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Abstract 
 
Background: The weaving business in Sweden decreased dramatically after the 1970s and 

today there are only a few weaving factories left, the majority have chosen to move their pro-

duction abroad. However, Bogesunds Väveri AB and Väveriet Uddebo AB are two compani-

es who still produce everything in Sweden. The two companies are very similar and thus 

have to compete based on other defining qualities. The trademark is a valuable asset and 

has a fundamental importance for the individualisation of the company’s product and marke-

ting.  

 

Research purpose: The purpose of the essay is to, through a brand management perspec-

tive, explain if and why Bogesunds Väveri AB present a poorer financial result than the com-

petitor Väveriet Uddebo AB. 

 

Research question: How does Bogesunds Väveri AB work with their brand management in 

comparison with Väveriet Uddebo AB? 

 

Delimitations: The essay is written through the brand owner perspective where a compari-

son will be made between Bogesunds and Väveriet. 

 

Theory: The chosen theory is Strategic brand management, which is characterised by ana-

lysing how a company’s brand can contribute to long term competitiveness, profitability and 

growth. 

 

Empiric data: Describes how the weaving factories work with their respective brand mana-

gement at present. The empirical study has been conducted through interviews with Boge-

sunds and Väveriet. 

 

Conclusion: The answers to the research question and purpose are obtained by explaining 

the similarities and differences between the two companies’ brand management. Parallels 

are drawn between Bogesunds brand and their financial situation. 

 

 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Väveribranschen i Sverige minskade avsevärt efter 1970-talet och idag finns en-

dast ett fåtal väverier kvar, majoriteten av dem har valt att lägga sin produktion utomlands. 

Bogesunds Väveri AB och Väveriet Uddebo AB är två av dem som fortfarande har kvar all 

sin produktion i Sverige. Väverierna är snarlika och blir därför tvungna att konkurrera med 

andra utmärkande egenskaper. Ett företags varumärke är en värdefull tillgång och har en 

grundläggande betydelse för individualiseringen av verksamhetens produkt och marknadsfö-

ring.   

 
Syfte: Syftet med rapporten är att ur ett varumärkesperspektiv förklara, om och varför Boge-

sunds Väveri AB visar sämre ekonomiskt resultat än konkurrenten Väveriet Uddebo AB.  

 

Frågeställning: Hur arbetar Bogesunds Väveri AB med sitt varumärke i jämförelse med Vä-

veriet Uddebo AB? 

 
Avgränsningar: Rapporten är skriven utifrån märkesinnehavarens perspektiv där en jämfö-

relse med Bogesunds konkurrent Väveriet kommer att genomföras.  

 
Teori: Vald teori behandlar forskningsinriktningen strategic brand management, karakteris-

tiskt för inriktningen är hur ett företags varumärke kan bidra till långsiktig konkurrenskraft, 

lönsamhet och tillväxtförmåga. 
 
Empiri: Beskriver hur väverierna i dagsläget arbetar med sina respektive varumärken. Den 

empiriska undersökningen är insamlad genom intervjuer av Bogesunds och Väveriet.  

 
Slutsats: Frågeställning och syfte besvaras genom att likheter och skillnader i företagens 

varumärkesarbete redogörs. Paralleller dras mellan varumärket Bogesunds och deras eko-

nomiska situation. 
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1. Inledning  
I följande avsnitt presenteras bakgrund till valt ämne, en diskussion kring vald frågeställning, 
rapportens avgränsningar och tänkt målgrupp. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Den industriella revolutionen tog sin början i slutet av 1700- talet i Storbritannien och visade 

sig inom de ekonomiska ramarna i form av ångmaskiner, textilfabriker, järnverk, kolgruvor 

etcetera. Revolutionen bidrog till förändringar i sociala, ekonomiska och teknologiska sam-

manhang runt om i världen. Under 1800- talets andra hälft kom den industriella revolutionen 

till Sverige (Isacson & Morell 2002, s. 33). Inom fabriksindustrin pågick en övergång från 

hantverksarbete till maskinanpassning mellan 1800-talet till början av 1900-talet (Winberg 

1999, s. 94). I samband med den industriella revolutionen spelade textilindustrin en märkbar-

roll för svensk ekonomi och arbetsliv. Väverier, spinnerier och färgfabriker öppnades upp 

runtomkring i landet, främst i södra och västra Sverige (Länsstyrelsen 2010). Boråstrakten 

utgjorde ett ekonomiskt centrum då det fanns ett nätverk av köpmän, producenter, tillverkare 

och textilfabriker i regionen (Olsson 2003, s. 621). Den ökade internationella efterfrågan var 

en av de utlösande faktorerna för den svenska industrialiseringen. Den nya tekniken bidrog 

till möjligheten att producera mer, men det var efterfrågan som skapade produktionsökning-

arna (Isacson & Morell 2002, s. 33). 

 

Textilindustrin hade två utmärkande tillväxtfaser i Sverige, mellan 1800-1850-talet och mellan 

1900-1950-talet. Dessa perioder sammanfaller med kapitalismens och industrialismens ge-

nombrott med vidgad industrialisering, urbanisering och modernisering i det svenska samhäl-

let (Arrighi 1994, s. 9). Generellt rådde det en ekonomisk tillväxt i hela landet mellan 1930-

1980-talet. Att textilindustrin blomstrade mellan dessa epoker grundar sig delvis i fabrikers 

ägarsammanslagningar och ett nyfunnet område för användande av textilier i större utsträck-

ning. Dels inom den offentliga sektorn men även för hemmabruk (Isacson & Morell 2002, s. 

