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Sammanfattning 
 

Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att få en förståelse för vilken roll ett företags identitet och 

image har för valet av profilreklam. 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där en fallstudie har gjorts av två stycken 

företag/organisationer som är köpare av profilreklam samt deras profilföretag. En tvärsnittsstudie 

har sedan gjorts av mottagaren av profilreklam. 

Resultat: Ett företags identitet och image har stor betydelse för valet av profilreklam, framförallt 

företagets strategi, kultur, design och marknadskommunikation. 

Begränsningar: Studien har endast undersökt två svenska företag/organisationer och deras 

profilföretag om hur de arbetar med att ta fram profilreklam. 

Praktiska implikationer: Resultatet i studien kan användas för att ta fram profilreklam som syftar till 

att stärka ett företags image som varumärke. 

Originalitet: Många forskare har undersökt företags identitet och image samtidigt som många har 

undersökt profilreklam i olika aspekter men få studier har kombinerat dessa två och sett vilken 

betydelse ett företags identitet och image har för valet av profilreklam. 

Nyckelord: Företagsvarumärke, företagsidentitet, företagsimage, presentreklam, profilreklam, give-

aways. 
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Abstract 
 

Objective: The main purpose of this study is to get an understanding of what purpose a corporate 

identity and image has for the choice of promotional products. 

Method: The study is based on a qualitative research and a case study has been made of two 

companies/organizations as buyers of promotional products and their profile companies. A cross-

sectional study has been made of the receivers of promotional products. 

Results: A corporate identity and image have a big impact on the choice of promotional products, 

especially the company’s strategy, culture, design and market communication. 

Limitations: The study have only researched two Swedish companies/organizations and their profile 

companies on how they choice promotional products. 

Practical implications: The result in this study can be used to choose promotional products for the 

purpose to strengthen a company’s brand. 

Originality: Many researchers have studied corporate identity and image and many have studied 

promotional products in different aspects, but few have studied the combination of the two and 

looked at the meaning corporate identity and image has for the choice of promotional products. 

Keywords: Corporate brand, corporate identity, corporate image, promotional products, give-aways.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens affärsklimat där antalet företag ökar och konkurrensen blir allt hårdare är det extra viktigt 

att sticka ut och synas. Varumärken har länge använts för att differentiera sig och har sin uppkomst i 

behovet av att skilja sig från sina likartade konkurrenter. Tidigare användes varumärken som just 

märken för varor men idag används benämningen ”corporate brand” allt oftare när man talar om 

företaget som varumärke. Simões och Dibb (2001) visar i sin studie på vikten av att integrera 

företagets varumärke i hela organisationen för att förmedla företagets kärnvärden internt och 

externt och på så sätt skapa långsiktiga relationer med sina intressenter. Hatch och Schultz (2008) 

beskriver i sin bok mer i detalj hur ett företagsvarumärke kan stärkas genom att synkronisera 

företags vision, kultur och image. Ett företagsvarumärke handlar inte enbart om att ha en lyckad 

visuell identitet utan det handlar om att skapa en gemensam bild hos företagets ledning, personal 

och intressenter. 

När man arbetar med sitt företag som ett varumärke blir det extra viktigt att se på hur företaget 

uppfattas av sina kunder och intressenter. Denna uppfattning skapar företagets image och är helt 

enkelt kundernas tolkning av hur företaget agerar. Dowling (2001) beskriver i sin bok olika typer av 

intressenter däribland företagets egna anställda. Det är genom företagets anställda som man till stor 

del påverkar de externa intressenterna. Tittar man på de element som påverkar imagen hos de 

anställda är det framför allt företagets kultur, vision och identitet som har stor betydelse. Företagets 

kunder påverkas i första hand av hur värdefullt företagets erbjudande är. Dowling (2001) belyser i sin 

modell även varumärken och marknadskommunikation som en stark påverkan av företagets image. 

Hittills har de tidigare studierna konstaterat att det är positivt med ett starkt företagsvarumärke och 

en positiv image men hur uppnår man då detta? För att förstå alla delar kommer studien titta på 

företagets identitet. Ett företagets identitet är den bild som företaget har av sig själva. Westscott 

(2001) visar i sin modell hur företagets visuella presentation och hur organisationen beter sig skapar 

dess identitet. Det är samma bild som företagets intressenter sedan uppfattar som företagets image.  

Det har genom åren studerats en hel del kring begreppet företagsidentitet och vad som egentligen 

ingår. Stuart (1999) har i sin studie tittat på flera olika modeller av företagsidentiteter från 1977 fram 

till 1998 i ett försök att ta fram en slutgiltig modell. Resultatet visar på hur komplext en 

företagsidentitet är och hur många olika variabler som ingår. Melewar och Karaosmanoglu (2006) 

vidareutvecklar förhållandena i företagsidentiteten och publicerar en modell med sju dimensioner 

som består av företagets kommunikation, design, kultur, beteende, struktur, strategi och branschens 



 
 

9 
 

identitet.  Studien visar, enligt både forskare och företagsledare, att den visuella identitet och hur 

man applicerar den är den viktigaste delen i företagets identitet, men att företagets strategi, 

beteende och kommunikation också spelar stor roll. 

Vad är då ett företags visuella identitet? En visuell identitet är de delar i identiteten som är synliga. 

Man kan sammanfatta det med följande delar: företagets namn, slogan, logotyp/symbol, färg och 

typografi. Enligt Westscott (2009) finns det ytterligare två delar som man numera räknar till den 

visuella identiteten, dessa är ljud och doft.  Den visuella identiteten kan till exempel användas genom 

att applicera den på produkter, fordon och byggnader. Ett appliceringsområde är present- och 

profilreklam ofta kallat give-aways. Melewar och Saunders (2000) visar i sin studie att de företag som 

infört ett system för sin visuella identitet också anser att present- och profilreklam är ett effektivt 

sätt att förmedla sin identitet på. Fan (2006) belyser även presentreklamens betydelse i olika 

sammanhang och hans studie bekräftar att presentreklam har en positiv inverkan på företagets 

image om den används på rätt sätt. 

1.2 Problemdiskussion 

Författaren kan utifrån inledningen bekräfta att imagen är en viktig del av ett företags varumärke. Vi 

vet också att imagen är intressenternas reflektion av företagets identitet. Vi kan även se att den 

visuella identiteten och hur man applicerar den är en viktig del i identiteten. Vi har konstaterat att ett 

utav dessa appliceringsområden är profilreklam som för övrigt också är ett effektivt sätt att skapa en 

positiv image. Med bakgrund av detta blir det extra intressant att titta på vilken roll profilreklamen 

som appliceringsytan har för uppfattningen av företagets identitet. Tittar man på profilreklam så har 

den en betydande roll för de Svenska företagens marknadsföring idag. Under 2011 var den hela 7,9 % 

av alla reklaminvesteringar i Sverige vilket är strax under TV-reklamen på 8,7 % (IRM Media 2012). 

Detta för oss in på frågeställningen om vilken roll profilreklamen spelar för ett företags identitet och 

image. Profilreklam ges bort i syfte att behålla kundens medvetenhet om företaget eller varumärket, 

till exempel genom att man upprepade gånger ser företagets visuella identitet. Kendrick (1998) 

hänvisar till forskning av Cooper och Hunt 1993 där deras studie visar att kunder som får present- 

och profilreklam genererar högre tankar och välvilja om ett företag jämfört med de som inte får nått. 

Bartholmé och Melewar (2010) menar också att vår fysiska känsla av en produkt är en del utav ett 

företags identitet. Detta gör det extra intressant att titta närmare på profilreklam eftersom den är 

budbärare av företagets visuella identitet och borde då också motsvara företagets identitet vad 

gäller fysisk känsla. 
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I Fans studier (2006) bekräftas att profilreklam är ett effektivt sätt att stärka ett företags image. Dock 

kan presentreklamen användas på olika sätt och det är först när företagets visuella identitet är tryckt 

på produkten och i kombination med andra marknadsföringsåtgärder som den ger störst effekt. Van 

den Bosch, de Jong och Elving (2005) konstaterar i sin studie att den visuella identiteten styrker ett 

företags rykte genom imponerande design, effektiv applicering på olika bärare samt den kvalité 

dessa bärare har. Studien bekräftar att dessa bärare eller appliceringsytor är en viktig del av den 

visuella dimensionen som baseras på Formbrun och Van Riels studie från 2004. Den visuella 

dimensionen är helt enkelt hur ett företags visuella identitet med dess logotyp och övriga visuella 

element syns i olika publika sammanhang som skyltar, byggnader, bilar med mera. Studien visar att 

kvalitén och valet av appliceringsyta spelar stor roll för hur den visuella identiteten påverkar 

företagets rykte. Appliceringsytan i sig förmedlar ytterligare information till mottagaren och kan 

skapa en stark upplevelse om vem avsändaren är. Detta kan vara både negativt och positivt 

beroende på appliceringsytan och dess kvalité. Till exempel kan en fallfärdig byggnad eller rostig bil 

vara en negativ appliceringsyta för ett företags visuella identitet då fokus hamnar på 

appliceringsytans dåliga skick istället. 

Med Van den Bosch, de Jong och Elvings (2005) studie om appliceringsytan betydelse för företagets 

rykte och Westscotts modell (2001, s.178) som visar att företagets identitet och image skapar dess 

rykte får författaren belägg för studiens syfte. Genom att undersöka profilreklam som appliceringsyta 

för företags identitet kan författaren få en djupare förståelse kring vilken betydelse appliceringsytan 

har för att förmedla ett företags identitet och image. 

Frågan som uppstår är alltså vilken roll ett företags identitet och image spelar på valet av 

profilreklam? Vilka delar i identiteten är viktiga för denna typ av produkter och varför? Spelar det 

egentligen någon roll vilken typ av produkter företaget väljer och kan de i så fall skada företagets 

identitet och image? Till exempel vilken effekt har det om en exklusiv advokatbyrå väljer den 

billigaste pennan att trycka sin logotyp på, och är pennans utseende och form viktig för den image 

advokatbyrån vill uppnå? Syftet är att ta reda på sambandet mellan företagets identitet och vilken 

typ av profilprodukter de borde välja. 

1.3 Problemformulering 

Efter att ha studerat forskning inom ”corporate branding”, ”corporate image” och ”corporate 

identity” kan författaren konstatera att den visuella identiteten och var man applicerar denna har en 

stor betydelse. Studien har valt att titta närmare på just appliceringen på profilreklam eftersom detta 

är ett sätt att stärka företagets image. Att ett företag måste ha en stark visuell identitet har visat sig 

avgörande samtidigt som profilreklam är ett effektivt sätt att applicera denna visuella identitet på, 
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men finns det något samband mellan företagets identitet och image och vilken typ av profilreklam 

man bör välja? Författaren vill med studien helt enkelt besvara följande fråga: 

Vilken roll spelar ett företags identitet och image på valet av profilreklam? 

1.4 Metod 

För att ta reda på svaret på frågeställningen kommer författaren vända sig till de som är experter på 

området och som dagligen arbetar med profilreklam, de så kallade profilföretagen. Dessa har till 

uppgift att hjälpa sina kunder hitta rätt present- och profilreklam som passar till kundens ändamål. 

Författaren har intervjuat säljare inom profilföretagen för att få kunskap om hur de arbetar med att 

hitta rätt profilprodukt när det gäller att förmedla företagets identitet och stärka deras image. 

Författaren har även intervjuat företag som är köpare av profilreklam för att få en bild av deras 

identitet och hur de jobbar med profilreklam. I ett sista steg har författaren tagit reda på hur 

mottagare av profilreklam ser på företagens profilprodukter för att få deras uppfattning om hur 

produkterna påverkar företagets image.  

1.5 Syfte 

Målet med studien är att bidra till kunskapen kring sambandet mellan ett företags identitet och 

image och vilken påverkan det har på valet av profilreklam. Detta för att få en större förståelse kring 

vilken betydelse appliceringsytan har för företagets identitet och den upplevda imagen eftersom 

denna yta i sig själv har en stor påverkan på mottagarens upplevelse. Samtidigt skall studien vara till 

hjälp för profilföretagen i deras dagliga arbete men också för deras köpare av profilreklam.  

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer undersöka de delar i ett företags identitet och image som är direkt kopplade till 

profilreklam. Studien kommer inte behandla begreppet rykte i någon större utsträckning då detta är 

en förlängning av företagets image. Författaren studerar profilreklam utifrån ett företagsperspektiv 

där fokus läggs på att förmedla företagets identitet och stärka dess image genom att förmedla 

företagsvarumärket genom profilprodukter. 

1.7 Disposition 

Inledning 

Rapporten börjar med en inledning för att skapa en förståelse för studien hos läsaren. Här förklaras 

problembakgrunden och problemformuleringen, samt kort om hur författaren skall gå till väga och 

varför studien görs. Under avgränsningar förklaras vad som tas upp och inte tas upp i studien och 

dispositionsavsnittet hjälper läsaren att få en överblick över rapportens upplägg.  
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Metod 

Metodavsnittet förklarar tillvägagångssättet för hur studien har genomförts samt vilken 

undersökningsdesign, forskningsstrategi, datainsamling och urval studien har samt reflektioner kring 

dessa val. Därefter kommer en förklaring till vilken analysmetod som använts och reflektion kring 

studiens kvalité. 

Teoretisk referensram 

Terorikapitlet börjar med en inledning och definition av begrepp. Därefter diskuteras studien utifrån 

några olika perspektiv och sedan presenteras de teoretiska modeller som ligger till grund för den 

egna analysmodellen. Även tidigare forskning inom profilreklam presenteras. 

Empiri 

Under empirikapitlet presenteras resultatet av de intervjuer och undersökningar som har gjorts. De 

är uppdelade på de undersökta objekten och deras respektive profilföretag och presenteras under 

rubriker baserade på den egna analysmodellen. 

Analys 

Under analysen används den teoretiska referensramen för tolka empirin och de undersökta objekten 

analyseras enligt den egna analysmodellen. 

Diskussion 

Här sammanfattas och diskuteras studiens resultat och presenterar svaret på problemformuleringen. 

Teoretiska och praktiska implikationer presenteras samt brister i studien. 

Slutsats 

Här följer en kort slutsats om studiens resultat och även rekommendationer på vidare forskning. 
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs vilken undersökningsdesign studien har använt. Därefter förklaras vilken av 

de två forskningsstrategierna författaren valt. Urvalet presenteras och därefter vilken metod 

datainsamlingen har använt. Sist kommer en beskrivning av hur analysen har gått till och vilken 

kvalité studien har.  

Studien har genomförts med data från totalt fem stycken intervjuer med fyra olika företag samt att 

27 stycken personer har svarat på en enkätundersökning. Författaren har undersökt Högskolan i 

Skövde och Metro som köparen av profilprodukter och deras leverantörer New Promotion och 

Conera, samt 27 mottagare av profilprodukter för att besvara studiens problemformulering. 

2.1 Undersökningsdesign 

Det finns fem olika former av undersökningsdesign att välja när man genomför sin forskningsstudie. 

En experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign eller en jämförande 

design (Bryman & Bell, 2005). Författaren har valt att genomföra en fallstudiedesign eftersom det 

bara är ett fåtal undersökningsenheter som har undersökts vid ett utvalt tillfälle. Frågeställningen 

kräver en djupare förståelse för problemet och studien fokuserar på nutida händelser där kontrollen 

av beteendemässiga mönster inte är avgörande (Merriam 1994). En tvärsnittsstudie har genomförts 

på de undersökningsenheter som berör mottagandet av profilreklam då dessa var fler till antalet och 

behandlade betydligt kortare och enklare frågor som samlades in med hjälp av en enkät. Syftet var 

att samla in kvantifierbara data som kan användas för att hitta ett samband och för att jämföra mot 

resultatet i fallstudien.  

En fallstudiedesign har varit det bästa valet enligt författaren eftersom två olika fall har studerats 

med två företag i varje fall. Författaren har undersökt företagens identitet och image i de båda fallen 

och tittat på hur samarbetet med profilföretagen sett ut vid undersökningstillfället. Tvärsnittsstudien 

av mottagarna av profilreklam gav korta koncisa resultat som enkelt kunde användas för att jämföra 

och stärka den bild av företagets image som fallstudien visat på. 

2.2 Forskningsstrategi 

Inom forskningen finns det två stycken strategier att ta till när man skall skriver en rapport, den 

kvantitativa och den kvalitativa. Författaren har valt att genomföra studien enligt den kvalitativa 

strategin på grund av att det finns begränsade teorier inom området som problemformulering berör. 

Därför lämpar sig den kvalitativa strategin bäst då studien vill ta fram nya teorier kring ämnet 

(Bryman & Bell, 2005). Författaren är medveten om de brister den kvalitativa strategin har när det 
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gäller möjligheten att replikera studien samt möjligheten att generalisera. Även om möjligheten att 

generalisera hade varit till sin fördel anser författaren att ämnet är så pass komplext att det krävs en 

kvalitativ studie för att få tillräckligt djup inblick i problemet. Det är även motiverat med kvalitativ 

strategi på grund av att författaren efter de första intervjuerna hade kunnat vara tvungen att snäva 

in problemformuleringen då utgångsläget inte gett full inblick i den process som ligger bakom 

problemformuleringen. De huvudsakliga stegen i den kvalitativa strategin passar väl in på 

tillvägagångssättet författaren använt sig av i studien och för framtida undersökningar inom 

företagsidentitet och image är en kvalitativ forskningsstrategi att föredra. 

