T R O T S  B E G Y N N A N D E  

K O N J U N K T U R F Ö R B Ä T T R I N G   

Nästan tio procent däremot pekar på bespa-
ringar som orsak till varför de nu lägger mind-
re resurser på varumärket jämfört med för två 
år sedan. Jämförs detta svar med grundfrå- 

 
 

 
 
gan (se föregående sida), dvs om större eller 
mindre resurser satsas, kan konstateras att det 
nu är tio procent som svarar mycket mindre. 
Det är en avsevärd ökning jämfört med för två 
år sedan. Då svarade bara fyra procent samma 
sak. 

Den tolkning som vi gör till varför det är en 
större andel som minskar resurserna på varu-
märkesarbetet 2004 jämfört med 2002 är den 
långdragna lågkonjunkturen. Trots att konjunk-
turen nu vänder uppåt har inte kassorna kunnat 
fyllas på och därmed ökar besparingskraven. 
Nu torde tiden vara att öka satsningarna för 
vinna mark under uppgången. Istället tvingas 
vissa företag till besparingar. 

Bas: Respondenter som angivit en förändrad 
resurstilldelning, större eller mindre, som läggs på 
varumärket jämfört med år 2002. 

Vilken är den främsta orsaken till förändringen?
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Ny fråga 2004 
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Vanligt med strukturerat varumärkesarbete  
– men arbetsmetoderna varierar

Att ha en struktur för sitt varumärkesarbete ses 

nästan som en självklarhet. Däremot skiljer vad 

som ingår i strukturmaterialet mycket åt.  

Åtta av tio tillfrågade har en fastlagd metod 
för hur de vårdar och utvecklar företagsvaru-
märket. Det är en nedgång från undersökning-
en 2002 men ändå en tydligt ökande trend jäm-
fört med år 2000. Nästan samtliga uppger att 
den grafiska manualen ingår i strukturmateria-
let, medan andra delar såsom kärnvärden och 
huvudbudskap har minskat i betydelse. 

F Å  R I K T L I N J E R  F Ö R  M E D A R B E T A R E   

Mest anmärkningsvärt är att bara en tredje-
del beskriver medarbetarnas roll i varumärkes-
byggandet. Detta trots att deras roll i den pro-
cessen överlag anses vara mycket viktig. I 
kombination med att även kärnvärden och hu-
vudbudskap fått en mindre betydelse i det 
strukturerade varumärkesarbetet verkar det 
finnas en osäkerhet kring hur de interna kraf-
terna ska mobiliseras. Medarbetarna är de som 
i realiteten ska omsätta kärnvärdena i praktisk 
handling men fastlagda former för hur detta 
ska gå till saknas i många fall.  

Det är även en påtagligt mindre andel som 
uppger att den övergripande varumärkesposi-
tioneringen finns definierad och förklarad i 
strukturmaterialet. Uppenbarligen finns en 
stark samsyn bland de intervjuade företagen att 
företagsvarumärket måste byggas inifrån och 
att ett värderingsarbete är en central del i arbe-

tet. Men samtidigt märks att formerna för det 
interna varumärkesarbetet har fått stå tillbaka i 
sämre tider. Här finns en potential till förbätt-
ring. Ett starkt varumärke förutsätter vilja och 
förmåga att ta en tydlig position, samt modet 
att förklara varför man är unik.  

Finns det  en f ast lagd varumärkesmanual f ör 
varumärkesarbet et

31%
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81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Vad ingår i denna manual/struktur?
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Personliga möten och intranät används när vär-
deringar ska föras ut i organisationen 

Ansvaret för det interna varumärkesarbetet 

vilar till största del på informations- och/eller 

marknadsavdelningarna. Intranät och möten 

är de vanligaste kanalerna när mission, vision 

och värderingar ska föras ut i organisationen.  

