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Förord 
 
Författarna vill tacka Röda Korsets krets i Vänersborg, utan dem hade inspirationen och 
frågeställningen för detta ämne aldrig uppenbarat sig. Stor tacksamhet och uppmärksamhet 
riktas även till uppsatsens respondenter: Marianne Barrljung, Andrea Hormazabali och Lotta 
Kökeritz för information som varit ytterst värdefull för denna uppsats resultat. Författarna vill 
också passa på att tacka sina klasskamrater som alltid har kunnat svara på frågor vid stressiga 
tillfällen i Borås Högskolas bibliotek. 
 
Författarna vill också framför allt tacka sin handledare Susanne Edström för ett fantastiskt 
stöd under detta arbete med konstruktiv feedback och för att alltid ha sett potential i de 
visioner som presenterats.  
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Louice Carlsson och Gustav Kibe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Sammanfattning 
 
Många välgörenhetsorganisationer har idag second hand-butiker knutna till sin verksamhet 
som ett sätt att omvandla gåvor till likvida medel som doneras till välgörande ändamål. Detta 
innebär att organisationerna måste arbeta aktivt med sin varumärkesidentitet för att kunna 
särskilja sig från andra aktörer på marknaden. Författarna till denna uppsats har försökt 
klargöra varumärkesidentiteten hos Röda Korsets mötesplats Kupan som bedriver försäljning 
av second hand. Inom teorier och tidigare forskning betonar man vikten av att 
varumärkesinnehavare måste veta vad som kännetecknar deras varumärke och vad det skall 
förmedla, annars finns risken att konsumenterna får svårt att bilda en tydlig uppfattning utav 
varumärket. Det önskade scenariot är att varumärkesinnehavaren och konsumentmarknaden 
skall uppfatta varumärket likadant. 
 
Röda Korset är en mångsidig organisation med många olika verksamheter knutna till sig, 
varav second hand-verksamheten utgör en av dessa. Mötesplats Kupan har många olika 
syften, dels skall rörelsen kunna gestalta det konkreta över vad Röda Korset innebär och vara 
en kommunikationskanal och upplysa om organisationens internationella uppdrag att ingen 
lämnas ensam vid en katastrof. Mötesplats Kupan har också en funktion av att vara en fysisk 
mötesplats och bedriva second hand-verksamhet som ett verktyg för organisationens 
insamling.  
 
Idag spretar verksamheten åt alla olika håll inom Sverige och kretsarna sköter sina 
mötesplatser på olika sätt då det inte finns några konkreta eller tydliga direktiv från Röda 
Korset centralt om hur verksamheten skall skötas. Detta innebär att även om rörelsen har en 
stark identitet lokalt sett skiljer sig dem sinsemellan och kan riskera att avvika från det som 
Röda Korset önskar förmedla. 
 
Myrorna däremot är en butikskedja av second hand med ett helhetskoncept som är märkbart i 
alla butiker med bland annat ett identiskt skyltmaterial. Myrorna skänker sitt överskott till 
Frälsningsarmén som är en organisation jämte Myrorna och de har utöver detta inget konkret 
samarbete. Detta underlättar för Myrorna att inta en tydlig position i kundernas medvetande 
som varumärke, men de riskerar att inte förstå huruvida Myrorna arbetar för välgörenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Second hand, välgörenhetsorganisation, katastrofhjälp, varumärkesidentitet, 
varumärkesimage 
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1. Introduktion 
___________________________________________________________________ 
 

Inledningskapitlet är till för att ge läsaren en introduktion i det valda ämnet och för att skapa 
en förståelse för varför författarna anser att ämnet är aktuellt idag. Detta stycke omfattar 
även syfte, avgränsningar, företagspresentation och nyckelbegrepp. 
___________________________________________________________________ 
 
Författarna av denna uppsats har under våren 2013 frivilligt arbetat för Röda Korset i 
Vänersborg med att utforma en ny butikslayout för verksamhetens second hand-butik. 
Intresset för uppsatsens innehåll uppstod efter att ha läst ett uttalande om Röda Korset som 
symbol och varumärke. I boken Identitet: om varumärken, tecknen och symboler av 
författarna Lena Holger och Ingalill Holmberg framgick det att Röda Korset inte är ett 
varumärke, utan en internationell skyddssymbol för att skydda liv. Detta sådde ett frö för en 
fundering kring huruvida Röda Korset är ett varumärke eller inte och var gränsen för en sådan 
definition går. 
 

1.1 Bakgrund 
Det råder ett väldigt brett begreppsspektrum över hur ett varumärke kan definieras. Det 
förklaras bland annat att ett varumärke är ett namn eller en symbol som gör det möjligt att 
särskilja ett företag ifrån andra. Ett varumärke har många funktioner och fungerar främst som 
en informationsbärare för konsumenten. För företag är det viktigt att bli associerade på ett sätt 
som går i hand med det som de vill förmedla externt och internt. Att företag och deras 
målgrupp har en gemensam bild och uppfattning av dess varumärkesimage är betydelsefullt 
för att kunna vinna konkurrensfördelar. (Gezelius & Wildenstam 2011, ss 151-153). 
 
Det är viktigt att företag arbetar aktivt med sin identitet och styr utvecklingen över vad de vill 
förmedla och till vilken målgrupp. Detta för att skapa en tydlig identitet för konsumenterna 
som närmar sig det de har en positiv bild av och undviker motsatsen. Med en tydlig 
varumärkesidentitet blir det lättare för konsumenterna att få rätt uppfattning utav företaget. 
Konsumenter bygger upp förväntningar på företag utifrån tidigare erfarenheter, muntlig och 
skriftlig information samt genom word-of-mouth. Intrycket av en butiks sortiment och 
personal är också en typ av information som sedan omvandlas till förväntningar. (Hernant & 
Boström 2010, ss 90-105). 
 
Intresset för att handla på second hand har ökat märkvärt bland konsumenter där utbudet 
också har expanderat för att anpassas till den växande efterfrågan och idag går det att handla 
begagnat genom många olika försäljningskanaler. Det finns bland annat internetauktioner, 
privata butiker men även många välgörenhetsorganisationer som bedriver en second hand-
verksamhet knuten till organisationen.  
 
Second hand är en försäljningskanal med ett ständigt varierat och spännande sortiment som 
erbjuder unika ting. Denis Guiot och Dominique Roux har försökt att ta reda på av vilka 
anledningar kunder handlar second hand. Reducerade priser har tidigare varit den utmärkande 
orsaken till kunders attraktion av second hand men studien presenterar ett flertal motiv som är 
aktuella idag. Förutom den ekonomiska fördelen och det unika utbudet handlar många kunder 
begagnat för att värna om miljön och uppmuntra till återanvändning. Deras studie visar även 
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att flera är kritiska mot dagens materialistiska samhälle och dess masskonsumtion och ser 
second hand som en möjlighet till att undvika denna vräkighet. (Guit & Roux 2010). 
Förut var det vanligt att välgörenhetsorganisationer skänkte kläder till behövande länder, men 
idag råder det ingen konkret efterfrågan på detta. Donationerna är på många olika sätt 
ineffektiva då det tar lång tid, kostar pengar samt att de plagg som skänks inte alltid 
överensstämmer med den kultur och tradition som finns i andra länder. Ett mycket mer 
effektivt sätt är att istället sälja kläderna på plats genom second hand. På det viset omvandlas 
gåvorna till likvida medel som organisationen istället kan skicka till länder i behov av 
ekonomiskt stöd och katastrofhjälp som bland annat Röda Korset gör. (Röda Korset 2013) 
 
Konsumenter har många olika aktörer att välja mellan när de skall handla second hand. Detta 
gör att organisationer som tillämpar second hand-försäljning för att donera överskottet till 
välgörande ändamål riskerar att bli osynliga. För att undvika detta krävs en tydlig identitet och 
marknadskommunikation där den fysiska butiken får en betydande roll. Second hand-butiken 
med dess personal är ett viktigt medel för att förmedla organisationens huvudsakliga syfte och 
göra konsumenterna medvetna om anledningen till dess existens.  

1. 2 Problemdiskussion 
Huruvida en välgörenhetsorganisation kan ses som ett varumärke eller inte är en intressant 
fråga att ställa sig och går att se på ur olika synvinklar och perspektiv. Organisationer som 
arbetar för välgörande ändamål är opartiska och arbetar för det humanitära med en förenad 
vision om en bättre värld. Många utav dessa organisationer bedriver inom Sverige second 
hand-verksamhet som ett verktyg för få in pengar som sedan i sin tur kan doneras till 
behövande länder som katastrofstöd. Detta kräver att organisationerna är tydliga i sin 
kommunikation utåt om sin identitet för att till exempel särskilja sig ifrån andra aktörer. 
Second hand-butikerna ställs i sin tur inför högre krav om att positionera sig och bör teoretiskt 
sett ses som ett varumärke. På konsumentmarknaden kan välgörenhetsorganisationer därför 
komma att ses som konkurrenter, trots en gemensam strävan för neutralitet.  
 
Philippa Hankinsson har gjort en studie om varumärkesorientering inom 
välgörenhetsorganisationer som visar att ledare inom välgörenhetsorganisationer betraktar 
sina organisationer som varumärken. Hennes studie tar upp att second hand-butiker knutna till 
organisationerna fungerar som ansiktet utåt och är ett sätt att förmedla verksamhetens 
budskap för att nå ut till en bredare målgrupp. Den unika kombinationen av organisationens 
syfte och dess emotionella värde bidrar till att göra varumärket personligt och är det 
effektivaste tillvägagångssättet för att särskilja sig. (Hankinsson 2000).  
 
Organisationens second hand-butik agerar som informationsbärare samtidigt som deras 
huvudsakliga syfte är att driva in likvida medel. Risken är att många organisationer inte ser 
den potential och egenskap en butik innehar i att kommunicera och förmedla budskap. Med 
den ökade efterfrågan av second hand har utbudet också växt och idag erbjuds många olika 
typer av second hand-butiker. Det finns en risk för välgörenhetsorganisationer, att om de inte 
sköter sin second hand-verksamhet kan kunder komma att föredra butiker med tydligare och 
attraktivare koncept med en mer kreativ miljö. 
 
William K. Darley och Jeen-Su Lim har undersökt konsumenters inställning till second hand-
butiker. Deras undersökning visar att sannolikheten att en kund handlar på second hand är 
större om kunden har en positiv inställning till denna försäljningskanal. Personal och ledare 
inom butiken måste därför öka den positiva attityden genom att till exempel skapa enkla och 
attraktiva budskap i sin kommunikation samt en mer inspirerande butiksmiljö. En positiv 
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köpupplevelse i en second hand-butik medför att kunden får en mer positiv inställning till 
second hand i allmänhet. (Darley & Lim 1999). 
 
Det här skapar en utmaning för de ideella organisationerna om att förmedla sitt budskap 
samtidigt som de skall erbjuda en attraktiv butiksmiljö för second hand-butikerna som 
intresserar kunden. Det är en stor utmaning och ännu kanske inte en ekvation som går ihop. 
Dessutom har många välgörenhetsorganisationer många olika typer av verksamheter och 
insamlingar knutna till sig, något som kan bidra till att det blir svårt för konsumenten att 
uppfatta organisationens budskap och förstå dess identitet. 

1. 3 Problemformulering 
 
Rapporten kommer att behandla följande huvudfråga: 
 

• Vad vill Röda Korset kommunicera ut till konsumenterna med sina second hand-
butiker? 
 

Dessutom kommer dessa delfrågor att tas upp för att besvara huvudfrågan: 
 

• Hur arbetar välgörenhetsorganisationer med sina second hand-butiker idag? 
• Kan Röda Korsets second hand-verksamhet bli tydligare med att förmedla sitt 

budskap? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vad Röda Korset vill att organisationens second 
hand-butiker skall kommunicera till konsumenterna. 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att ske i samverkan med Röda Korsets second hand-verksamhet, 
mötesplats Kupan, i Vänersborg. Det kommer även att göras en undersökning av hur 
organisationen Myrorna jobbar med kommunikation inom sin second hand-verksamhet för att 
göra en jämförelse med Röda Korset. Anledningen till varför författarna valt organisationen 
Myrorna är att dem jobbar med second hand på ett tydligt sätt och på grund av tidsbrist hinner 
inte fler olika organisationer uppmärksammas. Uppsatsen kommer heller inte att belysa 
konsumenternas synvinkel på det valda ämnet på grund av tidsbrist. 

