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Sammanfattning  
Tidigare forskning visar att varumärkesbyggande är viktigt hos kommersiella organisationer 

för att sticka ut framför konkurrenter, det finns dock begränsad forskning om varumärkes-

byggande i ideella organisationer i Sverige. Det är viktigt att varumärkesidentiteten; hur 

företaget vill bli uppfattade, överensstämmer med varumärkesimagen; konsumentens 

uppfattning, då det skapar konkurrensfördelar. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den 

ideella organisationen Erikshjälpens eftersträvade varumärkesidentitet överensstämmer med 

konsumenternas uppfattning samt hur detta kan förbättras om så inte är fallet. Studien är av 

kvalitativ karaktär där konsumenternas uppfattning av varumärkesimagen jämförs med 

organisationens uppfattning om dess varumärkesidentitet. Analysen sker med hjälp av 

Kapferers varumärkesprisma där personlighetsdimensionen mäts med Aakers teori om 

varumärkespersonligheter. Resultatet visar att varumärkesidentiteten överensstämmer med 

varumärkesimagen gällande vissa delar i varumärkesprismat som personlighet och kultur men 

att konsumenter inte uppfattar organisationens huvudsakliga ändamål; att hjälpa barn. 

Erikshjälpen bör därför fokusera på förmedlingen av sitt huvudsakliga syfte genom 

marknadsföring. 

 
Nyckelord: Erikshjälpen, varumärke, varumärkesidentitet, varumärkesimage, varumärkes-

prisma, varumärkespersonlighet, ideell organisation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vinstdrivande kommersiella företag som verkar på dagens marknad styrs av konsumenternas 

efterfrågan och marknadens utbud. På marknaden konkurrerar företag mot varandra med 

olika typer av marknadsföringsstrategier för att väljas av konsumenter. Ett exempel är den 

väletablerade marknadsmixen som innefattar arbete med produkt, pris, påverkan och plats 

(Parment & Söderlund, 2010, s.16). En annan viktig del av marknadsföringen är att bygga ett 

starkt varumärke. Falonius (2010, ss. 16-17) menar att varumärket inte bara är en logo som 

syns på annonser utan att det finns andra bakomliggande faktorer som påverkar, som att 

förmedla personligheten och kärnan hos varumärket och organisationen. 

För en ideell organisation, utan varken kommersiella mål eller konkret produkt att 

sälja, ser marknaden något annorlunda ut. Nationalencyklopedin (2016) definierar en ideell 

organisation som en “sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska 

intressen”. Många ideella organisationer arbetar för att ändra socioekonomiska och 

miljömässiga förutsättningar och omständigheter för människor. De drivs av donationer från 

givare och hjälper utsatta grupper eller personer utan vinstintressen (Ashra-McGrath, 2014, s. 

465). Ett exempel på en sådan ideell organisation är Erikshjälpen; barnrättsorganisationen 

som arbetar med att bekämpa fattigdom och utsatthet under visionen “En förändrad värld där 

barns drömmar får liv” (Erikshjälpen, 2016a). På senare år har antalet ideella organisationer 

ökat, vilket har gjort det nödvändigt för dessa att etablera sig på den kommersiella marknaden 

för att konkurrera med andra organisationer om givare och konsumenter (Andreasen & 

Kotler, 1996, s. 4). Den ökade konkurrensen för ideella verksamheter har också bidragit till 

att det blivit allt viktigare att bygga starka relationer med givare och intressenter. Många 

ideella organisationer försöker därför utnyttja varumärkesbyggandets möjligheter, vilket 

enligt Voeth & Herbst (2008) och Mort, Weerawardena & Williamson (2007) innefattar en 

mer stabil efterfrågan, ett ökat förtroende för organisationen och dess produkter samt en ökad 

konsumentlojalitet. 

Sargeant (1999) finner både fördelar och nackdelar med varumärkesbyggande inom 

ideella organisationer. Den främsta fördelen är att det kan det leda till fler kunder och 

bidragsgivare. Varumärkesbyggandet differentierar organisationen från konkurrenter, 

förmedlar var organisationens fokus ligger och skapar ett ramverk som organisationen kan 
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arbeta inom. Ritchie, Swami & Weinberg (1999) menar att fördelar med varumärkesbyg-

gande är att det förmedlar konsekvent positionering, signalerar kvalitet och förtroende samt 

att organisationen lättare kan skapa långvariga relationer med konsumenter. Nackdelar som 

varumärkesbyggande medför i ideella organisationer är att det kan uppfattas som för 

kommersiellt och att pengar från givare, som hade kunnat gå direkt till välgörande ändamål, 

läggs på kostsamma marknadsföringsaktiviteter. Detta kan leda till skeptiska konsumenter 

som ifrågasätter trovärdigheten hos organisationen och ökad risk för spridning av negativa 

rykten, vilket i sin tur kan leda till minskade donationer (Sargeant, 1999; Ritchie et al, 1999; 

Ashra-McGrath 2014, s. 469). Det största problemet med marknadsföring i ideella 

organisationer är att området och effekterna av marknadsföring, mer specifikt varumärkes-

byggande, fortfarande är relativt outforskade, även om det i praktiken har blivit allt viktigare 

(Pope, Isely & Asamoa-Tutu, 2009). 

Många ideella organisationer anser idag att en stor del av allmänheten inte känner till 

vad olika organisationer står för eller vilka värderingar, mål och visioner de har. En 

konsekvens av att konsumenterna inte vet vad organisationer står för är att de blir alltmer 

likgiltiga i sitt val av organisation när de skänker pengar till ett välgörande ändamål. Det är 

därför av stor vikt att arbeta med organisationens identitet och försöka förmedla den genom 

varumärket (Voeth & Herbst, 2008). Ett varumärkes eller företags identitet handlar om vad 

företaget eller organisationen utger sig för att vara. Detta kan skilja sig från varumärkets eller 

företagets image, som är mottagarens uppfattning och förväntningar på varumärket (Kapferer, 

2012 s. 151). Det är viktigt för en ideell organisation att försöka leva upp till de förväntningar 

som skapats, vilket kan vara svårt eftersom den avsända bilden hos organisationen inte alltid 

motsvarar den mottagna bilden hos konsumenten (Täckenström, 1989, s. 61). Målet för en 

ideell organisation bör därför vara att varumärkesimagen och varumärkesidentiteten 

överensstämmer, då detta skapar konkurrensfördelar som till exempel ökad kundlojalitet 

(Nandan, 2005).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att varumärkesidentiteten bör stämma överens med varumärkesima-

gen för att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke. Den svenska forskningen på området är 

begränsad vilket gör det intressant att studera effekterna av varumärkesbyggande hos en 

svensk ideell organisation. Undersökningen genomförs genom en fallstudie av Erikshjälpen 

som är en typisk svensk ideell välgörenhetsorganisation med insamlingsverksamhet.1 Syftet 

med denna studie är att undersöka och analysera i) hur väl Erikshjälpens egen bild av 

varumärket överensstämmer med den uppfattade varumärkesbilden hos konsumenter samt ii) 

hur Erikshjälpen kan arbeta för att bygga ett varumärke som är kongruent med konsumenters 

uppfattning. 

  

                                                
1 Att organisationen anses vara typisk grundas på att de samlar in bidrag genom att både sälja varor och ta 
emot direkta donationer som sedan går till ändamål som bidrar till en bättre värld, som många andra 
välgörenhetsorganisationer (Röda korset, 2016; Cancerfonden, 2016; Rädda barnen, 2016). 
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2. Teori  
I detta teoretiska avsnitt presenteras tidigare forskning, begrepp och de teorier som används för att 
skapa ett ramverk till analys och diskussion. Fokus i teoridelen ligger på att presentera teori som 
används för att mäta uppfattningen av varumärket, vilket görs med hjälp av Kapferers varumärkes-
prisma och Aakers teori om varumärkespersonlighet. Aaker och Kapferer har båda ett tjugotal 
fackgranskade artiklar publicerade i akademiska tidskrifter enligt databasen Business Source 
Premier.  

2.1 Tidigare forskning 

Marknadsföring genom varumärkesarbete är inget nytt fenomen, utan användes av 

tegeltillverkare redan i antika Egypten för att visa vem som tillverkat stenen och därigenom 

differentiera sig. Varumärkesarbetet har utvecklats fram tills idag då målet är att förstärka det 

upplevda värdet hos en produkt genom positiva associationer hos konsumenten (Farquhar, 

1989; Täckenström, 1989, s. 10) Fastän intresset för varumärken idag är stort, kan endast 

några enstaka företag beskriva vad det egna varumärket i grunden står för och vad som gör 

det unikt. Många företag har även en bristande förståelse för hur ett starkt varumärke kan 

skapa ett mervärde för konsumenter (Melin, 1999, s. 15; Täckenström, 1989, s. 10). 

Marknadsföring och varumärkesbyggande inom ideella organisationer är inte heller 

något nytt fenomen. Kotler & Levy menar i sin artikel från 1969 att olika traditionella teorier 

om effektiv marknadsföring kan överföras till icke-kommersiella organisationer eller 

personer. De argumenterar för att bredda synen på marknadsföring och att se varumärkes-

byggande som ett viktigt verktyg även i icke-kommersiella organisationer. 

Senare forskning visar att ideella organisationer, likt kommersiella företag, tjänar på att 

differentiera sitt varumärke i en konkurrensutsatt miljö genom strategisk och målinriktad 

varumärkesbyggnad. Ett starkt varumärke kan leda till ökat konsumentförtroende som säkrar 

donationer, men även till förlorad kontroll över hur varumärket uppfattas i allmänhetens 

ögon. (Voeth & Herbst, 2008; Stebbins & Hartman, 2013; Kotler & Andreassen, 1996, ss. 4-

5)  

Däremot är den svenska forskningen om marknadsföring i ideella organisationer be-

gränsad och det finns få böcker på området2. Täckenström (1989, s.13) menar att det beror på 

att fokus har legat på den kommersiella marknadsföringen där det handlar om pengar och 

ekonomisk vinning, till skillnad från den ideella sektorn där framgång mäts på andra sätt än 

                                                
2 En sökning begränsad till böcker på svenska, med orden ideell* och varumärke* eller marknadsför* i Uppsala 
universitetets biblioteksdatabas (13 april 2016) gav 544 träffar varav de flesta handlade om historia och endast 
en om marknadsföring i ideella organisationer (Nya mål: praktisk marknadsföring för föreningar och ideella 
organisationer av Hans Täckenström, 1989). 
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monetära. Vidare menar Täckenström (1989, s. 82) att det inte finns någon perfekt metod för 

marknadsföring i organisationer, men fokus bör ligga på att locka med något som är 

intressant för den målgrupp som vill nås. 

2.2 Marknadsföring i ideella organisationer 

Ideella organisationer vill till skillnad från kommersiella företag inte övertyga målgruppen att 

köpa en produkt utan om att göra en insats, ändra en attityd eller ett beteende, vilket gör att 

resultaten ofta är osynliga och utan personlig vinning för kunden. I den kommersiella sektorn 

är det möjligt att anpassa produkten efter kundens behov men det är oftast inte möjligt inom 

den ideella sektorn då det inte är kunden som är huvudfokus (Keller, 2008, s. 22; Stride & 

Lee, 2007). I och med uppkomsten av teknik som internet granskas ideella organisationer lika 

hårt som kommersiella företag och konsumenter har även möjlighet att själva granska 

organisationer. Därför är finansiell transparens viktigt för att skapa ett starkt förtroende och 

ett gott rykte (Ashra-McGrath, 2014, ss. 467-468). 