Det märks en stor skillnad i synen på det 
strategiska varumärkesansvaret jämfört med 
det mer operativa. Om styrelse och lednings-
grupp fattar de övergripande besluten är det 
informations- och/eller marknadsdirektören 
som har till ansvar att driva det interna varu-
märkesarbetet. Företagsledningen verkar foku-
sera på det externa perspektivet, medan interna 
frågor och genomförandet av fastlagda planer 
och strategier delegeras. 

V Ä R D E R I N G A R  F Ö R S  U T  E L E K T R O -

N I S K T  

För tre fjärdedelar av de intervjuade är int-
ranätet den vanligaste kanalen när mission, 
vision och värderingar ska föras ut och förkla-
ras i den egna organisationen. Organisationens 
egna ledare har också en viktig roll. Företagen 
litar i stor utsträckning på deras förmåga att 
utgöra goda föredömen. 

Sex av tio använder personalmöten för vär-
deringskommunikation. Däremot använder 
bara drygt 10 procent workshops. Trots att JKL 
kan anklagas för att tala i egen sak vill vi lyfta 
fram just denna kanal. Vi menar att det är här 
som förutsättningarna skapas att anpassa och 
omsätta gemensamma värderingar i individens 
arbetsvardag. 

Ny fråga 2004 

Vem ansvarar för det 
interna varumärkesarbetet?
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Ny fråga 2004 

Hur arbetar ni idag med att föra ut mission, 
vision och värderingar i organisationen?
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CSR – skeptiker har blivit anhängare

En överväldigande majoritet, åtta av tio, anser att 

CSR (Corporate Social Responsibility) har stor 

betydelse i det egna varumärkesbyggandet. Där-

emot går åsikterna isär när man talar om hur man 

bäst ska arbeta med CSR. 

För två år sedan hade hälften av de inter-
vjuade fortfarande en neutral inställning till 
CSR. En pådrivande faktor till den mycket sto-
ra förändringen är troligtvis de senaste årens 
opinionsmässiga fokus på förtroende där det 
blivit tydligt att bolag som uppfattas agera fel 
straffas hårt i den mediala debatten.  

F R Å N  S P O N S R I N G  T I L L  S T R A T E G I  

I takt med att debatten om företagens an-
svar har utvecklats har CSR som begrepp vid-
gats och kommit att innefatta allt fler delar. 
Det finns här också en ideologisk skillnad mel-
lan att åläggas ansvar gentemot att själv ta an-
svar. I undersökningen framgår tydligt att allt 
fler företag arbetar strategiskt med ansvarsfrå-
gan. Förtroendedebatten har sannolikt bidragit 
till att företag idag vill framhäva sitt ansvarsta-
gande, snarare än att sky ett ålagt. 

Många av de svarande poängterar att CSR 
är en affärsmässig nödvändighet. Resone-
manget blir då att den som inte tar ansvar för 
hur verksamheten påverkar omgivningen riske-
rar att mista intressenternas förtroende och 
därmed få svårare att bedriva sin verksamhet.  

CSR blir därför ett sätt att riskminimera och 
skapa förtroende och därmed en stabil grund 
för affärsverksamheten. Ett annat sätt att ut-
trycka det: En särskiljande positionering blir 

enbart ett utanpåverk om inte de grundläggan-
de hygienfaktorerna finns på plats. 

Nästan hälften av de svarande talar också 
om CSR som ett konkret agerande i affärsverk-
samheten. I slutet av 1990-talet, då CSR börja-
de diskuteras och användas i Sverige, förknip-
pades det oftast med sponsring.  

C I T A T  F R Å N  I N T E R V J U E R N A  

• ”Man får inte bli en belastning för sin kund. 

Kunderna vill lyfta fram att underleverantörer-

na är föregångare för miljövärden mm.” 

• ”Minsta vanvård av varumärket får konsekven-

ser. Det slår igenom snabbare än förr.” 

• ”Etik och moral går hela tiden igen, inte minst 

inom medicin. Viktigt att man lever upp till vad 

man lovar…” 

• ”Vi är ett företag som vi vill att de anställda 

ska vara stolta över och kunderna koppla till 

etiskt riktigt agerande.” 