Inom den vetenskapliga metoden finns det också två förhållningssätt till hur man genomför sin 

studie. Den deduktiva och den induktiva. Till studien har författaren valt den induktiva processen 

som innebär att undersökningsenheter intervjuas för att med resultatet utveckla nya teorier utifrån 

de som redan finns. Det är även denna process som lämpar sig bäst till den kvalitativa 

forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2005). 

2.3 Urval 

I urvalet av profilföretag är det viktigt att få korrekta och trovärdiga svar därför har profilföretag med 

en redan personlig koppling till författaren valts ut. New Promotion och Conera har valts för att 

genomföra längre intervjuer och anledningen till att endast två profilföretag har valts ut är 

tidsbegränsningen. En ansvarig säljare har intervjuats i varje profilföretag. Av bekvämlighetsprincipen 

har profilföretagen valts ut inom västra delen av Sverige för att göra det enklare att besöka och 

utföra intervjun på plats. Möjligen kunde fler företag valts ut för att få mer data att jämföra och för 

att hinna med detta under en tidsbegränsad period kunde kortare och effektivare intervjuer 

genomförts. 

I urvalet av företag som köpare av profilreklam har en kund från varje profilföretag valts ut 

Högskolan i Skövde har valts ut som kund till New Promotion och Metro som kund till Conera. Även 

här har tidbegränsningen styrt valet av antal företag men här hade det varit svårt att hinna med fler 

företag då dessa intervjuer varit mer komplexa vad gäller företagets identitet. Kravet har varit att 

företaget är tillräckligt stort för att kontinuerligt arbeta med profilreklam för att ge tillräckligt med 

substans till undersökningen. Enligt bekvämlighetsprincipen har företag valts ut som har sitt 

huvudsäte i Västsverige. Två personer från Högskolan i Skövde och en person från Metro har 

intervjuats på rekommendation från profilföretagen eller då personen i fråga varit ansvarig i 

beställningsprocessen av profilreklam. Anledningen till att två personer intervjuats på Högskolan i 

Skövde var att de besatt olika kunskap om varumärke, marknadskommunikation och identitet. 



 
 

15 
 

I urvalet av mottagare av företagens profilreklam har intressenter valts ut i diskussion med 

intervjupersonen på företaget. Detta på grund av att företaget har bättre koll på vilka intressenter 

som mottagit profilreklam än författaren själv.  Kraven har varit att mottagaren har en relation och 

på något sätt varit i kontakt med företaget under den senaste tiden. Detta för att komma ihåg och 

kunna besvara frågorna om företaget på ett så korrekt sätt som möjligt. Av bekvämlighetsprincipen 

valdes mottagarna ut på enklast möjliga sätt för att genomföra en enkätundersökning. Målet var att 

få minst tio mottagare från varje företag att svara på korta frågor om företagets image och 

profilprodukter. Anledningen till att bara 10 mottagare från varje företag skulle väljas ut baserades 

av författaren på den tidsmässiga aspekten för att hinna genomföra undersökningen och analysera 

all data. I efterhand kunde målsättningen varit att få fler respondenter att svara på färre frågor vilket 

hade gett effektivare data baserat på fler källor.  För den första undersökningsenheten fick 

författaren in 27 stycken svar men från den andra undersökningsenheten fick författaren tyvärr inte 

in några svar alls då kontakten med antalet av företagets mottagare var färre och de få som fanns 

tyvärr avböjde att delta. Författaren valde att istället göra en egen analys av företaget samt använda 

sekundära data från en tidigare enkätundersökning som genomförts om företaget på en annan ort. 

Här kunde författaren stämt av att respondenter till enkätundersökningen fanns innan Metro valdes 

som undersökningsobjekt, vilket också rekommenderas för framtida studier där flera parter i en 

fallstudie skall undersökas. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Forskning kan bedrivas på tre olika sätt när det gäller att samla in data, explorativt, deskriptivt och 

explanativt. Studien har använt ett explorativt synsätt i datainsamlingen på grund av att författaren 

har lösa föreställningar kring problemformuleringen och vill utforska området mer (Bryman & Bell, 

2005). 

De data som har samlas in till en undersökning kan vara sekundär eller primär. Studien kommer i 

huvudsak att innehålla primärdata då den samlas in av författaren själv (Bryman & Bell, 2005). 

Författaren har valt att använda primärdata i så stor utsträckning som möjligt för att få uppdaterad 

och relevant information. Dock har studien kompletterats med sekundärdata där behov funnits. 

Detta har varit ett bra tillvägagångssätt eftersom primärdata ger resultatet och framför allt de 

praktiska implikationerna ett högre värde enligt författaren. 

Primärdata har samlats in i tre steg. Först vill författaren få en djupare och tydligare bild av 

problemområdet som studien skall besvara och har således vänt sig till de som är experter inom 

området, de så kallade profilföretagen. Dessa arbetar med att hjälpa andra företag att hitta rätt 

profilprodukter som passar till deras ändamål. Studien fokusera på företag som har som ändamål att 
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stärka sitt eget företagsvarumärke. Datainsamlingen för profilföretagen har gjorts med en 

semistrukturerad intervjumetod eftersom ämnet kräver ett mer flexibelt tillvägagångssätt (Merriam 

1994). Det är viktigt att intervjupersonerna har kunnat utforma svaren fritt men att frågeställaren 

håller intervjun till de frågor och teman som är uppsatta från början. Intervjuerna kunde i efterhand 

varit mer effektiva och inriktat sig mer specifikt på problemområdet men eftersom kunskapen hos 

författaren inom området var begränsat valdes en mer öppen intervjumetod. 

När författaren fått en tydligare bild av profilföretagens arbetssätt när det gäller valet av 

profilprodukter har han vänt sig till deras kunder. För att förstå hela processen krävs det att 

författaren förstår vilka krav och vilken identitet dessa företag har. Här är det viktigt att förstå hur 

valet av profilprodukter är fördelat mellan företaget och profilföretaget. Det kräver även svar på 

vilken typ av identitet företaget har för att kunna jämföra med det val av produkter som sedan görs. 

Även här har datainsamlingen skett med semistrukturerade intervjuer för att få en så flexibel 

diskussion som möjligt. I detta fall var de semistrukturerade intervjuerna bättre lämpade då ämnet 

identitet är mer komplext och kräver en öppnare diskussion. 

För att få en komplett bild av processen har författaren i sista steget vänt sig till mottagaren av 

företagets profilreklam. Detta för att förstå deras behov och tankar kring de produkter och den 

identitet företaget försöker förmedla. Här har en enkätundersökning gjorts där ett antal frågor har 

besvarats utifrån färdiga svarsalternativ eller genom korta svar. Strukturen har varit densamma för 

att säkerställa att svaren blir så jämförbara som möjligt. 

2.5 Analys 

Analysen har gjorts i två olika steg. Eftersom studien är en fallstudie har författaren inte vetat vilka 

svar som kommer dyka upp och har således behövt analysera resultatet allteftersom det har samlats 

in. Risken är annars att i slutändan ha information som bara utgör en upprepning av vad man redan 

vet eller att den är för omfattande för att hinna analysera (Merriam 1994). 

Därefter har en intensivanalys gjorts av innehållet där syftet har varit att skapa en meningsfull 

berättelse där teorin har använts för att försöka tolka empirin. Målet har varit att komma fram till 

trovärdiga slutsatser som har sin grund i den empiriska datan. Målet har även varit att presentera 

analysen på mer än bara ett deskriptivt sätt vilket författaren har försökt uppnå genom att 

kategorisera analysen efter rubrikerna i den egna modellen i teoriavsnittet (Merriam 1994). 
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2.6 Kvalité 

Det som talar för en hög validitet är att hela processen i problemformuleringen studeras. Alla parter 

som på något sätt är inblandade i valet av profilreklam studeras samt även mottagaren vars 

uppfattning indirekt påverkar valet. Det som talar emot en hög validitet är hur väl intervjupersonerna 

förstod frågorna och lyckades svara på ett korrekt sätt. 

Reliabiliteten av studien är låg då endast ett fåtal enheter har studerats. Även kunskapen hos 

intervjupersonerna kring teorierna om företagsidentitet kan påverka reliabiliteten samt hur insatta 

och duktiga de är på sitt jobb att välja profilprodukter till sina kunder. Detsamma gäller intervjuerna 

och kartläggningen av företagens identitet. 

Replikerbarheten av studien är relativt låg eftersom det är specifika fall som studeras. En liknande 

studie skulle troligen innebära något annorlunda resultat även om metod och urval följdes. Detta på 

grund av att ämnet företagsidentitet är så pass komplext och att företag skiljer sig åt i vilken 

utsträckning de arbetar med sin identitet och hur stor deras kunskap är inom området. 
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3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med en sammanfattning av var studiens problemformulering hamnar i 

förhållande till identitet och image och därefter kommer en förklaring till olika begrepp som används. 

Därefter presenteras de viktigaste modellerna och vilka delar som är relevanta för studien samt 

tidigare forskning inom profilreklam. Sist presentera författaren en egen modell utifrån de viktigaste 

delarna i de tidigare modellerna. 

3.1 Inledning 

Westcott (2001) presenterar en modell för sambandet mellan ett företags identitet och image där en 

överskådlig bild visar de olika komponenterna. I Westscotts modell (2001) består företagets identitet 

av den visuella presentationen och hur företaget beter sig. Dessa delar grundar sig i företagets 

uppdrag och bildar tillsammans den bild som företaget presenterar av sig själva. På andra sidan finns 

företagets image och rykte vilket är de delar som intressenterna uppfattar. Image är den bild som 

intressenter har av företagets identitet och denna image skapar på längre sikt ett rykte. En positiv 

image kan skapa ett positivt rykte och tvärtom. 

 

Westscott 2001, s.178 
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Modellen kan användas för att tydliggöra studiens problemformulering där författaren vill veta vilken 

roll ett företags identitet och image har på valet av profilreklam. I ett försök att placera in studien i 

Westcotts modell (2001) så hamnar den mellan företagets identitet och image. Alltså den typ av 

marknadskommunikation som förmedlar företagets identitet till intressenterna och som bildar 

företagets image. Författaren vill alltså se vilken profilprodukt som väljs för att förmedla 

företagsvarumärket på bästa sätt genom att undersöka företagets identitet och image. 

3.2 Begrepp 

För att besvara problemformuleringen kommer här författaren förklara begreppen varumärke och 

företagsvarumärke samt begreppen identitet och image och se hur dessa är relaterade till varandra. 

Författaren förklarar även begreppet present- och profilreklam och vilket syfte det har i studien. 

3.2.1 Varumärke och företagsvarumärke 

Ett varumärke i klassisk bemärkelse är helt enkelt ett märke för en vara eller tjänst i syfte att särskilja 

sig från liknande varor eller tjänster. Simões och Dibb (2001) sammanfattar i sin studie vad som 

tidigare skrivits om varumärken och konstaterar följande: Företag använder varumärken för att 

differentiera sina produkter och tjänster från deras konkurrenter. Ett varumärke är en kombination 

av själva produkten, de behov produkten uppfyller och de värden kunden associerar med produkten. 

Ett varumärke uppstår när marknadsföring skapar ett värde till produkten och samtidigt 

differentierar den från liknande produkter. När varumärket väl är skapat gäller det att kommunicera 

och positionera varumärket till den tilltänkta marknaden. 

Litteraturen som Simões och Dibb (2001) refererar till nämner också att ett varumärke i större 

utsträckning borde implementeras i företaget och inte bara behandlas av en marknadsavdelning. Det 

nämns också att hela företag kan appliceras i varumärkeskonceptet och dra nytta av de fördelar ett 

varumärke medför. Här gäller dock inte riktigt samma regler som för produktvarumärken. Ett företag 

är mer abstrakt och komplext vilket gör det svårare att förmedla en konsekvent bild av varumärket. 

Fortsättningsvis kommer studien se på varumärken ur perspektivet företagsvarumärke och 

författaren kommer titta på hur ett företagsvarumärke förhåller sig till företagets identitet och 

image. Företagsvarumärke har även studerats djupare av Hatch och Schultz (2008) där de konstaterat 

att företagets kultur, vision och image måste hänga ihop för att ett företagsvarumärke skall bli starkt. 

3.2.2 Identitet 

Identitet är det som ett företag i grund och botten är eller vill se sig själva som. Identiteten består av 

flera byggstenar men kortfattat kan man säga att det är allting det som företaget gör i sin 
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organisation. Det har forskats mycket kring företagsidentiteter och det finns flera olika teorier och 

modeller men Melewar och Karaosmanoglu (2006) har i sin studie definierat ett företags identitet 

utifrån sju stycken dimensioner som på ett eller annat sätt påverkar identiteten. Dessa dimensioner 

är företagets kultur, beteende, strategi, struktur, design, kommunikation och branschens identitet. 

Dessa i sin tur består av flertalet underkategorier som tillsammans bildar hela företagets identitet.  

Ett företags identitet är oerhört komplext och det finns egentligen inga enkla genvägar till att förklara 

den. Westcott (2001) har i sin modell försökt belysa de viktigaste delarna i företagets identitet i 

förhållande till image och rykte. Modellen visar att den visuella presentationen och hur företaget 

beter sig är viktiga element. Detta bekräftas också i Melewar och Karaosmanoglu (2006) studie där 

resultaten visar att företagets beteende och design väger tungt tillsammans med företagets strategi 

och kommunikation. 

3.2.3 Image 

Ett företags image är den bild utomstående intressenter har av företaget. Det kan enklast förklaras 

som intressenternas bild av företagets identitet som när den upplevs istället kallas för image. Den 

bild ett företag vill förmedla med sin identitet och den bild intressenterna uppfattar som image är 

sällan exakt densamma. Ofta vill företagen försöka förbättra sin image genom olika åtgärder men 

finns det brister i identiteten så lyckas detta sällan. 

Dowling (2001) beskriver i sin bok hur olika intressenter påverkas av olika saker när de skapar sin 

image av ett företag. De viktigaste delarna som gäller för de flesta grupper är företagets personal, de 

produkter och tjänster företaget erbjuder och hur deras marknadskommunikation ser ut. Därtill 

kommer även word-of-mouth, tidigare upplevelser, support från återförsäljare och vilken image 

branschen och företagets varumärke har. Det är med andra ord väldigt många aspekter som spelar in 

men de flesta delar har med företagets identitet att göra vilket också kan ses i Westcotts (2001) 

modell där det egentligen bara är företagets identitet som påverkar imagen. 

3.2.4 Present- och profilreklam 

Det som definierar presentreklam är att det är en typ av reklam som ges bort som en gåva. Det finns 

olika syften till att ge bort presentreklam och följande roller beskrivs som möjliga i 

marknadsföringsmixen enligt Fan (2006): Reklam, PR, säljfrämjande åtgärder samt i samband med 

personlig försäljning.  Studien visar att det vanligaste och mest effektiva sättet att använda 

presentreklam är i kombination med andra marknadsföringsåtgärder. Presentreklamen skapar också 

starka relationer och en positiv image av företaget och i samband med att gåvan är märkt med 
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företagets logotyp är presentreklamen ett bra sätt synkronisera bilden av företagets identitet och 

image. 

Profilreklam är oftast ett annat namn för 

presentreklam men kan även vara lite dyrare 

reklamprodukter som finns till försäljning. Det 

som definierar dessa är att de på något sätt är 

märkta med företagets logotyp för att stärka 

företagets image. Ett exempel på present- och 

profilreklam kan vara en penna, ett nyckelband 

eller en T-shirt med företagets logotyp. I studien 

kommer ingen skillnad beaktas på om det är 

present- eller profilreklam utan begreppet 

profilreklam eller profilprodukter kommer 

användas som en helhet för denna typ av reklam. 

3.3 Perspektiv 

Studien kommer ta det teoretiska perspektivet utifrån företagets synvinkel. Författaren kommer se 

på hur företaget på bästa sätt kan påverka sin identitet och image genom valet av profilprodukter för 

att skapa positiva relationer med sina intressenter och få en långvarig hållbarhet i form av vinst. 

Författaren kommer här även kortfattat belysa studien utifrån andra perspektiv som är viktiga att 

känna till. 

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv bidrar studien till en fördjupning inom forskningen kring 

företagsidentiteter och hur de olika delarna kan påverkas. Här belyser studien appliceringsytans 

betydelse för den visuella identiteten. Målet är här att lyfta fram appliceringsyta som en viktig del i 

påverkan av imagen genom att studera profilprodukter. 

Ur ett samhällsperspektiv är det svårt att hitta tydliga områden där studien bidrar men om man 

bryter ned samhällsperspektivet på individperspektiv så bidrar studien med kunskap kring hur 

företag kan särskilja sig från varandra och på så sätt göra det enklare för konsumenterna att välja 

rätt. Vi ställs varje dag inför tusentals val och ju tydligare företag och varumärken kan etablera sig 

genom våra sinnen och få en plats i vårt medvetande, ju enklare kan vi göra våra val av inköp. Detta 

kan dock vändas och ses som något negativt, att vi som konsumenter programmeras av företagen att 

köpa deras produkter. Beroende hur stor makt företagen har för att marknadsföra sig ju större är 

risken att konsumenterna blir passiva mottagare utan en egen vilja. 
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Ur ett etiskt perspektiv visar studien på hur företag medvetet arbetar med sin identitet för att skapa 

en så positiv image hos konsumenten som möjligt. Detta kan anses som kontroversiellt eftersom 

identiteten ofta skapas utifrån att maximera vinstsyftet. Studien bidrar till nya infallsvinklar vad gäller 

att konkurrera i det redan hårt utsatta företagsklimatet. Fler och fler företag och varumärken dyker 

upp och bidrar till vårt konsumtionssamhälle. Present- och profilprodukter är en stor del av detta 

konsumtionssamhälle och även en stor miljöbov eftersom det ofta handlar om textilier och 

plastprodukter. Studien vill visa på vikten av att välja rätt profilprodukt. Syftet är inte att öka 

konsumtionen, snarare att minska den då företaget istället blir uppmärksamma på vilka produkter 

som har störst effekt och kan utesluta de andra. 