116).  

 

Den industriella revolutionen kan delas upp i tre olika faser, den första, andra och tredje. 

Dessa faser ägde rum mellan 1700-talet och slutet av 1900-talet.  I den tredje revolutionen, 

som omfattar åren 1890-1975, inträffar en markant ökning av massproduktion. Under denna 

fas sker en strukturell förändring i hur företag bedrev och organiserade produktion, försälj-

ning och andra ekonomiska aktiviteter (Isacson & Morell 2002, s. 147-148). Under epoken 



 

 2 

steg produktionskostnaderna och andra kostnader tillkom inom textilindustrin. Betydelsen av 

att hålla sina produktionspriser låga blev allt mer påtagliga.  

 

Tekoindustrin var en betydande ekonomisk tillväxtsfaktor för Sverige under första hälften av 

1900-talet. Dock drabbades branschen av ett antal kriser efter 1950-talet. Efterfrågan för 

massproducerade varor för hemma- och offentligtbruk växte, något som de flesta textilfabri-

kerna inte kunde hantera. Tekoindustrin hade svårt att klara sig i den internationella konkur-

rensen från nyindustrialiserade länder med låga löner och sämre arbetsvillkor. Under 1980-

talet fastslogs att stora delar av textilindustrin i Sverige var försvunnen (Länsstyrelsen 2010). 

 

Många textilfabriker valde att flytta all sin produktion utomlands och ett fåtal fabriker blev kvar 

inom landet. De få fabriker som valt att ha kvar sin verksamhet i landet har infunnit sig i nya 

arbetssätt för att klara av konkurrensen. I dagens textilindustri har det skapats ett nytt värde i 

hemmamarknadens betydelse. Producerade varor inom Sverige har ett värde som i vissa fall 

övervinner den utländska massproduktionens varor (Isacson & Morell 2002, s. 34). 

 

Den industriella revolutionen i Sverige visade utveckling i flera verksamhetsområden, där 

ibland inom reklambranschen. Massproduktion, massdistribution och masskommunikation 

växte i takt med den industriella framgången och detta visade sig i form av reklam (Melin 

1999, s. 24). För att vara konkurrenskraftiga bör företag oberoende arbetssektor, arbeta efter 

olika marknadsföringsstrategier, där varumärkesstrategi är en av dem. Det moderna varu-

märket uppträdde under slutet av 1800-talet i samtid med att den industriella revolutionen 

förankrades i Sverige. I mitten av 1900- talet valde allt fler företag att namnge verksamheten 

och dess produkter. Företagets marknadsföring och varumärkesuppbyggnad fick ökat fokus 

(Melin 1999, s. 24). 

 

I den senare av de två tillväxtfaserna grundades Bogesunds väveri AB, av Fritz Cardell och 

Hans Philip i Ulricehamn år 1934. Det är ett av få väverier som valt att behålla sin produktion 

inom Sveriges gränser.  
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1.2 Problemdiskussion  
 

Den ökande globaliseringen har lett till att den internationella konkurrensen från bland annat 

låglöneländer ökat betydligt. Några anledningar till flyttad produktion är; effektivisering, lägre 

löne- och produktionskostnader och lägre skatter (Janbrink, S & Janbrink, U 2008, s. 18). 

Generellt är det dock endast en liten andel av det totala antalet svenska företag som flyttat 

sin produktion till låglöneländer som Kina, Indien och nya EU-medlemmar i Östeuropa och 

Centraleuropa (Regeringskansliet 2010). Men för tekoindustrin ser det annorlunda ut, där 90 

procent flyttat sin produktion till låglöneländer sedan mitten av femtiotalet (Petersson 2009). 

Företagen har dock valt att endast lägga ut de kapitalintensiva delarna av verksamheten och 

behållit delar som är mer kompetenskrävande som design och produktutveckling i Sverige 

(Janbrink, S & Janbrink, U 2008, s. 18). 

 

Fördelar med att behålla produktionen i Sverige kan vara flexibilitet och produktivitet, dessa 

faktorer bidrar till kortare utvecklings- och omställningstider. Ytterligare fördelar är tillgång till 

kompetent personal, godare kommunikation mellan personal och ledning samt kortare ledti-

der (Ibid, s.18). En allt mer uppmärksammad fördel är miljöaspekten, där en godare kontroll 

av exempelvis kemikalier under produktionen kan ske. För att producera i Sverige ska 

svenska lagar och regler följas, där ibland svenska kollektivavtal. Personalen har därför av-

talsenliga löner vilket kan saknas i låglöneländer. Vid produktion i Sverige har företagen 

dessutom bättre kontroll över tillverkningskedjan och slutprodukten (Petersson 2009).  