CSR har under senare fått allt större uppmärksamhet. 
Vilken betydelse har ämnesområdet i ert eget 

varumärkesbyggande?
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Vidtagna åtgärder i skandalernas kölvatten…

Trots de eskalerande skandalerna i företag och 

organisationer och den påföljande debatten om 

förtroendekris i näringslivet under 2002 och 2003 

uppger majoriteten av företagen att de inte 

förändrat sitt varumärkesarbete alls. 

När de intervjuade tillfrågas om vilka åt-
gärder de vidtagit efter skandalerna träder en 
något överraskande bild fram. Över hälften av 
de intervjuade uppger att de inte förändrat sitt 
varumärkesarbete alls, utan istället arbetat vi-
dare som förut. Beror detta på nonchalans och 
låg krismedvetenhet? Eller på att beredskapen 
är hög i före-
tagen sedan 
tidigare? El-
ler beror det 
helt enkelt 
på att det är 
viktigt för 
företagen att påvisa att de aktivt arbetat med 
förtroendefrågor sedan länge? 

Vår bedömning är att betydligt fler företag 
agerat för att förhindra framtida skandaler än 
vad resultatet antyder. Företagen har visserli-
gen sedan tidigare arbetat med krisförebyg-
gande åtgärder, men diskussionerna av dessa 
har tilltagit markant under de senaste åren, 
framför allt på högsta ledningsnivå. Ett erkän-
nande om att bolaget nu vidtagit kraftiga åt-
gärder för att förhindra framtida skandaler kan 
leda till spekulationer om eventuella tidigare 
oegentligheter. Därför är svaret om status quo 

kring skandalförebyggande åtgärder från före-
tagens sida inte särskilt förvånande.   

Noterbart i sammanhanget är också att ing-
en uppger att bonusavtal förändrats i kölvattnet 
av skandalerna, trots att just vidlyftiga bonusar 
orsakat flera av skandalerna. Detta kan till del 
förklaras av att de intervjuade företagen inte 
agerat i någon större utsträckning i bonusfrå-
gan. Transparensen kring eventuella föränd-
ringar kan också ha varit bristfällig så att re-
spondenterna inte haft insyn i dem. 

I N T E R N A  V Ä R D E R I N G A R  S E S  Ö V E R  

De åtgärder som officiellt har vidtagits har i 
första hand kretsat kring de interna värdering-
arna. Drygt tio procent av de tillfrågade uppger 
att de sett över sin krisberedskap. Även här är 
det lockande att tro att den verkliga siffran 
skulle kunna vara något högre. 

Vilka åtgärder har ni vidtagit efter 
förtroendeskandalerna i näringslivet?
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…och prioriteringar för 2004 och 2005

Värderingar och förtroende ses som särskilt priori-

terade frågor i varumärkesarbetet under 2004 och 

2005. Kunderna och medarbetarna är de mest 

prioriterade målgrupperna. 

Undersökningen visar tydligt att svenska 
chefer anser att ett starkt och levande varumär-
ke byggs inifrån. En dryg tredjedel av de till-
frågade kommer under det närmaste året att 
prioritera skapandet av en värderingsdriven 
organisation.  

Föga överraskande hamnar förtroendefrågor 
högt upp på listan över prioriterade områden. 
Företagen är beroende av att alla intressent-
grupper har ett stort förtroende för verksamhe-
ten. Därför är det heller inte förvånande att 
förbättring av kundmötet anses prioriterat. 

Noterbart är att traditionellt viktiga priorite-
ringar för varumärkesbyggandet, som mark-
nadskommunikation och mediebild, hamnat i 
skuggan av ovanstående områden. Sammanta-
get stöder detta vår uppfattning om att företa-
gen de facto tagit mycket starkt intryck av de 
senaste årens skandaler och prioriterar därefter. 

F O K U S :  K U N D  O C H  M E D A R B E T A R E  

Kunderna och medarbetarna toppar som 
väntat listan över de mest prioriterade mål-
grupperna under det kommande året.  