3.4 Teoretiska modeller 

I problemställning vill författaren ta reda på vilken roll ett företags identitet och image har på valet 

av profilprodukter. Studien kommer se på hur identiteten påverkar den profil företaget vill använda 

för att skapa en positiv image. För att kunna analysera detta kommer modeller användas inom 

företagsvarumärke, identitet och image för att i slutändan mynna ut i en egen analysmodell. 

3.4.1 Corporate branding 

Hatch och Schultz (2008) beskriver i sin bok begreppet corporate branding. I sin modell ”VCI 

alignment model” visar de på vikten av sambandet mellan vision, kultur och image för att uppnå ett 

starkt företagsvarumärke. Visionen är ledningens långsiktiga mål med vad företaget vill åstadkomma. 

Företagets kultur visar hur medarbetarna alltid har sett sitt företag och definierar vilka de är. 

Företagets image är intressenternas förväntade eller önskade bild av företaget. När dessa tre delar 

ligger i linje med varandra har företaget en tydlig fördel som varumärke jämfört med företag där det 

förekommer glapp mellan de olika delarna. 

Ett sätt att öka sambandet mellan vision, kultur och image är att definiera företagets värden. Varför 

finns företaget och vad vill de åstadkomma i framtiden. Sedan måste organisationens strukturer och 

processer ändras och implementeras hos personalen för att skapa ett starkt företagsvarumärke. 

Även externa intressenter måste integreras i det nya företagsvarumärket för att bygga en stabil 

framtid för företaget. 
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Hatch & Schultz 2008, s.68 

3.4.2 Corporate identity 

Melewar och Karaosmanoglu (2006) har i sin modell sju stycken dimensioner av ett företags 

identitet. Dessa dimensioner har olika samband samt flera underliggande parametrar som i sin helhet 

skapar helheten i identiten. I deras studie visade det sig att företagets beteende, strategi, design och 

kommunikation var de fyra viktigaste delarna. Utav dessa har denna studie fokuserat på strategi, 

design och marknadskommunikation eftersom beteendet inte har något direkt samband med 

studiens problemformulering. Författaren har även valt att fokusera på företagets kultur då denna är 

en del i att skapa ett starkt företagsvarumärke enligt Hatch och Schultz (2008). 

Kulturen är kärnan i företaget och definieras ofta genom olika kärnvärden som symboliserar vad 

företaget och personalen står för. Visionen är en annan viktig komponent som visar vad företaget vill 

uppnå på längre sikt. Företagets uppdrag handlar om varför företaget finns och vad är det de skall 

göra och vilka behov de uppfyller. 

Strategin baseras på företagets målsättning och vision och syftar till att positionera och differentiera 

företaget på marknaden. Strategin visar på hur duktigt ett företag är på att planera genomförandet 

av sitt uppdrag vilket blir en viktig del i företagets identitet.  
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Företagets design består av den visuella identiteten och hur man applicerar denna. Detta är den 

enskilt viktigaste delen i ett företags identitet men fortfarande inte den avgörande för att lyckas. I en 

visuell identitet ingår det fem grundläggande element: företagets namn, slogan, logotyp/symbol, färg 

och typografi (Dowling 1994). Westscott (2009) visar även hur olika appliceringsytor som kläder, 

kontorsmaterial, fordon och profilprodukter kan användas för att kommunicera den visuella 

identiteten på ett effektivt sätt. Bartholmé och Melewar (2010) utvidgar den visuella identiteten 

vidare och visar på att även den fysiska känslan spelar roll för upplevelsen av identiteten. Deras 

studie visar att när man rör vid en produkt så påverkas uppfattning av produkten och blir en faktor 

att beakta ihop med den övriga visuella identiteten. Westscott (2009) nämner områden som ljud och 

doft för att särskilja ett företags varumärke och Bartholmé och Melewar (2010) tar även upp de fem 

sinnena i sin studie och visar hur de alla spelar en roll för helhetsuppfattningen av en visuell identitet. 

Företagets kommunikation består av hur organisationen och ledningen kommunicerar sinsemellan 

men även hur företaget kommunicerar gentemot marknaden. Studien kommer fokusera på 

kommunikationen mot marknaden den så kallade marknadskommunikation. Enligt Fan (2006) kan 

profilprodukter användas i olika syften varav ett är att stärka just denna marknadskommunikation. 

Det är viktigt att styra marknadskommunikation på rätt sätt eftersom den direkt når intressenterna 

som i sin tur skapar företagets image. 

För att besvara studiens problemformulering kommer författaren titta på sambandet mellan 

företagets strategi, kultur, design och marknadskommunikation för att se om det hänger ihop och 

vilken roll det spelar för valet av profilreklam. 

 

Melewar & Karaosmanoglu 2006, s.865 
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3.4.3 Corporate image 

Ett företags image är den uppfattning intressenterna har om ett företag. Ett företagets intressenter 

är alla som på något sätt har en anknytning till företaget och när det talas om image är det ofta 

kunderna som benämns men även företagets anställda är en viktig intressent (Dowling, 2001). 

Dowling (2001) definierar företags image som de uppfattningar och känslor som du vill att 

intressenterna skall framkalla när de tänker på företaget. Han förklara även att modellen för image 

ser olika ut beroende på vem som är intressenten men en generell modell för de anställda och övriga 

externa grupper kan användas för att förstå innehållet och sambandet. 

Utgår man från de anställda så är denna grupp extra viktigt för företags image. I ett företag där den 

externa imagen är hög vill de anställda gärna visa att de tillhör företaget och är stolta över sin 

arbetsgivare. Detta genererar ytterligare positiv image mot de externa intressenterna och visar på 

styrkan i att förmedla en positiv image även mot sina anställda (Dowling 2001). 

De anställda påverkas i första hand genom organisationskulturen och de formella policys som finns 

på företaget. Både dessa faktorer baserar i sin tur på företagets vision. Även produkt och 

tjänsteutbudet i samband med marknadskommunikationen och företagets identitet påverkar 

företagets image hos de anställda. Precis som det nämnts ovan så påverkas även externa 

intressenterna av företagets anställda i form av feedback. 

Vad gäller de externa grupperna av intressenter där bland annat företagets kunder finns påverkas 

dessa av sex olika element. Direkt från företaget är det framförallt de anställda och företagets utbud, 

marknadskommunikation och identitet som påverkar imagen hos de externa grupperna. Även 

supporten från återförsäljare, tidigare upplevelser och word-of-mouth påverkar. Sist men inte minst 

vilket land och industri företaget agerar i samt vilken varumärkesimage de har. 

Modellen visar hur komplext ett företags image är även om relationerna mellan objekten i praktiken 

är logiska. Att mäta ett företags image är inte det lättaste då det handlar om en intressents 

uppfattning av alla dessa element. I studien kommer författaren att fokusera på de objekt som har 

med marknadskommunikationen och varumärkesimage att göra, och ta reda på hur dessa påverkar 

företagets image för att besvara problemställningen. 
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Dowling 2001, s.52 

3.5 Tidigare forskning inom profilreklam 

I Ying Fans (2006) studie om hur man marknadsför företag med profilreklam undersöker författaren 

bland annat vilken roll profilreklamen har, vilka som bestämmer, vilka produkter som väljs och den 

etiska aspekten av att ge bort profilreklam. Studien gjordes inom den engelska flygindustrin för att se 

hur present- och profilreklam används som marknadsföringskanal. Marknadsdirektörer och 

marknadsansvariga på 21 stycken flygbolag fick svara på 18 frågor om profilreklam. Här kommer en 

sammanfattning av de delar i studiens empiri som är intressant för den här studien. 

När det gäller beslut som profilreklam så är det 57 % av besluten som tas av företagets 

marknadsansvariga och 25 % som tas av en säljansvarig. Mottagaren av profilreklamen består av 

befintliga kunder i 34 % av fallen och potentiella kunder samt den egna personalen står för 19 % 

vardera. De vanligaste profilprodukterna som användes när studien genomfördes var 

skrivbordsmaterial som pennor och kalendrar men även profilkläder användes till stor del.  

80 % föredrar anpassade profilprodukter med företagets logotyp för att försäkra sig om att 

varumärket stärks. 26 % använder presentreklam för att marknadsföra sitt företag och 

profilreklamens vikigaste roll är att bygga företagets image. Hela 57 % anser att profilreklamen alltid 

uppnår detta syfte och 26 % att syftet uppnås ibland. 

På frågan om hur företagen ser på den etiska aspekten när det gäller profilreklam och mutor så anser 

de att produkterna är så billiga så de kan aldrig uppfattas som mutor. Profilreklamen är en del av 

företagets marknadsföring och så länge produkterna är märkta med företagets logotyp så är risken 

liten att de uppfattas som mutor. 



 
 

27 
 

Det har varit svårt att hitta ytterligare studier som har undersökt profilreklam på samma sätt som 

Ying Fan (2006). Författaren har försökt hitta studier där profilreklamens val, effekt och syfte 

undersökts men inte funnit några som är helt inriktade på profilreklam utan bara där profilprodukter 

nämns som en del i företagets sales promotion. Anledningen till detta tror författaren är att 

profilreklam fortfarande är en relativt liten och okänd del i företagens marknadsföring jämfört med 

de andra marknadsföringskanalerna. Profilreklamen ses inte som en avgörande kanal utan mer som 

ett komplement. 

3.6 Egen modell: 3P Communication 

För att kunna analysera vilken roll ett företags identitet och image har på valet av profilprodukter 

kommer författaren här att presentera en modell som baseras på de viktigaste delarna i de 

teoretiska modeller som presenterats ovan.  

För att veta vilken typ av profilreklam som passar till ett företag kommer studien i första hand titta 

på företagets strategi, kultur, kommunikation och design. I dessa fyra områden har författaren sedan 

fokuserat på de delar som har en tydligare koppling till just profilreklam. Med bakgrund av de olika 

modellerna i teorin har författaren dragit slutsatsen att inom företagets strategi är det positionering 

och differentiering som spelar stor roll. Inom företagets kultur är det dess vision, mål och värden som 

har betydelse. Inom kommunikationen är det marknadskommunikationen som har en direkt koppling 

till profilprodukter och sist men inte minst så kommer företagets design där den visuella identiteten 

ingår och hur man applicerar den. Analyserar man dessa delar hos ett företag kan man få en bra 

grund för hur de borde välja sina profilprodukter. 

Det räcker dock inte att bara veta företagets egen bild av sig själv när man försöker matcha 

profilprodukter. Intressenters image av företaget spelar också in i valet av profilprodukter och därför 

skall studien även titta på hur företagets image uppfattas av intressenterna. 

3.6.1 Produkt – Profil – Promotion 

För att förstå tydligare hur de fyra områdena inom företagets identitet hänger ihop med den 

nuvarande imagen och vilken roll de spelar för valet av profilprodukter har författaren försökt att 

applicera dessa områden i tre olika steg i en egen marknadsföringsprocess och döpt den till 3P 

Communication.  

I steg ett som författaren kallar Produkt finns själva kärnan i företaget. Företaget har en vision och 

ett uppdrag samt strategier för att nå sina mål. För att symbolisera detta använder författaren sig av 

marknadsföringsmixens 4P (Albertsson och Lundqvist 2005, s.212) där Produkten enbart är själva 
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kärnverksamheten i ett företag utan några utökade egenskaper. I den här studien är det företagets 

strategi och kultur, alltså de mest grundläggande områdena i företagets identitet.  

I steg nummer två som författaren kallar Profil finns företagets design. När företagets 

kärnverksamhet är definierad skall det kläs i en kostym som passar för marknaden. Författaren 

använder sig här av modellen för kärnprodukter (Albertsson och Lundqvist 2005, s.151) där företaget 

är kärnprodukten som sedan utökas med ytterligare egenskaper. I studiens fall så kläs här företagets 

strategi och kultur (Produkten) med en visuell identitet (Profil) som kan vara logotyp, grafisk form, 

profilfärg eller liknande. Företagets vision och värderingar lyfts fram och skapar ett varumärke där 

alla funktioner och beslut i företaget tas med ett varumärkesperspektiv i beaktande. Målet är att 

göra varumärket till företagets mest värdefulla tillgång (Simões och Dibb 2001). 

I det tredje steget Promotion vill författaren kommunicera företagsvarumärket, alltså Produkten som 

nu är klädd i en Profil. Företagsvarumärket placeras i kommunikationsprocessen (Albertsson och 

Lundqvist, 2005 s.221) och kommuniceras mot sina intressenter i olika syften. I studiens fall finns här 

alltså företagets kommunikation och framför allt dess marknadskommunikation. Här bestäms vilken 

typ av marknadsföring eller promotion som skall användas för att nå ut till företagets intressenter 

och hur de skall hänga ihop för att optimalt kommunicera företagets budskap. Författaren 

symboliserar här Promotion som ett utav de 4 P:na från den ursprungliga marknadsföringsmixen 

(Albertsson och Lundqvist 2005, s.212). 

Studiens egen analysmodell består alltså av Produkt, Profil och Promotion i syfte att tydliggöra den 

process där de olika dimensionerna av företagets identitet ingår. Studiens modell kan ses som en typ 

av kommunikationsmodell anpassad för varumärken som baserats på den ursprungliga 

marknadsföringsmixens 4P och delar av modellen för kärnprodukter.  

För att få en komplett modell måste studien även beakta den image som mottagaren skapar och som 

också har en betydelse för valet av profilreklam. Identiteten och imagen i den här modellen är ämnad 

att analyseras utifrån ett företagsvarumärke och rubriken profilreklam visar var i processen studiens 

problem och syfte befinner sig. 
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4. Empiri 

Här följer det empiriska material som har samlats in genom intervjuer och enkäter utav två 

fallstudieföretag och deras samarbetspartners för att se vilken roll deras identitet och image har på 

valet av profilreklam.  

Annica Snäll och Åse Björnberg på Högskolan i Skövdes enhet för externa relationer har besvarat 

frågor om hur de arbetar med profilprodukter och hur högskolans identitet och image ser ut. 

Därefter har studenter fått svara på en enkät för att se vilken syn de har på högskolans image och 

profilprodukter. Med svaren kring hur Högskolan i Skövde satsar på att stärka sitt varumärke genom 

profilering, excellens och synlighet och med svar från deras samarbetspartner Johan Östlind på New 

Promotion visar det sig att profilprodukter är en viktig del i detta varumärkesarbete. Högskolan i 

Skövde har länge fokuserat på den visuella identiteten i sitt varumärke men i och med den nya 

utvecklingsplanen jobbar man nu med att ladda varumärket med sina värdeord och kommunicera 

varumärkets helhet. Detta innebär att strategin och kulturen nu spelar roll för valet av profilreklam 

men samtidigt är den grafiska profilen viktig för att få igenkänningen framförallt ihop med den övriga 

marknadskommunikationen som profilprodukterna skall stärka. Det viktigaste är dock ett bra 

samarbete mellan Högskolan i Skövde och New Promotion där bådas kunskaper tas till vara för att 

hitta rätt profilprodukter. 

Lillemor Walenius marknadsansvarig på Metro har även hon besvarat frågor kring Metros arbete 

med profilreklam och hur deras identitet och image ser ut. Ihop med sin samarbetspartner Tina 

Albertsen på Conera har de ett väl fungerande samarbete där valet av profilprodukter delvis baseras 

på Metros strategi, vision och kärnvärden men även utifrån de specifika kampanjer som 

profilprodukterna skall användas till. För Metro är det viktigt att de grafiska riktlinjerna följs för att 

behålla igenkänningen i varumärket och profilprodukterna måste ha ett syfte och 

användningsområde som går hand i hand med vad Metro står för. För Metro är profilreklamen ett 

sätt att stärka sitt varumärke och de olika event som profilprodukterna används till.   

4.1 Högskolan i Skövde 

Här följer resultatet utav tre intervjuer och en mindre enkätundersökning för att ta reda på hur 

Högskolan i Skövdes identitet och image ser ut samt hur de arbetar med profilprodukter. Författaren 

har intervjuat Annica Snäll, chef för Högskolan i Skövdes avdelning för externa relationer. Annica har 

svarat på frågor om högskolans varumärke, marknadskommunikation och identitet och image. 

Författaren har även intervjuat Åse Björnberg, marknadskoordinator på Högskolan i Skövde, om 

högskolans design och profilprodukter. Den sista intervju gjordes med Johan Östlind på New 
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Promotion som är det företag som tar fram Högskolan i Skövdes profilprodukter. 

Enkätundersökningen gjordes av 27 stycken elevambassadörer och studenter som skriver C-uppsats i 

företagsekonomi. 