1.6 Företagspresentation 
1.6.1 Röda Korset 
Historien om Röda Korset började för 150 år sedan med Henry Dunant, en affärsman från 
Schweiz, som bevittnade ett av dåtidens värsta fältslag, slaget vid Solferino. När striden var 
slut var kaoset ett faktum och överallt låg det avlidna och sårade soldater. Tillammans med 
frivilliga kvinnor från bygden kämpade Henry för att rädda de sårades liv. Med egna ord 
beskrev han händelsen som följande: “Det fanns vatten och mat men ändå dog de sårade av 
svält. Det fanns förband i överflöd men inte tillräckligt många händer till att lägga dem på 
såren”.1 Efter denna händelse kom Henry att utveckla en bok där han skrev ned förslag på 
internationella lagar som de stridande parterna skulle följa. Dessa lagar fick en stark respons i 

                                                           
1 Lorensson, M. (2006) Röda Korset - Världens största mänskliga skyddsnät, ss. 5 
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Europa och blev början på en stor internationell organisation idag kallad för Röda Korset. 
(Lorensson 2006). 
 
Röda Korset är idag världens främsta katastroforganisation uppdelat på 188 länder med en 
symbol som människor över hela världen kan identifiera. Genom sin neutrala ställning kan 
Röda Korset ta sig in i de oroligaste områden och krigszoner där ingen annan kan ge hjälp. 
Organisationen består av miljontals frivilliga världen över som hjälper människor som är 
drabbade utav krig och naturkatastrofer. (Lorensson 2006). 
 
I Sverige arbetar Röda Korset mycket socialt med människor och strävar efter att ingen skall 
känna sig utanför i samhället. Det sker även ett aktivt arbete med insamling för att kunna 
bidra till katastrofhjälp i behövande länder och för olika nationella verksamheter. Inom 
Sverige finns det flera olika mötesplatser spridda över landet som kallas för mötesplats 
Kupan. (Lorensson 2006). Mötesplatserna har i de flesta fall second hand-butiker med ett 
anknutet café och fungerar som en mittpunkt för en rad olika verksamheter inom Röda Korset 
(Röda Korset 2013). Mötesplats Kupan är ett registrerat varumärke som får användas av de 
kretsar inom Röda Korset som bedriver försäljning av second hand (121 2013). Röda Korset 
däremot är inte ett registrerat varumärke, utan fungerar som en internationell skyddssymbol 
och är en sjukvårdsbeteckning (Riksdagen 2013). 

1.6.2 Röda Korset Vänersborg 
En utav alla Röda Korsets mötesplatser är benägen i Vänersborg som idag har en 
befolkningsstatistik på 37 000 inom kommunen (Vänersborg 2013). Röda Korsets rörelse i 
Vänersborg har funnits i 110 år men har inte alltid sett likadan ut, den tidigaste 
årsredogörelsen som finns arkiverad är från år 1965 och då fanns en manlig och kvinnlig kår 
inom Röda Korset. Den manliga kåren fanns till för utbildning av manliga sjukvårdsgrupper 
med anslutning till Röda Korset och den kvinnliga medverkade med kaffeservering. Kårerna 
kom senare att slås samman till en gemensam krets. (Regionarkivet 2013). 
 
Det var inte förrän år 1997 det blev aktuellt att satsa på insamling av kläder och detta år fick 
Röda Korset i Vänersborg för första gången tillgång till en kretslokal och klädinsamlingen 
fick ta en större plats inom verksamheten. År 2000 öppnade Vänersborgskretsen en second 
hand-butik och mötesplats Kupan. Butiken hade då försäljning av begagnade kläder och ett år 
senare utökades lokalerna och begagnade möbler började även säljas. Frivilligarbetarna 
bestod från början utav fem kvinnor och två män, men idag är de fler än dubbelt så många. 
(Regionarkivet 2013). 
 
Under våren 2013 flyttar organisationen sin mötesplats och second hand-butik från ett avskilt 
läge till en mer central plats på torget. Detta kommer i sin tur innebära en större och mer 
handikappsanpassad lokal med fler möjligheter för att skapa en attraktivare butiksmiljö. I 
samband med detta kommer mötesplatsen få utökade öppettider och försäljningen förväntas 
stiga. (Marianne Barrljung, styrelseordförande för Röda Korsets, Vänersborg, personlig 
intervju 23 april 2013). 

1.6.3 Myrorna 
Myrorna är Sveriges äldsta och största butikskedja som tillhandahåller försäljning av alla 
olika sorters materiella ting som är begagnade. Den första butiken öppnades 1899 i 
Stockholm, men verksamheten började inte att växa förrän på 1970-talet då butiker även 
öppnade i Göteborg och Malmö. Verksamheten var då förankrad lokalt genom att överskottet 
användes för socialt arbete i respektive stad. Några år senare kom Myrornas verksamhet att 
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sammanföras under gemensam ledning och idag går överskottet till Frälsningsarméns sociala 
verksamhet. 
 
Myrorna har ett trettiotal butiker uppdelat på ett tjugotal orter och de föremål som säljs i butik 
är gåvor från människor och företag runt om i Sverige. Verksamheten har totalt 700 
medarbetare varav 350 av dessa är anställda. Organisationen är mån om att hjälpa människor 
ut i arbetslivet och erbjuder arbetsträningsprogram genom praktikplatser samt volontärarbete. 
Verksamheten är en del av Frälsningsarmén men är självständig genom att de har en egen 
funktion, organisation och ledning. (Myrorna 2013). 
 
Frälsningsarmén är en internationell rörelse inom den kristna kyrkan som har funnits i över 
hundra år och idag är dem befintliga i 127 länder och finns inom Sverige på 170 olika platser. 
Frälsningsarméns arbete är mycket varierande utifrån var de är verksamma och vilka behov 
som finns. (Frälsningsarmén, 2013). Frälsningsarmén stöttar främst människor som har det 
svårt och det kan bland annat innebära dagcenter för hemlösa, missbrukare samt andra 
människor i liknade situationer (Myrorna, 2013). Frälsningsarmén beskriver att de vill vara 
människors stöd där den offentliga socialtjänsten inte räcker till (Frälsningsarmén 2013). 

1.7 Definition 

1.7.1 Second hand 
Second hand kännetecknas av begreppet andrahandsmarknad, vilket i detta fall syftar till 
försäljning av begagnande varor (NE 2013). 

1.7.2 Välgörenhetsorganisation 
Begreppet välgörenhetsorganisation beskrivs som osjälvisk hjälp till människor som är i nöd 
samt att hjälpa sämre lottade (NE 2013). 

1.7.3 Katastrofhjälp 
Katastrofer sker överallt och dessa sker i många fall på grund av oförutsedda anledningar som 
ingen kunnat förutse. Röda Korset arbetar med att sätta in bästa möjliga katastrofhjälp till de 
behövande genom att först noga undersöka vad som hänt vid en katastrof. Röda Korset arbetar 
sedan fram en handlingsplan och budget för hela insatsen vilket säkrar kvalitén på arbetet. 
Den katastrofhjälp som behövs runt om i världen ges genom utbildade och frivilliga 
hjälparbetare och handlar främst om att täcka grundläggande behov som till exempel rent 
vatten, mat, tak över huvudet och sjukvård. (Röda Korset 2013) 
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2. Metod 
___________________________________________________________________ 
I metodkapitlet presenteras och motiveras uppsatsens metodval och datainsamlingsteknik som 
tillämpas i uppsatsens empiriska material. Vidare presenteras även hur de olika 
intervjumetoderna har utformats och använts. Slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet 
och kritik hänförs till vald metod.  
___________________________________________________________________ 
 

2.1 Datainsamlingsmetod 
Många undersökningar kräver information som inte finns tillgänglig och en ny insamling kan 
därför vara aktuell, det är detta som menas med primärdata. Utövaren får på det viset 
möjlighet att själv välja vilken metod som skall användas för att samla in information som är 
relevant för frågeställningen. Metoden kan te sig i form av en intervju, enkät eller observation. 
Med primärdata ges skräddarsydd och aktuell data anpassad till undersökningens problem. 
Nackdelen är att processen är tidskrävande och kräver ytterst noggrann planering. 
(Christensen 2010, ss. 102-105). 
 
Sekundärdata är information som har samlats in tidigare och sammanställts med ett annat 
syfte än den aktuella undersökningen. Detta kan vara extern information som finns tillgänglig 
offentligt eller internt inom en organisation. Fördelen med att använda sig utav sekundärdata 
är att det varken är tidskrävande eller kostsamt. Även om informationsutbudet är stort kan det 
dock vara svårt att få fram information som är relevant för det specifika 
undersökningsområdet. (Christensen 2010, ss. 88-89, ss. 101-102). 
 
För denna uppsats kommer en datainsamling av sekundärdata göras i form av 
referenslitteratur från bibliotek, kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor. Detta för 
att lägga en teoretisk grund inför referensramen samt göra författarna insatta i ämnet. Den 
information som är relevant att utforska för rapportens ämne berör teorier om 
varumärkesimage och dess betydelse för välgörenhetsorganisationer.  
 
Det kommer även att göras insamling av primärdata för att få relevant information som är 
aktuell och anpassad till rapportens avsmalnade undersökningsproblem. Denna datainsamling 
kommer att genomföras i form av personlig intervju och telefonintervju. 

2.2 Insamling av primärdata                                                                     

2.2.1 Personlig intervju 
Det karakteristiska för en personlig intervju är att denna sker mellan en intervjuare och 
respondent för att ta fram information av kvalitativt slag som är så innehållsrik som möjligt. 
En personlig intervju ger en större möjlighet till att skapa en helhetsförståelse jämfört med 
andra metoder. Med öppna frågor får respondenten svara helt fritt med egna ord och det ges 
möjlighet till följdfrågor och förtydliganden. Denna intervjutyp går relativt snabbt att 
genomföra och den som intervjuar har en stor kontroll över situationen. Nackdelen är att 
intervjuaren måste ha god kunskap och erfarenhet om problemområdet för att nå fram till 
respondenten, detta behövs för att kunna driva intervjun framåt på bästa sätt. Tiden är också 
ett hinder när det gäller personliga intervjuer, moment som restid och grad av strukturering 
glöms ofta bort. Det tar också ofta lång tid att strukturera om och renskriva denna sorts 
intervju. (Christensen 2010 ss. 175-176) 
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För denna uppsats kommer det att genomföras en personlig intervju med Marianne Barrljung 
som är styrelseordförande för Röda Korsets krets i Vänersborg. Detta för att få fram så 
detaljerad och givande information som möjligt om hur denna krets arbetar med att framföra 
sitt välgörande budskap i sin second hand-butik. Intervjun kommer att bestå av ett tiotal öppna 
frågor som baseras på uppsatsens frågeställningar. Största fokus kommer att ligga på att ta 
reda på hur organisationen uppfattar sig själva och hur de vill bli uppfattade. 

2.2.2 Telefonintervju 
Att göra en telefonintervju har gentemot den personliga intervjun fördelar i form av 
effektivisering både tids-och kostnadsmässigt. Dock finns det negativa effekter med att göra 
intervju över telefon, informationen kan bli mindre detaljerad eftersom det råder mindre 
kontroll och tekniska problem kan uppstå. En telefonintervju kan i förhållande till personlig 
intervju oftast inte bli lika intensiv och personlig, men behöver nödvändigtvis inte vara en 
nackdel. Den icke-personliga kontakten kan innebära att det blir mer sanningsenliga svar på 
känsliga frågor. (Christensen 2010 ss. 181-182). 
 
Med syfte att ta fram en övergripande synvinkel på Röda Korsets second hand-verksamhet 
kommer det att göras en telefonintervju med Andrea Hormazabal som arbetar på Röda 
Korsets nationella avdelning i Stockholm. Intervjufrågorna kommer att mailas i förväg för att 
ge en möjlighet till förberedelse för ett sådant utförligt resultat som möjligt.  Att denna 
intervjuform sker är uteslutandevis på att en personlig intervju skulle blivit ineffektivt på 
grund av det geografiska avståndet och tidsbrist. 
 