 

Som nämnts tidigare försvann stora delar av den svenska textilindustrin på 1980-talet. Väve-

ribranschen reducerades avsevärt och idag finns ett fåtal väverier kvar. Bogesunds Väveri 

AB och Väveriet Uddebo AB är två av dem. Trots få svenska aktörer finns det en hemma-

marknad men där påtryckningen från utländska konkurrenter ökar. Väverierna har ofta sam-

ma målgrupp och kunder, liknande produktionssätt och historik, något som kan vara förvir-

rande för konsumenten. På grund av likheterna mellan företagen blir de tvungna att konkur-

rera med hjälp av andra utmärkande egenskaper.  En intressant aspekt är att trots de stora 

likheterna mellan väverierna ser deras ekonomiska situationer olika ut, Väveriet Uddebo AB 

visar vid bokslut 2009 på positivt resultat om 363 000 SEK, medan Bogesunds Väveri AB vid 

samma tidpunkt visar negativt resultat om 3 215 000 SEK (Allabolag 2010). För att undersö-

ka utmärkande egenskaper inom företagen kommer denna rapport skrivas ur ett varumär-

kesperspektiv. Där valda teorier koncentreras kring internt varumärkesarbete och kommuni-

kationen till konsument. 
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1.3 Frågeställning  
 

– Hur arbetar Bogesunds Väveri AB med sitt varumärke i jämförelse med Väveriet Uddebo 

AB? 

 
1.4 Bogesund Väveri AB 
 

Företaget grundades 1934 av Fritz Cardell och Hans Philip i Ulricehamn, Västra Götalands 

län. Företagsnamnet härstammar från ortens tidigare namn, Bogesund. Idag drivs företaget 

av tredje generationen Cardell genom kusinerna Åke Cardell, VD/marknadschef, och Bengt 

Cardell, exportchef. Bogesunds startade sin verksamhet med att väva möbeltyger för hem-

miljö, ett segment de riktade sig mot fram tills 1970-talet. Det ekonomiska klimatet hårdnade 

vid den tidpunkten och företaget ändrade riktning till den offentliga miljön. Att sälja mot den 

offentliga sektorn ställer högre kvalitetskrav på företagets produkter och arbetet med att sä-

kerställa dem. Prisbilden mot konsument ändrades genom den högre kravbilden och företa-

get kunde genom detta ta ut ett högre pris för sina produkter. 

 

Verksamheten lever idag vidare i samma lokaler som vid starten. Antalet anställda uppgår 

2010 till 35 stycken personer, något som kan ställas i jämförelse till 1970-talets siffror då de 

var som störst och verksamheten hade 200 personer på sin lönelista. Bogesunds producerar 
ungefär 99 % av sina varor i den egna anläggning i Ulricehamn, övriga ~ 1 % består av varor 

som köps in från en kinesisk leverantör. Anledningen att de använder sig av ett externt före-

tags produkter beror på att Bogesunds inte själva kan producera de specifika kvaliteterna 

(bland annat sammets- och velourkvaliteter), men anser att de behövs i företagets produkt-

portfölj för att kunna erbjuda kunden ett helhetsalternativ. 
 

Bogesunds anser sig ha sin största marknad i Sverige vilket omsättningsmässigt står för ~ 

50 %, övriga procent genereras från exportmarknader. Företaget omsatte år 2009, 34,9 mil-

joner kronor (Allabolag 2010). 

 

Bogesunds erbjuder sina kunder högkvalitativa produkter, för att säkerställa den nivån kvali-

tetssäkras alla steg i produktionsprocessen; från garnfiber till färdig produkt i det egna labo-

ratoriet. Det sker kontinuerlig rapportering över vad som produceras i samtliga maskiner och 

hur långt varje process kommit samt när den beräknas vara färdig. Bogesunds har kontroll 

över hela produktionskedjan och kan på så vis ge sina kunder exakt leveransdatum av en 
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vara. Den statistik som framkommer i produktionen används sedan för uppföljning och ana-

lys.1 

 
1.5 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att ur ett varumärkesperspektiv förklara, om och varför Bogesunds 

Väveri AB visar sämre ekonomiskt resultat än konkurrenten Väveriet Uddebo AB.  

 

1.6 Avgränsning  
 

Rapporten är skriven utifrån varumärkesinnehavarens perspektiv där en jämförelse med Bo-

gesunds konkurrent Väveriet kommer att genomföras. Konsumentperspektivet nämns i rap-

porten, men behandlas inte djupare.  

 
1.7 Målgrupp 
 

Uppsatsen är skriven med avsikten att läsas av studenter på programmet Textil Produktut-

veckling med entreprenör- och affärsinriktning vid Textilhögskolan, Borås. Studenterna besit-

ter liknande kunskap inom valt ämne och de får ta del av en uppsats där kunskapen verklig-

hetsanknyts. Uppsatsen är även skriven för Bogesunds Väveri AB och för andra väverier i 

Sverige. Målsättningen är att Bogesunds Väveri AB får ta del av en objektiv studie av deras 

arbete, skriven av en utomstående part. För andra väverier i Sverige kan uppsatsen ses som 

ett verktyg i arbetet med sina egna varumärken.   

 

 
 
 

                                                        
1 Karin Nilsson, Produktutvecklingsansvarig Bogesunds Väveri AB, studiebesök samt intervju 2010-
04-13 13.30–16.00 
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1.8 Arbetets fortsatta disposition 
 

  

 

  

 

 

 
 

EMPIRI 

 
 

TEORI 

 
 

ANALYS 

 
 

SLUTSATS 

 
 

METOD 

Detta kapitel innehåller data som samlats in genom samtal och intervju-
er med Bogesunds Väveri AB och Väveriet Uddebo AB. 
 

Analyskapitlet är uppdelat enligt teorins och empirins huvudrubriker.  
Grundtanken är här att den framlagda teorin och empirin knyts samman 
på de punkter som berör arbetet med varumärket. 

I detta kapitel redogörs skillnader och likheter mellan väveriernas arbete 
med sina varumärken. 