Kommunikationen och marknadsföringens huvudsyfte är att skapa långsiktiga relat-

ioner med donatorer för att skapa emotionellt engagemang, förtroende och lojalitet (Ashra-

McGrath, 2014, s. 470; Hankinson, 2000). Forskning visar att om ideella organisationer 

lägger för stor del av sina finansiella resurser på marknadsföring kan allmänheten reagera 

negativt, då pengarna kommer från givare som vill ge direkt till välgörande ändamål. Det är 

av stor vikt för ideella organisationer att ha bra rykte för att överleva olika typer av negativ 

publicitet och skapa samt behålla förtroende. Sammanfattningsvis måste ideella organisation-

erna både ha ett framträdande varumärke och ett gott rykte, vilket gör marknadsföringen 

komplex (Ashra-McGrath, 2014, s. 474). 

2.3 Varumärket och varumärkesprocessen 

Det finns en mängd definitioner av brand och konceptet branding; på svenska varumärke och 

varumärkesbyggande. American Marketing Association (2016) definierar brand som ett 

namn eller en symbol som används för att identifiera ett företags produkter och skilja dem 

från konkurrenternas. Varumärkesbyggande har traditionellt sett kopplats till produkter, men 

appliceras idag även på personer, politiska partier och organisationer av olika slag. Branding 

definieras som en process för att skapa och upprätthålla en positiv bild och uppfattning om 

organisationen som en sammanhängande enhet till alla dess intressenter (Einwiller & Will, 

2002). Falonius (2010, ss. 15-16) menar att varumärket är något som köps av en kund och att 

en produkt kan tillverkas och kopieras av konkurrenter, medan varumärket är unikt och kan 
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vara tidlöst om det sköts på rätt sätt. Christensen, Morsing & Chemey (2008, s. 64) 

instämmer och menar att konsumenten allt mer “köper” företaget bakom produkten och dess 

värderingar istället för att enbart köpa produkten. Arbetet med varumärket har gått från att 

handla om gripbara aspekter som namn, slogan och logotyp till att innehålla mer personliga 

element som varumärkespersonlighet, associationer och emotionella fördelar som uppfattas 

subjektivt av konsumenter (Aaker, 1997; Keller, 2008, s. 5). Vidare framför Aaker (1997) att 

varumärket kan ses som ett löfte till kunden om produktens sociala eller emotionella 

kvalitéer. Olika varumärken ger konsumenten valmöjligheter att skapa en identitet eller ingå i 

gemenskap med organisationen eller andra människor som identifierar sig med varumärket 

(Christensen et al, 2008, s. 61). 

Bilden av varumärket ligger hos konsumenten och varumärkets identitet skapas av 

organisationen (Beverland, 2009, s. 17). Genom strategiskt arbete med att förmedla en positiv 

bild av företaget och kommunicera kvalitet, säkerhet och trovärdighet skapas starka band till 

olika intressenter och på sikt skapas ett starkt varumärke som gör att intressenterna accepterar 

och stödjer organisationen (Christensen et al, 2008, ss. 60-61; Cornelissen, 2014, s. 63). 

Många forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan ett starkt och differentierat 

varumärke och ekonomisk vinst, trots att sambandet är komplext och svårt att mäta 

(Cornelissen, 2014, s. 89; Stebbins & Hartman; Aaker, 1991, s. 16). Andra typer av fördelar 

med ett starkt varumärke är att det genomsyrar hela organisationen, kan locka till sig 

engagerad personal, skapa en gemensam värdegrund som kan sträcka sig över olika kulturer, 

skapa samhörighet och minska marknadsföringskostnader på sikt (Cornelissen, 2014, s. 65). 

För att kunna besvara frågeställningen i denna studie, används Kellers (2008, s. 5) 

definition av varumärke som innebär att varumärket, utöver namn och symbol, består av 

ogripbara element som varumärkets personlighet, associationer till varumärket och andra 

emotionella aspekter. Detta för att studien behandlar ett varumärke som inte säljer några 

fysiska produkter producerade under det egna varumärkets namn. I Erikshjälpens fall 

likställs begreppet corporate image (företagimage) med brand image (varumärkesimage), 

eftersom avsaknaden av en fysisk produkt gör att företaget kan jämställas med ett varumärke.  
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Figur 1. Författarnas tolkning av varumärkesprocessen. 

 

Klassiska teorier om varumärkesbyggande menar ofta att kommunikationen från organisat-

ionen till konsumenten är enkelriktad (Cornelissen, Thøger Christensen & Kinuthia, 2012). 

Baserat på ovanstående teori kan varumärkesarbetet ses som en process där starkt varumär-

keskapital endast kan uppnås om varumärkesidentiteten och varumärkesimagen överens-

stämmer i enlighet med Keller (2008). Målet med processen är att skapa varumärkeskapital 

och ett starkt sådant uppnås när konsumenters uppfattning om Erikshjälpens varumärke är 

positiv och överensstämmer med varumärketsidentiteten som organisationen vill förmedla.  

2.3.1 Varumärkesimage (Brand image) 

Organisationen kan ses som en mittpunkt varifrån det skapas och framhävs olika distinkta 

drag för att skapa en bild av varumärket hos konsumenterna; en så kallad varumärkesimage 

(Cornelissen, 2014 s. 60). Varumärkesimage definieras som hur ett varumärke uppfattas av 

konsumenter (Tench & Yeomans, 2014, ss. 183-184). Anholt (2007, s. 7) menar att 

uppfattningen av ett varumärke baseras på hur det upplevs och beskrivs. Uppfattningen 

baseras också på hur väl varumärket kan kommas ihåg och associeras till och uppfattningen 

är ett resultat av en människas behov, värderingar och känslor. Önskvärda associationer för 

ideella organisationer är värme och kompetens. Värme kan associeras med glädje, 

generositet, snällhet, ärlighet, hjälpsamhet, förtroende, trygghet och engagemang. Kompen-

tens kan associeras med tillit, sunt förnuft, självrespekt och effektivitet (Aaker, Vohs & 

Mogilner, 2010; Keller, 2008, ss. 67-69). Eftersom varumärkets image inte tillhör 

organisationen, utan ägs av intressenter och konsumenter, är det viktigt att organisationen vet 

hur de uppfattas i allmänhetens ögon och att det stämmer överens med varumärkesidentiteten. 

Konsumentens uppfattning om varumärket kan mätas med hjälp av Kapferers varumärkes-

prisma3. 

                                                
3 Se avsnitt 2.4.   

Varumärkesidentitet 

• Skapas hos 
organisationen 

Varumärkesimage 

• Mottas och skapas 
hos konsumenten 

Varumärkeskapital 

• Uppnås om identitet 
och image 

överensstämmer  
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2.3.2 Varumärkesidentitet (Brand identity) 

En organisations varumärkesidentitet skapar ett syfte, ger mening till varumärket och kan ses 

som ett antal positiva associationer som organisationen försöker skapa eller bibehålla (Aaker, 

2008, s. 168). Birkigt & Stadler menar att varumärkets identitet ska komma från organisat-

ionens kärnvärderingar och vision och sedan förmedlas till konsumenterna. De menar att 

identiteten består av tre dimensioner som speglar företagets identitet; symbolism, beteende 

och kommunikation. Symbolismen består av gripbara saker som till exempel logotyp, 

kontorsbyggnad och annat kontorsmaterial. Beteendeaspekten speglar beteendet hos alla 

anställda inom organisationen, vilket skapar en bild av organisationen gentemot intressenter. 

Kommunikationen består av all planerad form av kommunikation som olika annonser, 

evenemang, sponsring och annan typ av publicitet och är den mest intressanta ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Hit räknas även allt arbete för att skapa ett starkt varumärke. 

(Cornelissen, 2014, ss. 62-64) 

Keller (2008, s. 38) menar att det finns fyra steg i att förmedla identiteten genom va-

rumärkesbyggande. Det första steget är att 1) identifiera och etablera en position på 

marknaden, vilket innebär att skapa en förståelse för vad varumärket representerar och hur 

det ska positioneras på marknaden. Varumärkespositionering innebär att utmärka företaget 

eller organisationens identitet så att den får en tydlig och värdefull plats i konsumentens 

medvetande, med målet att lokalisera de potentiella fördelarna som varumärket har för 

konsumenten. Nästa steg är att 2) planera och implementera varumärkeskampanjer där 

element som namn, logotyp och olika symboler kan väljas för att skapa olika associationer till 

varumärket. Detta kan komma att stärka varumärkets varumärkeskapital och leda till ökad 

vinst. Varumärket kan även kopplas till exempelvis länder, kulturer och händelser i världen 

(Keller, 2008, s. 39). Steget därefter är att 3) mäta och tolka varumärkets prestation genom 

att förstå hur varumärket uppfattas både internt inom organisationen och externt av 

konsumenterna. Genom undersökningar kan organisationen förstå och tolka effekter av 

marknadsföringskampanjer vilket är viktigt för att kunna göra bästa möjliga kortsiktiga 

taktiska och långsiktiga strategiska beslut. Det sista steget är att 4) öka och upprätthålla 

varumärkeskapitalet genom att identifiera olika typer av intressenter och försöka nå alla 

genom marknadsföringskampanjer. Intressenter kan identifieras och kategoriseras inom olika 

geografiska områden, kulturer eller utefter olika behov.  
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2.3.3 Varumärkeskapital (Brand equity) 

Brand Equity, hädanefter varumärkeskapital, beskriver värdet av att ha ett välkänt varumärke 

(Melin, 1999, s. 15). Varumärkeskapitalet baseras på idén att ett känt varumärke som byggts 

upp över lång tid kan generera bättre försäljning och högre inkomster genom att få kunderna 

att känna att varumärket ger mervärde gentemot andra varumärken. Vad som ger varumärket 

mervärde baseras på konsumenters perception och känslor gentemot varumärkets personlig-

het och vad som associeras med varumärket (Keller, 2008 s. 5; Hansen & Bech Christensen, 

2003, s. 13). Keller (2008) menar att det går att uppnå varumärkeskapital genom att ge 

konsumenten varumärkeskännedom och skapa medvetenhet om fördelarna som varumärket 

medför. Genom en positiv uppfattning om varumärket kan företaget stärka sitt varumärkes-

kapital och generera mer pengar, och i Erikshjälpens fall, ökat bistånd (Aaker, 1991, s. 16). 

Aaker (2002, ss. 7-8) definierar varumärkeskapital som ett antal möjligheter och skyldigheter 

som är kopplade till varumärket och som bidrar till det upplevda värdet som en produkt ger 

konsumenten. Ett starkt varumärkeskapital bidrar till att konsumenten är lojal, har en positiv 

attityd och ökar sitt engagemang samt spenderar tid och pengar i varumärket. Det ökar även 

viljan för konsumenten att identifieras med varumärket och andra personer som är 

associerade med det (Keller, 2008, s.70).  

En viktig aspekt för att upprätthålla varumärkeskapitalet långsiktigt är att förstå och 

upptäcka förändringar i konsumenters värderingar och beteenden samt externa förändringar i 

samhället och anpassa marknadsföringsarbetet utefter detta (Keller, 2008, s. 41). Det är 

viktigt att förstå konsumenternas bild av företaget, vilka känslor konsumenter har gentemot 

varumärket och vad de vill associeras med för att upprätthålla varumärkeskapitalet (Keller, 

2008, s. 57). 