För att ta reda på hur Myrornas organisation arbetar med att kommunicera ut sitt budskap i 
butik, och jämföra detta med Röda Korset, så kommer det att ske en telefonintervju med Lotta 
Kökeritz som är varumärkes- och kommunikationschef på Myrornas huvudkontor i 
Stockholm. Intervjun kommer att bestå av förutbestämda och öppna frågor motsvarande 
intervjun med Röda Korset. Valet av att göra en telefonintervju är på grund av det inte är lika 
tidskrävande som en personlig intervju. 

2.3 Metodreflektion 
Insamling av primärdata inom Röda Korsets second hand-verksamhet kommer att ske med en 
avgränsning till Vänersborgs krets med en intervju av styrelseordförande Marianne Barrljung. 
Det bör därför tas i åtanke att det därför blir ett väldigt personligt perspektiv på 
organisationen, vilket kan uppfattas som partiskt och vilseledande. Likaså att de åsikter som 
träder fram under denna intervju är anpassat för Röda Korset lokalt i Vänersborg och inte 
organisationen som helhet. För att komplettera och säkerhetsställa denna information görs det 
även en intervju med Andrea Hormazabal, projektledare på Röda Korsets nationella 
avdelning, som har ett helhetsperspektiv på verksamheten. För jämförelse med Myrornas 
organisation genomförs en intervju med deras varumärkes-och kommunikationschef, Lotta 
Kökeritz. Denna intervju ger ett övergripande perspektiv på organisationen och inte en lika 
detaljerad synvinkel på hur de verksamma inom butiken upplever organisationen som kan 
motsvara Mariannes intervju. 
 
För sekundärdata kommer det studeras vetenskapliga artiklar med rätt perspektiv för det valda 
ämnet. Istället för en fokusering på stor variation inom kurslitteratur kommer det att ske en 
inriktning på tillförlitliga författare med en betoning på kvalitet före kvantitet. Källkritik 
kommer att anpassas efter huruvida artiklarna är aktuella eller relevanta i detta sammanhang 
och inte till det årtal de skrevs. 
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________ 
I den teoretiska referensramen presenteras modeller och principer som är relevanta för 
uppsatsen. Tanken är att ge en generell förståelse för de teorier och idéer som finns inom 
området kring varumärkesidentitet- och image. 
___________________________________________________________________ 

3.1 Varumärke 
The American Marketing Association, den mest ledande organisationen inom marknadsföring 
(Marketingpower 2013) definierar ett varumärke som “a name, term, sign, symbol or design, 
or combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller or a 
group of sellers and differentiate them from those of competitors”. Det betyder att ett 
varumärke kan vara ett namn eller en symbol, eller en kombination av båda, med ett syfte att 
särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från sina konkurrenter. (Dahlén & Lange 2009, 
ss 230). 

3.1.1 Varumärkets betydelse för företaget 
För företag kan varumärken ses som ett hjälpmedel för att inte upplevas vara begränsade till 
en viss produktkategori. Med ett varumärke kan man utveckla sitt sortiment med andra 
kategorier och produkter som ändå hålls sammanlänkade till företaget med samma 
associationer genom att de ligger under samma varumärke. Förutom denna form av flexibilitet 
med utvidgning går det även att skapa nya affärsmöjligheter. Eftersom det är svårt att nå ut till 
alla kunder på marknaden kan företag även ha olika varumärken inom företaget. Produkterna 
kan vara likvärdiga, men marknadsföras till olika segment med skilda budskap, exempelvis 
Coca Cola Light och Coca Cola Zero. Light-drycken skall attrahera den som är chic och 
tänker på vikten medan Cola Zero vill skapa associationer av att vara grabbig och tuff. 
(Dahlén & Lange 2009, ss 231-232). 
 
Ett varumärke kan även ha olika varumärken knutna till sig som överlappar varandra, ett 
exempel på detta är McDonalds, Ronald McDonald, Happy Meal och McDonalds leksaker. 
Dessa måste ha samstämmiga associationer med varandra för att få fram varumärkets 
slutgiltiga budskap. Associationer förknippade till ett varumärke kan ofta vara nyckeln till 
framgång. (Aaker 2008, ss. 161). 
 
Med ett varumärke får företaget en möjlighet att särskilja sig från sina konkurrenter och 
bygga upp en bra och stark relation till konsumenterna. Detta stärker företagets positionering 
och genom det skapas en konkurrensimmunitet där man inte är känslig inför motståndarnas 
marknadsföring. (Dahlén & Lange 2009, ss 231-232). 

3.1.2 Varumärkets betydelse för kunden 
Ur konsumenternas synvinkel fungerar vissa varumärken främst som informationsbärare och 
reducerar deras sökkostnad. Kunder har en tendens att välja en produkt utav ett känt 
varumärke framför ett okänt, detta på grund av att de känner en trygghet till varumärket och 
vet vad de har att förvänta sig. Med hjälp av effektiv marknadsföring kan kända varumärken 
bli ett naturligt val för kunden. (Dahlén & Lange 2009, ss 233-235). 
 
Varumärkets betydelse är viktigt för konsumenter då det kan hjälpa dem att visa allmänheten 
hur de vill bli uppfattade. Det finns varumärken vissa konsumenter köper för att bekräfta sig 
själva då de vill skapa samma associationer som varumärket förmedlar. Förutom de 
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funktionella egenskaper en produkt har kan den alltså även innehålla ett känslomässigt 
mervärde om den har lanserats utav “rätt” varumärke. (Dahlén & Lange 2009, ss 233-235). 

3.1.3 Varumärkesidentitet och image 
Företag har en profil utåt som är deras sätt att kommunicera till marknaden om hur de vill bli 
uppfattade. Deras identitet speglar den interna bilden av hur företaget är i verkligheten och 
företagets image skildrar hur omvärlden faktiskt ser på företaget. Det mest eftertraktade 
scenariot är att dessa tre uppfattningar skall stämma överens med varandra så att alla har en 
och samma helhetsbild av företaget. (Gezelius & Wildenstam 2011, ss 150-151).  
 
Företagets kärna är just deras identitet och består av många olika variabler som binds ihop. 
Identiteten bygger bland annat på organisationens historia, värderingar, filosofi, anställda och 
arbetssätt. Det är viktigt att varumärken arbetar aktivt med sin identitet och styr utvecklingen 
över vad företaget vill och till vem. Med en tydlig identitet kan företag främja sin image och 
underlätta för konsumenterna att bilda en korrekt uppfattning utav varumärket. Arbetar man 
inte med detta är risken stor att ett företags identitet är något som “bara blir” och leder till att 
det blir svårt för konsumenterna att tyda vad varumärket står för. (Hernant & Boström 2010, 
ss 90-105). Varumärkesidentiteten måste även marknadsföras internt inom företaget för att det 
skall råda en intern samstämmighet över vad företaget skall förmedla. Det kan ibland vara en 
större utmaning för företag att motivera sina anställda än sina kunder. (Grönroos 2009, ss. 
320).  
 
Image är hur konsumenterna upplever ett företag eller varumärke och bör gå i hand med vad 
varumärket vill förmedla. Konsumenter bildar snabbt en uppfattning om ett varumärkes image 
som är ett resultat på deras åsikter och tidigare erfarenheter. Företagets image påverkar 
kundens förväntningar och är ytterst viktig för butiker då just förväntningarna vanligtvis är det 
sista som avgör beslutet inför ett köp. Förväntningar byggs upp av tidigare erfarenheter, 
muntlig och skriftlig information samt genom word-of-mouth. Intrycket av en butiks 
sortiment och personal är också en typ av information som sedan omvandlas till 
förväntningar. (Hernant & Boström 2010, ss 90-105). Konsumenternas förväntningar skapar 
sedan en viss attityd gentemot ett företag som är den inställning en person har till ett objekt på 
en mental nivå. Konsumenter med en positiv attityd till ett företag uppfattar dess budskap som 
något tilltalande medan konsumenten med negativ attityd associerar den med något dåligt. 
(Hernant & Boström 2010, ss 90-105).  
 
Image kan finnas på många olika nivåer inom en organisation. En företagskedja som finns 
utplacerad över hela landet har en övergripande företagsimage medan det inom den lokala 
verksamheten skapas ytterligare en image. Dessa nivåer är kopplade till varandra då företagets 
övergripande image påverkar kundernas förväntningar på den lokala verksamheten och 
uppfattningen av dess lokala image. Dock går det inte endast att förlita sig på den 
övergripande företagsimagen, den lokala verksamheten är i högre grad beroende av sin lokala 
image för ekonomisk överlevnad. Tjänsteverksamheter har goda chanser att utforma en egen 
image lokalt eftersom dessa företag har en stor potential till att skapa unika kundrelationer. 
Att en företagskedja har en tydlig lokal image är acceptabelt inom vissa gränser. Den får inte 
avvika alltför mycket från den övergripande företagsimagen då det kan vara svårt ett behålla 
en tydlig image om denna varierar sig allt för mycket. (Grönroos 2009, ss. 324-325). 
 
Om konsumenternas image inte överensstämmer med företagets identitet så kan det bero på 
att varumärkets identitet inte är tydlig nog eller för att företaget inte kommunicerar aktivt med 
marknaden (Hernant & Boström 2010, ss 90-105). Det handlar om att särskilja sig från sina 
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konkurrenter och därför måste företag fokusera på vad som utmärker deras varumärke och hur 
de kommunicerar detta. För att konsumenten skall få en positiv attityd måste varumärket 
kommuniceras ut bättre och tydligare jämfört med sina konkurrenter. (Dahlén & Lange, 2009, 
ss. 106-108). Upplever ett företag att deras image är dålig eller otydlig är det viktigt att 
analysera orsaken innan något beslut för förbättring sker. Image kan med ett annat ord 
förklaras som verklighet vilket medför att utveckling av denna också måste grunda sig på 
verkligheten. Har ett företag en dålig image är det lönlöst att försöka bota detta med aktiva 
marknadsföringskampanjer om grunden till problemet ligger i att konsumenterna har dåliga 
erfarenheter av företagetes bemötande. Istället krävs det att företaget åtgärdar det som i första 
hand har skapat dessa negativa associationer. Är företagets image otydlig och svår för 
konsumenterna att förstå krävs det en tydligare kommunikation där aktiva 
markandsföringskampanjer istället kan bidra till en lyckad lösning. (Grönroos 2009, ss. 326-
327). 
 
Enligt David Aaker är det är viktigt att modernisera varumärket, många redan etablerade 
varumärken har problem med detta eftersom varumärket har ett förflutet och är känt för att 
vara säkert. Många varumärken fastnar i bekvämlighetsfällan och stannar upp i utvecklingen 
för att de är nöjda med det de redan åstadkommit. Utmaningen är att ha energi på dagens 
marknad och att våga förändras. Kunder tröttnar snabbt på det som känns föråldrat och det 
gäller att sticka ut med sitt varumärke då detta oftast är nyckeln till framgång. Frågan som 
varumärken måste ställa till sig själva är, “vad utmärker oss från andra?”. (Aaker, 2008 ss. 
166). 

3.1.4 Varumärkesvärde  
För både företag och konsumenter finns det ett varumärkesvärde som kan ses ur både ett 
emotionellt samt ekonomiskt perspektiv. Varumärkesvärdet är starkt sammankopplat med 
företagets marknadsföringseffektivitet. Det beror på hur stor kännedom kunder har om 
varumärket hur vida det kommer leda till en ekonomisk effekt eller inte. Ett välkänt företag 
har en stor omsättning medan ett okänt företag inte får lika stora intäkter. Dock krävs det i sin 
tur att välkända företag lägger ut stora summor på sin marknadsföring för att behålla sin 
position. (Dahlén & Lange 2009, ss 229-247). Varumärkeskännedomen framhäver ett företags 
trogenhet och bekantskap för kunderna och gör det är svårt för andra företag att tävla mot ett 
varumärke som är placerad på en dominerande nivå. Framgången ligger i att framföra 
varumärket och dess associationer och inte de enskilda produkterna. (Aaker, 2008 ss. 157-
159). 
 