Noterbart är dock att finansanalytiker fort-
satt lyfts fram av betydligt fler som prioriterad 
målgrupp än exempelvis journalister och poli-
tiker. Undersökningarna 2000 och 2002 gav 
vid handen att analytiker inte efterfrågar varu-

märkesrelaterad information i någon nämnvärd 
utsträckning. 

Den fortsatta fokuseringen på analytiker-
målgruppen är intressant. JKL tolkar det som 
att det finns en uttalad vilja bland företagen att 
ge en bredare bild och mer fullständig bild av 
företagets värdeskapande processer. 

Prioriterade målgrupper i varumärkes-
arbetet under 2004 och 2005
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IKEA på egen hylla

IKEA är mer beundrat än någonsin. Redan för två 

år sedan ansåg respondenterna att IKEA var det 

mest välvårdade varumärket, då tillsammans med 

Volvo. Nu har IKEA lämnat de övriga företagen 

långt bakom sig.  

När de ledande befattningshavarna ombeds 
förklara varför de lägger sin röst på IKEA åter-
kommer samma argument gång på gång. IKEA 
är stabilt och har en tydlig affärsidé som de 
hållit fast vid under lång tid. Samtidigt har fö-
retaget hela tiden lyckats utveckla och förnya 
den. 

De pekar också på att det hela tiden finns en 
logik och samstämmighet i det bolaget gör. 
Filosofin är starkt förankrad hos alla medarbe-
tare. En av respondenterna gör liknelsen med 
en folkrörelse. 

En möjlig förklaring till varför IKEAs va-
rumärke är mer beundrat än någonsin i svenskt 
näringsliv är förmodligen konstrasten till de 
nyss upplevda förtroendeskandalerna. IKEA 
har också upplevt kriser, men dessa har bolaget 
hanterat med stor öppenhet och trovärdighet, 
vilket skapar ett genuint förtroende hos om-
världen. 

R E V A N S C H  F Ö R  E R I C S S O N  2 0 0 6 ?  

För fyra år sedan ansågs Ericsson vara ett 
av Sveriges tre mest välvårdade företagsvaru-
märken. Två år senare fick företaget inte en 
enda röst och inte heller i år. 

Ingen har kunnat undgå det stålbad som bo-
laget tagit sig igenom under denna period. Inte 

heller att telekomkoncernen nu åter börjat visa 
positiva siffror och rapporterar en stark order-
ingång. Därför ska det bli intressant att se hur 
Ericsson-varumärket kommer att värderas i 
den kommande varumärkesundersökningen 
2006. 

C I T A T  F R Å N  I N T E R V J U E R N A  

• ”Oerhört skickliga. Etisk policy som stämmer 

med deras verksamhet. Kvalitetsvarumärke.” 

(Sagt om IKEA) 

• ”Håller sin linje hela tiden. Håller fast i den 

grundläggande affärsidén och utvecklar den 

framåt hela tiden.” (IKEA) 

• ”De har kontinuitet, ständig förnyelse och 

massiv varumärkeskommunikation.” (IKEA)

Vilket företagsvarumärke anser du är mest
välvårdat på den svenska marknaden? 
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Svaren avser top-of-mind, dvs enbart ett varumärke har kunnat väljas. 
Diagrammet är en redovisning av de varumärken som fått röster, inte ett 

toppen-mot-botten-förhållande. 
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Viktigast, att leva upp till kundlöftet

JKLs varumärkesundersökning är långt ifrån den enda rankinglista som IKEA har toppat under det senaste 

året. Under en period när många människors tilltro till näringslivet har underminerats verkar IKEA uppfattas 

att stå för stabilitet och tydliga värderingar. I en omvälvande värld med många brustna förtroenden är det en 

positionering som berör på ett djupare plan och därför sticker ut. JKL bad IKEA, genom informationschefen 

Marianne Barner, att berätta hur företaget arbetar med sitt varumärkesarbete för att få några ytterligare för-

klaringar till företagets framgångar. 

Vilken är den viktigaste ingrediensen i IKEAs 
varumärkesbyggande? 