2.4 Varumärkesprisma 

Kapferer har tagit fram en modell för att skapa ett starkt varumärke, kallad brand identity 

prism (hädanefter varumärkesprisma) där han menar att varumärken måste vara sanna mot sin 

identitet för att bli eller fortsätta vara starka (Kapferer, 2004, ss. 107-111). Bakom 

varumärket finns en organisation som sänder ett budskap baserat på varumärkesidentiteten 

som avkodas hos mottagaren som en varumärkesimage. Hur väl det utsända meddelandet 

avkodas beror på hur mottagaren uppfattar det utsända meddelandet och andra signaler från 

organisationen samt vilket brus som uppstår mellan sändare och mottagare (Kapferer, 2004, 

s. 98). Målet är att organisationens kärnidentitet ska vara uthållig och konstant över tiden 

(Melin, 1999, s. 86). Genom denna modell kan organisationen sträva mot en varumärkes-
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image hos konsumenten som reflekterar varumärkesidentiteten och därigenom bygga ett 

starkt varumärkeskapital. 

I prismat finns sex olika dimensioner att ta hänsyn till. De två dimensioner inom mo-

dellen som företaget lättast kan påverka är fysiken och personligheten. Det är därför viktigt 

att utgå från produktattribut och varumärkets personlighet för att bygga upp en stark identitet 

(Melin, 1999, ss. 86-88). 

Den första delen av prismat är varumärkets (1) fysik, vilket innebär varumärkets samt 

produktens egenskaper och kvalitéer. Dessa fungerar som en ryggrad för organisationen och 

definierar vad organisationen gör och hur. Det är dessa fysiska egenskaper som konsumenter 

först tänker på när de hör varumärkets namn. 

Därefter kommer organisationens (2) personlighet, där organisationen ses som en per-

son och mäts i mänskliga egenskaper som tillsammans skapar en varumärkespersonlighet 

(Kapferer, 2004, s. 107). Personligheten visar sig i valet av design, färger, talespersoner eller 

symboler (Apéria, 2001, s. 74; Stebbins & Hartman, 2013). Karaktärsdrag som associeras 

med varumärket kan överföras till varumärket och bilda en personlighet, därför är det viktigt 

att förstå konsumenters varumärkesimage och associationer för att se om det överensstämmer 

med vad varumärket vill associeras med (Keller et al, 2012, s. 467). Aaker (1997) menar att 

det finns fem typer av varumärkespersonligheter4. Den första är uppriktighet och känneteck-

nas av att vara jordnära, äkta, ärlig, glad, sympatisk och hälsosam. Den andra personligheten 

är spännande och beskrivs som vågad, fantasifull, cool, ung, unik, självständig och en följare 

av trender. Därefter kommer kompetens som beskriver hur pålitligt, effektivt, tekniskt, 

intelligent och framgångsrikt varumärket är. Den näst sista personligheten är sofistikerad och 

karaktäriseras av att vara överklass, förtjusande, glamourös och feminin. Den sista är robust 

och karaktäriseras av att vara maskulin, västerländsk och tuff (Keller et al, 2012, ss. 467-468; 

Aaker 1997). Ett varumärke med en stark personlighet känns lättare igen och prefereras 

framför andra varumärken (Stebbins & Hartman, 2013). Attribut som är att föredra hos ett 

varumärke har tydlig koppling till varumärkets identitet och ger en anledning att köpa 

produkten vilket ökar varumärkeslojaliteten. Det är även önskvärt med attribut som är unika 

och svåra för andra organisationer att kopiera (Aaker 2008, ss. 161-162). Personlighetsdrag 

som kan tänkas önskvärda för Erikshjälpen är värme och kompetens, där värme kan kopplas 

till Aakers kategori uppriktighet (Aaker et al, 2010). 

                                                
4 Se Aakers varumärkespersonligheter i bilaga 1. 
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Vidare ses varumärket som en (3) relation där ett utbyte sker mellan organisationen 

och dess konsumenter (Ibid, s. 110). Relationsdimensionen beskriver relationen mellan 

varumärket och konsumenten och om konsumenter kan identifiera mänskliga drag och 

kvalitéer hos varumärket kan relationen stärkas och varumärkeslojaliteten öka (Pich & Dean, 

2015). Relationen kan även innefatta personliga erbjudanden och fördelar som konsumenten 

får ta del av (Kapferer, 2004, s. 110). 

Nästa steg i Kapferers prisma säger att varumärket härstammar från en (4) kultur med 

specifika värderingar och principer där verksamheten och kommunikationen måste anpassas 

till denna kultur. Många associationer kan göras mellan en organisation och landet eller 

kulturen som det härstammar ifrån. Exempelvis kan Coca-Cola associeras med amerikansk 

kultur och Mercedes-Benz med tysk kultur (Kapferer, 2004, s. 108). 

Varumärket ses även som en (5) reflektion som handlar om konsumenternas percept-

ion om varumärkets målgrupp och behöver inte vara densamma som den faktiska målgruppen 

(Pich & Dean, 2015). Varumärket kan exempelvis beskrivas som modernt eller ungdomligt. 

Varumärkesreflektionen kan ses som en extern spegel där konsumenter ofta identifierar sig 

med varumärken för att bygga sin identitet. Till exempel är Coca-colas reflektion en yngre 

målgrupp trots att äldre människor dricker Coca-cola, vilket kan förklaras med att de vill 

identifieras med de yngres värderingar. 

Den sista delen av modellen menar att varumärket hänger ihop med konsumentens (6) 

självbild och handlar om vad konsumenten är och känner gentemot varumärket. Genom 

attityder till olika varumärken, utvecklar människor en sorts självbild när de identifierar sig 

med varumärket (Kapferer, 2004, ss. 107-111). Pich & Dean (2015) menar att dimensionen 

självbild möjliggör för konsumenten att uttrycka sig genom användandet av ett visst 

varumärke. 

Begreppen externalisering och internalisering förklaras inte av Kapferer, men Apéria 

(2001, s.72) tolkar externalisering som synliga dimensioner som innefattar fysik, relationer 

och reflektion, medan internalisering tolkas som osynliga och implicita egenskaper som 

innefattar personlighet, kultur och självbild. 
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Figur 2. Författarnas översättning av Brand identity prism model 
(Kapferer - The new strategic brand management, 2004, s. 107) 

2.4.1 Reviderat varumärkesprisma 

Dimensionen Fysik i Kapferers prisma ändras till Ändamål eftersom ideella organisationer av 

Erikshjälpens slag inte har någon fysisk produkt att sälja under varumärkets eget namn, som 

kan skapa fysiska fördelar för konsumenten. Fastän det finns butiker där de säljer produkter 

under andra varumärkens namn, är det svårt att fånga de fysiska attributen när varumärket 

inte har någon fysisk produkt och består av mer än en verksamhet. Därför ligger fokus på 

organisationens ändamål. Ideella organisationer av Erikshjälpens typ kan istället ge 

emotionella fördelar för konsumenten genom att konsumenten är med och bidrar till 

välgörande ändamål. I Personlighetsdimensionen kan ideella organisationer beskrivas i 

personliga egenskaper och mänskliga drag. Kultur består enligt modellen av den kultur som 

varumärket och produkten associeras med. Eftersom ideella organisationer av Erikshjälpens 

typ har andra delar av verksamheten utöver second hand-butiker, ligger fokus på vilka 

värderingar organisationen står för. Relationen beskriver relationen mellan varumärket och 

konsumenten. Vad som är intressant i relationsdimensionen mellan en ideell organisation och 

konsumenter är om relationen beror på moraliska, praktiska eller ekonomiska skäl. 

Reflektionen syftar till vilka uppfattningar organisationen och konsumenten har om den 

typiska konsumenten som stödjer en ideell organisation. Självbilden beskriver konsumentens 

attityd gentemot varumärket vid identifikation med det och skiljer sig från person till person 

beroende på vilka värderingar konsumenten har. (Kapferer 2004, ss. 105-110) 
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3. Metod  
I detta avsnitt beskrivs studiens genomförande och insamlingen av datamaterialet. Datainsamlingen 
görs genom kvalitativa intervjuer som transkriberas och analyseras tematiskt mot variabler från 
tidigare presenterad analysmodell. För- och nackdelar med vald metod diskuterats och det 
motiveras varför den anses lämplig.  

3.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens frågeställning som är av undersökande karaktär är utgångpunkten ett 

ramverk av befintlig teori. Den deduktiva ansatsen där utgångspunkten är en prövad teori, är 

lämplig för att förklara relationer mellan olika variabler, i denna studie relationen mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 146; 

Lantz, 2007, s. 24). Teorimodellen modifieras och anpassas efter insamling av data för att 

kunna förklara konsumenters uppfattning om ett ideellt varumärke. Undersökningen har 

därför deduktiv karaktär med inslag av en induktiv ansats, där data samlas in och ett teoretiskt 

ramverk skapas efter analysen. Genom att kombinera dessa två metoder skapas den abduktiva 

ansatsen som bäst matchar den praktiska verkligheten i undersökningen. En abduktiv ansats 

är lämplig då det skapar ett flexibelt förhållningssätt med möjlighet att anpassa teori efter 

datainsamling skett, vilket gör det möjligt att besvara frågeställningen på bästa sätt (Saunders 

et al, 2016, ss. 147-148  & s. 570). 

Metoden för datainsamling är av kvalitativ karaktär vilket möjliggör en djup och hol-

istisk bild av det studerade fenomenet. Falonius (2010, s. 69) menar att kvalitativa intervjuer 

är att föredra gällande varumärkesarbete för att få svar på uppfattningar och känslor kring 

image och associationer. Saunders et al (2016, s. 568) anser att även om en kvalitativ metod 

kan vara komplex och tidskrävande är metoden att föredra när attityder ska mätas. Fördelen 

med kvalitativa intervjuer är att det går att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse 

(Falonius, 2010, s. 69). Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att respondentens svar måste 

tolkas och det inte går att garantera att respondenten tolkar ord och meningar på samma sätt 

som intervjuaren (Saunders, 2016, s. 168). Kvaliteten på den kvalitativa studien beror på 

interaktionen mellan datainsamlingen och dataanalysen, det vill säga hur väl teorin 

operationaliseras och gör det möjligt att samla in rätt sorts data (Ibid, s. 568). 

En intervju beskrivs av Saunders et al (2016, s. 388) som en diskussion mellan två 

eller fler parter med ett specifikt syfte. Alla intervjuer som genomförs i denna studie är semi-

strukturerade, där författarna styr dialogens utveckling med en förutbestämd riktning, med 

möjlighet att ställa följdfrågor och möjlighet för respondenten att invända om något är 

otydligt eller svårbegripligt. En semi-strukturerad intervju skapar ett avslappnat klimat där 
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respondenten får möjlighet att utveckla svaren och ta upp problem som intervjuaren 

eventuellt inte tagit hänsyn till (Lantz, 2007, s. 62). Den flexibilitet som finns i en semi-

strukturerad intervju är nödvändig för att få en holistisk bild av Erikshjälpens varumärkesi-

dentitet och konsumenternas uppfattning av varumärkets image. 

Till de semi-strukturerade intervjuerna skapas två intervjuguider med frågor och äm-

nen som ansågs vara viktiga att ta upp under intervjuerna, en för den anställda på Erikshjäl-

pen och en för konsumenterna i butiken5. Eftersom intervjun är semi-strukturerad behöver 

frågorna inte komma i samma ordning som i intervjuguiden utan kan anpassas efter samtalets 

riktning, vilket bidrar till ett naturligt samtal (Saunders et al, 2016, s. 391). Under intervjun 

deltar båda författarna, där den ena får rollen som intervjuare och den andre spelar in samtalet 

och för anteckningar. Uppdelningen sker för att författaren som leder intervjun ska ha 

möjlighet att endast fokusera på samtalet och bidra till känslan av ett naturligt samtal. 

Inspelningen av samtalet används för att underlätta vid transkriberingen (Ibid, ss. 411-412). 