Här presenteras rapportens valda teorier. Inledningsvis förklaras be-
greppet varumärke och fortsätter sedan med en förklaring av innehållet i 
figuren ”den varumärkesbyggande processen” . 
 

Här presenteras rapportens metodval. Ambitionen är att i detta kapitel 
ge läsaren en förståelse för de vetenskapliga val som har gjorts för att 
besvara frågeställningen och uppnå uppsatsens syfte. 
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2. Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som använts i jämförelsen. 
 

2.1 Datainsamling 
Data som samlas in av forskningsgruppen benämns som primärdata (Andersen 1999, 

s.150). I undersökningen kommer intervjuer att utföras med Bogesunds Väveri AB och Väve-

riet Uddebo AB.  

 
2.2 Undersökningsteknik 
 

Val av undersökningsdesign visar tillvägagångssätt för insamling av undersökningsdata, ex-

empel på det är intervjudata och frågeformulär. Faktorer som bör tas i antagande inför valet 

av undersökningsmetod är vilket syfte uppsatsen har, vilken enhet som ska undersökas och 

hur många enheter och rapportens tidsram (Andersen 1999, s. 120-121). För rapporten har 

en kvalitativ intervju valts med en delvis strukturerad utformning. 

 
2.2.1 Delvis strukturerad intervju 
 

Då ingen i forskningsgruppen är vana intervjuare kommer en delvis strukturerad intervju att 

genomföras. Vid intervjutillfället kommer god teoretisk förankring att besittas och tidigare 

forskning har delgivits i ämnet men intervjun kommer att vara öppen för nya aspekter som 

informanten kan tänkas uppmärksamma. Intervjuerna kommer beröra hur Bogesunds och 

Väveriet arbetar med sitt varumärke och kommunikationen av det. För att relevansen på in-

tervjun ska vara hög kommer det finnas ramar om hur intervjun ska styras och frågor kom-

mer att vara delvis formulerade på förhand.  

 

Frågorna kommer vara öppna för att uppfatta attityder och reaktioner. Informanten får chans 

att uttrycka sig med egna ord och risken för ledande frågor minskar. Även risken för frustra-

tion minskar då informantens intressen inte täcks in av svarsalternativen. Fördelen med slut-

na frågor är att bearbetningen av svaren förenklas och jämförbarheten ökar, särskilt då det 

finns flera intervjuare (Andersen 1999, s. 162). Som komplement till den delvis strukturerade 

intervjun kommer ett frågformulär skickas till informanten.  
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3. Teori 
 

I följande avsnitt behandlas forskningsinriktningen Strategic brand management, karakteris-
tiskt för inriktningen är hur ett företags varumärke kan bidra till långsiktig konkurrenskraft, 
lönsamhet och tillväxtförmåga (Melin 1997 s. 119). 

 
3.1 Varumärke 
 

Innebörden av vad ett varumärke är kan definieras på många vis. Enligt den svenska varu-

märkeslagen kännetecknas ett varumärke genom att bestå av alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrelsen på en vara eller dess förpackning (Riksdagen 2010). Varumärkeslagen lyder, att 

objektet måste kunna visas grafiskt och de olika produkterna måste särskiljas från varandra 

för att det ska tolkas som ett varumärke (Melin 1999, s. 21). Varumärket har en grund-

läggande betydelse för individualiseringen av företagets produkt och för dess marknadsföring 

(Nationalencyklopedin 2010). Varumärket är en värdefull tillgång för många företag, då va-

rumärket ofta förknippas med företagets värderingar och grund (Melin 1999, s. 30). Det är 

svårt att fästa ett korrekt värde i varumärket, då det inte finns ett tillfredställande svar på hur 

detta värde skapas och uppstår hos konsument (Melin 1999, s. 44). En teori är att följa en 

strategisk varumärkesplattform för att bygga upp ett önskat värde inom sitt varumärke. 
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3.2 Strategisk varumärkesplattform 
 

För att ett varumärke ska användas som ett konkurrensmedel krävs det att ett värde skapas 

för både märkesinnehavaren och konsumenten. Värdet tar form i en intern och extern värde-

skapande process. Den interna processen äger rum inom företaget och den externa i kon-

sumenternas medvetande. För att lyckas bör man inse vikten av båda processerna (Melin 

1999, s. 206). I rapporten tas endast processen över hur företag arbetar med varumärkes-

uppbyggnad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Den varumärkesbyggande processen – ett parallellt förlopp i företaget och konsumenternas 
medvetande (Melin 1999, s.208) 
 

3.3 Produktattribut 
 

Ett företags produkt tillfredställer i första hand ett basbehov men för att den ska bli unik krävs 

det att kunden upplever ett mervärde (Melin 1999, s.127-128). Produktattributen skiljer sig åt 

beroende av vilken produkt det rör sig om (Ibid, s.125). En produkt förmedlar ofta flera olika 
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attribut som värderas av konsumenten som sedan väljer att fokusera på det hon lägger störst 

vikt vid. Exempel på attribut kan vara paketering, pris eller kvalitet. Det är av stor vikt att kart-

lägga vilka attribut som konsumenten i den tänkta målgruppen efterfrågar (Riezbos 2003, 

s.36). De attribut som har betydelse för varumärket kategoriseras i produktutveckling och 

produktkvalitet samt i förpackning och visuell identitet.  