Varumärkesvärdet för ett företag är de befintliga kunder som ser fördelarna varumärket har 
gentemot andra företag. Det handlar mycket om att kunderna har en stor kännedom, kunskap 
samt en positiv bild av företaget. (Dahlén & Lange 2009, ss 240). En stor tillgång för många 
företag är deras nuvarande kunder, det är bättre att fokusera på att skapa lojala kunder då det 
är dyrare att skaffa nya kunder. Kunder ser oftast ingen motivation till att byta varumärke när 
de redan är nöjda, de har då goda erfarenheter och skapar en positiv image av varumärket. 
Den tillfredsställda kunden blir då en ambassadör som kan skapa ännu fler lojala kunder. 
(Aaker, 2008 ss. 159-160). 
 
För konsumenterna finns värdet i köpprocessen i form av nyttor och kan bland annat vara av 
ett emotionellt värde och identitetskapande. (Dahlén & Lange 2009, ss 229-247). Med 
specifika egenskaper och associationer knyter man an till konsumenterna och gör det lättare 
skapa en relation till varumärket. Det är viktigt att associationerna är positiva och kommer att 
bli unika när man uppfattar företaget överlägset inom ett visst attribut. Attribut är de 
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utmärkande egenskaper och associationer som varumärket besitter och förmedlar med sin 
produkt samt genom marknadsföringen. Värdet för kunden skapas genom starka, unika 
associationer med fördelar för konsumenten. (Dahlén & Lange 2009, ss 229-247). 

3.2 Kapferers modell 
Jean-Noël Kapferers har skapat en modell, varumärkesprisman, som definierar 
varumärkesidentitet i sex olika dimensioner. Dessa dimensioner behandlar områdena fysik, 
personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild som bidrar till att förklara konkret vad 
varumärket står för. Några av de sex dimensionerna kan vara till nytta för ett företagets 
styrelse och göra det lättare att definiera varumärket.  

 
Fig. 1 Kapferers varumärkesprisma (Kapferer 2004, ss 107). 

Kapferer jämför varumärket med en blomma. Han ser fysiken som stammen och syftar på att 
utan stammen kommer blommat att dö. Med fysik menar Kapferer den primära funktion som 
varumärket skall uppfylla vilket har resulterat till företagets existens. Första steget i att 
utveckla ett varumärke är att besvara vad det gör samt hur det ser ut, detta är varumärkets 
fysik. (Kapferer 2004, ss. 107-108). 
 
Personlighet speglar de mänskliga egenskaperna som förknippas med ett varumärke. Genom 
kommunikation bygger ett varumärke upp en karaktär. Varumärket utryckningssätt gällande 
sina produkter visar vilken personlighet det skulle ha om det vore en människa. Detta 
förklarar varför det är bra att ha en känd karaktär som representerar varumärket. Den enklaste 
vägen till att skapa ett personligt märke är nämligen genom att låta en berömd och omtalad 
människa företräda varumärket. (Kapferer 2004, ss. 108). 
 
Varje varumärke har sin egen kultur från vilken varje produkt kommer ifrån och är de 
värderingar som präglar varumärket. Produkten representerar sin bakgrund och kultur och 
skall vara en inspirationskälla från denna då varumärket är ansiktet utåt. Kultur är också 
nyckeln till att förstå vilken skillnad det är på varumärken och dess konkurrenter. Ett exempel 
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på detta är VISA och American Express som i princip är identiska men ändå väldigt olika i 
grund och botten. VISA representerar att pengar skall behandlas diskret men effektivt och 
American Express symboliserar istället att pengar skall exponeras. Kortfattat kan kulturen 
beskrivas genom att den uttrycker företaget varumärkets grundläggande ställningstagande och 
värderingar som är viktiga för produkten. (Kapferer 2004, ss. 108). 
 
Varumärket skall spegla konsumentens behov och förmedla de associationer som varumärket 
står för. Det är viktigt att kunden och företaget uppfattar varumärkesvärdet likadant så att rätt 
innebörd framkommer om varumärket. Om till exempel en kund vill känna sig exklusiv 
kommer kunden att välja ett varumärke som skall hjälpa till att uppfylla detta. Varumärket 
hjälper kunden att infria en viss känsla och den tillfredsställelse som varumärket levererar till 
kunden kan ses som en form av relation. Service är också sammankopplat med relation, 
varumärket symboliserar inte bara relationer mellan varumärket självt och kunden utan även 
till tredje part. Relation handlar i detta fall om hur varumärket exempelvis sköter sina 
leveranstider, kundbemötanden och relationer till övriga intressenter. (Kapferer 2004, ss. 109-
110). 
 
Reflektion är den bild som mottagaren själv vill bli associerad med utåt vid konsumtion av ett 
varumärke. Ett varumärke är en konsuments reflektion och en form av ett 
personlighetsskapande på en ytlig nivå. Kapferer menar att ett varumärke skall vara en 
reflektion över hur konsumenterna vill bli uppfattade. Tillfrågas konsumenter om hur de 
uppfattar olika varumärken blir svaret ofta kategoriserat med kommentarer att olika 
varumärken passar olika individer. Konsumenter kan använda varumärken för att bygga sin 
egen identitet och är ett sätt att visa hur de vill bli uppfattad som individ. (Kapferer 2004, ss. 
110). 
 
Slutligen talar ett varumärke till en konsuments självbild, detta är den inre och önskade 
känslan som konsumenten vill få av sig själv vid användandet av ett visst varumärke. Via en 
attityd till vissa varumärken utvecklas en typ av inre relation med en själv. Till exempel kan 
en konsument vid ett bilköp välja ett visst varumärke för att bevisa för sig själv att de har 
potentialen till att köpa en sådan bil. Genom att främja ett visst varumärke visar man upp ett 
löfte om trohet och gemenskap och detta bidrar till en ökad stimulans för självbilden. 
(Kapferer 2004, ss. 110-111). 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre intervjuer som har gjorts för att undersöka hur 
organisationer arbetar med sin identitet. Resultatet redovisas sammanställt i en löpande text 
under tre rubriker, en för varje respondent. 
___________________________________________________________________ 

4.1 Resultat av intervju med Marianne Barrljung - 
styrelseordförande för Röda Korset, Vänersborg 
Marianne Barrljung, styrelseordförande för Röda Korset i Vänersborg har varit med i rörelsen 
sedan 2011 och berättar att verksamheten kontinuerligt har utvecklat under dessa två år. Det 
har kommit in betydligt mer gåvor de senaste åren och detta beror på att de har blivit bättre på 
att hämta saker hemma hos folk, oavsett dag och tid. För att verksamheten skall gå bra 
handlar det mycket om att det är “rätt” prylar som kommer in. Idag har second hand-butiken 
bättre öppettider, mer produkter och är på grund av flytten lättare att hitta samt att det finns 
parkeringsplatser tillgängliga. Alla dessa komponenter kommer att bidra till en positiv 
utveckling för verksamheten. 
 
Röda Korset är en väldigt mångsidig organisation erkänner Marianne, men fungerar främst 
som en humanitär organisation som finns med vid krig, katastrofer och stora olycksfall 
världen över. Marianne förklarar att det är många som tolkar det som att Röda Korset arbetar 
med första hjälpen och så har det också varit tidigare. Idag ligger det inget fokus på detta och 
det är inte något som kretsarna arbetar med. Något Vänersborgskretsens styrelse starkt 
associerar med Röda Korset är dess insamlingar som är ett viktigt hjälpmedel för att kunna 
hjälpa till.  
 
Marianne önskar att allmänheten skall se mötesplats Kupan som en fysisk plats där det finns 
möjlighet att möta andra, bli sedd och få en stunds samvaro. Det skall även upplevas som att 
det går att kontakta Röda Korset vid olika typer av problem, till exempel om man är 
asylsökande eller papperslös. Det läggs en betoning på ordet mötesplats och att det som 
bedrivs är social delaktighet. Då Röda Korset är en internationell organisation betyder det att 
även om någon kommer utifrån Sverige så har denne på något vis kommit i kontakt med 
organisationen sedan innan. Röda Korset skall på det viset kunna utgöra en trygghetsfaktor. 
Utöver detta vill styrelsen även att Röda Korset skall ses som en miljöorganisation då de har 
en tydlig klädpolicy och inget textilt slängs. Allting används på ett eller annat sätt där 
försäljning i second hand-butiken är det primära och det sista steget återvinning. Även om 
Röda Korset benämns som en humanitär organisation samtidigt som en miljöorganisation 
menar Marianne att det är något som går hand i hand. Genom att vara en aktiv 
miljöorganisation kan det ge konsekvenser av minskad fattigdom, mindre nedsmutsning av 
vatten och att det skapas en bättre levnadsstandard i länder där kläder tillverkas. Fattigdom är 
en stor orsak till krig och ur det perspektivet hoppas Röda Korset kunna bidra till att det blir 
mindre konflikter.  
 
Marianne erkänner att det är svårt att kommunicera alla budskap som Röda Korset har. När 
man handlar second hand så tänker man inte så mycket mer på det, huruvida det hjälper 
världen egentligen. I butiken är man dåliga på att förmedla organisationens budskap. I den 
nya lokalen hänger det tavlor uppe i anknytning till entrén som talar om innebörden av Röda 
Korsets åtta värdegrunder. Det finns förslag om att kommunicera det i butiken på ännu fler 
ställen, vid kassadisken är det till exempel planerat att skriva budskap som förknippas med 
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organisationen. Att sälja medlemskap i butiken är inte något som sker aktivt. Det som finns är 
lite informationsmaterial som ligger framme och affischer som talar om hur mycket pengar 
som har samlats in under året och vilket ändamål de har donerats till. 
 
Second hand-butiken har en väldig blandning av kunder med olika motiv till sina besök. Dels 
så finns det de som har gott om pengar och handlar på second hand för att de är 
miljömedvetna och så finns det de som har ont om pengar och behöver handla billigt. Andra 
letar efter klipp för att sälja vidare medan andra vill hitta renoveringsobjekt. Några kommer 
hit och travar runt bara berättare Marianne, det primära behöver inte vara att handla utan det 
är ju likaväl en mötesplats. Det är främst kunder i medelåldern med klar majoritet av kvinnor. 
Den förra butikslokalen tror Marianne låg för ocentralt och var alldeles för sunkig för att unga 
skulle tycka det var ett roligt ställe att hänga på.  
 
Benämningen mötesplats Kupan på Röda Korsets mötesplatser är ett ord styrelsen i 
Vänersborg inte tycker förklarar dess verksamhet och Marianne säger att hon aldrig kommer 
att använda ordet Kupan i någon form av marknadsföring. 
 
“Jag kan inte förstå vad Kupan har med Röda Korset att göra. Alltså, vi har ett av världens 
starkaste varumärken, men på lokalt plan börjar man prata om Kupan. Pratar man om Kupan 
så vet de allra flesta inte vad det är. Är det Erikshjälpen? Myrorna? Röda Korset? Var har du 
tillhörigheten? Det är det ena, för det andra: vilken kupa? Är det en fönsterkupa? Bikupa? 
Ostkupa?”2 
 
Röda Korset second hand och mötesplats är en beteckning som gör innebörden tydligare och 
är oftast just det som menas med mötesplats Kupan. För att kunna kommunicera ut ett 
budskap måste vi vara tydliga förklarar Marianne, vi vill förmedla att detta är ett trevligt ställe 
att komma till. 

4.2 Resultat av intervju med Andrea Hormazabal - projektledare på 
Röda Korsets nationella avdelning 
Röda Korset har flera olika avdelningar, bland annat inom internationell samt nationell 
verksamhet. Andrea Hormazabal jobbar på den nationella avdelningen som projektledare och 
arbetar för tillfället med att försöka ta fram ett koncept för mötesplats Kupan som idag finns 
på 279 olika platser. Målet med projektet är att kunna ta fram en hållbar affärsmodell som 
skall vara väldigt konkret med en tydlig affärsidé och affärsplan på en övergripande nivå. 
 