Det är viktigt att ha i åtanke att författarna är insatta i ämnet och respondenten saknar samma 

förförståelse och kan tolka frågorna på ett annat sätt än vad som är menat. Språket i 

intervjufrågorna anpassas därför för att inte låta skrämmande och akademiska uttryck undviks 

för att minska risken för eventuella missförstånd (Ibid, s. 236). 

3.2 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att studera varumärket ur ett marknadsföringsperspektiv, som ett så 

kallat brand. Den juridiska aspekten av varumärket, kallat trademark, kommer inte behandlas 

(Melin, 1999, s. 30). Vidare är studien avgränsad till att studera varumärkessynen hos 

konsumenter som privatpersoner. Studien avgränsas även till att endast undersöka 

Erikshjälpens befintliga kunder. På grund av undersökningens omfattning studeras endast en 

typisk svensk ideell välgörenhetsorganisation genom en fallstudie av Erikshjälpen. Eftersom 

studien omfattar en organisation på den svenska marknaden innebär det att studien inte kan 

generaliseras till andra länder eller områden utan vidare forskning. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Förstudie och bakgrundsinformation 

För att skapa en förförståelse hos författarna och få information om organisationen gjordes en 

förstudie i form av en ostrukturerad intervju hos Erikshjälpen den 21 april 2016. Saunders et 
                                                
5 Se intervjuguiderna i sin helhet i bilaga 2 och 3. 
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al (2016, s. 321) menar att en ostrukturerad informell intervju är bra för att skapa djupare 

förståelse inom ett visst område. På intervjun närvarade Malin Åhrlin, volontärsamordnare 

och Benny Asplund, butikschef i Uppsala. Malin och Benny visade runt i butiken och såg  

över intervjufrågorna för att styrka validiteten i studien och se om de uppfattningar som 

ämnas undersökas verkligen mäts (Saunders et al, 2016, s. 204). Under intervjun berättade de 

att Erikshjälpen i Uppsala startade 2013 och att de skiljer sig från andra ideella organisationer 

på grund av de låga driftkostnaderna vilket gör det möjligt att skänka mer pengar till bistånd. 

Butiken vill inte lägga stora summor på marknadsföring utan satsar på att konsumenter ska 

sprida ordet och därigenom skapa ett gott rykte. Benny vill att Erikshjälpen ska ses som en 

helhet, fastän Erikshjälpen finns både som second hand-butik och barnrättsorganisation. 

Under 2016 försöker butiken rikta sig mot studenter och marknadsföringen sker med hjälp av 

annonser i tidningar. Enligt Benny är det viktigt att butikerna är fräscha, rena och välordnade 

eftersom butikerna ska attrahera en stor kundkrets och filosofin är att alla, oavsett social 

situation, ska kunna köpa något.  

3.3.2 Operationalisering 

Det reviderade varumärkesprismat operationaliseras enligt följande för att fånga upp 

uppfattningar om de olika dimensionerna. För att mäta dimensionen ändamål tillfrågas 

konsumenter och Erikshjälpens representant om organisationens huvudsakliga ändamål, till 

vem och vart pengarna går samt om organisationens missions och vision. För att mäta 

personligheten får Erikshjälpens representant beskriva organisationen som en person med 

mänskliga egenskaper. För att fånga konsumenters bild av personligheten får även de 

beskriva organisationen som en person samt beskriva de känslor och associationer som 

förknippas med varumärket. Kultur mäts med frågor om vilka värderingar som organisation-

ens står för samt vilka värderingar som konsumenten tror att organisationen står för. 

Representanten för Erikshjälpen får även svara på frågor om den interna kulturen i 

organisationen. Relationen mäts genom att Erikshjälpens representant får beskriva en god och 

önskvärd relation mellan konsument och varumärke, samt hur de arbetar för att uppnå den. 

Från konsumenternas perspektiv mäts relationen genom frågor om varför Erikshjälpen väljs 

framför konkurrenter samt hur ofta konsumenterna skänker/handlar. Reflektionen mäts genom 

att frågor om vilka olika målgrupper som finns hos organisationen och hur kommunikation 

till dem ser ut. Konsumenter uppmanas att beskriva en typisk konsument hos Erikshjälpen, 

exempelvis i termer av kön, ålder och personliga egenskaper. Konsumenterna tillfrågas om 

hur ofta de handlar på Erikshjälpen eller ger bidrag för att skapa en uppfattning om 
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respondenten själv är en typisk konsument. Dimensionen självbild mäts genom att 

konsumenter tillfrågas om sina egna värderingar och huruvida det är viktigt att kunna 

identifiera sig med en organisation med liknande värderingar. Frågor berör även varför 

konsumenten väljer att handla/skänka på/till Erikshjälpen och vilka känslor det framkallar. 

Erikshjälpens representant tillfrågas om önskvärda attityder och uppfattningar om 

varumärket. 

3.3.3 Telefonintervju  

För att få en bild av hur Erikshjälpen uppfattar sitt varumärke och arbetar med varumärkesi-

dentiteten internt gjordes en telefonintervju, på grund av logistiska och tidsmässiga skäl, med 

kommunikationschef Louise Nordlund som fungerar som representant för Erikshjälpens 

samlade bild av varumärket. En fördel med telefonintervju var möjligheten till snabbt 

genomförande. Nackdelen blev svårigheter att uppfatta icke-verbala uttryck och risken att 

respondentens egna åsikter kunde färga svaret på intervjufrågorna. För att få genomtänkta 

och utförliga svar fick respondenten tillgång till frågorna i god tid innan intervjun (Saunders 

et al, 2016, ss. 421-422). Intervjun var 40 minuter lång och intervjufrågorna6 operational-

iserades enligt avsnitt 3.3.2. Intervjun började med bakgrundsfrågor om respondenten och 

organisationen för att skapa en kontext för att sedan beröra ämnen som Erikshjälpens 

värderingar, personlighet, målgrupper och kommunikation. Frågorna som ställdes under 

intervjun var mestadels av öppen karaktär där respondenten uppmuntrades att svara fritt och 

beskriva organisationen, varumärket och dess identitet. Vissa frågor var av mer specifik 

karaktär för att kunna fånga uppfattningen om varumärket och kunna koppla ihop intervjun 

med teorin (Ibid, s. 409). 

3.3.4 Intervju i butik 

För att mäta konsumenternas uppfattning av Erikshjälpen som varumärke genomförs 8 

intervjuer7 i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala den 21 april. Då det inte är möjligt att 

intervjua alla konsumenter var valet av respondenter slumpmässigt och omöjligt att 

kontrollera. Trots detta menar Saunders et al (2016, s. 304) att slumpmässiga urval ändå är 

tillräckliga för att besvara forskningsfrågan om frågorna är tydligt operationaliserade. 

Intervjuerna var mellan 5-15 minuter långa, samtliga intervjuer var frivilliga och responden-

                                                
6 Se intervjuguide i sin helhet i bilaga 2. 
7 Se intervjuguide i sin helhet i bilaga 3. 
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terna fick information om att svaren behandlas helt anonymt och att de när som helst fick 

avbryta intervjun eller hoppa över frågor.  

Semi-strukturerade intervjuer stärkte reliabiliteten och trovärdigheten i undersökning-

en eftersom frågor kunde förklaras, ifrågasättas och diskuteras. Intervjuerna genomfördes i 

Erikshjälpens café för att skapa en avslappnad stämning. Genom att få respondenten att känna 

sig trygg möjliggjordes ärliga och utförliga svar som bidrog till ett tillförlitligt resultat och 

bättre reliabilitet för studien (Saunders et al, 2016, ss. 236-237). Att intervjun inte 

genomfördes i en neutral miljö, utan på Erikshjälpen, skulle kunna leda till att respondenterna 

inte kände sig bekväma att prata öppet och ärligt om hur de uppfattar organisationen.  

Författarna anser dock att detta inte var något problem eftersom frågorna inte var av känslig 

karaktär. Intervjuplatsen ansågs lämplig då den garanterade att respondenterna är befintliga 

kunder hos Erikshjälpen.  

Respondenterna fick endast ytlig information om undersökningen eftersom det kan 

vara problematiskt att ge för mycket information om studiens syfte då respondenterna kan 

ändra sina svar och inte vara ärliga, för att ge rätt svar (Saunders et al, 2016, ss. 202-204). 

Genom att intervjuerna gjordes i en butik är det svårt att generalisera resultatet till 

andra områden eller butiker i Sverige. Intervjuernas kvalitativa karaktär bidrar till svårigheten 

att generalisera resultatet eftersom intervjuerna är individuella och relativt få till antalet. Dock 

uppfattades en mättnad efter sju intervjuer då det inte tillkom någon ny information, vilket 

kontrollerades genom att genomföra en sista intervju. Skillnaden i svaren blev marginella och 

fler intervjuer hade inte påverkat slutresultatet (Falonius, 2010, s. 69). 

3.4 Analysmetod 

Efter datainsamling skett genom intervjuer transkriberades materialet, som presenteras i 

avsnitt 4.4 i berättande form. Transkriberingen analyserades genom en tematisk analys där 

materialet kategoriseras enligt varumärkesprismats sex delar. I den tematiska analysen söker 

författarna hitta teman eller mönster som framkommer i datamaterialet, genom en textanalys. 

Genom att båda författarna analyserade intervjuerna separat kunde skillnader och likheter 

uppmärksammas och möjliggöra en så objektiv bild som möjligt (Lantz, 2007, s. 13; 

Saunders et al, 2016, s. 579). 

Erikshjälpens varumärkesidentitet analyseras genom insamlade data från intervjun 

med representanten från organisationen enligt Kellers fyra steg för att bygga varumärkesiden-

titet. Aspekterna som analyseras är vad varumärket Erikshjälpen representerar och vilka 

fördelar det har för konsumenter, vilka associationer de vill förknippas med, hur deras 
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marknadsföring ser ut och vilka målgrupper de identifierar och vilka deras behov är. Dessa 

aspekter översätts sedan till en identitet enligt Kapferers Brand identity prism där personlig-

hetsattributen analyseras genom Aakers teori om varumärkespersonlighet. Även konsumen-

ternas uppfattningar om varumärket analyseras genom Kapferers varumärkesprisma där 

personlighetsdimensionen mäts med Aakers teori om varumärkespersonlighet. Det insamlade 

datamaterialet från intervjun med representanten från Erikshjälpen och resultatet från 

intervjuerna med konsumenterna bildar två varumärkesprismor som jämförs med varandra, 

där skillnader och likheter identifieras inom de sex dimensionerna. 

3.5 Metodkritik 

En kvantitativ metod ansågs inte vara lämplig i denna studie då den fokuserar på standardise-

rade frågor och är svår att använda för att få svar på komplexa frågor (Ibid, s. 394). Genom 

den kvantitativa metoden hade det dock varit möjligt att göra en större undersökning och 

skapa en mer generell bild av det studerade fenomenet (Ibid, s. 166). En kvantitativ 

undersökning genom en enkät hade gjort att Aakers (1997) varumärkespersonligheter hade 

kunnat mätas mer specifikt genom olika svarsalternativ med förutbestämda svar som matchat 

de personlighetsdrag Aaker beskriver bättre. 

Uppfattningar och attityder är komplext att mäta eftersom förförståelsen om olika 

ämnen skiljer från person till person och frågor kan uppfattas på olika sätt (Lantz, 2007, s. 