 

3.3.1 Produktutveckling och produktkvalitet 
 

Bakom ett framgångsrikt varumärke finns det alltid en produkt. För att bibehålla sin kvalitets-

renommé och en position som ett starkt varumärke krävs det ständig utveckling av produk-

terna som varumärket representerar. Kvalitet är ett komplex attribut då det ej är absolut, utan 

ett relativtbegrepp och då konsumentens uppfattning ofta skiljer sig i jämförelse med märkes-

innehavaren. Det är därför viktigt för märkesinnehavaren att kartlägga konsumenternas upp-

fattning och identifiera hur de ska påverka den upplevda kvaliteten. Exempel på produktattri-

but som påverkar uppfattningen är design, service, tillförlitighet och pris. Där attributen verkar 

enskilt eller tillsammans. Märkesinnehavaren kan ta ut ett relativt högt pris för att dels förbätt-

ra sina marginaler men också för att stärka den upplevda kvaliteten, vilket gör priset till den 

mest inflytelserika faktorn (Melin 1999, s.127-131).   
 

3.3.2 Förpackning och visuell identitet  
 

Som konsument är förpackningen det första som drar uppmärksamhet åt en produkt. För en 

produkt vars kvalitet är svår att bedöma utan användning anses förpackningen vara av störs-

ta värde. För märkesinnehavaren är förpackningen en kanal för marknadskommunikation, 

där de har total kontroll över exponeringen. Precis som för produkterna bör paketeringen 

utvecklas kontinuerligt men samtidigt vara konsekvent, så risken för förvirring kring varumär-

ket ej uppstår (Ibid s. 131-133).  Förpackningen sänder ut ett budskap och en visuell identitet 

som konsumenten direkt kopplar till varumärket. På en marknad där flera varumärken kon-

kurrerar kan paketeringen vara det enda som differentierar varumärkena vilket påvisar vikten 

av en genomtänkt förpackning (Kotler et al. 2008, s. 512). 

 

3.4 Märkesidentitet 
 

Märkesidentitet skildrar vad varumärket står för, dess innebörd och vad som gör det unikt, 

där av är det ett centralt begrepp inom varumärkesuppbyggnad. För att märkesidentiteten 

ska vara konkurrenskraftig krävs kontinuerligt arbete och utveckling. Faktorer som påverkar 
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identiteten är bland annat namnet, ursprung, personlighet, användning och distribution (Ham-

refors & Melin 2007 s. 9-10). En av de första kontakterna en kund får med ett varumärke är 

genom namn, logotyp och det grafiska utseendet. Det är en komplex kommunikation där svå-

righeterna finns i att förmedla med tydlighet vad varumärket och företaget står för (Malinows-

ka-Olszowy 2005 s. 8). Märkesproduktens geografiska och historiska ursprung är av stor vikt 

för varumärkets renommé och är därför en central faktor i märkesidentiteten. 

 

För att skapa en märkesidentitet ska varumärket utstråla en identitet och själ, en personlig-

het. Skapandet av en långvarig relation mellan kund och varumärke baseras på antagande 

om att kunder väljer varumärke som de väljer vänner och att kunderna ska vilja bli förknippad 

och synas tillsammans med varumärket. Det har till uppgift att representera och bekräfta den 

egna självbilden. Idag är det allt mer populärt att använda sig av offentliga personer eller 

symboler för att skapa den efterfrågade personligheten till varumärket (Hamrefors & Melin 

2007, s.9-10). En annan betydelsefull faktor i identitetsutvecklingen är produktens använd-

ning som ska besvara frågorna; när, var, hur, varför och av vem produkten ska användas? 

Precis som för varumärkets personlighet är varumärkets användning baserat på antaganden 

om att kunden identifierar sig med vad produkten står för (Melin 1999, s. 220-221). Hur va-

rumärkesinnehavaren väljer att distribuera har även det betydelse för hur varumärkesidenti-

teten utformas, därför bör distributionskanal och distributör värderas och analyseras utifrån 

identitet och vilka värden den förmedlar. Beroende på vilken typ av produkt som distribueras, 

används flera olika kanaler eller ett fåtal (Hamrefors & Melin 2007, s.9-10).  

 
3.5 Kärnvärden 
 

Kärnvärde representerar en produkts grundläggande konkurrensfördelar och är av stor vikt 

för det enskilda företaget att identifiera då det används som grund i processen med positio-

nering och marknadskommunikation av varumärket (Melin 1999 s.126-127). Kärnvärdet be-

står av olika faktorer som representerar ett varumärkes rationella och emotionella mervärde, 

vilket har som mål att tillfredsställa konsumentens primära behov och är av särskiljande ka-

raktär. Det skapade värdet bör vara unikt och svårimiterat i förhållande till konkurrenterna, 

vara värdefullt och kommunicerbart till konsumenterna. Kärnvärdet måste vara relevant och 

konkurrenskraftigt för både tid och plats. För att kunna ge upphov till ett differentierande mer-

värde är det en grundläggande förutsättning att den faktor som ett företag vill framhålla är av 

stor nytta för konsumenterna och möjlig att kommunicera till dem. Det krävs dock att denna 

faktor är unik i förhållande till konkurrenterna för att den ska uppnå konkurrensfördel, annars 
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utgör faktorn endast en konkurrensförutsättning. Företagets kärnvärde kan sägas utgöra den 

kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och konsumenten (Melin 1999, s.229-

234). 