Hon förklarar att syftet med mötesplats Kupan idag är väldigt diffust och går att tolka på 
många olika sätt. Dels så skall mötesplats Kupan vara en öppen dörr för alla människor som 
söker sig till Röda Korset samtidigt som det också är skyltfönstret för den lokala 
verksamheten. Det är även en lokal för att bedriva second hand och annan form av 
insamlingsverksamhet. Denna breda förklaring gör att kretsarna tolkar direktiven på olika sätt 
och lägger fokus på olika saker. Här finns inga rätt eller fel och det härstammar från mottot 
“låt tusen blommor blomma”. Och det har blommat, men nu efterfrågas det mer riktade 
riktlinjer och tydligare ramverk. Kretsarna avgör idag själva hur de skall arbeta vilket medför 
att alla mötesplatser ser väldigt olika ut, men det går ändå att tyda att de tillhör Röda Korset. 
 
Mötesplats Kupan har två olika handböcker, en som omfattar mötesplatsen och den andra 
second hand-verksamheten. Dessa innehåller bland annat miniminivå om skyltning, hur varor 

                                                           
2 Marianne Barrljung, styrelseordförande för Röda Korsets, Vänersborg, personlig intervju 23 april 2013 
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skall prismärkas samt hur den röda tråden skall bevaras. Andrea berättar att det fortfarande är 
en del otydligheter eftersom detta endast är rekommendationer och är upp till varje krets att 
tolka och göra vad de anser är bäst. Några har tydliga informationsväggar som upplyser 
konsumenterna om vad överskottet går till medan andra inte är lika tydliga utan menar att 
detta är något som konsumenten själv borde förstå. 
 
Andrea erkänner att det är svårt att vara tydlig i kommunikation mot konsumenterna eftersom 
Röda Korset står för så mycket. Hon förklarar det som att om man kommunicerar mycket så 
kan det ibland också tolkas som att man inte kommunicerar något alls eftersom det blir för 
mycket att ta till sig. Röda Korset har en internationell varumärkesplattform med 
varumärkeslöftet “Ingen skall lämnas ensam i en katastrof”, det är det här som mötesplats 
Kupan måste förhålla sig till. Mötesplats Kupan blir därför en bärare av 
varumärkesplattformen lokalt fungerar som en viktig kommunikationskanal. 
 
“Här måste vi alla inom mötesplats Kupan hjälpas åt att förmedla att en katastrof inte bara 
är det som sker i Afghanistan eller i Syrien utan att det också är vad som händer när du 
lämnas ensam i Sverige och det kan vara allt mellan att man blir äldre och mer ensam eller 
att man kommer som migrant utan familj eller att man förlorat sina föräldrar eller sitt barn. 
Vårt varumärkeslöfte skall genomsyra det vi gör så att ingen skall lämnas ensam i en 
katastrof lokalt, nationellt eller internationellt.”3 
 
Namnet Kupan är något som en del älskar och andra hatar säger Andrea och berättar att det 
har sitt ursprung från 1986 i Växjö. På den tiden var mötesplats Kupan enbart en 
överskottsbutik, men efter ett tag kände man att Röda Korset inte enbart kunde syssla med 
detta och satte därför ordet mötesplats före så att det istället blev mötesplats Kupan. Idag är 
det ett namn som säger ingenting eller väldigt mycket beroende på vilken identitet man har 
byggt lokalt förklarar Andrea. Det finns en skillnad på hur invånarna uppfattar varumärket 
beroende på om det är i en stor eller liten stad. I mindre städer så är begreppet Kupan 
vanligare bland befolkningen och folk har en tydligare koppling till verksamheten medan det i 
de större städerna är det inte lika vanligt och Röda Korset är en vanligare benämning. 
 
Andrea berättar att mötesplats Kupan skall vara visuellt vacker för att tilltala alla möjliga 
kunder. Det finns bland annat miljömedvetna kunder och de som vill förstärka sin 
individualitet och personliga stil. Även om de vill att mötesplats Kupan skall vara visuellt 
tilltalande butiker menar Andrea att det skulle vara att skjuta sig själv i foten om de såg 
likadana ut. Däremot borde det finnas likartade särdrag i på varje mötesplats så att 
konsumenterna känner igen att det är på Röda Korsets mötesplats Kupan de handlar hos 
oavsett om det är i Hedemora eller i Göteborg. Särdragen kan vara bemötandet, 
visualiseringen av den sociala nyttan verksamheten bidrar till, butiksinredning eller Röda 
Korsets profil.  

4.3  Resultat av intervju med Lotta Kökeritz - varumärkes- och 
kommunikationschef på Myrorna 
Lotta Kökeritz har varit aktiv i organisationen Myrorna sedan 2005. Idag är hon varumärkes- 
och kommunikationschef på huvudkontoret i Årsta i Stockholm och jobbar med intern och 
extern marknadsföring. Hon berättar att Myrorna är en butikskedja som arbetar för ett gott 
ändamål då hela vinsten går till Frälsningsarméns sociala arbete för de som har det svårt i 
Sverige. Myrorna har ett varumärke som är förknippat med högt förtroende och kunderna 

                                                           
3 Andrea Hormazabal, projektledare på Röda Korsets nationella avdelning, telefonintervju 20 maj 2013 
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skall uppleva att butikerna är tillgängliga och känna att det är enkelt att skänka och handla hos 
dem. 
 
Myrorna jobbar för att öka återanvändningen i samhället och att konsumenter inte skall 
behöva uppleva det som att de alltid måste köpa nytt. Lotta redogör att Myrorna inte bara vill 
bli associerade som en välgörenhetsorganisation och second hand-butik utan vill istället bli 
betraktad som en öppen och transparent samhällsaktör. Myrorna försöker bland annat att 
synas i olika debatter och är aktiv i många nätverk när det gäller forskningsprojekt om 
textilåtervinning samt om hållbarhet och avfallsråd. Organisationen är även insatt i 
diskussioner inom hållbarhetsfrågor med de största kläd-och textilimportörerna inom Sverige 
och samarbetar över detta även aktivt med arbetsförmedlingen då de tillhandahåller 
arbetsträning i sina butiker. Det är hela tiden en strävan framåt för att samhället utåt skall 
uppfatta Myrorna som en samhällsaktör. Lotta säger att hon inte tror att allmänheten uppfattar 
dem som just detta utan istället endast ser Myrorna som en plats som de kan skänka och 
handla hos. Däremot tror hon att andra organisationer i form av till exempel avfallsrådet och 
forskare inser att de är riktiga samhällsaktörer. 
 
I butiken försöker Myrorna att kommunicera ut till konsumenterna vad deras överskott går 
till. Bland annat finns det designade papperskassar med budskap på, till exempel ”Den här 
kassen kan införa hjälp till en tonåring med problem”. Det förmedlas även andra liknande 
meddelanden i butiken genom affischer och foldrar. Lotta berättar att de jobbar mycket med 
denna typ av budskap eftersom det är viktigt att det framgår tydligt vid donation eller köp att 
det går till ett gott ändamål. 
 
Lotta berättar att Myrorna är en butikskedja vilket innebär att alla butiker följer en 
butiksprofilmanual när det gäller skyltning och exponering. De finansiella resurserna och 
förutsättningarna är emellertid begränsade och butikerna jobbar i den utsträckning de kan med 
att ha enhetliga miljöer. Exempelvis skall alla butiker ha samma färg på kassadisken och på 
alla avdelningar skall det skyltas på samma sätt. Myrorna arbetar även med kampanjer som är 
säsongsbetonade. Butikerna får identiskt kampanjmaterial som till exempel affischer, rundlar, 
banderoller och vepor och sen skall butikerna ha vissa produkter som motsvarar dessa 
kampanjer. Alla butiker är dock olika och ingen butik ser likadan ut som den andra eftersom 
det är olika gåvor överallt. 
 
Lotta förklarar att second hand-butikerna är hjärtat i Myrornas verksamhet, organisationen är 
inget utan sina butiker då det är där de får sina pengar. “Våra butiker är en av våra arenor 
där vi har möjlighet att påverka.”4 
 
I butiken finns idag olika sorters kunder. Det finns de som måste handla, de som inte har råd 
att handla någon annanstans och de som tycker det är trendigt och trevligt att handla hos 
Myrorna. Dock finns det en typisk kundgrupp vilken är kvinnor mellan 30-35 år. I framtiden 
vill Myrorna försöka utvidga sin kundgrupp, öppna fler butiker och bli ännu mer tillgängliga. 
De är mån om att allt fler skall handla second hand, både för sin egen skull och andras. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Lotta Kökeritz, varumärkes- och kommunikationschef för Myrorna, telefonintervju den 7 maj 2013 
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5. Analys 
___________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer en analys att göras vilket innebär att den teoretiska referensramen 
kopplas ihop med arbetets insamlade empiri. De tre intervjuerna knyts samman och 
presenteras i samma ordningsföljd som den teoretiska referensramen. 
___________________________________________________________________ 

5.1 Varumärkets betydelse för företag och kund 
För att utveckla sin verksamhet kan företag utveckla varumärken inom företaget för att 
komplettera sin funktion. Detta görs för att nå ut till fler på marknaden och tydliggöra 
företagets syfte. Det är dock viktigt att associationerna överensstämmer med varandra för att 
lyfta fram varumärkets slutgiltiga budskap. Röda Korset är en mångsidig organisation där 
mötesplats Kupan är ett registrerat varumärke inom verksamheten. Mötesplatserna finns 
utspridda över hela landet och sköts lokalt. De är ett viktigt verktyg där gåvor säljs för att 
omvandlas till likvida medel för att sedan användas till att hjälpa behövande. För Röda Korset 
i Vänersborg ses second hand-verksamheten som ett komplement till övrig verksamhet och är 
väsentlig för att denna skall kunna gå runt ekonomiskt. Det önskvärda målet ligger på att 
skapa en bild utav att vara en mötesplats kopplad till Röda Korset. 
 
Andrea Hormazabal arbetar med det överskådliga perspektivet på verksamheten och förklarar 
att mötesplats Kupan skall fungera som en öppen dörr för de som söker sig till Röda Korset, 
vilket går väl i hand med det kretsen i Vänersborg vill förmedla. Andrea menar även att 
verksamheten är ett skyltfönster för den lokala verksamheten samt en plats för att bedriva 
second hand- och insamlingsverksamhet. Dessutom är mötesplats Kupan en 
kommunikationskanal för att marknadsföra Röda Korsets varumärkeslöfte om att ingen skall 
lämnas ensam vid en katastrof. Innerbörden av ordet katastrof kan tolkas olika och 
mötesplatsen har i uppdrag att förmedla att katastrofer inte endast sker i krigsdrabbade länder 
utan även sker i Sverige i form av ensamhet och andra svårigheter man kan möta i vardagen.  
 
Myrorna i sin tur är Sveriges äldsta och största butikskedja med försäljning av begagnade 
varor där överskottet av försäljningen går till Frälsningsarmén. Myrorna ligger dock inte 
under Frälsningsarmén utan har en egen organisation, funktion och ledning. Till skillnad från 
mötesplats Kupan har Myrorna fokusering på organisationens second hand-verksamhet. 
 
Inom teorin benämns det att varumärken agerar informationsbärare för konsumenten och även 
att “rätt” varumärke kan bidra till att skapa önskade associationer. Detta är något som kan 
kännas obekant inom detta ämne som berör välgörenhetsorganisationers second hand-butiker.  
 
Trots att de omtalade välgörenhetsorganisationerna är diffusa informationsbärare så är de 
fortfarande varumärken som försöker förmedla en innebörd. Mötesplats Kupan har ett 
kriterium inom organisationen att alla, oavsett ekonomi, skall kunna handla hos dem vilket 
deras priser i butik också skall förmedla. Både mötesplats Kupan och Myrorna bedriver 
försäljning utav begagnade varor och arbetar för att erbjuda kunderna ett tillfredsställande 
sortiment. Varumärket är i sig ett medel för att konsumenten skall kunna särskilja aktörerna 
åt. När man handlar hos Röda Korset respektive Myrorna förstår kunden till vilket välgörande 
ändamål pengarna går till. Detta förutsätter dock att det är tydligt kommunicerat för att 
konsumenten skall kunna förstå detta.  
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Som en internationell organisation är Röda Korset bekant för människor världen över och 
fungerar som en trygghetsfaktor. Mötesplats Kupan skall inte bara attrahera konsumenter som 
vill handla, utan finnas till för alla som är i behov av någon form av stöd.  