44). Genom tydlig operationalisering av teorin bör den insamlade datan kunna besvara 

studiens frågeställning men det är svårt att garantera att frågorna uppfattats som tänkt och 

fångar de aspekter som ämnas undersökas. Det finns även risk att tolkningen av insamlad 

data blir subjektiv och påverkas av författarnas egna åsikter och förförståelse. Dock kan 

subjektiviteten anses minska något genom att vara två författare med olika bakgrund. Den 

interna reliabiliteten stärktes genom att båda författarna deltog vid intervjutillfällena samt 

genom inspelning och transkription som analyserades av båda författarna vid separata 

tillfällen (Saunders et al, 2016, s. 204). I denna studie intervjuas konsumenter endast i en 

butik, om möjligheten hade funnits att undersöka fler butiker eller andra intressenter, som 

månads- eller företagsgivares bild av varumärket, hade studien kanske inte gett samma 

resultat. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultaten från datainsamlingen. Först presenteras bakgrundsinformat-
ion om Erikshjälpen och därefter det insamlade datamaterialet som består av intervjuer. 
Datamaterialet delas in i två delar; Erikshjälpens syn på varumärket och konsumenternas samlade 
syn på varumärket. 

4.1 Erikshjälpen, en typisk svensk ideell organisation 

Erikshjälpen grundades av Erik Nilsson i Småland på 50-talet när han såg möjligheten att 

hjälpa och muntra upp sjuka barn efter att själv att ha tillbringat mycket tid på sjukhus 

(Erikshjälpen, 2016c). Fokus i organisationen är att hjälpa barn och verksamheten bygger på 

FN:s barnkonvention samt deklaration om mänskliga rättigheter som fastslår att alla 

människor har lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion. Erikshjälpen hjälper utsatta 

barn i Sverige och andra delar av världen. I Sverige ligger fokus på barn i socialt utsatta 

situationer och i andra länder ligger fokus på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och 

skydd (Erikshjälpen, 2016d). Erikshjälpens värdegrund består av tre punkter; Eriks anda, som 

handlar om att visa empati och se möjligheter, en kristen människosyn som handlar om att 

alla människor har samma värde och Barnkonventionen som tidigare nämnts (Erikshjälpens 

årsberättelse, 2015, s. 5). 

Organisationen är centralstyrd och arbetet med kommunikation samt administration 

sker centralt. De insamlade medlen kommer till insamlingsstiftelsen via olika typer av givare 

eller samlas in via de självgående second hand-butikerna runt om i Sverige. Andra mål med 

verksamheten är att skapa en plattform för personlig utveckling och gemenskap hos 

människor som lever i utsatthet genom att erbjuda arbete och att bidra till en hållbar 

utveckling av miljön genom att uppmuntra till återanvändning av varor (Erikshjälpen, 2016e). 

4.2 Varumärkesidentitet – Intervjuresultat, Erikshjälpen 

4.2.1 Ändamål 

Erikshjälpens kommunikationschef Louise Nordlund berättar att second hand-verksamhetens 

mission är att bedriva försäljning av skänkta varor med syfte att generera medel till sociala 

och humanitära insatser via Erikshjälpens biståndskanaler. Stiftelsens mission är att bekämpa 

fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. De båda delarna av 

verksamheten samlas under den gemensamma visionen att förändra världen genom att ge liv 

till barns drömmar. Louise menar att en viktig del av second hand-verksamheten är att hjälpa 

människor hitta en social plats. Det är en blandning av människor som håller butikerna vid 



20 

liv; volontärer, människor som är utbrända, pensionärer och personer som kommit dit via 

arbetsförmedlingen. 

4.2.2 Personlighet 

Erikshjälpen vill ses som en välkomnande och omtänksam organisation som värnar om 

människors lika värde. De vill även beskrivas som en engagerad organisation som ständigt 

utvecklas och strävar efter att bli bättre. Organisationen växer, butikerna blir fler och Louise 

menar att det är människorna som arbetar i organisationen som gör det möjligt. Tillväxten är 

även möjlig tack vare samarbete med församlingar i olika kommuner och ökade medel från 

framför allt Radiohjälpen och Postkodlotteriet. Detta har lett till större förtroende samt 

möjlighet att kunna hjälpa fler barn, vilket Louise tycker känns bra samtidigt som det är 

dubbelbottnat att en barnrättsorganisation växer. 

4.2.3 Relation 

Erikshjälpen vill väcka en känsla av påhittighet, miljöengagemang och av att ha glimten i 

ögat. De vill visa att de är en barnrättsorganisation genom att använda texter om och bilder på 

barn i sin kommunikation. De vill även att konsumenterna ska förstå att de gör skillnad 

genom att handla i second-hand butikerna och visa att pengarna går till att hjälpa barn. För 

Erikshjälpen är det viktigt att gå ut som “Erikshjälpare” när de är ute och möter konsumenter 

och givare för att informera om hur deras pengar gör skillnad: 

Vi tror mer på personliga möten än på face-to-face kampanjer där människor är ute och 
värvar nya medlemmar. Där jobbar ofta personer som inte känner till organisationen väl utan 
arbetar för olika organisationer olika dagar. För oss är det viktigt att vi vet vad vi pratar om, 
att vi är Erikshjälpare när vi går ut och pratar.8 

Louise tror att intressenter märker hur mycket de anställda kan och brinner för det de talar om 

vilket hon anser är viktigt för Erikshjälpen. 

4.2.4 Kultur 

Erikshjälpen har interna ledord att arbeta efter både när de gäller stiftelsen och second hand-

verksamheten. De sex orden är trovärdighet, engagemang, kvalitet, upplevelsefyllt, 

nytänkande och gemenskap. Louise menar att dessa ord är viktiga för organisationen internt, 

för hur de ska arbeta och agera. Trovärdigheten avspeglar sig i arbetet genom att Erikshjälpen 

vill vara korrekta och sakliga, även när de saknar svar, och förvalta givarnas gåvor väl. 

                                                
8 Louise Nordlund: kommunikationschef Erikshjälpen. Telefonintervju, 2 maj. 
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Upplevelsefyllt innebär att våga bjuda på sig själv, vara personlig, skratta mycket och umgås 

över gränserna för att lära känna varandra bättre. Nytänkande visar sig genom nyfikenhet på 

trender, inte bara inom second hand-verksamheten utan även gällande arbetet med 

kommunikationen. Engagemanget märks genom att göra skillnad i samhället, vara intresserad 

av varandras arbete och se alla som lika viktiga. Kvalitet är viktigt och handlar om att vara 

noga med policys och kvalitetssäkra det ekonomiska. Även gemenskap är ett viktigt värdeord 

som innebär att uppmuntra varandras arbete och värdesätta olikheter. Louise menar att det är 

viktigt att visa respekt gentemot varandra när organisationen är så stor, med alla volontärer 

inräknade. Vidare menar Louise att det är ett aktivt val att arbeta på Erikshjälpen och det är 

lätt att bli engagerad, vilket är positivt, men risken finns att bli för känslomässigt engagerad. 

4.2.5 Reflektion 

Butikerna har en bred målgrupp med en trogen kundgrupp hos äldre och en växande 

målgrupp hos nysvenskar. Även barnfamiljer handlar i butikerna och på senare tid har unga 

blivit en större målgrupp som är köpstarka då de är miljömedvetna och följer trender. 

Stiftelsen har andra typer av målgrupper, från privatpersoner till företag som givare. Även 

press och journalister är viktiga eftersom Erikshjälpen vill nå ut med verksamhetens syfte och 

framgångar i media. Samarbetspartners och finansiärer är också målgrupper för kommunikat-

ionsavdelningen eftersom en stor del av medlen kommer från andra organisationer. 

Kommunikationen från Erikshjälpen till konsumenterna och givarna sker via personliga 

möten i butik eller på andra events, hemsidan, Facebook, bloggar, podcast och Erikshjälpens 

kundtidning. 

4.2.6 Självbild 

Erikshjälpen vill att konsumenter ska känna meningsfullhet när de bidrar till eller handlar på 

Erikshjälpen. Erikshjälpen vill även ses som en trovärdig, stabil och kompetent organisation 

som står ut genom att stå upp för barnen i samhället: 

Vi är en tydlig barnrättsorganisation och står ut lite mer just för barnen i samhället. Vi har 
sett i undersökningar att folk gärna ger till barnrättsorganisationer och vi står oss bra för vi 
har funnits med länge. Vi firar 70 år i år och har haft ett 90-konto sedan 1993, vilket gör att vi 
har väldigt bra trovärdighet.910 

                                                
9 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till 
det tilltänkta ändamålet (Svensk insamlingskontroll, 2016). 
10 Louise Nordlund: kommunikationschef Erikshjälpen. Telefonintervju, 2 maj. 
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Erikshjälpen vill även att konsumenter ska känna att de hjälper miljön genom att handla från 

second hand-butikerna. 

4.2.7 Marknadsföring i ideella organisationer 

Louise menar att det är viktigt att utforma annonser som inte väcker anstöt hos intressenter 

samtidigt som marknadsföringen måste väcka uppmärksamhet. Erikshjälpen är måna om 

både givare och de barn som skildras och har därför en tydlig bildpolicy som säger att inte 

visa bilder på utsatta barn som exempelvis lider av undernäring. Även om det är viktiga 

ämnen att lyfta, visas barnet aldrig i bild utan Erikshjälpen försöker illustrera ämnena på 

andra sätt. Erikshjälpen begär alltid tillstånd när de gör artiklar om barn och familjer och gör 

dem införstådda med var bilderna kommer att visas. Louise säger: 

Det är svårt för dem att förstå vad en hemsida är när de aldrig har sett en dator exempelvis. 
Vi försöker beskriva att om det blir en kampanj kommer bilderna att spridas och kampanjen 
kommer att visas i hela Sverige.11 

Det är särskilt svårt att utforma annonser vid en katastrof när bilderna som tillhandahålls av 

samarbetspartners ofta visar utsatta barn. Louise menar att det är problematiskt att visa ett 

glatt barn under en katastrof och det pågår en ständig diskussion mellan att visa verkligheten 

och väcka engagemang men samtidigt inte väcka anstöt. Hon tillägger: 

Vi lär oss ständigt om hur viktigt det är att tänka igenom vad vi använder för bilder och hur vi 
pratar med dem vi fotograferar om hur bilden kommer att användas.12 

4.3 Varumärkesimage – Intervjuresultat, konsumenter 

4.3.1 Ändamål  

Samtliga respondenter svarar att Erikshjälpens huvudsakliga ändamål är att hjälpa människor 

i nöd på olika sätt, men är osäkra på vart och till vem/vilka pengarna går. Ingen tvivlar på att 

pengarna går till välgörande ändamål och samtliga har stor tilltro till organisationen. Ett 

förslag på ändamål är att hjälpa människor i olika utsatta länder, samt skapa ett miljötänk 

genom återvinning och second hand. Ett annat förslag är att pengarna går till behövande i 

Afrika och andra utvecklingsländer. Endast en respondent pratar om Farbror Erik och sjuka 

barn, men är osäker på om det är Erikshjälpens ändamål fortfarande. Hon frågar sig själv om 

det kan vara humanitärt arbete i fattiga länder och säger: 

                                                
11 Louise Nordlund: kommunikationschef Erikshjälpen. Telefonintervju, 2 maj. 
12 Louise Nordlund: kommunikationschef Erikshjälpen. Telefonintervju, 2 maj. 
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Jag har ju läst skylten om Erik och sjuka barn, någonting sådant, men jag vet inte om det är 
det de gör fortfarande. De kanske inte ger till sjuka barn men till barn? Typ humanitärt arbete 
i fattiga länder? Jag vet inte, det kan vara en missuppfattning.13 

4.3.2 Personlighet 

Erikshjälpen beskrivs som en hjälpsam, omtänksam, trovärdig och empatisk organisation med 

en bra människosyn som sätter andras människors behov framför sina egna. Respondenten 

som känner till Farbror Erik och hans arbete tänker Erikshjälpen som en snäll, ganska 

gammal farbror. Vidare beskrivs Erikshjälpen som en förnuftig och generös organisation. 