4.1.1 Varumärke 

Varumärket är de egenskaper och värderingar som associeras med Högskolan i Skövde. Enligt 

undersökningar som högskolan gjorts bland studenter och personal under hösten 2011 har man 

kommit fram till tre värdeord som skall vara utgångspunkt för Högskolan i Skövde som varumärke: 

omtänksamhet, öppenhet och nytänkande.  

Fokus kommer även läggas på den interna samstämmigheten för att möjliggöra en extern 

kommunikation och ett trovärdigt varumärke. Annica Snäll, chef för högskolans externa relationer 

säger att avsändaren för högskolan alltid är Högskolan i Skövde och inte till exempel enskilda 

program, även om man måste jobba med varje program utifrån ett varumärkestänk. Det är ju 

produktvarumärken men de har ju oftast långa namn och används inte som avsändare när de 

kommuniceras. Det har påbörjats ett mer systematisk arbete med att sätta varje program i fokus och 

jobba mer med dem för att ta reda på vilka som är målgruppen och vilka som är konkurrenterna. 

Annica Snäll berättar att man vill hitta sitt eget värde och den status i den snabba kopplingen till 

varumärket som till exempel som KTH har. Högskolan i Skövde jobbar ständigt med detta men är 

långt ifrån att uppnå denna typ av status som varumärke. Det hänger till viss del ihop med 

namnkonstruktionen, det finns ju sju till åtta andra högskolor som har Högskolan i sitt namn. Så det 

är mer kopplingen till Skövde som ort som Högskolan i Skövde har nytta av i sitt varumärke. 

Sedan några år tillbaka har Högskolan i Skövde jobbat hårt med de fysiska kännetecknen för 

varumärket. Det finns profilfärger, genomtänkt logotyp men det har inte jobbats så mycket med 

varumärkets kärnvärden. På senare år har man mer medvetat börjat jobba med detta för att få 

helheten i varumärket. Det uppdrag avdelningen för externa relationer och Annica Snäll har haft har 

varit att marknadsföra utbildningar och rekrytera studenter och inte att arbeta fram vilka Högskolan i 

Skövde är och vad de står för. Högskolan i Skövde vill med sitt varumärkesarbete uppnå ett erkänt 

varumärke som ger fördelar till studenter, personal och forskare.  

4.1.2 Identitet 

Här presenteras resultatet för Högskolan i Skövdes identitet och hur deras profilföretag New 

Promotion arbetar med identitet när de tar fram profilprodukter. Identiteten är uppdelad på strategi, 

kultur, design och marknadskommunikation. 
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Strategi 

Under intervjun med Annica Snäll, chef för externa relationer på Högskolan i Skövde hänvisades 

författaren till en utvecklingsplan för perioden 2012-2016. Denna utvecklingsplan presenterar de 

strategier för utbildning och forskning som Högskolan i Skövde skall arbeta efter. 

Utvecklingsplanen nämner huruvida Högskolan i Skövde skall positionera och differentiera sig från 

andra högskolor. Genom värdeord och igenkänning skall högskolan få en tydligare position. Här är 

det framför allt de positiva värdeorden som skall kommuniceras externt samt att man tar fasta på 

sina igenkänningstecken som logotypen, profilfärgerna, lokaler och digitala miljöer. Man skall även 

använda devisen ”You create reality” som syftar till att knyta an till nyttan med utbildningen. Det är 

alltså värdeorden, den grafiska profilen och devisen som skall positionera och differentiera 

Högskolan i Skövde från andra lärosäten. 

Annica Snäll säger även att man vill positionera Högskolan i Skövde som en liten högskola. De är små 

och vänder den nackdelen till sin fördel och studenterna gillar närheten de får genom en liten 

högskola.  På frågan om hur de vill differentiera sig svarar Annica att man även vill differentierar sig 

genom utbildningar som Dataspelsutveckling där man är bland de ledande i Sverige. Det är inte ett 

medvetet val att använda utbildningen för att differentiera sig utan det har mer blivit så eftersom 

man var bland de första i Sverige med Dataspelsutbildningen. 

Johan Östlind som jobbar på New Promotion är den som tar fram profilprodukter till Högskolan i 

Skövde. Han säger att ett företags strategi absolut spelar roll för valet av profilreklam men att det 

inte finns några mallar för hur man analyserar ett företag. Han går istället mycket på känsla och 

erfarenhet när han gör analysen och han går inte så djupt in i de olika delarna i ett företags identitet. 

Man skapar sig en allmän bild av företaget och oftast så görs det utifrån hur de själva presenterar sig. 

Man försöker ställa rätt frågor för att få de svar man vill. 

Kultur 

I utvecklingsplanen är det tydligt definerat vad som är Högskolan i Skövdes vision, mål och 

kärnvärden. Högskolan i Skövdes vision är att vara en profilerad högskola med ett fåtal excellenta och 

väl kända utbildningsinriktningar och forskningsspecialiceringar. Visionen sammanfattas i tre ord, 

profilering, excellens och synlighet. Med dessa tre ord skall högskolan erbjuda utbildningar som är av 

högsta klass och som ger studenterna en utbildning som dagens och framtidens samhälle efterfrågar. 

De skall även utföra forskning i en kreativ och akademisk lärmiljö samt leda till att Högskolan i Skövde 

är ett attraktivt och efterfrågat lärosäte när det gäller utbildning, forskan, samverkan och innovation. 
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Högskolan i Skövdes mål hänger ihop med deras vision och målen definieras enligt de tre orden i 

visionen: profilering, excellens och synlighet. Målen inom profilering och excellens definieras i 

utvecklingsplanen och är uppdelade på utbildning och forskning medan synlighet gäller för båda 

områden och där Högskolan i Skövde är det varumärke som skall kommuniceras. 

Sammanfattar man målet profilering inom utbildning och forskning så handlar det om 

utbildningsutbudets inriktning och relation till forskning, utbildning på alla nivåer samt användbarhet 

på arbetsmarknaden och beaktande av regionens behov. Sammanfattar man målet excellens inom 

utbildning och forskning handlar det i första hand om utveckling av den interna kvalitén samt att 

stärka lärar- och forskarkompetensen. Det sista målet synlighet handlar om att utveckla Högskolan i 

Skövdes synlighet i samhället och är uppdelat på varumärke, forskningskommunikation och 

studiedestination Skövde. 

Design 

Högskolan i Skövde har arbetat med grafiska riktlinjer de senaste 15 åren, tidigare fanns det inga 

direktiv utan när Åse Björnberg, marknadskoordinator, började på högskolan för cirka 15 år sedan 

påbörjade hon arbetet med den visuella identiteten. Att se högskolan som ett varumärke har man 

gjort under 10 åren, men det är först de senare åren som man medvetat har trappat upp arbetet. 

Ju mer personal som jobbar på Högskolan i Skövde ju mer dokumentation krävs, så för fem år sedan 

skrevs den grafisk profil ned ordentligt och man lade till fem profilfärger. Profilfärgerna baserades 

inte på någon särskild undersökning utan de togs fram på ren erfarenhet och skulle vara nya och 

fräscha färger. 

Vid årsskiftet 2010-2011 började en ny rektor 

och ledningen var överrens om en uppdatering 

och då gjorde man om sin grafiska profil med 

fokus på sitt gamla vapen som ny logotyp. 

Tanken med det nya vapnet var att det skulle 

gå att applicera på många olika ytor och 

produkter. Man ser även till att den fungerar i 

olika storlekar, liten som stor. Den gamla 

loggan som var mer rektangulär var svårare att 

applicera på olika saker än det nya vapnet som 

är mer kvadratiskt säger Åse Björnberg.  
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Ihop med en extern kontakt arbetades den nya profilen fram ihop med Åse. Ingen direkt hänsyn togs 

till att anpassa profilen efter profilreklam istället ser man till att välja profilprodukter som följer den 

grafiska profilen. Det har inte varit några direkta problem att hitta produkter som matchar profilen 

eftersom den är ganska bred när det gäller färger och hur logotypen får appliceras. 

Johan Östlind på New Promotion säger att den grafiska profilen spelar stor roll vid valet av 

profilreklam. Vissa låser sig väldigt till sin profilmanual och det får inte vara något annat en vad som 

står i den och då smalnar ju spektret av produkter av väldigt. Högskolan i Skövde har lyckats bra med 

sin profilmanual eftersom den har tydliga riktlinjer och det måste inte vara en exakt bakgrundsfärg. 

Det underlättar en hel del och det går alltid hitta profilprodukter som matchar profilen säger Johan 

Östlind. 

För Högskolan i Skövde spelar den grafiska profilen en stor roll för att upprätthålla och kommunicera 

deras image. Undersökningar har gjorts för att följa upp den visuella identiteten och för att ta reda 

på hur bra igenkänning logotypen har.  Den visuella identiteten måste hålla en viss kvalité och det 

skall synas att det grafiska varumärket kommer från Högskolan i Skövde. Detsamma gäller för 

profilprodukter, det skall inte vara någon dålig kvalité utan allt som kommer från Högskolan i Skövde 

skall andas kvalité säger Åse Björnberg. 

Marknadskommunikation 

Högskolan i Skövde använder flera olika kanaler för att nå sina olika målgrupper med sin 

marknadskommunikation. Mot målgruppen blivande studenter används digitala medier, annonser, 

TV-reklam och personliga möten på skolor och mässor. I de personliga mötena är profilprodukter en 

viktig del för att skapa en igenkänning säger Annica Snäll, chef för Högskolan i Skövdes externa 

relationer. 

Andra målgrupper är de befintliga studenterna och personalen på Högskolan i Skövde, mot dessa 

målgrupper används profilreklamen till stor del och mot personalen jobbar man mycket med 

budskap för att stärka den interna imagen. Den starkaste kanalen för att kommunicera varumärket är 

personalen säger Annica Snäll. Den kraft och trovärdighet dessa personer kan generera är svåra att få 

med de resurser som läggs på den övriga marknadskommunikation. Även studenterna är en viktig 

bärare av varumärket framför allt genom den kvalité som deras examensarbeten håller eftersom det 

är ett bevis på vad de lärt sig under sin utbildning. Högskolan i Skövdes marknadskommunikation är 

jätteviktig enligt Annica Snäll, Vi kan ju styra den själva, och den måste spegla imagen och 

varumärket för att vara trovärdig säger hon.  
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Hon anser även att profilreklamen är en viktig del för den övriga marknadskommunikationen och att 

både måste finnas med för att komplettera varandra. Profilprodukterna förstärker imagen men man 

står inte och faller med profilprodukterna. Profilreklamen är befogad och värd de pengarna som 

läggs men det skall inte vara för mycket profilreklam utan den skall vara balanserat till övrig 

marknadskommunikation. Allt skall genomsyras av samma budskap och av kvalité. Den grafiska 

identiteten i kombination med känslan i produkten är det viktigaste. Profilprodukterna är en hjälp på 

vägen att uppnå helheten och den andan Högskolan i Skövde skall visa på.   

Högskolan i Skövde jobbar mycket med de personliga mötena i sin marknadsföring och tar ofta fram 

specialanpassad profilreklam för dessa ändamål. Det finns ett bassortiment av profilreklam men det 

är ofta det tas fram mer anpassade produkter inför olika kampanjer. Blir det produkter kvar eller om 

de funkar bra finns de även tillgängliga att köpa efteråt i studentshopen. 

New promotion och Johan Östlind säger att presentreklam är det sjätte största media i Sverige, men 

inget media är självgående utan de är ofta beroende av varandra. Många företag tänker för lite på 

sitt syfte med profilprodukter. Det är ganska få kunder som jobbar på ett proffsigt sätt med en tydlig 

strategi. Johan menar att de skulle lyckas bättre om de hade en strategi för profilreklamen kopplad 

till den övriga marknadskommunikationen. Skulle New Promotion även få vara med i ett tidigt skede 

och ta del av marknadsplanen skulle de kunna komma med idéer och styra in rätt sak vid rätt tillfälle 

så deras kunder fick ut mer av sina profilprodukter.  

4.1.3 Image 

Åse Björnberg berättar att den interna imagen har stor betydelse för Högskolan Skövde. Det är viktigt 

att personalen kan känna sig stolta över sin högskola och de skall tycka det är känns bra att bära en 

tuff väska och kunna visa upp den när de till exempel är ute och reser. 

Fram tills nu har man inte jobbat så aktivt med den interna imagen på Högskolan i Skövde men 

målsättningen är att fokusera mer på detta arbete och att förhoppningsvis ta fram fler 

profilprodukter som riktar sig till personalen. Den interna imagen är väldigt viktig säger Åse Björnberg 

eftersom personalen i sin tur förmedlar Högskolan i Skövdes image till studenterna och alla andra de 

möter. Bär de profilprodukter med stolthet är det så klart positivt för varumärket.  

Annica Snäll berättar att rektorn har tagit en mer synlig roll mot de anställda och finns till exempel på 

twitter för att stärka den interna imagen. En medarbetarportal är under uppbyggnad och även 

utvecklingsplanen är en del i denna image. Detta arbete har precis startat och man hoppas att se 

tydligare resultat ju längre arbetet pågår. 



 
 

36 
 

I den enkätundersökning som varit en del av studien tillfrågades 87 studenter på Högskolan i Skövde 

om högskolans profilprodukter och image. 27 stycken svarade på enkäten varav 16 stycken hade fått 

eller köpt en profilprodukt från Högskolan i Skövde. Av dessa 16 var det 12 stycken där 

profilprodukten påverkade deras inställning till Högskolan i Skövde väldigt positivt eller positivt. 

De vanligaste profilprodukter som 7 stycken hade fått eller köpt var klädesplagg, 6 stycken hade fått 

en penna och 4 stycken hade fått en väska. På frågan om hur viktig profilprodukter är för Högskolan i 

Skövdes marknadsföring svarar 21 stycken att det är väldigt viktigt eller viktigt. De två viktigaste 

egenskapen hos en profilprodukt från Högskolan i Skövde är enligt enkäten snygg design och bra 

användningsområde med 12 svar vardera. 12 stycken svarar att deras uppfattning om Högskolan i 

Skövdes skulle stärkts om det fanns profilprodukter de tyckte om.   

Högskolan i Skövdes reklam och marknadsföring har inte påverkat någon negativt när det gäller deras 

uppfattning om Högskolan i Skövde utan hela 20 stycken anser att den påverkat de positivt eller 

väldigt positivt. På frågan om vad det första är man tänker på när man hör Högskolan i Skövde 

svarade de flesta att de tänkte på sin utbildning, att det är en liten högskola och närheten till allting. 

Den generella uppfattningen om Högskolan i Skövde är övervägande bra enligt figur 1. 

 

Figur 1 

4.1.4 Profilreklam 

Högskolan i Skövde använder flera olika sorters profilreklam i sin verksamhet. Enklare 

profilprodukter, så kallade give-aways, består av bland annat nyckelband, bubbelvatten, godis, 
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sportflaskor och tygkassar. Dessa används på mässor, konferenser och event men säljs även i den 

egna studentshopen. Målgruppen är i första hand blivande studenter. 

Högskolan har även kläder i form av hoodtröjor, T-shirts och piké som i första hand är för personal 

och elevambassadörer men som också säljs i studentshopen. Det finns även finare presenter som 

används till föreläsare, externa besök och när man är utomlands. Dessa består av finare gåvor som 

Orrefors-skålar, glas, karaffer och exklusiva pennor. Utöver give-aways och presenter så finns det 

mer basprodukter, till exempel pennor, konferensblock och mappar som används av personalen och 

på mässor. 

Högskolan i Skövdes främsta syfte med profilreklam är att synas. Det är viktigt att det förknippas med 

något positivt och att sprida logotypen och skapa en igenkänning för varumärket säger Åse 

Björnberg, marknadskoordinator på Högskolan i Skövde. Det är även hon som ansvara för inköpet av 

all profilreklam. Ihop med fyra andra personer, dels från ledningen och från de som säjer produkter, 

har de tagit fram vilka profilprodukter som skall användas. Därefter har Åse ihop med en kollega 

skött beställningarna av profilreklam från Johan Östlind på New Promotion. 

Åse Björnberg förklarar hur de tänker när profilprodukter skall köpas in. Profilprodukterna måste 

vara av bra kvalité men inte för dyrt. Det är viktigt att produkterna kan leva länge och kännas fräscha, 

det blir en negativ effekt om de ges bort och är dåliga. Hon har tidigare gjort misstaget att köpa in för 

billigt och det har inte blivit ett bra resultat. 

Den naturliga processen mellan Högskolan i Skövde och New Promotion när det gäller inköp av 

profilreklam är att högskolan kommer med idéerna och ställer kraven medan Johan Östlind tar fram 

lösningarna. Ett par gånger per år träffar Åse Björnberg Johan för att gå igenom nyheter och idéer 

och sedan tar Johan fram förslag på olika produkter som är inne och populära och som han 

presenterar för Åse som sedan bestämmer ihop med någon mer från högskolan om de skall köpas in. 

Det är viktigt med ett nära samarbete där man förstår varandra och New Promotion vet hur 

Högskolan i Skövde tänker och jobbar och behöver inte göra någon djupare analys för att ta fram 

förslag på profilprodukter som de anser kunna passa Högskolan i Skövde. 

När Johan Östlind letar profilprodukter till Högskolan i Skövde utgår han från deras profil, allt ifrån 

profilfärger till hur produkterna passar deras logotyp. Även hur de ska användas spelar roll, skall de 

säljas i studentshopen spelar till exempel priset en stor roll eftersom målgruppen då är studenter. 