5.2 Varumärkesidentitet och image 
Den teoretiska referensramen tar upp vikten av att ett varumärke och dess målgrupp skall 
inneha en gemensam bild utav organisationen. Företag måste vara tydliga med sin identitet för 
att konsumenterna skall kunna bilda en korrekt uppfattning med verklighetstrogna 
förväntningar och attityder. För att kunna särskilja sig ifrån andra aktörer bör företag fokusera 
på vad som kännetecknar deras varumärke och hur detta kommuniceras till konsumenterna. 
Med en bra och tydlig kommunikation skapas en positiv bild av varumärket. 
 
Det tydliggörs vid intervjuerna med Marianne Barrljung och Andrea Hormazabal att Röda 
Korset är en mångsidig organisation med många verksamheter knutna till sig där mötesplats 
Kupan utgör en av dessa. Marianne berättar att hon anser att Röda Korset utåt sett främst är en 
humanitär organisation som arbetar med katastrofhjälp. Inom Vänersborgskretsen är 
förhoppningen att allmänheten med mötesplats Kupan skall se Röda Korset som en fysisk 
mötesplats med ett varmt bemötande. En plats som går att kontakta vid behov av hjälp eller 
om man känner sig ensam. Utöver detta önskar Vänersborgsstyrelsen även att Röda Korset 
skall ses som en miljöorganisation, något som förklaras vara starkt sammanlänkat med 
organisationens humanitära del. 
 
Andrea lägger stor vikt på Röda Korsets internationella uppdrag och varumärkeslöfte som 
innebär katastrofhjälp. Begreppet katastrof kan vara diffust och beskrivs som att det utöver 
oroligheter i till exempel Syrien eller Afghanistan även kan vara ensamhet för äldre i Sverige, 
migranter utan familj eller när någon förlorar en familjemedlem. Det typiska för både Röda 
Korset och mötesplats Kupan är att de finns på plats före, under och efter en katastrof och är 
det som varumärkeslöftet hela tiden skall gensomsyras utav.  
 
Lotta Kökeritz från Myrornas huvudkontor berättar att Myrorna för henne är en organisation 
som arbetar för ett gott ändamål där överskottet går till behövande människor samtidigt som 
de värnar om miljön. Organisationens förhoppning är att kunna skapa en förståelse för 
återanvändning och visa människor att de inte alltid behöver köpa nytt samt att allmänheten 
skall betrakta Myrorna som en samhällsaktör, inte endast en butik de kan handla i. Vid 
intervjun säger Lotta att hon tror att andra organisationer, som till exempel avfallsrådet, 
förstår att de är en samhällsaktör men att allmänheten nog uppfattar Myrorna endast som en 
organisation de kan skänka till och handla hos. 

5.3 Varumärkesvärde 
För både företag och kunder finns det ett varumärkesvärde som bland annat omfattar 
kundernas varumärkeskännedom med starka och positiva associationer till varumärket. För 
Vänersborg är deras betalande kunder av viktigt värde, även om försäljningen av second hand 
endast ses som ett komplement till övrig verksamhet är intäkterna avgörande för att rörelsen 
skall kunna gå runt ekonomiskt. Likaså är deras besökare som upplever fördelarna med deras 
arbete och engagemang värdefulla, detta leder förhoppningsvis till att relationer utvecklas och 
att Röda Korset blir starkare positionerat i kundernas medvetna gentemot andra 
välgörenhetsorganisationer. Framför allt är de människor som donerar gåvor till 
verksamhetens second hand-försäljning viktiga eftersom detta är just det som gör att rörelsen 
inte stannar upp. Marianne Barrljung berättar att kretsen har blivit bättre på att vara flexibla 
med hämta saker hemma hos folk, detta är ett sätt att erbjuda bra service och vara 
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tillmötesgående mot de som vill skänka. 
 
För att kunna skapa ett varumärkesvärde för mötesplats Kupans kunder krävs det en tydlig 
identitet för att kunderna skall kunna bilda starka och fördelaktiga associationer till 
verksamheten. Marianne och Andrea Hormazabal erkänner att Röda Korset är en mångsidig 
organisation där mötesplats Kupan fyller en funktion av att vara en mötesplats, 
kommunikationskanal samt en second hand-butik. Med bra erfarenheter sedan tidigare av ett 
varumärke har kunder en tendens att utveckla en god image utav det, vilket innebär att kunden 
förväntar sig liknande upplevelser vid framtida besök. Andrea nämner att alla mötesplatser ser 
olika ut då kretsarna tolkar sina direktiv på olika sätt, något som resulterar i att ett besök hos 
en krets kan skilja sig kraftigt från en annan. 
 
Både Marianne och Andrea ser Röda Korset i första hand som en humanitär organisation med 
ett internationellt uppdrag om att finnas till för människor vid en katastrof. Likaså är 
mötesplats Kupan en öppen och tillgänglig mötesplats för alla som har någon form av 
problem eller behov av stöd och har inte ett endast en besökskrets som består av betalande 
kunder. Genom detta skapas ett emotionellt värde för dessa människor, samtidigt som 
allmänheten blir medveten om Röda Korsets välgörande arbete vilket kan leda till att skapa en 
positiv inställning mot organisationen. 
 
För Myrorna finns värdet i sina befintliga kunder som ser fördelarna med varumärket, det vill 
säga de existerande kunder som handlar på Myrorna men även de som skänker gåvor. 
Myrorna fungerar som butikskedja vilket innebär att oavsett vilken butik en kund besöker är 
chansen stor att denna känner igen sig eftersom det finns ett genomgående koncept i alla 
butiker. Detta underlättar för att skapa en övergripande och tydlig identitet vilket resulterar i 
att konsumenterna känner förtroende för organisationen, något som tydliggörs med Lotta 
Kökeritz uttalande om att de är ett varumärke med högt förtroende. Även om Myrorna arbetar 
för välgörande ändamål genom Frälsningsarmén och försöker vara synlig i bland annat 
debatter kring hållbarhet är deras egna organisation starkt förknippad till just försäljning av 
second hand. Detta gör det enkelt för deras kunder att skapa associationer till dem eftersom de 
nödvändigtvis inte måste bestå av huruvida Myrorna arbetar med välgörenhet utan kan vara 
begränsat till endast butiken eftersom det är där deras varumärke syns. 

5.4 Kapferers modell 
Kapferers modell med de sex dimensionerna gör det lättare för företagets ledning att definiera 
varumärket och skapa en tydlig kommunikation utåt gällande varumärket. För att bygga ett 
varumärke måste företag ha en stabil grund, kallad fysik. Idag är verksamheten kring 
mötesplats Kupan mycket diffus och kan tolkas på ett antal olika sätt. Det som skall vara 
primärt med Kupan är att det skall vara en mötesplats som bedriver second hand-verksamhet i 
syfte med att bidra med ekonomiskt stöd. Det skall även vara en öppen dörr för ensamma 
människor som söker sig till Röda Korset. Denna breda förklaring gör att varumärket Kupan i 
sig inte har en tydlig stam och de olika kretsarna tolkar direktiven på olika sätt och lägger 
fokus på olika saker. Inom just Vänersborgskretsen har Röda Korset fått en tydlig gestaltning 
med sin mötesplats i och med sin flytt. 
 
Begreppet Kupan kan tolkas olika med blandade åsikter angående namnvalet då det finns en 
risk att det inte är tydligt sammankopplat med Röda Korset. I större städer förstår inte 
konsumenter begreppet Kupan medan namnet Röda Korset istället är en självklarhet för dem. 
Myrornas fysiska funktion är lättbegriplig då deras butiker är deras byggsten där de 
tillhandahåller försäljning av begagnade föremål. Lotta Kökeritz gör detta tydligt då hon 
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uttrycker att butikerna är arenan där deras möjlighet att påverka finns. 
 
Varje varumärke har sin egen kultur och bakgrund vilken skall identifiera varumärkets 
grundläggande värde. För Röda Korset och Kupan blir det ett dilemma då de är två olika 
varumärken sammankopplade med varandra men med olika betydelse i grund och botten. 
Röda Korset positionerar sig som världens främsta katastroforganisation uppdelat på 188 
länder med en symbol som människor över hela världen kan identifiera. Organisationen är 
neutral och är till för alla och oavsett individuell bakgrund och kultur skall alla kunna känna 
samhörighet och gemenskap till Röda Korset. Kupan är ett annat varumärke där fokus ligger 
på att vara en möteplats och att öka samhörigheten bland människor. Ändå lyckas dessa två 
olika varumärken förenas med varandra på ett bättre sätt än Myrorna och Frälsningsarmén. 
Myrorna är en organisation vars kultur kretsar kring försäljning av second hand där uttalandet 
lyder att de inte är något utan sina butiker. Frälsningsarmén i sin tur är ett annat varumärke 
som Myrornas donerar sitt överskott till för att kunna bidra till att vara människors stöd där 
den sociala verksamheten inte räcker till. 
 
Det finns olika motiv till varför kunder handlar second hand och då nämns begreppet 
självbild. Genom att handla av ett visst företag eller varumärke kan det bidra till att öka 
stimulansen för självbilden.  Ett motiv till att handla second hand, till Röda Korsets och 
Myrornas fördel, är att intresset för second hand ökat i och med att miljöproblemen i världen 
blivit så pass omtalade. Människor vill gärna stimulera sin självbild genom att känna sig 
duktiga och återanvända. 
 
Röda Korset är idag världens största katastroforganisation och mötesplats Kupan är tydligt 
kopplat till denna vilket gör att när kunden handlar där framkommer det att de bidrar till ett 
välgörande syfte. Myrorna är en separat organisation vid sidan av Frälsningsarmén vilket 
medför en risk att kunden inte förstår att pengarna går till ett välgörande ändamål lika tydligt 
jämfört med Röda Korsets mötesplats.  
 
Begreppet relation kan delas upp ur olika synvinklar, dels ur ett humanitärt perspektiv samt ur 
ett kundserviceperspektiv. Både Röda Korset och Myrorna är två organisationer som arbetar 
mycket för välgörande ändamål med humanitära relationer. Röda Korset arbetar för relationer 
i form av att hjälpa behövande människor över hela världen. Mötesplats Kupan fungerar 
utöver en butik även som en mötesplats där människor kan hitta en samvaro och känna 
trygghet. En plats de kan vända sig till vid problem eller ensamhet. Myrorna är mån om att 
hjälpa till med att få ut människor i arbetslivet och erbjuder arbetsträningsprogram genom 
praktikplatser samt volontärarbete. Detta gör att organisationerna inte bara skapar relationer 
till de kunder som handlar utan även de som får hjälp och stöd utav dem. 
 
Inom mötesplats Kupan i Vänersborg arbetar man aktivt med kundservice, bland annat genom 
att vara flexibla vid hämtning av saker hemma hos folk. Detta leder i sin tur till ett större och 
mer attraktivt utbud för kunderna. Verksamheten har i och med lokalflytten även fått bättre 
öppettider och har nu tillgängliga parkeringsplatser. Myrorna vill att allmänheten skall 
uppfatta det som att det är enkelt att skänka föremål till dem samt enkelt att handla hos dem. 
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6. Diskussion 
___________________________________________________________________ 
I detta avsnitt diskuteras uppsatsens resultat på djupet ur en problematisk synvinkel i samma 
rubrikföljd som analysen. Under detta avsnitt väger egna åsikter och reflektioner en stor 
betydelse. 
___________________________________________________________________ 
 

6.1 Varumärkets betydelse för företag och kund 
Det känns tydligt att mötesplats Kupan är en form av varumärkesutvidgning av Röda Korset 
där syftet inte bara är att samla in pengar till välgörenhet utan även ett sätt att nå ut till 
konsumenterna och ge allmänheten något konkret att ta på. Rörelsen betyder mycket för Röda 
Korset som kommunikationskanal och de kan i anknytning till sin mötesplats och second 
hand-verksamhet förmedla och kommunicera Röda Korsets arbete och varumärkeslöfte till 
konsumenterna. Då organisationen är väldigt mångsidig med flera projekt både internationellt 
som nationellt finns det en risk att många upplever Röda Korset som något otydlig. Även om 
folk handlar på mötesplats Kupan så betyder det nödvändigtvis inte att de har en tydlig bild 
utav Röda Korset eller förstår exakt på vilket sätt de själva bidrar till välgörande ändamål när 
de handlar. Det finns därför stor potential att med hjälp av mötesplatsen förklara mer konkret 
vad Röda Korset arbetar med, men framför allt kommunicera vad de arbetar med lokalt inom 
kretsen. 
 