Erikshjälpen ses också som en varm, trevlig och social organisation som har en viktig 

funktion i samhället då de anställer invandrare med bristande språkkunskaper och bidrar till 

integration i samhället. Den sociala aspekten handlar om att man alltid kan komma till 

butiken och prata med personalen, vilket en respondent uppskattar. Erikshjälpen beskrivs 

även som miljövänlig eftersom människor istället för att slänga saker kan skänka dem, vilket 

minskar svinn och bidrar till en mer hälsosam konsumtion. 

4.3.3 Relation 

Erikshjälpen väljs framför andra ideella organisationer eftersom butikerna är trevliga, 

städade, har trevlig personal och ett bra utbud. Tre av respondenterna har ingen speciell 

relation till Erikshjälpen och varumärket framkallar inga speciella känslor. En annan 

respondent får positiva känslor och tycker att hon blir glad när hon är med och bidrar till 

Erikshjälpens arbete och köper något i second hand-butikerna. Hon känner även en beundran 

mot människor som är med och startar upp dessa typer av verksamheter och får dem att leva 

vidare genom ideellt arbete. Andra respondenter känner sig avslappnade och tycker det är 

trivsamt att gå runt i second hand-butiken. Den mysiga miljön gör också att respondenter 

kommer till butiken för att prata med personal och andra konsumenter. Respondenterna 

nämner även att de väljer Erikshjälpen eftersom det är billigt och pengarna går till välgörande 

ändamål, vilket gör att det känns bra för samvetet att handla där. 

  

                                                
13 Respondent G: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju, 21 april. 
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4.3.4 Kultur 

Erikshjälpens värdegrund anses vara hjälpsamhet enligt respondenterna. Hjälpsamheten 

speglas genom att Erikshjälpen anställer personal med olika typer av handikapp, vilket visar 

en värdighet och att mångfald inom organisationen uppskattas. Majoriteten av respondenterna 

tycker det är positivt att Erikshjälpen anställer människor som har svårt att få jobb, antingen 

människor som just kommit till Sverige eller som av andra anledningar inte klarar sig i 

samhället. Vidare beskrivs Erikshjälpens värdegrund som solidaritet då det inte finns något 

egoistiskt i Erikshjälpens arbete, utan att de endast tänker på andra. Andra värderingar som 

Erikshjälpen uppfattas arbeta efter är humanitet, mänsklig generositet och kärlek. 

4.3.5 Reflektion 

Respondenterna tror att Erikshjälpens målgrupp främst består av äldre människor men att det 

har blivit mer ungdomar på senare tid, då second hand har blivit trendigt och populärt. En 

respondent tror att det beror på att ungdomar idag engagerar sig mer i samhällsfrågor och 

gärna vill vara konsument till en ideell organisation: 

Men jag tror att ungdomarna kommer mer och mer. Det är trenden just nu, man vill profilera 
sig lite så kan jag tycka. Jo, men sen tror jag att det har att göra med ett mer upplyst 
samhälle, att man vet mer och vill engagera sig i samhällsfrågor.14 

En respondent beskriver en typisk konsument som en ung människa som följer trender, är 

miljömedveten och vill göra något gott för världen. En av respondenterna inom en ung 

åldersgrupp anser också att Erikshjälpens målgrupp är studenter och unga som gillar vintage, 

men tror även att det är en miljö- och ekonomifråga. Pensionärer ses också som en stor 

målgrupp som handlar second hand. Som person ska man känna för andra, vilja hjälpa dem 

som inte har det bra i samhället och vara villig att göra så gott man kan för att bidra. En 

typisk konsument ska även vara miljömedveten och inte vilja slänga saker som går att 

använda. En ung respondent tror att miljöaspekten är viktigare än välgörenhetsaspekten: 

Jag tror man mer tänker på att man gör något gott för miljön för det handlar ändå om så lite 
pengar när man handlar här. Så det är ju inte att man tänker att man skänker pengar, jag 
tänker mer att jag kan handla något billigt och att det inte är lika dåligt för miljön som när 
jag köper något nyproducerat. Det tror jag är viktigare än var pengarna går.15 

  

                                                
14 Respondent B: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju, 21 april. 
15 Respondent G: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju 21, april. 



25 

4.3.6 Självbild 

Respondenterna medger att det är viktigt att kunna identifiera sig med en organisation som 

har samma värderingar som de själva. De vill också identifiera sig med en organisation som 

är sympatisk och empatisk och det är viktigt för dem att kunna sätta sig in i andras situation 

och bidra med det de kan. En respondents värdegrund är alla människors lika värde: 

Man pratar så mycket om jämlikhet och det är ju så olika för olika människor, men den 
mänskliga grunden, att vara människa det måste finnas… Grunden måste vara att alla 
människor är värda lika mycket och har ett gemensamt människovärde.16 

Vidare säger en respondent att det är svårt att identifiera sig med en organisation helt och 

hållet, men att det är viktigt att ha samma värderingar i grund och botten. Respondenten 

fortsätter och menar att det finns mycket egoism som gror i samhället, men att det även växer 

fram en annan kraft där människor tänker på andra och att hon vill sträva mot att göra något 

bra och rätt: 

Och sen när jag ser sig runt omkring i världen… Jag vill ju göra något som jag tycker är bra 
och rätt. Men sen är det ju också så att jag inte alltid lever efter det. Men jag kan ju sträva 
mot det!17 

En av respondenterna har volontärarbetat i olika ideella organisationer och tycker att det är 

viktigt att hjälpa människor som har det sämre ställt och att visa humanitet. Hon väljer hellre 

att gå till Erikshjälpen än till Röda korset eftersom hon identifierar sig mer med Erikshjälpen. 

En annan respondent är mycket för aktiviteter som individen engagerar sig i för att hjälpa 

andra, vilket enligt honom kommer till sin rätt på Erikshjälpen. 

4.3.7 Marknadsföring i ideella organisationer 

Ingen av respondenterna har sett någon marknadsföring från Erikshjälpen, utöver enstaka 

skyltar i butiken. På frågan om hur konsumenter ställer sig till att en ideell organisation 

lägger pengar på marknadsföring svarade samtliga att de inte ser något större problem med 

det, då organisationen ändå genererar mycket pengar till behövande. En av respondenterna 

ser inget hinder med marknadsföringen, men skulle gärna vilja se resultatet av det: 

Men det är klart, jag skulle ju gärna vilja se resultat av det också. Det skulle ju kunna visas 
här liksom… Någon form av statistik till exempel, hur mycket som går i omkostnader till 
marknadsföring och hur mycket som verkligen kommer mottagaren till del.18 

En annan av respondenterna tycker att det är bra att marknadsföra sig som ideell organisation 

för att nå fram med sitt budskap, bara det inte blir för mycket fokus på marknadsföringen. 
                                                
16 Respondent C: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju 21, april. 
17 Respondent D: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju 21, april. 
18 Respondent E: kund i Erikshjälpens second hand-butik i Uppsala. 2016. Enskild intervju 21, april. 
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Marknadsföring kan enligt respondenterna leda till att organisationen får in mer pengar till 

välgörande ändamål. Det ger organisationen möjlighet att sprida ordet om dess existens och 

vision. En av respondenterna har arbetat på Rädda barnen och vet att ideella organisationer 

måste lägga pengar på marknadsföring för att nå fram med sitt budskap och få fler givare. 

Hon menar dock att det är viktigt att det finns en transparens och information om var 

pengarna går för att inte minsta trovärdighet. 
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5. Analys 
I detta avsnitt granskas det insamlade datamaterialet kvalitativt med hjälp av tidigare presenterad 
analysmodell för att besvara studiens frågeställning. I varje stycke presenteras likheter och skillnader 
mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage och hur Erikshjälpen, i enlighet med teori, kan 
arbeta för att dessa ska överensstämma. Analysen avslutas med en diskussion om fenomen som 
uppmärksammats utanför den teoretiska ramen. 

5.1 Ändamål 

Erikshjälpen vill vara tydliga med sin vision att skapa en bättre värld för barnen. De vill 

associeras med engagemang, barnrätt, trovärdighet och kvalitet. Den största skillnaden 

mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen är att Erikshjälpen vill framstå som en 

barnrättsorganisation, medan konsumenterna uppfattar en välgörenhetsorganisation utan 

tydligt fokus. Konsumenterna medger att organisationen är trovärdig men har svårt att berätta 

om något specifikt ändamål dit pengarna går. Farbror Eriks grundidé att hjälpa sjuka barn har 

inte nått till konsumenterna, förutom till en respondent som nämnde Farbror Erik men var 

osäker om arbetet fortfarande handlade om det. Eftersom endast en respondent har uppfattat 

att barnen står i centrum har Erikshjälpen, enligt varumärkesprismat, misslyckats att förmedla 

sitt ändamål. 

I enlighet med Kapferer (2004) som menar att varumärken måste vara sanna mot sin 

identitet bör Erikshjälpens fokusera på att förmedla att deras arbete handlar om att skapa en 

bättre värld för barnen. Ändamålet är enligt prismat en av de viktigaste dimensionerna för 

företaget eftersom det ses som organisationens ryggrad. Enligt Kapferers (2004) teori skulle 

Erikshjälpen vinna på att vara ännu tydligare med sitt ändamål för att nå fram med en 

varumärkesidentitet som är kongruent med varumärkesimagen.  

Christensen et al (2008) menar däremot att det är viktigt att konsumenterna “köper” 

hela konceptet hos varumärket och vad det står för. Även om konsumenterna inte är säkra på 

vad Erikshjälpens ändamål är, var samtliga säkra på att det handlade om välgörande ändamål. 

Att konsumenterna ser Erikshjälpen som en välgörande organisation, men utan fokus på barn, 

kan ses som att konsumenterna mottar en förenklad varumärkesimage mot den identitet 

Erikshjälpen försöker förmedla. Samtliga konsumenter hade en positiv bild av Erikshjälpen 

och det fanns ingen oro att pengarna inte skulle gå till välgörande ändamål, vilket visar att 

identiteten “köps” även om den är otydlig. 
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5.2 Personlighet 

Personlighetsdimensionen överensstämmer väl mellan varumärkesidentiteten och varumär-

kesimagen då Erikshjälpen beskrivs både av organisationen och konsumenterna med 

personlighetsdrag som är övergripande varma; genom ord som engagemang, hjälpsamhet, 

empati och omtanke. Detta är önskvärt för en ideell organisation enligt Aaker et al (2010). 

Resultaten visar också att konsumenterna ser Erikshjälpen som uppriktig enligt Aakers 

(1997) varumärkespersonligheter. Det finns även inslag av personligheten kompetent då 

organisationen ses som pålitlig, förnuftig och miljövänlig, vilket också är ett önskvärt 

personlighetsdrag för ideella organisationer. I organisationens beskrivning finns fler aspekter 

av att vara kompetenta då de alltid vill bli bättre, har ett entreprenörstänk och arbetar under 

ledordet kvalitet, som inte når ut till konsumenterna.  

För att stärka personligheten är det enligt Birkigt & Stadler bra att ha en konkret figur 

som bär upp varumärket, vilket i Erikshjälpens fall skulle vara Farbror Erik som majoriteten 

av konsumenterna inte kände till (Cornelissen, 2014, ss. 62-64). Genom att arbeta med 

honom som symbol vore det möjligt att personifiera varumärket ytterligare och förstärka de 

önskvärda personlighetsdragen. Detta ger även möjlighet att visa att Erikshjälpen är en 

barnrättsorganisation genom att berätta om Eriks historia och hans insats för barnen i 

samhället. En stark symbol som visar en gammal historia kan öka organisationens stabilitet, 

något som är svårt för konkurrenter att kopiera menar Aaker (2002). 