 

3.6 Positionering 
 

Konsumenter möts ständigt av ett överflöd med information över produkter och tjänster, och 

kan inte vid varje nytt köptillfälle värdera och bedöma produkten igen. För att underlätta den-

na köpprocess kategoriserar och positionerar konsumenten produkter, tjänster och företag i 

sitt medvetande. Detta baseras på förväntningar, intryck och uppfattningen över en produkt i 

jämförelse med konkurrerande. Konsumenten fastställer positioneringen enligt de attribut 

som produkten förmedlar. Ett företag måste därför arbeta fram vilket differentierade mervär-

de de ska skapa med produkten för sin målgrupp samt vilken position som vill intas. Differen-

tiering av erbjudandet till konsumenten bygger på en unik sammansättning av fördelar som 

ska uppfattas konkret vid uppmärksammandet inom den segmenterade grupp som företaget 

bestämt sig för att rikta sig till. Det är av vikt att denna kommunikation är effektiv och tydlig, 

samt att den levererar den valda positionen till marknaden (Kotler et al. 2008, s.432-444). 

Tanken är att försöka ta sig en position i konsumenternas medvetande och att detta på sikt 

ska ge upphov till märkeslojalitet. Vilket i sin tur förväntas garantera plats för märkesproduk-

ten på marknaden (Melin 1999, s.97). 

 

För att positioneringen ska bli framgångsrik är det av fördel att vara först, den konkurrens-

kraftiga positionen. Det enskilda företaget har då friheten att välja den position som de anser 

vara mest attraktiv samt att vara pionjär inom en viss produktkategori. Det ger goda möjlighe-

ter till att bli starkt förknippad med kategorin. Ytterligare aspekter att reflektera över är att 

positioneringsobjektet är av intresse och har relevans för konsumenterna (Melin, F. 1999, 

s.98). Ett efterföljande företag kan använda sig av andra strategier för särskillnad, vilket det 

finns tre principiellt olika typer av.  

 

• Inom en produktkategori finns vanligtvis mer än en position som kan vara av intresse 

och relevant för konsumenterna, företaget identifierar en ny position.  

• Det efterföljande företaget kan också använda sig av positionering där man utgår från 

marknadsledarens dominerande ställning och försöker vända denna till sin egen för-

del, utveckling av befintlig position, där konsumenterna ges ett tydligt alternativ till de 

redan positionerade produkterna.  
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• Den tredje strategin, depositionera en konkurrent, försöker det efterföljande företaget 

att underminera marknadsledarens position genom att angripa och ifrågasätta deras 

position (Melin 1999, s.99). 

 

För att kunna utveckla ett framgångsrikt koncept över positioneringen är det av vikt att det 

finns en förbindelse mellan positioneringen av produkten och den psykologiska positione-

ringen, som fokuserar på konsumentens subjektiva uppfattning. Annars finns risken att före-

taget strävar efter en ouppnåelig position (Melin 1999, s.100). 

 

Under utvecklingen och eftersökandet av en attraktiv position bör företaget genomföra en 

positioneringsanalys, där konsumentens subjektiva uppfattning över de konkurrerande mär-

kesprodukternas positioner anges baserat på olika variabler. Resultatet över denna analys 

ger goda möjligheter att upptäcka tilldragande positioner som inget företag gjort anspråk på. 

Grundläggande förutsättning vid positionering för att den ska lyckas är att det företaget vill 

skapa också är möjligt att uppnå. Positioneringskonceptet måste vara förankrat i märkespro-

duktens konkurrensfördelar. Det är produktens konkurrensfördelar och kärnvärden, som lig-

ger till grund för positioneringskonceptet och dess utformning. Kärnvärdet ska förmedla ett i 

något avseende attraktivt och relevant mervärde, vilket kan vara av både funktionella som 

emotionella värden (Melin 1999, s.101). 

 

3.7 Marknadskommunikation 
 
Marknadskommunikation innebär hur en verksamhet väljer att kommunicera med sin mål-

grupp och marknad. Inom marknadskommunikation kan man använda sig utav tre huvudfrå-

gor; Vilka vill vi nå, hur ska vi nå dem och vad vill vi säga dem? Det talas även om tre be-

ståndsdelar i marknadskommunikation; Målgrupp, budskap och kanalval. Genom dessa hu-

vudfrågor och beståndsdelar kan verksamheten precisera vilka kommunikationsmedel de 

skall använda sig utav. De fem grundläggande kommunikationsmedlen är; annonsering, PR, 

säljstöd, direktförsäljning och personlig försäljning (Fill 2009, s.18). Avsikten är att nå särskil-

da målsättningar som verksamheten ställt upp. Målen är olika beroende på verksamhetens 

utformning och marknad, vanligtvis arbetar företagen efter generella mål såsom; handlings-

mål och kunskapsmål. Inom handlingsmål kan märkesuppbyggande reklam placeras, den 

punkten som anses vara den mest centrala formen av marknadskommunikation.  
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Inom marknadskommunikation är det viktigt att ta hänsyn till de olika identiteterna verksam-

heten har. För märkesuppbyggande reklam är den kommunikativa identiteten mest väsentlig. 