Mötesplats Kupan är en form av avknoppning av Röda Korsets övergripande varumärkeslöfte 
om att hjälpa människor i behov av stöd med ett syfte om att öka den fysiska tillgängligheten. 
Både Marianne Barrljung och Andrea Hormazabal stöttar detta med sin vision om att 
mötesplats Kupan skall vara en mötesplats och öppen dörr. Second hand-försäljningen är bara 
en liten del av det som verksamheten skall symbolisera, men är onekligen nödvändig för att 
denna skall kunna gå runt ekonomiskt.  
 
Detta gör att organisationerna Röda Korset och Myrorna får skilda betydelser för kunderna då 
mötesplats Kupan besitter ett större ansvar än Myrornas butiker. Röda Korsets second hand-
butiker är mer än just en butik av begagnade föremål, det är även en mötesplats som är 
tillgänglig för alla. Hit är människor välkomna för att träffa andra och umgås, men även om 
de behöver hjälp eller någon form av stöd. Eftersom det är en internationell organisation 
innebär det att även människor som kommer utifrån Sverige har någon form av koppling till 
Röda Korset och att kunna vända sig till dem är på det viset en trygghetsfaktor. Myrorna har 
till skillnad från Röda Korset ett fokus på sin second hand-verksamhet och fungerar som en 
butikskedja där deras överskott går till Frälsningsarmén. För kunderna fungerar Myrorna 
främst som en second hand-butik där de kan handla och även har möjlighet att skänka 
använda föremål till. Myrorna fyller ett kundbehov med sitt utbud av second hand, men det är 
Frälsningsarmén som har ansvaret över vad överskottet kommer att resultera i vilket betyder 
att Myrorna inte skapar samma personliga band som Röda Korset. Myrorna erbjuder 
arbetsträning i form av praktik och volontärarbete och blir genom det betydelsefull för fler än 
endast sina kunder. 
 
Mötesplats Kupan och Myrorna har som varumärken i uppgift att agera informationsbärare 
för kunderna och symbolisera en skillnad gentemot andra second hand-butiker. Myrorna är en 
butikskedja och även om förutsättningarna är olika för butikerna så finns det ändå ett tydligt 
koncept som gör det lätt för kunden att känna igen sig oavsett vilken butik denne besöker. 
Mötesplats Kupan har en större utmaning med detta då deras mötesplatser och second hand-
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butiker skiljer sig vida åt lokalt sett. Detta beror på att kretsarnas engagemang är varierande 
och att mötesplatserna fokuserar på olika saker. Direktiven från Röda Korset centralt om hur 
mötesplats Kupan skall arbeta är endast rekommendationer och går att tolka olika. Då 
mötesplatserna omfattar så mycket mer än just försäljning av second hand är det lätt hänt att 
verksamheten spretar iväg åt olika håll. Även om Mötesplats Kupan lokalt sett kan ha en bra, 
tydlig och stark image är det väldigt viktigt att detta går väl i hand med det som Röda Korset 
önskar förmedla. Något som idag är svårt att styra och följa upp just på grund av att kretsarna 
idag själva får bestämma vad de anser fungerar bäst. 

6.2 Varumärkesidentitet och image 
Röda Korset har en svårighet med att kommunicera en tydlig identitet eftersom de gör så 
mycket och det finns så mycket som de vill förmedla. Precis som Andrea Hormazabal säger 
finns det en risk att om de kommunicerar väldigt mycket att det istället uppfattas som att de 
inte kommunicerar något alls eftersom det blir alldeles för mycket att ta till sig av. En 
utmaning som välgörenhetsorganisationer har är att det är svårt att vara tydlig mot 
allmänheten vad de arbetar med konkret då deras uppdrag är väldigt brett och varierande. För 
att förklara sitt arbete i helhet så väljer många organisationer att använda begrepp som 
“katastrofhjälp” och “välgörande ändamål” vilket talar om att de hjälper behövande och bidrar 
med något positivt. Det säger dock inget konkret om vad organisationen åstadkommer och gör 
det svårt att förstå vad som skiljer välgörenhetsorganisationerna åt. 
 
Mötesplats Kupan är starkt förgrenat med Röda Korset där organisationens övergripande 
varumärkeslöfte har ett starkt fokus, men även smalnas av till den lokala verksamheten. Det 
innebär att det är väldigt mycket som skall kommuniceras ut till konsumenten vilket skapar 
problem för att vara tydlig med sitt arbete. Det kan även vara svårt för konsumenten att förstå 
vad som skiljer Röda Korset åt som en övergripande katastroforganisation mot dess 
mötesplats Kupan eftersom de är så starkt knutna till varandra. Där har Myrorna skapat ett 
koncept där de inte har en lika tydlig länk till Frälsningsarmén jämfört med Röda Korset till 
mötesplats Kupan. Detta gör att Myrorna har möjlighet att skapa en tydlig identitet med en 
konkret affärsidé om att bedriva försäljning av second hand med ett genomgående koncept i 
samtliga butiker. Som konsument blir det därför lätt att få en uppfattning av Myrornas 
företagsidentitet, men desto svårare att relatera till dem som en välgörenhetsorganisation 
eftersom de utåt sett är en butikskedja. Ur ett annat perspektiv har de kanske därför en väldigt 
diffus företagsidentitet om konsumenterna inte ser deras arbete för ett bättre samhälle, som 
Lotta Kökeritz önskar att allmänheten skall se på Myrorna: som en samhällsaktör. 
 
Det viktigaste för företag, oavsett bransch, är att skapa sig en identitet som särskiljer sig från 
sina konkurrenter. Här har mötesplats Kupan en väldigt stor möjlighet eftersom de erbjuder en 
butiksmiljö som skiljer sig väldigt från andra second hand-butiker knutna till 
välgörenhetsorganisationer. Utöver att bedriva försäljning har de även ett café med en önskan 
om att skapa en atmosfär som uppmuntrar till social samvaro. Just detta är vad som är 
mötesplats Kupans charm, den positiva stämningen och något man bör vara mån om att ta 
vara på. För dagens konsumenter behövs det dock mer än så för att de skall bli tillfredsställda 
vid sitt besök. Lokalerna bör vara inspirerande, fräscha och även visuellt kunna förmedla det 
som verksamheten vill. Detta är något Myrorna har tagit tillvara på vilket även visar att 
organisationerna har olika typer av resurser att röra sig med. De engagerade inom Röda 
Korset är volontärer och arbetar frivilligt, vilket är utmaning i sig med att upprätthålla deras 
engagemang. Myrorna tillämpar till stor del arbetsträning men har även ett flertal anställda 
inom sin verksamhet. 
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Både Röda Korset och Myrorna har en önskan om att även betraktas som en miljöorganisation 
vilket är enkelt att använda inom sin identitet eftersom deras second hand-verksamheter 
uppmuntrar till återanvändning. Röda Korset har dessutom en tydlig vision om att 
återanvändning av kläder kan hjälpa utsatta länder som tillverkar kläder och resultera i en 
bättre levnadsstandard med renare vatten och minskad fattigdom. Som Andrea Hormazabal 
nämner är begreppet katastrof väldigt brett och Röda Korsets arbete för miljön går att använda 
inom detta också för att förhindra framtida miljökatastrofer eftersom de onekligen i sin tur 
kommer att påverka människor inom de aktuella områdena. Detta är också något som skulle 
kunna få ta större plats inom mötesplats Kupans identitet eftersom det är väldigt lätt att förstå 
denna koppling som konsument. Idag är många människor medvetna om de fördelar second 
hand medför för miljön vilket även har orsakat att intresset för denna försäljningskanal har 
ökat. Mötesplats Kupan har därför en chans att skapa starka och tydliga associationer med ett 
budskap om att konsumenterna gör ett klimatsmart val som handlar begagnat samtidigt som 
de pengar som läggs ut går till välgörande ändamål inom en organisation med miljöfokus.  

6.3 Varumärkesvärde 
Eftersom denna uppsats handlar om second hand-försäljning är prisklassen i förväg inom 
försäljningskanalen övergripande låg och innebär inte att ett högre varumärkesvärde 
nödvändigtvis skulle innebära att kunderna är redo att betala mer för produkterna. Vad 
kunderna upplever för värde är däremot avgörande för om de kommer att besöka second 
hand-butiken. Upplever dem ett stort varumärkesvärde innebär det att organisationen är väl 
positionerad i deras medvetna och att värdet finns med som ett självklart val för kunden. För 
detta krävs det en stark relation som grundar sig i en tydlig identitet, stark kännedom och en 
positiv image. Alla dessa förutsättningar är viktiga kriterier för att framkalla ett 
varumärkesvärde hos kunderna.  
 
Med en otydlig identitet blir det betydligt svårare att skapa en relation till varumärket, något 
som riskerar att ske inom Röda Korsets second hand-verksamhet då det är svårt att förmedla 
organisationens identitet på ett enkelt sätt. Med en ambition om att vara så mycket riskerar 
Röda Korset istället att bli uppfattad av allmänheten som något diffust och svår att få grepp 
om. Kännedomen tenderar då i att bli låg och inga starka associationer kan bildas, det är 
väldigt synd då Röda Korset har en stor potential till att skapa emotionellt värde i och med sitt 
välgörande arbete. Genom att konkret kommunicera hur de arbetar med sitt uppdrag finns det 
goda chanser att konsumenter utvecklar en positiv inställning till organisationen. En bra 
image är en viktig del för att knyta sig an kunder som förhoppningsvis även blir regelbundna 
och lojala kunder. 
 
Mötesplats Kupans utmaning är att verksamheten ser olika ut vilket gör att det på vissa håll 
om i landet kan finnas kunder med ett starkt varumärkesvärde för denna verksamhet, men 
besöker de en annan second hand-butik inom Röda Korset riskerar de att bli besvikna. Det 
finns ingen säkerhet inom organisationen att det levereras samma utbud av service och 
engagemang på andra orter utan det ser väldigt olika ut. Denna variation gör det svårt för 
mötesplats Kupan att behålla ett förtroende som just second hand-butik eftersom kunden inte 
alltid vet vad denne har att förvänta sig. 
 
Här har Myrorna en klar fördel där de gör det betydligt lättare för kunderna att känna igen sig 
i en butik tillhörande Myrorna, något som skapar förtroende och en trygghet. Det blir även 
lättare för Myrorna att framhäva sin identitet eftersom den sker inom alla butiker med ett 
likadant koncept. Jämfört med Röda Korset har Myrorna inte heller lika mycket inom sitt 
varumärke att förmedla. Mötesplats Kupan och Röda Korset är så starkt relaterade till 
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varandra och det som en kund känner för Röda Korset känner denne nästintill per automatik 
även för mötesplats Kupan. Upplever kunderna ett starkt varumärkesvärde för Myrorna 
betyder det inte att de känner detsamma för Frälsningsarmén eftersom det mer markant är en 
organisation och varumärke för sig. 

6.4 Kapferes modell 
 

 

Fig. 2 Egen tolkning av Kapferers varumärkesprisma tillämpad på mötesplats Kupan (Kapferer 2004, ss 107). 

Röda Korset, mötesplats Kupan, Myrorna och Frälsningsarmén är fyra olika varumärken som 
står för olika grundläggande tankar. Grunden för mötesplats Kupan är att vara en 
kommunikationskanal och ett underliggande varumärke för Röda Korset. Mötesplats Kupan 
vill förmedla att de gör ett välgörande budskap genom sin mötesplats och second hand-
butik.  I Vänersborg finns en önskan om att allmänheten skall se Röda Korset som en fysisk 
plats där man kan möta andra, bli sedd, få en stunds samvaro och handla. Det är inte alla 
mötesplatser som har denna tydliga grund och vision. Mötesplatsen ges inga konkreta eller 
tydliga direktiv från Röda Korset utan får endast rekommendationer. Detta bidrar till att fokus 
läggs på olika saker och ingen mötesplats är den andra lik vilket är en nackdel för 
verksamheten. 
 