För att hitta rätt produkter som matchar en profil så är erfarenhet en viktig del säger Johan Östlind. 

En klocka ringer när man sett en produkt hos någon leverantör eller när man varit på mässa. Annars 

är det ren sökning på nätet eller i kataloger efter produkter som matchar profilen som gäller. Även 
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placeringen av logotypen ingår i sökningen. Det gäller att hitta en produkt där appliceringen fungerar 

på ett tillfredställande sätt och där appliceringsmetoden ligger i rätt prisklass.  

Vad profilreklamen används till beror väldigt mycket på vilka kunder det är. Vissa kunder jobbar bara 

med kampanjer och produktlanseringar. Andra jobbar bara med profilreklam för att visa att de finns 

och skapa en image. De kunder som har kampanjer tar ju även fram profilreklam för internt bruk i 

form av pennor, så kallat bassortiment. Så det är svårt att säga hur stor procent som bara jobbar med 

profilreklam för att bygga sin image och varumärke säger Johan Östlind, men de är få av New 

Promotions kunder som jobbar med kampanjer konstaterar han. 

Johan anser att profilreklam är ett bra sätt att förmedla ett företags identitet om det görs på rätt 

sätt. Fel produkt kan ge fel signaler därför är det extra viktigt att välja rätt profilprodukter till rätt 

företag. Med en tanke bakom produkten blir det ett effektivt sätt att stärka företagets image. En rätt 

vald profilprodukt kan vara effektivare än man tror, även om den används själv, men ihop med annan 

marknadskommunikation blir den väldigt stark menar Johan Östlind. 

Olika produkter används till olika ändamål och New Promotion tittar alltid på produkternas syfte och 

vad de skall användas till innan de tar fram något. Vill man exponera varumärket brett gäller det att 

välja en kvantitetsprodukt som kostar lite mindre för att få volymeffekter. Är det någon som skall 

premieras skall det vara en present som passar just den här personen. Kunderna vet inte alltid syftet 

eller vilka de vill nå med sin profilreklam men New Promotion presenterar det optimala 

tillvägagångssättet utifrån varje kund. Kunden får sedan välja och oftast är det priset som blir 

avgörande eftersom de har en budget kopplad till inköpet. 

Alla kunder vet inte varför de investerar i profilreklam säger Johan Östlind, många har det bara för att 

alla andra har de, men för många är profilreklam ett sätt at stärka den interna imagen hos de 

anställda. De skall uppfattas som proffsiga och duktiga när de är ute hos sina kunder genom att visa 

att de går propert klädda och talar om vilka de är genom sin profilreklam.  

New Promotions viktigaste argument till sina kunder är att profilreklamen stärker företagets image 

genom att skapa en gemensam bild av företaget. Det är viktigt att alla kommunicerar samma 

budskap utåt genom till exempel profilkläder. New Promotion försöker dock att inte fokuserar för 

mycket på produkterna utan lyfter fram sig själva som en partner som kan ta fram färdiga koncept 

och förmedla en känsla.  
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4.2 Metro 

Här följer resultatet av två intervjuer för att ta reda på hur tidningen Metros identitet och image ser 

ut samt hur de arbetar med profilprodukter. Författaren har intervjuat Lillemor Walenius, 

marknadschef på Metro Göteborg om Metros identitet, image och profilprodukter. Författaren har 

även intervjuat Tina Albertsen på Conera som är den som tar fram profilprodukter till Metro. 

4.2.1 Varumärke 

Lillemor Walenius, marknadschef på Metro Göteborg berättar att det starkaste sättet att bygga 

varumärket Metro är genom tidningen som delas ut varje dag. Allt som skrivs påverkar ju Metro som 

varumärke mer eller mindre och tidningen skall alltid kännas fräsch, ny och modern. När man skriver 

artiklar i Metro har man alltid i åtanke att det är en kvinna som skall läsa, då läser automatiskt även 

männen säger Lillemor Walenius.  

Metro granskar annonser enligt den lag som finns men resonerar att det som är lagligt är också ok att 

trycka i tidningen. Man tar större hänsyn till lagen än till om annonsen kan påverka Metro som 

varumärke negativt. Det finns dock tillfällen då chefredaktören nekar annonser som skulle påverka 

Metro som varumärke för mycket för att vinsten skall vara värd det. Även de personliga 

tidningsutdelarna är stor del av varumärkesbyggandet när de är ute på stan och delar ut Metro. 

Responsen på varumärkesarbete kommer i form utav antal läsare där Metro är Sveriges största 

dagstidning. 

4.2.2 Identitet 

Här presenteras resultatet för Metros identitet och hur deras profilföretag Conera arbetar med 

identitet när de tar fram profilprodukter. Identiteten är uppdelad på strategi, kultur, design och 

marknadskommunikation. 

Strategi 

Lillemor Walenius, marknadschef på Metro Göteborg berättar att Metro positionerar sig gentemot 

sina konkurrenter genom att vara en gratistidning som skall läsas på 20 minuter. Tidningen skall vara 

seriös och inte syssla med smaskiga reportage som hon kallar det, och den skall även vara politiskt 

oberoende. 

Metro försöker differentiera sig genom olika avdelningar som till exempel Metro weekend som är en 

nöjesbilaga som sträcker sig över hela helgen. I Göteborg är man till exempel ensamma om detta. 

Metro innehåller också bara en del till skillnad från många andra tidningar som har flera delar. Metro 

har fördelen med en del att alla sidor läses mer eller mindre. Detta bekräftats av en mätning som 
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gjorts berättar Lillemor Walenius. Metro läses även nära köptillfället för deras annonsörer, det 

innebär att man läser Metro på jobbet eller skolan vilket oftast är i närheten av annonsörernas 

försäljningsställen. 

Tina Albertsen på Conera som är den som tar fram profilprodukter till Metro berättar att man måste 

analysera en kund och deras strategi för att kunna ta fram rätt produkter. Man ställer de frågor som 

man vill få svar på för att kunna ta fram ett förslag på profilprodukter. Man får känna sig fram och 

anpassa produkten efter kunden. Den grafiska profilen är en viktig utgångspunkt men att analysera 

de övriga delarna i ett företags identitet är ofta väldigt svårt säger Tina. 

Vilka frågor som ställs beror på vilken kund det är och handlar mycket om erfarenhet från säljaren.  

En viktig aspekt är vilken målgrupp det är som skall använda produkterna. Det gäller att ha koll på när 

det är dyrare presenter som skall ges bort eller när det bara är enkla give-aways till mässor. Tina 

säger att det skulle säkert vara jättebra med en färdig analysmodell men samtidigt måste man 

improvisera och när man väl är arbetat in sig så går det mer på rutin.  

Risken finns alltid att man missar att ställa viktiga frågor men det handlar mer om att skapa en 

relation till kunden. Skapar man en bra relation där kunden vet att man löser det som behövs så har 

man kommit långt berättar Tina. Det blir en öppen diskussion mellan säljaren och kunden där man lär 

känna varandra och säljaren lär sig om kundens företag medan kunden lär sig om säljarens utbud av 

produkter.  

Kultur 

Metro är en del i Kinnevik-koncernen och är ett kostnadsmedvetet företag där man inte slösar på 

resurserna. Metro fokuserar med sin tidning på målgruppen 15-49 år och arbetar mycket med så 

kallade mediapartners. De största mediapartnerna är Way out West, Göteborgs Kulturkalas och från 

och med i år även Melodifestivalen. Metro jobbar dels B2B genom sina mediapartners och sina 

annonsörer och samtidigt mot sina läsare, B2C. 

Lillemor Walenius berättar att Metro vill uppfattas som ungdomliga, tillförlitliga, kreativa och att de 

vill sticka ut och ta för sig samtidigt som ingenting är omöjligt för dem. Metros säljare är ofta 

rådgivare för mindre annonsörer som inte har någon marknadsavdelning och på så sätt måste de 

vara kreativa och hitta lösningar. I vissa fall skapar de hela kampanjer ihop med kunden och tar 

reklambyråns roll. 

Metro har en tydlig vision och ett tydligt uppdrag, de har även värdeord som genomsyrar hela 

organisationen och Lillemor tror att Metros målgrupp uppfattar Metro till 95 % korrekt. Metros 
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vision lyder: “We want to become the most successful media company and the first choice for urban 

people and global brands.” Deras uppdrag tydliggörs enligt följande: “We are the world’s largest 

newspaper, we inform and entertain in a smart and effective way: on-line and off-line.” Deras 

kärnvärden definieras med följande ord: Efficient, Independent, Flexible, Rebel, Entrepreneur och 

Creative. 

Tina Albertsen på Conera säger att det är viktigt att hjälpa sin kund att stärka sitt varumärke med rätt 

produkt till rätt kvalité. Om du är ett företag som andas kvalité så gäller det också att du ger bort en 

produkt som är av kvalité. Det är jätteviktigt att det du förknippar företaget med också återspeglas i 

produkterna, oavsett om det är kvalité, hållbarhet eller miljö. 

Design 

Den senaste versionen av Metros grafiska profil togs fram för cirka två år sedan av huvudkontoret 

Metro International berättar Lillemor Walenius. Den gäller för Metro i alla 21 länder där tidningen 

finns men det går att anpassa den lokalt för varje stad vid behov. Lillemor säger att profilreklam inte 

beaktades när den grafiska profilen togs fram utan att fokus låg mer på hur Metros annonser skulle 

utformas. 

Lillemor säger att den grafiska identiteten spelar en stor roll men det är svårt att säga hur stor roll om 

man jämför med företagets strategi och kultur. Den måste ju finnas där för att förmedla Metro på ett 

enhetligt sätt till våra målgrupper. När det gäller profilprodukter har det ibland varit svårt att hitta 

produkter i rätt Metro-grön färg men det har alltid gått att lösa. Det har inte förekommit att man har 

valt bort en produkt på grund av begränsningar i den grafiska profilen.  

Tina Albertsen på Conera ber alltid om att få den grafiska profilen när hon skall ta fram produkter till 

ett företag. Oftast finns det alternativ i den grafiska profilen när det gäller produkter som inte 

matchar exakt, till exempel en svart/vit logotyp på en speciell bakgrundsfärg. Det går oftast att lösa 

profilprodukter utefter den grafiska profilen och det är sällan det inte passar alls. Med lite fantasi och 

kunskap om produkter går det alltid att lösa. 

Marknadskommunikation 

Metro samkör ofta varumärkeskampanjer ihop med sina mediapartners. Till exempel så 

marknadsförs melodifestivalen i både tidning, TV och radio. Metro jobbar även med olika koncept 

som Metro On Stage där fokus ligger kring musik. Syftet med Metros marknadskommunikation är att 

skapa ett starkare varumärke och inte som deras konkurrenter, skaffa fler prenumeranter eller sälja 

lösnummer. Profilprodukterna är en viktig del i marknadskommunikationen för att skapa varumärket 

säger Lillemor Walenius, marknadschef Metro Göteborg. 
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Tina Albertsen på Conera analyserar sina kunders marknadskommunikation när hon tar fram 

profilprodukter. Hon gör research dels genom kundens hemsida för att skapa sig en bild 

marknadskommunikation och vilka personer som jobbar på företaget. Har kunden en marknadsplan 

kan Tina i vissa lägen ta del av denna för att anpassa profilreklamen till övrig 

marknadskommunikation. 

Tina Albertsen anser att profilreklam är en viktig del i den totala marknadskommunikationen. Även 

de kunder som förstått poängen med bra profilprodukter anser att det är en viktig del. Människor 

gillar att få saker gratis och en del är stolta att bära dessa produkter. Det skall vara bra kombination 

av profilreklam och övrig marknadskommunikation. På samma sätt som du behöver en kombination 

av olika profilprodukter. 

4.2.3 Image 

Lillemor tror inte profilreklamen spelar en avgörande roll för Metros image. Det skulle inte bli en 

märkbar skillnad i imagen om man tog bort profilprodukterna. Det är tidningen som är 

kärnprodukten och med den man har störst chans att påverka sin image. För att påverka sin interna 

image har Metro årliga kickoffer med alla i företaget. Metros annonssäljare som är en viktig del av 

tidningen är starka budbärare av Metros image utåt. Detta premieras genom att de får utbildning och 

kan bli certifierad. Det anordnas även säljtävlingar med olika bonusar för att motivera säljarna att 

göra ett bra jobb.  

Författaren har gjort en egen analys av Metros image och förhållandet till profilprodukter. Resultatet 

visar på att företaget Metro är starkt förknippat med tidningen som är deras huvudprodukt och 

kärnverksamhet. Trots andra varumärken som Metro Jobb och även varumärken som är mer 

fristående som Alla Studier så handlar Metros image i första hand om korta och gratis nyheter som 

finns lätt tillgängliga för läsarna i ett effektivt och överskådligt format. I en kandidatuppsats från 

Karlstad Universitet där Metros image undersöktes visar författarna Dyberg och Taflin (2012) att 

anledningen till att läsarna plockar upp Metro är för att den framför allt är gratis och lättillgänglig 

samt att den är ett bra tidsfördriv.  

4.2.4 Profilreklam 

Metro använder i första hand moderna och enkla profilprodukter och har valt bort de mer exklusiva 

produkterna som fina skärp och slipsnålar. De använder inte heller dyrare presentreklam och ger inte 

bort jul- eller sommarpresenter till personalen. Det finns ett bassortiment och sen tas det fram 

kampanjmaterial i samarbete med Metros olika mediapartners. Bassortimentet består av block, 
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kalendrar, pennor, godis, tablettaskar, nyckelband, bubbelvatten, muggar och lite olika sorters 

profilkläder. 

Metros syfte med profilreklamen är att bygga sitt varumärk berättar Lillemor Walenius. Det gäller att 

det ligger i linje med vad man vill uppnå och att profilprodukter påminner kunden och stärker 

varumärket. Profilprodukten skall även förgylla de olika kampanjer och aktiviteter som de används 

till. Ett block och penna skall till exempel skapa en positiv upplevelse under ett seminarium med 

Metros kunder. Det är viktigt att en profilprodukt sticker ut och är något nytt, den skall kännas 

modern och ungdomlig samtidigt som den skall vara prisvärd.  Det är viktigt att det är rätt produkt till 

rätt sammanhäng så det finns en tydlig koppling. Produkten skall även vara användbar och den skall 

leva vidare så länge som möjligt. 

Lillemor har det övergripande ansvaret för inköp av alla profilprodukter för Metro Stockholm, 

Göteborg och Malmö, men inköpen görs i samråd med hennes kollegor. Lillemor försöker samköra 

beställningar för alla tre städerna. Bassortimentet köps in en gång om året och till kampanjerna köps 

det in produkter löpande. Det är cirka 5-6 kampanjer per stad och år. 

När en kund vill köpa in profilprodukter inleder man oftast med ett kundbesök berättar Tina 

Albertsen på Conera. Kunden vet oftast på ett ungefär vad de vill ha. Har de ingenting så brukar man 

börja med att titta på klassiska prylar som paraplyer, USB, väskor och pennor. Det viktigaste är att se 

vad de verkligen behöver. Vissa kunder vet exakt vad de vill ha medan andra bara vet att de behöver 

synas på ett event, mässa eller när de är ute hos sina kunder. 

Det viktigaste för Conera är att ha produktens syfte i fokus. Vet inte kunden sitt syfte med produkten 

ställer Tina frågor för att ta reda på detta och därefter presentera hon de produkter som matchar 

kundens profil och som ligger rätt i kvalité och pris. Det handlar mycket om erfarenhet och kunskap 

för att hitta rätt produkter. 

Tina berättar att kundernas främsta syfte med profilprodukter är att synas och positionera sig. 

Användningsområdet är Tinas främsta argument när hon säljer profilprodukter. Produkterna skall 

inte läggas i ett skåp utan de skall fungera att använda i vardagen. Användningsområdet är det 

viktigaste för en profilprodukt när det gäller att spegla ett företags identitet.  

Det är till exempel inte så bra reklam för ett företag vars paraply ligger nedtryckt i en papperskorg, 

men ser du någon som är torr och har ett stort paraply så får du positiva signaler till företaget bakom 

paraplyet. Tina väljer aktivt att inte sälja sådana produkter som hon tror på något sätt kan skapa 

negativa signaler till sin kund. Visst kunden får köpa det om de vill men då måste de vara beredda på 

konsekvenserna. I många fall handlar det om prisfrågan, man får vad man betalar för. 
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5. Analys 
Först analysera de undersökta företagen enligt teorierna kring företagsvarumärken och därefter 

appliceras dessa i studiens egna modell för att se vilken betydelse deras identitet och image har för 

valet av profilprodukter.  

5.1 Företagsvarumärke 

Ett varumärke har idag blivit något som nästan alla företag och organisationer försöker skapa. I 

dagens hårda företagsklimat krävs det att man differentierar sig och står ut bland sina konkurrenter 

och varumärket har blivit den främsta åtgärden för att uppnå detta.  

Högskolan i Skövde har funnits med ganska många år men har nyligen börjat arbete mer med sitt 

varumärke som en helhet där man fokuserar mer på kärnvärden och inte bara de fysiska 

kännetecknen som färger och sin logotyp. Man arbetar med Högskolan i Skövde som en gemensam 

avsändare för högskolans alla utbildningar och avdelningar. Precis som Simões och Dibb (2001) 

nämner i sin studie så implementeras hela organisationen i varumärket och blir ett så kallat 

företagsvarumärke.   