Identiteten har sina grunder i företagets kärnvärden och projiceras utåt genom företagets 

kommunikation. Detta är ett av många kommunikationsmedel som kan användas för att slå 

igenom det enorma informationsbruset. Det är genom användandet av den kommunikativa 

identitetens olika element; tematisk, visuell, verbal och– audiell identitet som verksamheten 

skapar en integrerad enhet och ett kommunikativt mervärde (Melin 1999, s.242).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tematisk identitet – Syftar till att det är en enhetlig tongång i all reklam, då den ger 

godast effekt på konsumenten 

• Visuell identitet – Syftar till användandet av exempelvis samma logotyp, färgkombina-

tion och/ eller samma typsnitt i företagets marknadskommunikation 

• Verbal identitet – Syftar till användandet av exempelvis en igenkännande och uppre-

pande slogan 

• Audiell identitet – Syftar till att det är exempelvis en återkommande melodi som spe-

las i all kommunikation 

 

Att integrera de olika kommunikativa elementen skapar en stark hållbar kommunikativ identi-

tet. Alla fyra identiteter behöver inte användas samtidigt, utan endast en av identiteterna kan 

ge samma grad av kommunikationsgenomslag (Melin 1999, s.243). 

 

  Kommunikativ identitet 

Tematisk  
i 

Visuell  Verbal 

Audiell 

Figur 2.  Kommunikativ identitet (Melin 1999, s. 242).  
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3.8 Intern märkeslojalitet 
 

En av de mest betydande målsättningarna med marknadskommunikation är att skapa en bra 

bas av märkeslojala kunder. För att kunna behålla den externa märkeslojaliteten krävs en 

bra intern märkeslojalitet (Melin 1999, s. 246). Intern märkeslojalitet kännetecknas av vilken 

syn de anställda på ett företag har på verksamheten och förr dess produkter. Det handlar 

även om att skapa engagemang för företaget och de produkter som företaget erbjuder, fram-

förallt att visa detta utåt mot konsument. Det finns fyra huvudområden som bör ses över för 

att bibehålla eller uppnå en stark intern märkeslojalitet; trademark-, identity-, image- och lo-

yalty management. Målet är att samordna dessa huvudområden för att skapa ett positivt 

mervärde.  

 

3.8.1 Trademark management  
 

Detta område syftar till vad företaget skall tänka på utanför verksamheten, såsom externa 

hot som kan komma att utvecklas till interna hot. Här är målsättningen att skydda sitt varu-

märke genom ett sakenligt varumärkesskydd. Riktpunkten är att verksamheten skapar en 

varumärkesmanual för personal där regler angående korrekt varumärkesanvändning tas upp. 

Det är viktigt att denna manual och tankesystem sprids bland medarbetare och blir ett kollek-

tivt ansvar. Genom trademark management har verksamheten skapat sig en grundläggande 

förutsättning för att upprätthålla varumärkets korrekta avsikt (Melin 1999, s. 248).   

 

3.8.2 Identity management 
 
Syftar till vad företaget skall tänka på inom verksamheten. Det är viktigt att företaget är tro-

gen sin varumärkesidentitet. Att ha både äganderätt och full kontroll över varumärket är 

grundläggande inom identity management. Varumärkets identitet skall ligga i grunden för hur 

produktutvecklingen och framförallt märkesutvidgningen hanteras (Melin 1999, s. 248). Att 

inneha en korrekt bild av varumärkets identitet förhindrar uppkomsten av illojalitet bland me-

darbetande gällande varumärket och därmed skapas ett mervärde i varumärket. 

 

3.8.3 Image management 
 
Syftar till att konsumentens bild av varumärket ska vara förenligt med vad verksamheten 

önskar. Det ska skilja minimalt mellan konsumentens bild och märkesinnehavarens bild, må-

let är att varumärkets image ska spegla varumärkets identitet (Melin 1999, s. 249). Genom 
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imageundersökningar kan verksamheten enkelt få fram statistik på hur mycket konsumen-

tens imageuppfattning skiljer sig från varumärkets identitet. Skulle resultatet skilja sig allt för 

mycket kan en ompositionering av varumärket eller förändringar i kommunikationen vara 

aktuell. Det är i slutändan konsumenten som äger varumärket och styr hur varumärket upp-

fattas (Melin 1999, s. 250). 

 

3.8.4 Loyalty management 
 
Syftar till hur verksamheten skall gå till väga för att bibehålla en bred och lojal konsumentbas. 

Precis som med image management kan inte verksamheten kontrollera detta moments utfall, 

utan det är konsumenten som innehar makten (Melin 1999, s. 251). Lojalitet är inte lätt att 

vinna och desto svårare att bevara hos konsument. Genom att skapa olika system för att 

tillfredställa konsumenten och förstärka varumärket kan verksamheten exempelvis belöna 

köptrogna konsumenter eller investera i märkesuppbyggande reklam.  
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4. Empirisk undersökning – Bogesunds Väveri AB 
I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska material från intervju med Karin Nils-
son, produktutvecklingschef/designer Bogesunds Väveri AB. 

 

4.1 Produktattribut 
 
Bogesunds har fyra olika typer av kollektioner; standard-, artist-, transport- och beställnings-

kollektion. Standardkollektionen är Bogesunds största, består av 30 olika artiklar som finns i 

ca 500 olika färger. Syftet med kollektionen är att erbjuda kunderna en helhetslösning där det 

finns möjlighet att kombinera olika mönster med matchande färger. Artistkollektionen, som är 

den senast tillkomna, är en kollektion bestående av ett mönster som finns i ett fåtal olika 

färgställningar. Kollektionen är framtagen av konstnären Matias von Arkel och Bogesunds. 

Syftet med kollektionen är att erbjuda sina kunder en välarbetad, designad och utmärkande 

produkt. Artistkollektionen är tänkt att fungera som en ögonfångare på exempelvis möbel-

mässan i Stockholm med syftet att locka till sig nya kunder samt öka intresset för resten av 

kollektionerna. Transportkollektionen innehåller produkter för kunder inom transportsektorn. 