Myrorna i sin tur har fördelen att vara en butikskedja som skänker sitt överskott till 
Frälsningsarmén som jobbar för behövande människors stöd i samhället. Myrorna har en 
tydlig kärna då alla butiker i stort sätt ser likadana ut visuellt och kunden vet vad den får när 
den går in i affären. Dock kan det ifrågasättas huruvida Myrorna och Frälsningsarmén hör 
ihop då de står för olika grundläggande värdegrunder vilket gör att de inte har en tydlig fysik 
tillsammans, men dock har det var för sig. 
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Att besöka Röda Korsets mötesplats Kupan i Vänersborg är inte bara en shoppingupplevelse, 
som kund får man ett varmt bemötande då organisationen också förmedlar sin trygga 
personlighet genom att besökaren får träffa andra människor i caféet. Mötesplatsen finns till 
för att skapa social samvaro eller om någon har problem och behöver hjälp. 
 
Det är en svårighet att alla mötesplatser inom Röda Korset ser olika ut, begreppet Kupan är 
för närvarande mer känt lokalt inom små städer men desto mer främmande i de större 
städerna. Detta medför att mötesplats Kupan har i ett hinder då verksamheten inte har en lika 
tydlig personlighet i jämförelse med Myrorna gällande sin second hand-verksamhet.  
 
De välgörande organisationerna skapar inte bara relationer till de kunder som handlar utan 
även de som får hjälp och stöd utav dem. Röda Korset och mötesplats Kupan är starkt 
sammankopplade med varandra med en gemensam grundtanke om sin humanitära relation att 
hjälpa människor vid en katastrof för ett välgörande ändamål. Katastroferna är dock av olika 
variation då Röda Korset arbetar mer internationellt och mötesplatsen är mer fokuserad inom 
Sverige.  
 
Myrorna och Frälsningsarmén har även de olika relationer då Myrorna är en butikskedja 
samtidigt som de är måna om att hjälpa till med att få ut människor i arbetslivet och erbjuder 
arbetsträningsprogram genom praktikplatser samt volontärarbete. Myrornas relation till 
Frälsningsarméns är dock inte starkt sammankopplad med butiksverksamheten, trots deras 
överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete för de som har det svårt i Sverige. 
 
Det finns inget konkret underlag för hur kunder som handlar på second hand idag vill bli 
associerade, att handla varor på second hand inte är detsamma som att handla av ett känt 
varumärke. När konsumenter handlar av kända varumärken handlar de dessa för att de vill 
skapa en unik image hos sig själva. När konsumenter handlar second hand handlar de inte 
specifika varumärken för att utrycka sig vilket gör det svårt att identifiera hur kunderna vill bli 
uppfattade när det köper begagnat  
 
Kulturellt sett så är Röda Korset väldigt omfattande och känt över hela världen. Begreppet 
Kupan däremot finns bara i Sverige och är mindre etablerat ur världssynvinkel. Kulturen för 
mötesplats Kupan skulle kunna bli tydligare i Sverige då benämningen Kupan för närvarande 
är vanligare bland befolkningen i mindre städer medan det i de större städerna är vanligare att 
benämningen istället lyder Röda Korset. 
 
Myrorna är en separat butikskedja vid sidan av sitt välgörande samarbete med 
Frälsningsarmén vilket medför en risk att kunden inte förstår att pengarna går till ett 
välgörande ändamål lika tydligt jämfört med Röda Korsets mötesplats Kupan. Att handla 
second hand-varor kan öka människans självbild ur olika perspektiv, bland annat genom att 
det är miljövänligt, billigt och välgörande. Att vara miljövänlig börjar bli en självklarhet för 
många där det finns en trend med att återvinna. Begagnade varor är även billigt vilket bidrar 
till att kunden upplever en känsla av att denne har fyndat och genom det välgörande 
ändamålet ökar kundens stimulans ytterligare. 
 
Mötesplats Kupan fungerar utöver en kommunikationskanal och butik även som en 
mötesplats där människor kan hitta en samvaro och känna trygghet, en plats de kan vända sig 
till vid problem eller ensamhet. De har många budskap att förmedla och i Vänersborgs nya 
lokaler har man lyckats med detta genom att skapa en samlingspunkt för alla. Myrorna i sin 
tur arbetar främst för att vara en butikskedja och är måna om att hjälpa till med att få ut 
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människor i arbetslivet. De har inte samma sociala verksamheter som Kupan utan är endast en 
butik, vilket kan vara både en fördel och nackdel. De har ett tydligt second hand-koncept där 
kunder kan handla men förmedlar inte samma varma trygghetskänsla som mötesplats Kupan. 
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7. Slutsats 
___________________________________________________________________ 
Genom en gjord analys och diskussion presenteras avslutningsvis uppsatsens slutsatser 
genom att besvara de frågeställningar som presenterades i inledningen. 
___________________________________________________________________ 

7.1 Vad vill Röda Korset kommunicera ut till konsumenterna med 
sina second hand-butiker? 
Det övergripande budskapet som organisationens second hand-butiker skall förmedla är att 
vara en mötesplats, vilket omfattar väldigt mycket av det som Röda Korset står för. Alla 
människor är välkomna till mötesplatsen Kupan oavsett av vilken anledning man väljer att 
besöka dem. Det kan exempelvis vara för att handla second hand, träffa andra människor för 
en social samvaro eller om man har problem och behöver hjälp.  
 
Mötesplats Kupan är även ett medel för att kunna gestalta något konkret över vad Röda 
Korsets arbete innebär. Det kan ibland vara svårt för allmänheten att förstå vad som särskiljer 
Röda Korset från andra välgörenhetsorganisationer. Second hand-butiken agerar på det viset 
även en kommunikationskanal för att tydliggöra organisationens uppdrag och 
varumärkeslöfte. Röda Korsets internationella uppdrag är att ingen skall lämnas ensam vid en 
katastrof där både organisationen och mötesplats Kupan finns till före, under och efter en 
katastrof för alla som behöver dem. Eftersom mötesplats Kupan är en avknoppning av Röda 
Korset är detta budskap något som måste genomsyra alla deras second hand-butiker. 
Mötesplats Kupan är dessutom ett verktyg för att tala om vad Röda Korset gör på hemmaplan 
inom den lokala verksamheten. 
 

7.2 Hur arbetar välgörenhetsorganisationer med sina second hand-
butiker idag? 
Röda Korset har en stor spridning av sin mötesplats Kupan över hela landet inom olika kretsar 
som oftast har en second hand-butik knuten till sig. Syftet med denna försäljning är att kunna 
omvandla de gåvor som har donerats till likvida medel för att bidra till Röda Korsets 
hjälpverksamhet. Hur kretsarna sköter sin second hand-verksamhet ter sig väldigt olika då det 
inte finns några konkreta eller tydliga direktiv från Röda Korset centralt utan är endast 
rekommendationer som tolkas olika. Några har fokus på denna verksamhet med en aktiv 
affärsrörelse medan andra lägger en större vikt vid att vara en mötesplats. Alla som är 
verksamma inom Röda Korsets kretsar är volontärer och arbetar frivilligt och detta gäller även 
inom second hand-verksamheten. 
 
Mötesplats Kupan ligger nära Röda Korsets övergripande verksamhet med en tydlig 
förbindelse vilket skapar en potential i att konkret kunna förmedla organisationens arbete. 
Samtidigt som Röda Korsets arbete kommuniceras i anknytning till butiken skapar det en 
förståelse för konsumenterna på vilket sätt de bidrar till ett gott ändamål genom att handla på 
Röda Korset. 
 
Myrorna är en butikskedja med ett genomgående koncept där alla butiker strävar efter att vara 
enade med likadant skyltmaterial och arbetar bland annat med säsongskampanjer. Syftet med 
försäljningen är detsamma som för Röda Korset, att kunna donera ett ekonomiskt överskott 
till välgörande ändamål. Myrornas överskott går till Frälsningsarmén, en kristen rörelse som 
är en organisation jämte Myrorna och de har utöver detta samarbete ingen direkt 
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sammankoppling med varandra. Inom Myrorna finns det ett flertal anställda, men då 
organisationen även tillhandahåller arbetsträning kompletteras detta med praktikanter och 
volontärer. 
 

7.3 Kan Röda Korsets second hand-verksamhet bli tydligare med att 
förmedla sitt budskap?  
I och med att mötesplats Kupan skall vara kommunikationskanal för Röda Korset behöver de 
en tydlig och konkret identitet som är genomgående inom hela verksamheten. Idag är 
associationerna till mötesplatsen många och något diffusa, organisationen bör därför välja 
vilken association som skall känneteckna deras varumärke och lägga stor vikt vid denna för 
att kunna särskilja sig från andra aktörer. Med en starkare positionering är det lättare för 
konsumenter att skapa en relation och positiv bild av organisationen. 
 
Mötesplats Kupan har en utmaning med att förmedla sitt budskap då deras mötesplatser och 
second hand-butiker skiljer sig vida åt lokalt sett. Direktiven från Röda Korset centralt om hur 
mötesplatsen skall arbeta är endast rekommendationer och går att tolka olika. Dessa 
rekommendationer måste göras tydligare och stramas åt för att mötesplats Kupan ska kunna 
förmedla sitt rätta budskap. Mötesplats Kupans innebörd kommer förhoppningsvis dock bli 
tydligare då Röda Korset arbetar med att ta fram en hållbar affärsmodell som skall vara 
konkret med tydlig affärsidé och affärsplan på en övergripande nivå. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

9.1.1 Intervju med Marianne Barrljung - styrelseordförande för Röda Korset, 
Vänersborg 
 

1. Vad tycker du/ni att organisationen Röda Korset står för i helhet? 
a. Hur vill ni att allmänheten ska uppfatta er? 
b. Vilka åtgärder gör Röda Korset för att förmedla det tänkta budskapet? 
c. Hur tror ni att allmänheten uppfattar er? 

 
2. Vad tycker du/ni att organisationen Röda Korset står för i just Vänersborg? 

 
3. Vad vill ni förmedla med mötesplats Kupan? 

a. Hur förmedlar ni det tänkta budskapet? 
 

4. Hur ser ni på er secondhand verksamhet? 
 

5. Hur förmedlar ni Röda Korsets budskap i butiken? 
 

6. Vad har Röda Korset i Vänersborg för kundgrupp idag? 
 

7. Vad har ni för framtida mål för er secondhand verksamhet? 
 

9.1.2 Intervju med Andrea Hormazabal - projektledare på Röda Korsets 
nationella avdelning 
 

1. Vad är Kupans egentliga syfte, vad vill ni förmedla med second-hand butiken? 
 

2. Hur förmedlar ni det tänkta budskapet med mötesplats Kupan? 
 

3. Vad ges de olika kretsarna för direktiv när det gäller mötesplats Kupan? 
 

4. Hur arbetar man för att förmedla Röda Korsets budskap i dess second hand-butik?  
 

5. Vad ges de volontärer som arbetar inom mötesplats Kupan för utbildning och ansvar 
för att förmedla organisationens budskap? Är detta något som sköts lokalt istället? 
 

6. Tycker du att det är lätt att kommunicera vad ordet mötesplats Kupan betyder? 
 

7. Vad är ditt drömscenario när det gäller mötesplats Kupan, hur skulle du vilja att 
verksamheten sköttes och uppfattades av allmänheten? 
 

8. Har ni några visuella mål, vill ni att butkerna skall se ungefär likadana ut? 
 



32 
 

9.1.3 Intervju med varumärkes- och kommunikationschef, Lotta Kökeritz på 
Myrornas 
 

1. Vad tycker du att organisationen Myrornas styr för i helhet? 
 

2. Hur vill ni att allmänheten ska uppfatta er? 
 

3. Vill ni uppfattas som en välgörenhetsorganisation eller en second hand butik? 
 

4. Vilka åtgärder gör ni för att allmänheten ska uppfatta er som en samhällsaktör? 
 

5. Hur tror du att allmänheten uppfattar er? 
 

6. Hur viktig är second hand butiken för Myrornas som samhällsaktör? 
 

7. Vad har Myrorna för kundgrupp idag? 
 

8. Försöker alla Myrornas tänka samma när det gäller skyltning i butik? 
 

9. Hur ofta ändrar ni de här kampanjerna ungefär? 
 

10. Vad ni har för framtida mål för second hand verksamheten, med kampanjer och 
visuella mål? 
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