Detsamma gäller för gratistidningen Metro som har samma tänk. Varumärket representerar hela 

företaget även om Metro kommunicerar flera olika koncept och produkter men med Metro i 

varumärket, till exempel Metro Jobb. Metro är starkt förknippat med gratis nyheter som är 

lättillgängliga och effektiva och skulle ha väldigt svårt att byta denna strategi. Eftersom Metro inte 

behöver jaga prenumeranter eller sälja lösnummer kan de istället fokusera på att bygga sitt 

varumärke mot målgruppen B2B för att göra det enklare att sälja annonser. Samtidigt måste de 

utveckla innehållet för att fortfarande göra tidningen intressant för sina läsare.  

Författaren kan konstatera att både Högskolan i Skövde och Metro arbetar med företagsvarumärken 

även om det skiljer sig eftersom högskolan i första hand erbjuder en tjänst och Metro en produkt. 

Hatch och Schultz (2008) visar i sin studie att ett företag måste hänga ihop i företagets kultur, vision 

och image för att vara ett starkt företagsvarumärke .  

5.2 Identitet 

Författaren analyserar här företagens identitet genom att använda de tre olika delarna Produkt, 

Profil och Promotion som ingår i studiens egna analysmodell. 

5.2.1 Kultur och strategi (Produkt) 

Författaren börjar med att analysera strategi och kultur, och placerar dessa i det första steget i 

studiens modell för att se vilken betydelse det har för valet av profilprodukter. 
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Kultur 

Det viktigaste att ta fasta på i ett företags kultur när det gäller valet av profilprodukter är vad 

företaget vill uppnå på lång sikt (vision), vad deras uppdrag är (målsättning) och vad de står för 

(kärnvärden) (Melewar och Karaosmanoglu, 2006). Ett företags vision och kultur är enligt Hatch och 

Schultz (2008) två av de tre delar i deras modell för att lyckas med ett företagsvarumärke vilket visar 

på hur viktig företagets kultur är.  

Vision 

Högskolan i Skövdes vision är att vara en profilerad högskola med ett fåtal excellenta och väl kända 

utbildningsinriktningar och forskningsspecialiceringar. Metros vision lyder “We want to become the 

most successful media company and the first choice for urban people and global brands.” Med bara 

ett företags vision är det svårt att se vilken roll det spelar för valet av profilprodukter men Johan 

Östlind på New Promotion menar att man ser på företaget som en helhet och skapar sig en 

helhetsuppfattning utifrån de frågor man ställer och utifrån hur företaget presenterar sig. Visionen är 

en del utav denna helhet ihop med målsättning och kärnvärden. 

Målsättning 

Högskolan i Skövdes mål baseras på tre ord som återfinns i deras vision: profilering, excellens och 

synlighet. Här handlar det om vilken inriktning utbildningarna har (profilering), hur bra den interna 

kvalitén och lärarkompetensen är (excellens), samt hur de skall förbättra varumärket, 

forskningskommunikationen och Skövde som studieort (synlighet). Metros målsättning definieras 

enligt följande: “We are the world’s largest newspaper, we inform and entertain in a smart and 

effective way: on-line and off-line”. Författaren kan konstatera att Högskolan i Skövdes målsättning 

har en tydlig koppling till deras vision. Även Metros vision och målsättning hänger ihop och 

kommunicerar framgång. Metro är världens största tidning men vill bli det mest framgångsrika 

mediebolaget för stadsbor och globala varumärken genom effektiv underhållning. Målsättningen 

förtydligar företagets vision och ger en mer konkret bild av företaget som underlättar valet av 

profilreklam. 

Kärnvärden 

Vad ett företag står för definieras ofta i form av värdeord. Högskolan i Skövde använder värdeorden 

omtänksamhet, öppenhet och nytänkande medan Metro använder värdeorden efficient, 

independent, flexible, rebel, entrepreneur och creative. Dessa värdeord ihop med vad företaget vill 

åstadkomma i framtiden är enligt Hatch och Schultz (2008) ett sätt att stärka sambandet mellan 

vision, kultur och image. Det finns inget tydligt samband att Högskolan i Skövdes profilprodukter 
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stämmer överrens med deras värdeord förutom möjligen när det gäller att ta fram innovativa och 

nytänkande produkter för det personliga mötet. Däremot kan man hos Metro se en tydligare 

koppling där profilprodukterna skall sticka ut, vara moderna, leva länge och det skall vara rätt 

produkt till rätt sammanhang. Här visar det att värdeorden efficient, rebel och creative på ett eller 

annat sätt genomsyrar hur Metro väljer profilreklam. 

Strategi 

Högskolan i Skövde vill uppnå sin vision och målsättning genom att positionera sig som en liten 

högskola med hög kvalité där utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet, detta speglas genom 

devisen ”You create reality”. Den enkätundersökning som gjorts i samband med studien visar att de 

flesta studenter tänker på en liten högskola när de hör Högskolan i Skövde vilket tyder på att 

högskolan lyckats positionera sig väl bland sina egna studenter. Man vill också positionera sig externt 

genom sina värdeord och synas med sin grafiska identitet för att skapa en igenkänning. Högskolan ser 

även sina spetsutbildningar som ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter. Högskolan i 

Skövdes strategi hänger tydligt ihop med de övriga delarna i identiteten som kultur och design vilket 

gör det enklare att välja profilprodukter då man ser en helhet i allt, som Johan Östlind på New 

Promotion påpekar. Metros strategi är att vara en seriös och politiskt oberoende gratistidning som 

skall läsas på 20 min och finnas tillgänglig i alla större städer. Här finns inte ett lika tydligt samband 

med företagets kultur som hos Högskolan i Skövde men Metros vision tyder på att fokus ligger på 

storstadsbor. Tina på Conera påpekar att man måste ställa rätt frågor för att analysera ett företags 

strategi och kunna ta fram rätt profilprodukter.  

Sammanfattning 

Företagens strategi och kultur spelar stor roll för valet av profilprodukter men både Johan Östlind på 

New Promotion och Tina Albertsen på Conera tittar mer övergripande på ett företag när de försöker 

analysera vilka produkter som passar in. Det är helheten av företaget som de analysera eller som 

företaget själva presenterar som till stor del ligger till grund för valet av profilprodukter. Enligt 

studiens empiri har Högskolan i Skövde en tydligare och mer sammanhängande bild av sin strategi 

och kultur än Metro. Båda New Promotion och Conera vill skapa djupare relationer till sina kunder 

för att underlätta kommunikationen och förståelsen för vilken typ av profilreklam som passar 

företaget. Denna relation är i många fall avgörande för att rätt profilprodukter skall kunna väljas. 

5.2.2 Design (Profil) 

Författaren analyserar här företagets design och placerar det i andra steget i studiens egen modell 

för att se vilken betydelse det har för valet av profilprodukter. 
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Högskolan i Skövde har en genomtänkt strategi och kultur som hänger ihop och där den visuella 

identiteten är en del av deras positioneringsstrategi. Den grafiska profilen har delvis uppdaterats 

samtidigt som det nya varumärkesarbetet har tagits fram så det finns ett samband mellan högskolans 

strategi och kultur och dess profil. Detta är viktigt enligt studiens egen modell där produkten skall 

kläs i en passande profil för att behålla sin helhet som företagsvarumärke. Hos Metro som redan är 

ett starkt varumärke är det svårare att analysera företagets strategi och kultur i förhållande till den 

visuella identiteten.  Slutsatsen som ändå går att dra är att det måste finnas ett tydligt samband 

annars hade inte Metro varit ett så starkt varumärke som det är. 

Enligt Melewar och Karaosmanoglu (2006) så är den visuella identiteten den enskilt viktigaste delen i 

ett företags identitet. Det blir extra tydligt för profilprodukter eftersom det är det mest konkreta 

profilföretagen tar fasta på för att hitta rätt produkt. Både Högskolan i Skövde och Metros grafiska 

profil definierar vilka färger som får användas och i vilken kombination med logotypen. Oftast går det 

alltid hitta en produkt i rätt färg som passar för logotypen och för det syfte produkten skall uppnå. 

Detta beror dock på hur genomtänkt den grafiska profilen är och hur strikta riktlinjerna är. Finns det 

lite utrymme för kombination av färger kan man till exempel behöva göra en avvägning vad gäller 

prioritering av den grafiska profilen eller syftet med profilprodukten. 

Jämför man Högskolan i Skövdes visuella 

identitet med Metro så finns det några viktiga 

skillnader. Metros logotyp är enkel och tydlig 

och de använder en markant profilfärg 

medan Högskolan i Skövde har en logotyp 

med flera detaljer som i jämförelse är något 

otydligare. Samtidigt har de fem olika 

profilfärger vilket kan göra att igenkänningen 

av varumärket kan försvåras. 

Westscott (2009) nämner profilprodukter 

som ett effektivt sätt att förmedla den 

visuella identiteten och här spelar logotypens 

utformning och profilproduktens tryckyta en viktig roll för vilken typ av profilprodukt man kan välja. 

Risken med en liten tryckyta är att logotypen inte syns tillräckligt bra och då kan 

helhetsuppfattningen av produkten bli fel. Appliceringsytan, alltså själva profilprodukten, måste även 

fungera bra ihop med den visuella identiteten för att förmedla rätt känsla. Högskolan i Skövde 

beaktade detta när de tog fram sin logotyp som enligt Åse Björnberg är enklare att applicera på olika 



 
 

48 
 

profilprodukter. Metro har inte tagit någon hänsyn till profilprodukter i sin grafiska profil men 

logotypen är så pass enkel och fungerar väl på de flesta produkter. 

Westscott (2001) visar i sin modell över sambandet mellan identitet och image och att den visuella 

presentationen av ett företag är en viktig del för identiteten. I Westscotts modell skall företagets 

målsättning återspeglas i den visuella identiteten vilket Metro lyckas bra med genom sin målsättning 

att vara världens största tidning och sin logotyp formad som en glob. Högskolan i Skövde har inte en 

lika tydlig koppling till sin målsättning i sin visuella identitet även om deras profilfärger stärker 

målsättningen om synlighet. Båda Högskolan i Skövde och Metro använder sin logotyp på sina 

profilprodukter vilket Fans studie (2006) visar där hela 80 % av de undersökta företagen föredrog en 

anpassad profilprodukt med företagets logotyp för att stärka varumärket och dess image. Författaren 

kan konstatera att den visuella identiteten är en av de viktigaste delarna i ett företagets identitet 

vilket också stärks av Melewar och Karaosmanoglu studie (2006). 

5.2.3 Marknadskommunikation (Promotion) 

Författaren analyserar här företagets marknadskommunikation och placerar det i tredje steget i 

studiens egen modell för att se vilken betydelse det har för valet av profilprodukter. 

Högskolan i Skövde strävar efter en marknadskommunikation som genomsyras av kvalité i alla 

medier och förmedlar ett korrekt och sammanhängande budskap. Det personliga mötet är en viktig 

kanal för högskolan och här används profilprodukter för att stärka den personliga relationen och den 

övriga marknadskommunikationen och visa på en helhet i varumärket. För att analysera 

marknadskommunikationen enligt studiens egen modell kan författaren konstatera att valet av vilken 

marknadsföringskanal som används spelar mindre roll utan här är det viktigaste att företagets profil 

kommuniceras på ett tydligt och enhetligt sätt.   

Metro använder profilprodukter som ett stöd för att bygga sitt varumärke men det är ofta i 

samarbete med mediapartners inför olika event. Dessa event marknadsförs ofta genom traditionella 

medier som tidningar, TV och radio och profilprodukterna skall komplettera och stärka 

marknadsföringen i dessa medier.  Metro kommunicerar även dagligen sitt varumärke genom sin 

tidning och profilprodukter används oftast vid kundmöten eller kundevent med annonsörer för att 

stärka relationen till varumärket. I Metros fall skiljer det sig lite från Högskolan i Skövde när det gäller 

att analysera marknadskommunikationen i studiens egna modell. Här marknadsförs Metros profil 

ofta ihop med en profil från deras mediapartner vilket gör det viktigt att beakta helheten i budskapet 

inte bara den visuella identiteten utan även vad mediapartnern står för och vilka kärnvärden de har. I 
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valet av profilreklam tillkommer ännu en aspekt att ta hänsyn till då två olika företag med olika 

profiler skall enas om en profilprodukt.  

Både Högskolan i Skövde och Metro använder profilprodukter för att stärka sin 

marknadskommunikation. Detta är enligt Fan (2006) det vanligaste och mest effektiva sätt att 

använda profilreklam. Teorierna visar också att profilreklam skapar starka relationer till mottagaren, 

vilket både Högskolan i Skövde och Metro har nytta av i det personliga mötet med sin mottagare, 

samtidigt skapar profilprodukterna en stark image av företaget vilket bekräftas av Johan Östlind på 

New Promotion vars viktigaste argument till sina kunder är att profilreklamen stärker företagets 

image. Empirin visar att ett företags marknadskommunikation spelar en stor roll för valet av 

profilprodukter och med en strategi för profilreklam som är kopplad till den övriga 

marknadskommunikationen kan man få ut maximal nytta av sina profilprodukter. 

5.3 Image 

Ett företags image är de uppfattningar och känslor som intressenter har om ett företag. Det kan vara 

en intern image hos de anställda eller en extern image hos till exempel kunder. Allt som ett företag 

gör påverkar sin image. 

Högskolan i Skövde är väl medvetna om att studenter och anställda är en viktig målgrupp. Precis som 

Dowling (2001) visar i sina teorier så är de anställda en viktig dimension för företagets image och 

också de som kan påverka den externa imagen hos andra intressenter. För att lyckas med detta krävs 

att man jobbar med den interna imagen och Högskolan i Skövde har ganska nyligen börjat sitt arbete 

med detta och erbjuder bland annat profilprodukter och riktade budskap till studenter och personal. 

Dowling (2001) visar även att organisationens kultur och vision påverkar den interna imagen och här 

ligger Högskolan i Skövde bra till för att utveckla sin interna image med sin utvecklingsplan. 

Förhoppningsvis kan man se synergieffekten av en stark intern och extern image ju längre arbetet 

går, med en stark extern image lockar man till sig bra personal som i sin tur stärker den interna 

imagen (Dowling 2001). 

För Högskolan i Skövde visar den enkätundersökning som gjorts att profilprodukter har varit 

övergripande positivt för imagen. Den visar också att marknadskommunikationen påverkat de flesta 

positiv och att profilreklamen är en viktig del av marknadskommunikationen. Enligt Dowling (2001) 

så är marknadskommunikationen en viktig dimension som både påverkar den interna och externa 

imagen. Med högskolans positiva interna image är det troligt att marknadskommunikationen även 

gett ett lika bra resultat för den externa imagen, vilket inte har undersökts i den här studien. 
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Imagen spelar också en stor roll för valet av profilprodukter eftersom ju mer den skiljer sig från 

identiteten ju mer fel kan det bli. Tittar man bara på identiteten när man väljer profilprodukter och 

mottagaren har en helt annan bild av företaget kan profilreklamen förmedla fel känsla. Det beror 

dock på vilket syfte företaget har, vill man förändra en felaktig image krävs det att profilprodukten 

tar mer hänsyn till identiteten än den befintliga imagen. I enkätundersökningen för Högskolan i 

Skövde framgick det att en snygg design och ett bra användningsområde är de viktigaste 

egenskaperna hos en profilprodukt och de flesta skulle stärka sin bild av Högskolan i Skövde om de 

fick profilprodukter de tyckte om. Denna typ av information är avgörande för valet av profilprodukt. 

Metros image stämmer till 95 % med deras identitet enligt Lillemor Walenius, Marknadschef på 

Metro Göteborg och enligt studiens resultat stämmer Metros image relativt bra ihop med deras 

identitet. De flesta förknippar Metro med en gratis och lättillgänglig tidning vilket också är så som 

Metro vill positionera sig på marknaden. 

Profilprodukterna spelar inte en avgörande roll för Metros image utan det är tidningen som i första 

hand skapar den externa imagen. Detta är enligt Dowling (2001) företagets produkt som påverkar 

imagen mest i Metros fall. Precis som studien nämnt tidigare visa teorin på hur viktig den interna 

imagen är och även Metro arbetar med att stärka den image, framförallt genom kickoffer och 

utbildningar och tävlingar för sina säljare. 

5.4 Profilreklam 

Här analyseras helheten av identiteten och imagen i de undersökta företagen enligt studiens egen 

modell för att se vilken roll det spelar på valet av profilreklam. 

Företagets identitet har en viktig roll i valet av profilprodukt eftersom produktens syfte och 

användningsområde är viktiga för att stärka imagen. Tyvärr finns det inget tydligt sätt att säkerställa 

att företagets kultur och strategi återspeglas i produkterna utan det är upp till inköparen och säljaren 

av profilreklamen att kommunicera på rätt sätt med varandra för att uppnå detta. Empirin visar att 

en god relation dessa parter emellan är det säkraste sättet att uppnå rätt profilprodukt till rätt syfte.  