”Nummer ett är att leva upp till kundlöftet. 
Att kunderna är nöjda när de har handlat hos 
IKEA är för oss det allra viktigaste. För att 
vara tydligt som bolag är det viktigt att i sin 
verksamhet vara ärlig mot visionen och affärs-
idén. Vi är konsekventa i vårt sätt att kommu-
nicera, såväl i ord som i handling.”  

Hur kommer det sig att IKEA toppar under-
sökning efter undersökning som ett av de 
mest välsedda företagen med det starkaste 
varumärket? 

”Jag känner att vi är trogna visionen och af-
färsidén och att de i högsta grad är levande i 
vårt dagliga arbete. Vi arbetar verkligen på att 
vara till för de många människorna. Dessutom 
kan det ökade intresset för miljö och etiska 
frågor inverka positivt på bilden av IKEA ef-
tersom vi sedan en längre tid tillbaka tagit tag i 
de här frågorna och ofta framhålls som ett gott 
exempel. ” 

 

 

Vad innebär medarbetarnas engagemang för 
bilden av IKEA? 
”Vår vision och affärsidé 
sitter djupt rotad i före-
tagskulturen. Allt sedan 
Ingvar Kamprad skrev ”En 
möbelhandlares testamen-
te” 1976 har IKEA haft 

affärsidén och värderingar-
na nedskrivna i ett enkelt 
dokument för alla medarbetare. Och det är 
verkligen ett hjälpmedel som används aktivt i 
det dagliga arbetet. På så vis blir alla delaktiga 
och det finns en stabil värdegrund att kommu-
nicera utifrån. Jag tror att det är det som män-
niskor uppfattar och uppskattar oss för.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Barner,  
informationschef IKEA
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JKL Group 

V I L K A  V I  Ä R  

JKL är en av Nordens ledande rådgivare i 
strategisk kommunikation. Vår grundsyn är att 
kommunikation är en fråga av strategisk bety-
delse för företag och organisationer och att 
framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar 
till att verksamheten når uppsatta affärsmål. Vi 
anlitas för en rad olika typer av uppdrag; som 
strategisk rådgivare, för taktiskt arbete, för 
omvärldsbelysning samt som resurs för kom-
munikativa insatser. 

V A D  V I  G Ö R   

Våra kunder utgörs till stor del av ledningar 
i börsnoterade bolag, andra större företag samt 
organisationer och institutioner som upplever 
snabba och omfattande förändringar i sin om-
värld eller verksamhet. Verksamheten är inrik-
tad på strategisk kommunikation med fokus på 
Corporate Communication, Public Affairs/ 
lobbying, Issues Management, kommunikativt 
ledarskap, finansiell kommunikation och me-
dierelationer.  

V A D  V I  V I L L  

JKLs målsättning är att vara Nordens le-
dande rådgivare i strategisk kommunikation 
vid år 2006. Det betyder att vi ska öka tillväx-
ten på den nordiska marknaden och i ökad ut-
sträckning erbjuda sömlösa tjänster för hela 
den nordiska marknaden. 
 
 

I  K O R T H E T  

• Grundandes 1985 i Stockholm av Bo Jans-
son, Anders Kempe och Anders Lindberg 

• Har idag verksamhet även i Göteborg, 
Oslo, Köpenhamn och Helsingfors 

• Delägare i PRfabriken och Move PR 

• Idag drygt100 anställda i Norden varav 
omkring 85 är konsulter 

• 2003 hade JKL Group en byråintäkt på 
ungefär på SEK 135 miljoner 

• Ägs sedan sommaren 2002 av Publicis-
gruppen, ett av världens största kommuni-
kationsföretag 

 

 

JKL Group i Norden 

 
• Vill du veta mer om undersökningen kontakta  

Daniel Nordlund, 08-696 12 00  

eller daniel.nordlund@jkl.se 

 

• Vill du veta mer om JKL besök www.jklgroup.com 

(Välkommen också att läsa på vår blog 

www.jklgroup.com/blog) 