5.3 Relation 

Erikshjälpen menar att det är viktigt för konsumenterna att förstå att de gör skillnad för 

barnen och Erikshjälpen strävar efter långvariga relationer med alla kunder. Det verkar dock 

inte vara den huvudsakliga anledningen till varför konsumenterna väljer att handla på 

Erikshjälpen. De viktiga aspekterna för konsumenterna är hur utbudet och butiken ser ut. De 

positiva associationerna som skapas till en ren och fin butik med bra utbud, tillsammans med 

vetskapen om att pengarna går till välgörande ändamål, gör att Erikshjälpen favoriseras 

framför andra välgörenhetsorganisationer hos konsumenterna som intervjuas. Eftersom 

intervjuerna genomfördes på just Erikshjälpen, dit konsumenterna valt att komma, kan det 

anses vara ett naturligt svar. 

Det framgår av somliga konsumenter att det saknas en relation till varumärket och att 

det inte heller framkallar några speciella känslor. Därför skulle Erikshjälpen kunna arbeta 

med att presentera hur och vad pengarna används till. Enligt Keller (2008) är det är viktigt att 

förstå konsumenternas bild av företaget, vilka känslor konsumenter har gentemot varumärket 
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och vad de vill associeras med för att upprätthålla varumärkeskapitalet. Därför bör 

Erikshjälpen arbeta med att framkalla positiva känslor. Genom att visa var pengarna gör nytta 

har Erikshjälpen möjlighet att skapa emotionellt värde hos konsumenterna som kan ersätta 

den fysiska fördelen en faktisk produkt ger hos kommersiella företag. Ett starkt emotionellt 

värde kan leda till att konsumenter vill komma tillbaka och bidra mer, vilket skapar 

långsiktiga kundrelationer. 

5.4 Kultur 

Varumärkesidentiteten och varumärkesimagen stämmer väl överens gällande kulturdimens-

ionen. Trovärdighet och andra interna ledord som engagemang, upplevelsefullt och 

gemenskap lyckas nå ut till konsumenterna, även om det inte är något som används externt. 

Enligt Birkigt & Stadler speglas alla anställdas beteenden inom organisationen ut till dess 

intressenter, vilket de lyckats med då konsumenterna ändå uppfattar ledorden (Cornelissen, 

2014, ss. 62-64) . Detta gäller speciellt i butikerna där anställda är ansiktet utåt och kan 

förmedla organisationens vision och värderingar. Konsumenterna tvivlar inte på att pengarna 

går till välgörande ändamål, vilket tolkas som att de känner hög trovärdighet för organisat-

ionen. Konsumenterna pratar också om hur individens engagemang, ett viktigt attribut för att 

skapa varumärkeskapital enligt Keller (2008), visas genom Erikshjälpens arbete. Att 

Erikshjälpen är upplevelsefullt uppfattas av konsumenter genom ord som humanitet och 

kärlek, något som även kan tyda på att anställdas och volontärers emotionella engagemang 

speglas ut till konsumenter. Gemenskap uppfattas av konsumenterna då de menar att 

Erikshjälpen välkomnar alla typer av människor och det finns en social gemenskap i 

butikerna dit konsumenter kan komma för att träffa andra människor och umgås. Enligt 

Aaker (2002) skapar varumärket ett antal möjligheter och skyldigheter och dessa skulle 

kunna tolkas som att de införlivas hos Erikshjälpen då de personliga egenskaperna från 

organisationens interna arbete når ut till konsumenterna med exempelvis visat engagemang, 

trovärdighet och miljötänk. För att ytterligare förbättra denna aspekt skulle Erikshjälpen 

kunna arbeta med att visa hur pengarna används för att hjälpa barn och därigenom förstärka 

konsumenternas uppfattning om att vara en humanitär organisation. 

5.5 Reflektion 

Reflektionen av målgruppen är bred och ingen specifik målgrupp kan identifieras. 

Erikshjälpen pratar både om stiftelsens målgrupp och om second hand-verksamhetens 

målgrupp, medan konsumenterna endast beskriver en typisk konsument till second-hand 



30 

butiken. Detta kan förklaras med att intervjuerna genomfördes i butiken och kopplas till att 

samtliga konsumenter hade en vag uppfattning om Erikshjälpens huvudsakliga ändamål, 

vilket gör det svårt att identifiera en typisk målgrupp. Enligt samtliga intervjuade personer 

ansågs målgruppen vara äldre, personer som just kommit till Sverige samt allt fler unga. 

Enligt konsumenterna väljer unga att handla på Erikshjälpen då second hand har blivit mer 

populärt, samhället blivit mer upplyst och då en vilja från konsumenters sida att profilera sig 

som en engagerad människa blivit mer aktuellt. Enligt Keller (2008) är det viktigt att förstå 

och upptäcka förändringar i konsumenters värderingar och beteenden och anpassa 

marknadsföringsarbetet därefter för att upprätthålla varumärkeskapitalet långsiktigt. 

Erikshjälpen bör därför rikta och anpassa varumärkesarbetet mot en av målgrupperna, 

exempelvis den unga målgruppen, och försöka förstärka bilden av att det är trendigt och 

miljövänligt att handla second hand samt förtydliga sitt ändamål för att ytterligare förstärka 

upplevelsen. Även om alla är välkomna hos Erikshjälpen kan det vara fördelaktigt att 

tillskriva varumärket ett attribut som trendigt eller miljövänligt och därigenom attrahera nya 

konsumenter och/eller uppnå ett starkare varumärkeskapital genom att konsumenterna kan 

identifiera sig med dessa egenskaper. Det är också viktigt att hålla bilden av reflektionen 

enhetlig för att skapa en kongruent uppfattning av varumärket och dess identitet, vilket kan 

vara problematiskt för Erikshjälpen som har en verksamhet som består av fler delar än second 

hand-verksamheten. 

5.6 Självbild 

Självbilden hos konsumenten när denne handlar på Erikshjälpen är en empatisk person som 

gärna vill hjälpa andra samt en miljömedveten och engagerad person som vill vara med och 

bidra till en bättre värld. Det är svårt att säga något om självbilden från Erikshjälpens sida 

eftersom bilden endast ligger hos konsumenten, men enligt den insamlade data handlar den 

önskade självbilden om att vara en person som gör skillnad för barnen i samhället samt någon 

som bidrar till en bättre miljö. Förutom barnaspekten överensstämmer självbilden mellan 

organisationen och konsumenterna gällande känslan att vara med och bidra till en bättre 

värld, vilket är ändamålet om än något förenklat. Om Erikshjälpens fokuserar på att förmedla 

organisationens ändamål så att det uppfattas korrekt av konsumenter, kommer förmodligen 

självbilden också stämma överens. 
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5.7 Externalisering och internalisering  

Undersökningen visar skillnader mellan de externaliserade och de internaliserade dimension-

erna i varumärkesprismat. Enligt Apéria (2001) är internaliseringen osynliga egenskaper som 

innefattar personlighet, kultur och självbild och dessa interna dimensioner har organisationen 

lyckas förmedla, trots att de är outtalade. Externaliseringen är de synliga dimensionerna som 

fysik, relationer och reflektion och dessa externa faktorer, som enligt prismat är lättare att 

förmedla, har Erikshjälpen misslyckats med att förmedla. Positiva associationer till 

varumärket har dock ändå uppfattats hos konsumenter vilket kan tyda på att likheter mellan 

uppfattningar i vissa dimensioner i varumärkesprismat spelar större roll än andra vid 

skapandet av varumärkeskapital. Dimensionerna som verkar vara viktiga för att skapa 

varumärkeskapital hos en ideell organisation är personlighet och kultur, medan andra externa 

dimensioner som ändamål och relation inte verkar vara lika viktiga. Att organisationens anses 

trovärdig trots att ändamålet är oklart styrker att de interna dimensionerna personlighet och 

kultur skulle vara de viktigaste. Enligt Birkigt & Stadlers (Cornelissen, 2014, ss. 62-64) teori 

om varumärkesidentitet kan likheter mellan den internaliserade bilden förklaras med att 

organisationens beteende har speglats ut till konsumenterna. Att de internaliserade 

dimensionerna har speglats till konsumenterna kan bero på att en ideell organisation som 

Erikshjälpen har en grundstatus om att göra något bra och därför kan dessa egenskaper lättare 

förmedlas. Att den externaliserade bilden inte överensstämmer kan bero på avsaknaden av en 

fysisk produkt kopplad till varumärket med fysiska fördelar för konsumenten. Det finns heller 

inte någon stark relation som gör att konsumenten vill/måste handla från Erikshjälpen igen 

och inte någon speciell typ av person att identifiera sig med när man handlar hos Erikshjäl-

pen. För att få en mer kongruent externaliserad bild kan Erikshjälpen enligt Birkigt & Stadler 

(Cornelissen, 2014, ss. 62-64) arbeta med organisationens symbolism och kommunikation. 

Det kan i kommunikationen vara fördelaktigt att förstärka den emotionella aspekten av att 

handla hos Erikshjälpen och förmedla känslan av att göra något bra, både för miljön och 

utsatta barn, och försöka skapa ett mervärde och positiva känslor hos konsumenterna genom 

att informera om vart och hur pengarna gör skillnad. 

5.8 Marknadsföring i ideella organisationer 

Tidigare forskning visar att konsumenter kan se marknadsföring som ett problem i ideella 

organisationer. Ingen av konsumenterna som intervjuades såg marknadsföring i ideella 

organisationer som något problematiskt, utan menade att det är nödvändigt i dagens samhälle 

även om det inte får bli för mycket. Detta tyder på att Erikshjälpen kan anpassa sig till de 
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externa förändringarna i samhället enligt Keller (2008) och satsa mer på marknadsföring och 

samtidigt visa var pengarna går för att inte förlora trovärdighet. Erikshjälpen försöker 

förmedla varumärkesidentiteten med budskapet att de är en barnrättsorganisation genom att 

visa bilder på barn, men har strikt bildpolicys som säger hur annonser och likande ska 

utformas för att inte väcka anstöt. Birkigt & Stadler menar att kommunikationen är en del av 

att förmedla organisationens kärnvärderingar och vision (Cornelissen, 2014, ss. 62-64). Att 

respondenterna inte har uppmärksammat någon form av marknadsföring kan bero på att det 

är problematiskt för Erikshjälpen att förmedla sin vision då de måste ta hänsyn till etiska och 

moraliska policys, vilket kan vara en orsak till varför konsumenter inte uppfattar det 

huvudsakliga ändamålet. Keller (2008) menar att varumärkeskapital kan uppnås genom att 

skapa kännedom och kunskap om varumärket. Eftersom ingen konsument kunde minnas sig 

ha sett någon marknadsföringskampanj eller visste vad deras ändamål var, finns det möjlighet 

att arbeta mer med marknadsföring och därigenom sprida kunskap och skapa varumärkeskap-

ital. 
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6. Diskussion 

Undersökningen visade att det var svårt att mäta olika dimensioner i varumärkesprismat 

separat. Exempelvis kunde svaren på de frågor som kopplades till kultur- eller självbildsdi-

mensionen hittas i svaren på frågor som behandlade personlighetsdimensionen. Det kan anses 

vara positivt om den eftersträvade varumärkesidentiteten genomsyrar alla dimensioner. Om 

varumärkesimagen inte överensstämmer helt med identiteten, som i Erikshjälpens fall, kan 

detta dock vara mer förvirrande för konsumenterna än hjälpsamt för organisationen som vill 

uppnå en enhetlig varumärkesimage. 

Det går även att spekulera i varför ingen av de intervjuade respondenterna visste exakt 

vart pengarna går, trots att Erikshjälpen säger sig vara tydliga med vad deras ändamål är. 