Det är även viktigt att inköp av profilreklam görs av rätt person på företaget. För att 

profilprodukterna skall passa in i företagets design och marknadskommunikation är det viktigt att en 

marknadsansvarig eller person från marknadsavdelningen är delaktig då de ofta har övergripande 

kunskap inom marknadsföring. Tidigare studier av Fan (2006) visar att 57 % av inköpen görs av 

marknadsansvarig på företagen. Hos både Högskolan i Skövde och Metro stämmer detta väl överrens 

med verkligheten då inköpen i båda fallen görs av personer på marknadsavdelningen. Dock krävs det 

även insikt i företagets strategi och kultur för att tillgodose den aspekten när profilprodukter väljs 
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vilket Högskolan i Skövde har löst genom att låta personer från ledningen vara med. Även Metro 

använder flera personer när nya profilprodukter skall tas fram. 

När det gäller företagets design ligger stor del på hur väl företagets grafiska profil är utformad för att 

hitta rätt profilprodukter och förmedla varumärket. Med en bristfällig grafisk profil eller med för 

strikta riktlinjer finns risken att det inte går att ta fram en profilprodukt som uppfyller det syftet som 

analyserades i företagets strategi och kultur. Här gäller det att hitta en produkt med rätt känsla som 

överresstämmer med företaget, inte bara produktens syfte utan helheten i produkten vad gäller 

färger, tryck och användning. Även om företagets kultur och strategi tydligt visar att det är en penna 

som skall tas fram och att den finns i rätt färg med ett tydligt tryck enligt företagets design så måste 

den vara skön och praktisk att använda. Det är viktigt att beakta helhetskänslan och inte välja första 

bästa produkt som uppfyller kriterierna. Precis som Bartholmé och Melewar (2010) visar i sin studie 

så är helhetsuppfattningen av de fem sinnena viktiga för identiteten. När det gäller profilprodukter är 

det framförallt den fysiska känslan när man håller eller tar i produkten som är viktig att ha i åtanke. 

Företagets marknadskommunikation är en annan viktig del för valet av profilprodukt eftersom 

profilreklamen i de flesta fall skall stärka den övriga marknadskommunikationen. Det är inte bara den 

visuella identiteten som skall gå igen i marknadskommunikationen och profilreklamen utan även 

syftet för att skapa en igenkänning och helhet.  Det handlar ofta om att ta fram profilreklam till olika 

kampanjer men lika gärna som en profilprodukt skall stärka en kampanj så skall den ofta bygga 

varumärket på lång sikt. Även för bassortimentet av profilprodukter är det klokt att tänka igenom hur 

företagets marknadskommunikation ser ut för att säkerställa att det passar in i helheten. 

Företagets image spelar också in i valet av profilreklam. Vad tycker egentligen företagets intressenter 

och vad är det för profilreklam som just denna målgrupp vill ha? Här är det viktigt att säkerställa att 

identiteten och imagen stämmer väl överrens eller att man i alla fall vet vilken image man har för att 

kunna välja rätt profilprodukter. Studiens empiri visar att olika profilreklam gäller för olika 

målgrupper precis som de olika målgrupperna har olika image av företaget. Här gäller det att 

analysera varje målgrupp för sig och ta reda på vad man vill uppnå och vilket syftet är med 

profilreklamen just för denna målgrupp. Detta bekräftas av Dowling (2001) som menar att olika 

intressenter har olika bilder av ett företag och de måste delas in i grupper och behandlas därefter. 

Den etiska aspekten har inte tagits upp i intervjuerna med företagen men enligt tidigare studier av 

Fan (2006) svarar de tillfrågade intervjupersonerna att profilreklam inte kan anses som mutor 

eftersom de oftast är av ett så lågt värde. Även att produkterna är märkta med företagets logotyp 

gör att det inte finns någon tvekan om att de är avsedda för marknadsföring och inte mutor. Andra 

etiska aspekter som könsstereotypa profilprodukter finns såklart eftersom utbudet av profilreklam är 
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såpass brett och i stort sett alla produkter av kvantitet kan vara en profilprodukt. För de undersökta 

företagen används det dock mer generella och klassiska profilprodukter där den enda etiska 

aspekten i så fall skulle vara hur de är tillverkade. Tillverkningen av profilkläder är omdiskuterad då 

textilindustrin är en av de största miljöbovarna samtidigt som arbetsförhållandena inte alltid är 

rättvisa på fabrikerna i Asien där den största delen av produktionen finns. 
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6. Diskussion 
I diskussionen kommer författaren summera analysen och besvara studiens problemformulering. 

Även teoretiska och praktiska implikationer presenteras samt brister i studien. 

Studiens problemformulering är att ta reda på vilken betydelse ett företags identitet och image har 

för valet av profilprodukter. Syftet var att förstå vilken roll appliceringsytan har för att förmedla ett 

företags identitet och hur den påverkar den upplevda imagen. 

För att kunna besvara problemformuleringen på rätt sätt har studien först tittat på hur väl 

undersökningsenheterna stämmer överrens med ett företagsvarumärke. Högskolan i Skövde har en 

tydlig utvecklingsplan som visar på hur de kommer att arbete med hela högskolan som ett 

företagsvarumärke. Även om de inte har nått alla sina mål idag så har denna studie fokuserat på att 

analysera Högskolan i Skövde utefter deras intention att uppfylla denna utvecklingsplan. Här 

stämmer högskolans vision, kultur och image bra ihop för att enligt Hatch och Schultz (2008) vara ett 

starkt företagsvarumärke. Även Metro kan enligt Hatch och Schultz modell anses som ett 

företagsvarumärke även om resultatet i denna studie är något bristfälliga för att säkerställa detta 

framförallt när det gäller Metros image. 

Vidare har studien tittat på Högskolan i Skövde och Metros identitet för att avgöra vilken roll dessa 

spelar för valet av profilprodukter. De två första delarna i identiteten som undersökts är företagets 

strategi och kultur. Fokus har varit att se hur väl profilreklam kan stärka företagsvarumärkets image 

och utifrån det kan studien konstatera att företagets strategi och kultur är avgörande för att uppnå 

detta syfte. De enskilda delarna som vision, målsättning och kärnvärden ger i sig inte tillräckligt med 

information för att välja profilprodukt men ihop ger de en tydlig bild över företaget som underlättar 

valet av profilreklam. Högskolan i Skövde har en tydlig röd tråd genom hela sin strategi och kultur 

vilket underlättar möjligheten att skapa sig en helhetsbild av organisationen. Metro har inte en lika 

tydlig koppling men har istället ett redan starkt varumärke som är enkelt att utgå ifrån när man vill 

välja profilreklam. Utan en tydlig koppling till företagets strategi och kultur kan en profilprodukt 

aldrig kommunicera företagets identitet på rätt sätt. 

Den tredje delen i identiteten studien har tittat på är företagets design, den visuella identiteten och 

hur man applicerar den. Enligt teorierna är denna den viktigaste delen och enligt studiens resultat så 

bekräftas detta men den kan inte användas själv utan att de andra delarna är med om man vill uppnå 

effektiva resultat. Både Högskolan i Skövde och Metro har riktlinjer för sin visuella identitet vilket är 

ett måste för att kommunicera denna del korrekt med profilprodukter. Något som saknas är dock 

tydligare riktlinjer för hur applicering kan ske på olika profilprodukter. Detta är förvisso 
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profilföretagens jobb men för att säkerställa en enhetlig kommunikation borde de vanligaste 

profilprodukter beaktas mer i de grafiska riktlinjerna. 

Den sista delen i identiteten studien har titta på är marknadskommunikationen. För Högskolan i 

Skövde och Metro är profilreklamen en del i denna kommunikation men vilken roll spelar den övriga 

marknadskommunikationen för valet av profilprodukter? Både teorin och resultatet visar att 

profilreklamen skall stärka den övriga marknadskommunikationen vilket betyder att man till stor del 

måste välja profilprodukter som passar ihop med kommunikationen. Resultatet visar att Högskolan i 

Skövde och Metros profilföretag inte gör någon djupare analys av marknadskommunikationen även 

om de gärna tar del av en marknadsplan om det finns. Istället är det en personlig relation och 

diskussion mellan säljare och köpare som leder fram till profilreklamens förhållande till den övriga 

marknadskommunikationen. Här beror det också på om det är ett bassortiment eller en 

kampanjprodukt som skall tas fram. Både Högskolan i Skövde och Metro har ett bassortiment av 

profilprodukter medan de tar också fram mer specifika produkter för olika kampanjer.  

För att sammanfatta de fyra delarna i identiteten kan studien konstatera att för att kunna stärka ett 

företagsvarumärkes image så har alla delar en stor betydelse. Strategi och kultur måste beaktas för 

att profilprodukten skall kunna kommunicera företagets känsla och kärnvärden på rätt sätt. 

Företagets design måste vara tydligt formulerat för att profilprodukternas visuella utseende skall 

stämma överrens med företagets helhet. Företagets marknadskommunikation måste beaktas 

eftersom profilprodukterna skall stärka och skapa en helhet i kommunikationen mot marknaden.  

För att kunna göra en korrekt bedömning av valet av profilprodukter måste även företagens image 

undersökas. Att bara analysera företagets identitet kan vara farligt beroende på vilket syfte man har 

med profilprodukterna. Oavsett om man vill stärka eller förändra sin image måste man veta hur den 

befintliga imagen ser ut. Resultatet visar att för både Högskolan i Skövde och Metro så stämmer 

deras identitet relativt bra ihop med imagen. Det är dock viktigt att ta reda på vad målgruppen tycker 

om profilreklamen och ju mer företagen vet om sin målgrupp ju mer kan de anpassa 

profilprodukterna för att maximera effekten. Även om profilreklamen kommunicerar 

företagsvarumärket på bästa möjliga sätt kan målgruppen ha andra önskemål om hur 

profilprodukterna skall kunna användas eller se ut för att deras uppfattning av företaget skall öka. 

För att sammanfatta studiens diskussion mer generellt så är profilreklamens viktigaste syfte enligt 

både teorier och empiri att stärka ett företags image. Teorierna visar att imagen påverkas av 

företagets identitet och vill företaget stärka sin image med profilprodukter måste de ta hänsyn till sin 

identitet och välja profilprodukter som stämmer överrens med denna. Studien visar på fyra delar i 

identiteten som alla påverkar imagen mer eller mindre. Dessa delar kan relativt enkelt analyseras hos 
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varje företag inför inköp av profilreklam för att ge profilprodukterna maximal effekt. Dock är det 

viktigt att se profilreklamen som ett komplement till övrig marknadskommunikation och andra 

aktiviteter som företaget kan göra för att stärka sin image. Studien belyser bara profilprodukter 

utifrån problemformuleringen och enligt empirin kan författaren se att profilreklamen inte är 

avgörande i företagens marknadsföring. Detta kan bero på att profilreklam inte används så effektivt 

som den skulle kunna enligt denna studies resultat. Skulle däremot företagen lägga mer tid på att 

anpassa sin profilreklam efter sin identitet kanske dess betydelse skulle bli mycket tydligare. 

6.1 Teoretiska och praktiska implikationer 

Den teoretiska implikationen av studiens resultat är att appliceringsytan av ett företags identitet är 

oerhört viktig och måste spegla identiteten för att skapa en helhet i företagets varumärke. Allting 

måste hänga ihop och ha en logisk koppling till företaget. Inga marknadsföringsbeslut borde tas utan 

att man tänker igenom de fyra delarna i identiteten som studien lyfter fram. Oavsett om företaget 

skall investera i en bil eller i pennor så måste dessa stämma överrens med företagets identitet för att 

kunna förmedla företagets varumärke och stärka dess image på bästa sätt. 

Den praktiska implikationen av studiens resultat är att utifrån företagets identitet och image kunna 

analysera ett företag och välja rätt profilprodukter. Här utgår författaren ifrån den egna 

analysmodellen i teorikapitlet och presenterar en guide uppdelad på modellens olika steg och ger 

även råd till de båda undersökningsföretagen. Denna guide kan användas för de som vill välja 

profilprodukter till sitt företagsvarumärke med syftet att stärka dess image. 

6.1.1 Företagets strategi och kultur 

Först måste man ta reda på företagets vision, deras kärnvärden och de övergripande målen. Därefter 

gäller det att se på vilket sätt företaget skall uppnå sina mål och sin vision och hur de skall 

positionera och differentiera sig på marknaden. Detta finns ofta definierat i företags affärsplan. 

Högskolan i Skövde har en tydlig plan för sin strategi och kultur medan deras utmaning ligger i att 

implementera denna plan i organisationen. Det är först när de lyckas ändra beteendet hos alla 

inblandade som strategin och kulturen kan lyfta Högskolan i Skövde och de kan nå sina mål och sin 

vision. När det gäller profilreklam skulle Högskolan i Skövde ha stor fördel av att skriva ned riktlinjer 

för valet av profilprodukter där man definierar vilka delar i kulturen och strategin som skall prägla 

produkterna och som man beaktar vid varje större inköp. 

Metro som är ett multinationellt företag kan med fördel ta fram riktlinjer både nationellt men även 

internationellt för hur profilreklam skall tas fram. Deras värdeord är bra och tydliga utgångspunkter 

när det gäller att välja profilprodukter som skall representera företaget. Den viktigaste utmaningen 
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är att välja rätt produkter i samarbetet med sina mediapartners där företagens strategi och kultur 

kan skilja sig åt. Här bör utgångspunkten vara den aktuella kampanjen men att man beaktar 

företagens enskilda strategi och kultur så mycket man kan. 

6.1.2 Företagets design 

Här gäller det att ta reda på vilka riktlinjer som finns när det gäller företagets visuella identitet. För 

att kunna välja rätt profilprodukt måste företaget ha någon form av logotyp som produkten skall 

märkas med och en eller flera färger som skall användas. Detta finns ofta samlat i företagets grafiska 

profil. 

Både Högskolan i Skövde och Metro har tydliga grafiska profiler att utgå ifrån. De båda kan dock ha 

nytta av att definiera de vanligaste profilprodukterna som pennor, tröjor med mera i sina profiler för 

att säkerställa att dessa alltid tas fram på rätt sätt. De kan båda med fördel även dokumentera vilket 

bassortiment av profilreklam de skall jobba med vilket skulle underlätta för framtiden. Vad gäller 

företagens logotyp och profilfärger är Metro betydligt tydligare än Högskolan i Skövde vilket 

högskolan kan beakta i sin expansion även om deras uppdrag och målsättning skiljer sig åt en hel del. 

6.1.3 Företagets marknadskommunikation 

För att skapa en helhet i det budskap som kommuniceras mot marknaden krävs att företagets övriga 

marknadskommunikation analyseras så att profilreklamen passar in. Vilka kanaler används och hur 

ser budskapen ut i dessa kanaler samt hur skall profilreklamen kunna stärka denna kommunikation. 

Denna information finns ofta samlat i företagets marknadsplan. 

För Högskolan i Skövde är det personliga mötet på mässor ett viktigt tillfälle att använda profilreklam 

på ett effektivt sätt. Profilprodukterna skall här vara användbara för mottagaren och samtidigt stärka 

imagen på bästa sätt genom exponering av varumärket. För att profilreklamen skall bli effektiv är det 

viktigt att det finns en tydlig koppling till den övriga marknadskommunikationen så att produkten 

skapar en igenkänning för mottagaren. 

För Metro är det just i samarbetet med sina mediapartners som marknadskommunikationen spelar 

en stor roll för profilreklamen. Det personliga mötet är förutom tidningen i sig ett av Metros sätt att 

kommunicera med marknaden och med profilprodukter som stärker både Metro och sin 

mediapartners image är det här viktigt att välja rätt produkter som tar hänsyn till alla aspekter. Här 

kan Metro med fördel skriva in profilreklam som en del i marknadsplanen och mer konkret definiera 

hur man skall jobba med profilprodukter för sin egen del och ihop med sina samarbetspartners. 
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6.1.4 Företagets image 

För att säkerställa att profilreklamen får maximal effekt är det alltid bra att stämma av så företagets 

identitet och image inte skiljer sig för mycket. Detta kan göras genom en marknadsundersökning av 

de målgrupper man är intresserad av att nå. I de syften där profilreklamen skall förmedla en ny eller 

ändra en gammal image kan det också vara bra att känna till vilken image företaget har för att på 

bästa sätt kunna implementera den nya imagen. 

För Högskolan i Skövde är det viktigt att veta sin nuvarande image för att med utvecklingsplanen 

uppnå den image man vill ha. Högskolan har undersökt sin image generellt men kan mer i detalj ta 

reda på målgruppens syn på profilreklam och vilka faktorer de uppskattar för att kunna stärka 

imagen ytterligare. Detsamma gäller för Metro även om deras image stämmer väl överrens med sin 

identitet så kan kunskapen om mottagarens uppfattning om profilreklam hjälpa till att göra den mer 

effektiv. 

6.2 Brister i studien 

Den främsta bristen i studien är att antalet företag som undersökts är för få för att säkerställa att 

resultatet med säkerhet kan appliceras på andra företag på ett positivt sätt. Med fler företag från 

olika branscher och i olika storlekar hade studien fått ett bredare resultat och den praktiska 

implikationen hade fått mer belägg. Även valet att bara titta på fyra delar i företagets identitet kan 

ses som en brist för den teoretiska implikationen eftersom andra appliceringsytor än profilreklam kan 

ha stor påverkan av övriga delar i ett företags identitet.  

En mindre brist i studien är att säkerställa att intervjupersonerna har förstått och kunnat svar på de 

frågor som författaren har försökt få svar på. Eftersom ämnet är så pass komplext har det varit en 

utmaning att översätta teoretiska frågor till frågor av mer praktiska karaktär. Även kunskapen hos 

intervjupersonerna om identitet och image kan vara en brist eftersom det krävs en viss förståelse för 

teorin för att göra en praktisk koppling. 

Svaren från Metro vad gäller deras strategi och kultur är begränsade på grund av att bolaget är 

börsnoterat. Här finns garanterat tydliga och väl utvecklade strategier för hur företaget skall lyckas 

men dessa är dessvärre hemliga. En helt rättvis jämförelse mellan Högskolan i Skövde och Metro vad 

gäller strategi och kultur kan därför inte göras i den utsträckning som författaren hade velat. Även 

avsaknaden av respondenter för enkätundersökningen av Metros image kan ses som en brist då 

dessa data hade stärkt studien och gett en bättre bild av Metros image i förhållande till 

profilprodukter. 
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7. Slutsats och vidare forskning 

Ett företags identitet kan appliceras på många olika områden för att förmedla en image och studien 

har undersökt hur appliceringsområdet profilreklam kan användas för att förmedla ett företags 

varumärke och hur ett företags identitet och image påverkar valet av profilreklam. Nedan 

sammanfattas svaret på studiens problemformulering om vilken roll ett företags identitet och image 

spelar på valet av profilreklam.  

Resultatet visar hur de fyra delarna i företagets identitet är viktiga för hur väl en profilprodukt kan 

förmedla företagets identitet på rätt sätt. Dessa fyra delar i identiteten är företagets strategi, kultur, 

design och marknadskommunikation. Ingen av dessa delar kan utelämnas om man vill uppnå 

maximal effekt med sin profilprodukt men de olika delarna har olika roller. Designen eller den 

visuella identiteten spelar en roll rent konkret för hur profilprodukten och den tryckta logotypen skall 

se ut medan företagets strategi och kultur spelar en mer abstrakt roll där profilprodukten skall spegla 

företaget och dess värderingar. Marknadskommunikationen skall stöttas av profilreklamen vilket 

oftast betyder ett enhetligt utseende enligt den visuella identiteten men även att det finns ett 

samband mellan profilreklamen och den kanal som används. Är det till exempel ett personligt möte 

är det viktigt att profilprodukten har en funktion som mottagaren direkt kan ha nytta av. Företagets 

image påverkar också valet av profilreklam men den spelar inte lika stor roll som företagets identitet. 

Här handlar det mer om att veta vilken image man har och vilken image man vill uppnå för att kunna 

förmedla sin identitet på rätt sätt. Profilreklam kan bli en oerhört effektiv marknadsföringskanal om 

valet av profilprodukt beaktar alla delar i identitet och man samtidigt är medveten om företagets 

image. 

En profilprodukt vars syfte stämmer överrens med företagets syfte och kommunicerar samma värden 

som företaget får genast en djupare mening och uppskattas mer av mottagaren. Att profilprodukten 

speglar företagets visuella identitet är mer eller mindre en självklarhet och när profilprodukten även 

ligger i linje med företagets övriga marknadskommunikation skapas den helhet som gör 

profilreklamen så effektiv.  

Alltför ofta investeras stora summor i känslolös profilreklam som på sin höjd uppfyller företagets 

visuella identitet. Genom att köparen av profilreklam och deras profilföretag har ett bra samarbete 

och en nära relation och samtidigt beaktar alla fyra delarna i identiteten kan de lyckas ta fram en 

profilprodukt som blir en budbärare fylld av känsla och som skapar en unik koppling till företaget och 

stärker deras image.  
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7.1 Vidare forskning 

Att profilreklam kan vara en effektiv marknadsföringskanal kan studien konstatera men frågan är hur 

bra profilprodukterna i sig är på att stärka ett företags image och hur mycket som spelar in i själva 

överlämnandet av produkten och i vilken situation? Detta kan med fördel studeras djupare.  Det 

hade även varit intressant att mer konkret studera hur profilreklamen kan stärka företagets övriga 

marknadskommunikation? Studiens resultat visar på att de fyra delarna i ett företags identitet spelar 

in på valet av profilreklam men det hade varit intressant att studera dessa fyra områden djupare och 

använda flera och mer varierande undersökningsenheter för att kunna se om någon del spelade en 

större roll. Det hade även varit intressant att göra en kvantitativ studie av profilföretagen i Sverige 

för att se om och hur de arbetar med att analysera sina kunder när de tar fram profilreklam. 
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Appendix 1 – Individuella reflektioner 
Här presenteras författarens egna reflektioner av arbetet. 

När arbetet med studien inleddes fanns inga djupare kunskaper inom området identitet och image 

utan det mesta grundade sig i mitt intresse för affärsutveckling. Jag har länge reflekterat över 

identitet och image på individnivå och valde nu att fördjupa mig inom dessa områden på 

företagsnivå. För att koppla studien till något mer konkret som jag kunde ha nytta av i mitt arbete 

valde jag att titta på identitet och image i förhållande till profilreklam. Branschen profilreklam är 

något jag arbetat inom i över tre år men inte mot slutkonsument, så det var naturligt att fokusera 

studien mot förhållandet mellan köparen av profilreklam och profilföretaget för att jag själv skulle få 

en större inblick i denna process.  

Jag hade i början av arbetet en uppfattning om hur denna process gick till men ville undersöka den 

djupare och få fram ett resultat som skulle kunna ligga till grund för hur man valde profilreklam 

baserat på ett företags identitet och image. Samtidigt ville jag lära mig mer om vad ett företags 

identitet egentligen var och detta var nog den största lärdomen jag fått av studien. Alla de modeller 

och teorier kring företags identitet har gett mig en förståelse för hur olika företag kan se så olika ut 

och hur deras identitet påverkas av alla dessa dimensioner. Jag har fått lärdom om vilka områden 

man kan utveckla som företagsledare för att styra sitt företag och hur detta i sin tur påverkar imagen. 

Jag har även utvecklat kunskap kring vad som påverkar imagen och hur olika grupper av intressenter 

har olika uppfattning av ett företag. Sista men inte minst har jag förstått hur komplext ett företags 

identitet och image är men att det ändå finns en ganska tydlig koppling mellan teori och praktik som 

jag kunnat se tack vare min erfarenhet från arbetslivet. 

Under arbetet med att söka efter vetenskapliga artiklar har jag även utvecklat kunskaper om hur man 

hittar artiklar med hjälp av olika databaser och sökord. Även att läsa och förstå vetenskapliga artiklar 

har varit en lärdom som absolut inte var självklar innan arbetet började. Även att tänka kritiskt och 

att hitta belägg i artiklarna för min studie och varför det skulle vara intressant att undersöka mitt 

problemområde är något jag lärt mig. 

Efter att inledning och problemformulering var definerad och klar gick arbetet vidare med att skriva 

ner metoden hur studien skulle genomföras. Här hade jag viss kunskap sedan tidigare men fick 

mycket ny lärdom om olika undersökningsmetoder och hur man definierade arbetets kvalité. Jag 

hade från början tanken att utnyttja mina kontakter inom profilbranschen vilket jag gjorde, men 

fokus kom att hamna mer på de undersökta företagen och deras identitet och image. Valet att även 

ta in mottagarens bild av det hela gav studien en extra dimension som kändes naturlig och utan 
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denna hade resultatet inte blivit lika trovärdigt. Bara att utforma en enkät till skillnad från 

intervjufrågor gav en inblick i hur en kvantitativ studie fungerade vilket jag inte hade så mycket 

kunskap av sedan tidigare. När det gällde teorin hade jag länge funderat i teoretiska banor kring hur 

företag profilerar och marknadsför sig och dessa tankar kom att ihop med teorier om företags 

identitet och image bilda min egen modell som låg till grund för analysen. Att få utveckla mina egna 

teorier och applicera nya teorier kring identitet och image har gett mig en bekräftelse på att mitt 

teoretiska tänkande är rätt och har utvecklats ännu mer. 

Arbetet gick vidare och intervjuerna med de olika företagen genomfördes och lärdomen här var att 

många inte tänkte i banor av identitet och image så som teorierna bakom studien visade. Här gällde 

det att översätta teori till praktiska termer och ställa rätt frågor till intervjupersonerna så de förstod 

och kunde svara på ett korrekt sätt. Detta kan vara en brist då vissa frågor var för svåra att omvandla 

till praktiken eller att intervjupersonerna helt enkelt inte förstod eller hade den kunskapen att 

besvara frågorna. Här fanns det mer kunskap för mig att lära om hur man utformar intervjufrågor på 

bästa sätt eller förberedde intervjupersonerna inför intervjuerna. Dock fick jag mycket ny kunskap 

om hur profilföretagen arbetar med sina kunder och hur viktig dessa relationer är. Det har gett mig 

en ny bild av branschen där samarbetet mellan köpare och säljare är A och O, samtidigt som jag har 

fått ny insikt om hur viktigt relationer är rent generellt i affärssammanhang. 

Analysprocessen var enligt mig den svåraste eftersom jag inte hade några tydliga teorier att direkt 

analysera empirin med utan bara min egen modell. Här analyserade helt enkelt empirin under varje 

del i den egna analysmodellen för att utvärderas och komma fram till ett resultat. Resultatet kunde 

relativt tydligt berätta att alla delar i identiteten spelade roll på olika sätt. Jag blev osäker till hur bra 

resultatets trovärdighet egentligen var då mängden information kändes övermäktig och något 

okontrollerad. Efter att ha strukturerat upp informationen blev det tydligare och med den empirin 

som fanns så kändes studien ändå logisk. Lärdomen från analysprocessen är att med mindre empiri 

hade det varit enklare att analysera datan men det hade krävt större kvalité. Jag har fått mer insikt i 

att vara noggrann i utformningen av intervjufrågorna och ha en tydligare struktur för att underlätta 

analysarbetet. 

För att sammanfatta arbetet med studien så har det varit som att lära sig ett nytt ämne helt från 

grunden. Jag har nu en djupare förståelse för företags identitet och image och inte allra minst företag 

som varumärke. För mig har nivån på studien legat på en lagom svårighetsnivå dock är jag osäker på 

hur tydligt jag lyckats förmedla detta ganska komplexa ämne genom min rapport. Jag valde en 

kvalitativ ansats just för att ämnet är mer komplext men också för att jag själv föredrar denna typ av 

resonemang istället för mer konkreta resultat som till exempel en kvantitativ studie ger. Arbete har 
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även gett mig ytterligare kunskaper om hur man skriver en vetenskaplig uppsats och om olika 

förhållningssätt och perspektiv på undersökningen och resultatet. 

Jag såg det lite som en nackdel att efter tre år i arbetslivet komma tillbaka till studier och försöka 

skriva en kandidatuppsats. Min praktiska koppling var så mycket större än min teoretiska och jag har 

haft problem att knyta an till det vetenskapliga och även kunna formulera uppsatsen på ett korrekt 

sätt. Dock anser jag att min koppling till arbetslivet gett mig fördelar på andra sätt genom bra 

kontakter och en större förståelse för hur teorin används i praktiken. 
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Appendix 2 – Intervjunderlag inköpare av profilreklam 
 

Present- och profilreklam 

Vilken typ av profilreklam är det ni i huvudsak använder? 

Hur ser ert arbete ut när det gäller profilreklam? Hur bestämmer ni vilka profilprodukter ni skall 

använda och vem bestämmer vad? 

Hur stor del av er marknadsföring består profilreklam? 

Vilka är era främsta målgrupper med profilreklamen och använder ni olika profilprodukter till olika 

målgrupper? 

Hur når ni ut med profilreklamen till era målgrupper? Hur och var får mottagaren själva produkten? 

Vad är det främsta syftet med er profilreklam och uppnår ni detta syfte? 

Har ni gjort någon undersökning för att mäta resultatet av profilreklamen? 

Vilken roll spelar er identitet och image i valet av profilreklam och varför? 

Hur stor roll tror du profilreklam har i den totala påverkan av er image? 

Hur viktig är övrig marknadskommunikation för användningen av profilreklam? 

Grafisk identitet 

Hur har arbetet med er grafiska identitet och profil sett ut? Hur ofta har den ändrats och varför? 

Hur gick det till när den nuvarande grafiska profilen togs fram? Vad är bakgrunden och vilka var 

delaktiga? 

Togs det någon hänsyn till profilreklam och olika profilprodukter när den grafiska profilen togs fram? 

Anpassades profilen till profilprodukter? 

Har ni stött på problem att anpassa den grafiska identiteten till olika appliceringsområden? 

Hur viktig anser du den grafiska identiteten vara i jämförelse med er strategi och kultur när det gäller 

att förmedla er image? 

Har ni gjort någon undersökning för att mäta den visuella identitetens effekt?  

Varumärke 

Hur ser arbete ut med ert företag som varumärke? Hur länge har ni arbetet aktivt med varumärket? 

Använder ni ert företag som ett varumärke för hela organisationen, så kallat ”corporate branding”? 

Vilken strategi och syfte har ni med ert varumärkesarbete? 
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Vilka kanaler använder ni för att nå ut med varumärket? 

Marknadskommunikation 

Hur ser arbetet ut när det gäller er marknadskommunikation? Vilka är delaktiga och vilka 

bestämmer? 

Hur ser er marknad och målgrupp ut? Består den av flera olika målgrupper och vilka i så fall? 

Vilka kanaler används i huvudsak för att kommunicera med de olika målgrupperna? 

Identitet och image 

Hur ser arbetat med er identitet och image ut? Arbetar ni bara med att förbättra er image eller har ni 

ett identitet- och varumärkestänk i hela organisationen när ni arbetet med er strategi, kultur och 

beteende? 

Anser du att er image stämmer bra överrens med er identitet och i så fall varför? 

Arbetar ni även för att stärka er image internt hos era anställda och hur ser det arbetet ut? 

Vad är eran vision, mål och värderingar? Hur ser detta arbetet ut och hur mycket varumärkestänk 

finns här? 

Hur ser er positionering- och differentieringsstrategi ut? 
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Appendix 3 – Intervjuunderlag profilföretag 
 

Vilken typ av kunder har ni i första hand? Företag, organisationer etc? 

Hur ser flödet ut vid en beställning, hur mycket bestämmer kunden om vilka profilprodukter som 

skall väljas? 

Vad är det som i första hand avgör vilken typ av profilprodukter ni väljer till en kund? 

Undersöker ni era kunders strategi, hur de vill differentiera och positionera sig, innan ni tar fram 

profilprodukter?  

Undersöker ni era kunders vision, mål och kärnvärden innan ni tar fram profilprodukter?  

Tar ni hänsyn till kundens övriga marknadskommunikation när ni väljer profilprodukter? Och hur 

viktig anser du denna kommunikation i förhållande till profilprodukterna är för helheten av 

budskapet? 

Vilken roll spelar kundens grafiska identitet för valet av profilprodukter?  

Påverkar möjligheten att applicera den grafiska identiteten på valet av profilprodukt? 

Hur bra är profilprodukter för att förmedla ett företags identitet till sina intressenter? 

Kan olika profilprodukter förmedla ett företags budskap på olika sätt? 

Vilka är de vanligaste profilprodukterna ni säljer? 

Vad är era kunders främsta syfte med att investera i profilprodukter? 

Vilka är dina främsta argument för att sälja in profilprodukter till era kunder? 

Använder ni olika profilprodukter för att nå olika grupper av intressenter till era kunder? 

Hur viktiga anser du profilprodukter vara för att stärka ett företags image i förhållande till andra 

marknadsåtgärder? 
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Appendix 4 – Enkätunderlag 
 

1. Kön? 

 Man, Kvinna 

2. Har du köpt eller fått någon produkt märkt med Högskolan i Skövdes logotyp? (profilprodukt) 

 Ja, Nej 

3. Om JA, minns du vilken typ av produkt det var? 

4. Om JA, på en skala 1-5 hur påverkade profilprodukten din inställning till Högskolan i Skövde? 

 5 (väldigt positivt), 4 (positivt), 3 (inget alls), 2 (negativt), 1 (väldigt negativt) 

5. På en skala 1-5 hur viktigt anser du det vara att Högskolan i Skövde använder profilprodukter i sin 

marknadsföring? 

 5 (väldigt viktigt), 4, 3, 2, 1 (inte alls viktigt) 

6. Vilken anser du vara den viktigaste egenskapen hos en profilprodukt från Högskolan i Skövde? 

 Bra kvalité, Snygg design, Bra användningsområde, Vet ej, Annan 

7.Om Annan, vilken egenskap? 

8. På en skala 1-5 hur väl har profilprodukter stärkt din image av Högskolan i Skövde? 

 5 (väldigt mycket), 4, 3, 2, 1 (inget alls) 

9. Skulle din uppfattning om Högskolan i Skövde stärkas om det fanns profilprodukter du tyckte om? 

 Ja, Nej, Vet ej 

10. På en skala 1-5 hur har Högskolan i Skövdes reklam och marknadsföring påverkat din uppfattning 

om Högskolan i Skövde som varumärke? 

 5 (väldigt positivt), 4 (positivt), 3 (inget alls), 2 (negativt), 1 (väldigt negativt) 

11. På en skala 1-5 vilken är din uppfattning om Högskolan i Skövde som helhet? 

 5 (riktigt bra), 4, 3, 2, 1 (väldigt dålig) 

12 Vad är det första du tänker på när du hör Högskolan i Skövde? 