Detta kan bero på Erikshjälpens strikta policy om bilder och information som gör att 

kommunikationen inte lämnar tillräckligt starkt intryck hos konsumenterna. Även den 

återhållsamma marknadsföringen från second hand-verksamhetens sida kan bidra till att 

konsumenterna inte får tillräcklig kännedom om varumärket. Vidare kan det bero på att 

respondenterna intervjuades i butiken och där inte utsätts för särskilt mycket information om 

organisationen. Kanske hade donatorer, som till exempel får Erikshjälpens tidning 

hemskickad, haft mer kunskap om organisationens ändamål. En annan orsak kan vara att 

insatser som gynnar barn också gynnar deras familjer och andra människor i närområdet 

vilket gör det komplext att vara tydlig med att barnen är i fokus när Erikshjälpen samtidigt 

hjälper andra grupper. 

Undersökningen utgick från att ett starkt varumärkeskapital leder till större donationer 

och ger Erikshjälpen möjlighet att hjälpa fler, men frågan är om ett starkt varumärkeskapital 

kan garantera större intäkter, eftersom Erikshjälpen och likande organisationer inte 

tillfredsställer något fysiskt behov hos konsumenten och inte skapar samma återkommande 

köpbeteende som andra kommersiella organisationer. Vidare kan det spekuleras i om ideella 

organisationer verkligen kan påverka intäkterna de får in genom att ha ett starkt varumärke 

eftersom intäkterna till stor del beror på hur situationen i omvärlden ser ut. En orolig omvärld 

kan generera större intäkter under en period, men kan likaså stagnera när det är lugnare eller 

när media inte väljer att skriva om oroligheterna. Det går även att diskutera vad ökad 

marknadsföring skulle generera ur ett etiskt perspektiv. Om organisationen lyckas locka fler 

donatorer och kunder till butiken kan det generera mer pengar till verksamheten som kan 

växa och förhoppningsvis hjälpa fler. Men att en välgörenhetsorganisation växer är också 

något av en paradox, då målet är att minska de problem de lyfter och arbetar för. Ett annat 
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etiskt dilemma är att många konsumenter handlar i butiken för att det är miljövänligt, billigt 

och för att göra en god sak, medan andra gör det för att fynda och leta efter saker att sälja 

vidare och därigenom tjäna pengar. De som handlar för att sälja vidare och tjäna pengar 

kanske inte vill erkänna detta vilket kan ge en missvisande bild av konsumenternas 

uppfattning. 
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7. Slutsats  
Studiens syfte var att utreda skillnader mellan Erikshjälpens varumärkesidentitet och den 

uppfattade varumärkesimagen hos konsumenterna. Undersökningen visade att varumärkes-

imagen inte är helt kongruent med identiteten och den största skillnaden finns i dimensionen 

ändamål där konsumenter inte uppfattar att Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. 

Den reviderade prismamodellen visar skillnader mellan varumärkesidentitet och 

image i de externaliserade dimensionerna ändamål, relation och reflektion. Varumärkesiden-

titeten och imagen överensstämmer däremot väl i de internaliserade dimensionerna 

personlighet, kultur och självbild. Undersökningen visar också att vissa dimensioner i 

varumärkesprismat spelar större roll än andra för att skapa varumärkeskapital, där kultur och 

personlighet är de viktigaste. De internaliserade, osynliga dimensionerna visar sig vara 

viktigare än de externaliserade i en ideell organisation som Erikshjälpen. Detta kan förklaras 

med att ideella organisationer saknar en konkret produkt att sälja som ger fysiska fördelar för 

konsumenten, och därför skapar de internaliserade dimensionerna emotionella fördelar som 

blir viktiga för att skapa varumärkeskapital. 

Syftet med studien var även att se hur Erikshjälpen kan arbeta för att skapa en varu-

märkesidentitet som är kongruent med varumärkesimagen. Genom att arbeta med att 

förmedla sitt ändamål på ett tydligare sätt, bygga relationer med konsumenterna genom att 

skapa en anledning att komma tillbaka och specificera en målgrupp kan Erikshjälpen skapa 

en mer enhetlig bild av varumärket och bli starkare än andra ideella konkurrenter. 

Erikshjälpen kan också arbeta mer med Farbror Erik som en symbol för att personifiera 

varumärket ytterligare och tillföra en gripbar aspekt. 

Kommersiella teorier som presenterats kan inte appliceras rakt av på ideella organisat-

ioner, då de inte arbetar under samma förhållanden. Den varumärkesprocess som presenterats 

där varumärkeskapital endast kan uppnås om varumärkets identitet och image är kongruent 

stämde inte, då varumärkeskapital och positiva associationer kan skapas även om inte alla 

dimensioner i varumärkesprismat överensstämmer. Undersökningen visade dock att 

varumärkeskapitalet blir starkare ju mer kongruent identiteten och imagen är, vilket tyder på 

att en enhetlig bild är eftersträvansvärt. Slutligen kan varumärkesprismat användas som ett 

verktyg för att förstå vilka aspekter som Erikshjälpen har möjlighet att förbättra för att skapa 

ett ännu starkare varumärke. 
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8. Förslag på vidare forskning 
I denna uppsats har fokus legat på den ideella organisationen Erikshjälpens identitet för att 

sedan undersöka hur den mottas hos konsumenterna som en så kallad varumärkesimage. För 

framtida forskning vore det intressant att studera detta fenomen hos fler ideella organisationer 

för att se om resultatet är möjligt att generalisera. Ett annat förslag är att genomföra en 

jämförande studie mellan olika organisationer för att se om uppfattningen om varumärket 

externt och internt skiljer mycket mellan olika typer av organisationer eller på olika 

geografiska platser. Vidare vore det intressant att få en mer generell uppfattning om 

konsumentens varumärkesimage, vilket skulle kunna uppnås genom en större, kvantitativ 

undersökning. Det vore även intressant att studera marknadsföringens effekter på konsumen-

tens varumärkesimage genom att undersöka och mäta varumärkesimagen före samt efter en 

specifik marknadsföringskampanj, exempelvis genom marknadsföring i sociala medier.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

 
Bilaga 1. Författarnas egen tolkning och översättning av Aakers varumärkespersonligheter. 
(Jennifer Aaker - Dimensions of brand personality, 1997.) 
  

Uppriktig 

Jordnära: Jordnära, 
familjeorienterad och 

småstadsaktig. 

Ärlig: Ärlig, uppriktig 
och verklig. 

Sund: Sund, nyttig, 
originell och 
hälsosam. 

Glad: Glad, 
sympatisk, 

vänskaplig och 
känslosam. 

Spännande 

Vågad: Vågad, 
moderiktig och 

spännande. 

Uppmuntrande: 
Spirituell, cool, ung 

och klämmig.  

Fantasirik: Fantasirik 
och unik. 

Aktuell: Aktuell, 
oberoende och 

samitda. 

Kompetent 

Pålitlig: Pålitlig, hårt 
arbetande, trygg och 

stadig. 

Intelligent: intelligent, 
teknisk och 
företagsam. 

Framgångsrik: 
Framgångsrik, 

lycjad, ledare, säker. 

Sofistikerad 

Överklass: 
överklass, 

glamourös, bra 
utseende. 

Charimg: Charmig, 
kvinnlig, mjuk.  

Robust 

Manlig: manlig, tuff, 
uteliv/frilutsliv och 

kraftfull. 



 

Bilaga 2.   
 
Intervjuguide Erikshjälpen - Företag 
Respondenten är väl informerad om syftet med intervjun och har fått tillgång till intervjufrå-
gorna en tid innan intervjun för att kunna bekanta sig med dessa. 
Respondenten har möjlighet att vara anonym och är informerad om att han eller hon när som 
helst kan avsluta intervjun. Intervjun spelas in med godkännande av respondenten. 
 
1. Bakgrundsinformation 
Vilken är din roll i organisationen? 
Hur hamnade du på din position? 
Vad är din bakgrund (tidigare studier exempelvis)? 
Ålder? 
Kön? 
 
2. Hur ser organisationen ut? 
Beskriv er organisation. 
Beskriv organisationens kultur och hur den avspeglar sig i organisationens arbete. 
Hur många anställda har ni? 
 
3. Vad arbetar ni för? 
Vilka är era värderingar som ni arbetar efter? 
Vad gör ni och hur? 
Vad är er mission (syftet med organisationen och varför ni existerar) och vision (den bild som 
ni ständigt strävar mot, en önskad idealsituation som ni ständigt vill uppnå)? 
 
4. Målgrupp 
Hur ser er/era målgrupp/er ut? 
Hur beskriver ni er/era målgrupp/er i personliga egenskaper, ålder, livsstil etc.? 
 
5. Kommunikation 
Hur ser kommunikationen till kunderna ut? 
Vad vill ni uppnå med kommunikationen? Finns det något mål, vad? 
Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
Vilka kanaler använder ni er av för kommunikation? 
I vilket syfte sker kommunikationen? 
Går det fram till konsumenterna? 
Vilka känslor vill ni förmedla i er kommunikation? 
På vilket sätt/ i vilket sammanhang är ni synliga? Vilka vänder ni er till? 
Marknadsför er ni er till olika målgrupper med olika typ av kommunikation och meddelande? 
Vilka vill ni helst nå ut till? Varför? 
Vilka skillnader och likheter finns mellan kommersiell marknadsföring och den marknadsfö-
ring ni ägnar er åt? 
Måste ni som ideell organisation tänka på något speciellt gällande marknadsföring? 



 

Finns det fördelar eller nackdelar i att vara en ideell organisation och arbeta med marknadsfö-
ring? 
 
6. Personlighet 
Hur skulle du beskriva organisationen i ord? (Personliga egenskaper) 
Vilka ord/personer/egenskaper vill ni associeras med? 
Vad, enligt din mening, är Erikshjälpen bäst på? 
Vad, enligt din mening, måste Erikshjälpen förbättra? 
 
7. Är det något mer du vill tillägga?  
8. Får vi återkomma om det är något mer vi undrar? 
  



 

Bilaga 3. 
 
Intervjuguide Erikshjälpen - Konsument 
Konsumenten informeras vid intervjutillfället kort om studiens syfte och vad svaren kommer 
att användas till. Konsumenten får vara anonym och kan när som helst avbryta intervjun eller 
hoppa över någon fråga.  
 
1. Bakgrundsinformation 
Kön, ålder. 
 
2. Second hand 
Brukar du handla second hand? Hur ofta? 
Varför väljer du att handla på Erikshjälpen? 
 
3. Erikshjälpen 
Vad tror du att Erikshjälpens huvudsakliga syfte är? 
Vad tänker du på spontant när du hör Erikshjälpen? 
Vad associerar du Erikshjälpen med? 
Om du ska välja tre ord/egenskaper som beskriver Erikshjälpen som en person, vilka ord är 
det? 
 
4. Kommunikation 
Känner du till någon marknadsföringskampanj som Erikshjälpen genomfört? 
Följer/ läser eller har du läst något om Erikshjälpen på sociala medier? 
Tycker du att det är okej för ideella organisationer att lägga pengar på marknadsföring? 
 
5. Relation och personlighet 
Vad känner du när du hör Erikshjälpen? (beskriv i känslor) 
Vad har du för relation till organisationen? 
 
6. Målgrupp (beskriv i personliga egenskaper, ålder, osv) 
Hur skulle du beskriva en typisk kund till Erikshjälpen? 
 
7. Värderingar 
Vilka tror du är Erikshjälpens värderingar? 
Vilka värderingar är viktiga för dig personligen? 
Är det viktigt för dig att identifieras med en organisation som har samma värderingar som 
du? 
 
8. Övrigt 
a) Hur skulle du beskriva personalen som jobbar här?  
 