Fokus för kollektionen är kvaliteten då deras kunder efterfrågar tyger med lång livslängd. 

Arbetet med beställningskollektionen styrs av kundens önskemål och kan innefatta alla delar 

i produktionsprocessen från framtagning av mönster till färdig produkt. Det finns inget krav på 

minsta antal beställda meter utan de väver upp alla kvantiteter. Bogesunds ser på kollektio-

nen som en del av deras kundservice. För hela företaget är deras största konkurrensfördelar 

kunskap, flexibilitet och deras designers.  

 

Kvalitet ska finnas i alla led hos Bogesunds och vara deras signum. Design, produktion, för-

säljning, leverans och service skall genomsyras av kvalitet och professionalism. Den svens-

ka produktionen är en viktig kvalitetsstämpel enligt företaget. 

  

Idag arbetar Bogesunds med kommunikationsbyrån Wolfgang Design. Tillsammans har de 

utvecklat en grafisk profil som ska genomsyra allt som syns ut till kund. Sedan tre år har fär-

gen turkost tillsammans med deras logotyp, som funnits sedan 1934, varit konsekvent åter-

kommande. De valde att ha kvar logotypen för att ej förvirra konsumenten och förnyade istäl-

let med den turkosa färgen. Färgen tillsammans med logotypen syns på hemsidan, broschy-

rer, visitkort och de boxar med deras sortiment som skickas ut till kunderna. De har valt ett 

papper med struktur för att få känslan av textil på allt tryck material. Bogesunds ser på pake-

teringen av sina produkter som en egen produkt i sig.  
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4.2 Märkesidentitet 
 

Bogesunds verksamhet har funnits sedan 1934 i Ulricehamn. Verksamheten ägs idag av 

familjen Cardell som var med och grundande Bogesunds. De började väva tyger för hemmiljö 

men under 1970-talet ändrade de inriktning och började producera för offentlig miljö, vilket de 

fortfarande gör. Bogesunds har all sin produktion i samma lokaler i Ulricehamn som när före-

taget startade. De inser vikten av sin tradition men även vikten av att förnya sig. De arbetar 

som nämnts tidigare med kommunikationsbyrån Wolfgang Design för nå ut till sina kunder i 

den ökande konkurrensen. Bogesunds vill uppfattas som ett företag som arbetar med kvalita-

tiva tyger med hög design. Enligt dem skapar de mervärde för sina kunder genom deras mil-

jömedvetenhet och pålitlighet.  

 

Under möbelmässan år 2010 exponerades det nya samarbetet med Matias von Arkel då de 

ansåg att de produkterna passade målgruppen på mässan. För att visualisera användandet 

av tyget visades det som möbeltyg. Bogesunds har hand om sin egen försäljning och använ-

der inte sig av några distributörer. De använder sig av resande säljare men försöker även 

bjuda in intresserade till anläggningen i Ulricehamn. Det är tidskrävande men ger bra gen-

svar från kunderna.   

 

4.3 Kärnvärden 
 

Bogesunds kärnvärden representeras av företagets historik, hantverkstradition, kunskap, 

miljö och är både av rationellt- och emotionelltvärde.  

 

Företaget har en historia som sträcker sig mer än 70 år bakåt i tiden. Det är än idag samma 

familj som äger och driver verksamheten. Tredje generationen Cardell är representerade 

genom VD/marknadschef Åke samt exportchef Bengt. Verksamheten har en gedigen erfa-

renhet över företagande, något som är unikt för dem och svårimiterat för de konkurrenter 

som inte har samma bakgrund.   

 

Bogesunds produktion av vävda textilier är än idag en process som till stor del innefattar 

hantverk. Produktionsanläggningen i Ulricehamn rymmer 30 vävstolar där tre personer arbe-

tar med vävningen av textilierna, en person putsar och blåser maskinerna efter att specifik 

textil är färdig producerad. Ytterligare tre personer arbetar direkt i produktionen som vävtek-

niker och knytare. Av de produkter som företaget säljer med sitt namn på, Bogesunds Väveri 
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AB, är ~ 99 % tillverkat i den egna anläggningen. Bogesunds anser sig kunna erbjuda sina 

konsumenter närheten för produktion och kommunikation/möten är av stort värde. 

 

I Bogesunds produktionsanläggning återfinns en lagningsavdelning, något som är ovanligt att 

ett svenskt väveri innehar. Här repareras de textilier som under produktionens gång fått 

smärre fel, som trådavbrott och liknande. Lagningsavdelningen är bara en del av Bogesunds 

kvalitetssäkringssystem. För att kunna säkerställa kvaliteten sker kontroller kontinuerligt un-

der hela produktionsprocessen. Alla avvikelser läggs in i systemet och kan på så vis spåras. 

Garnet som används i produkterna mäts exempelvis vid leverans samt efter att alla bered-

ningar genomförts som ett led i denna säkring. I lokalerna återfinns också ett eget laboratori-

um, där testas textiliernas egenskaper över bland annat nötning och ljushärdigheter. Antalet 

reklamationer från slutkonsument är idag obefintliga något man enligt Bogesunds arbetar 

aktivt med för att säkerställa den höga kvalitetsnivån. 

 

Bogesunds arbetar likt cradle-to-cradle, ett koncept där allt material från produktionen tas 

omhand och inget spillmaterial eller restprodukter lämnas. Företaget är ISO-certifierat enligt 

kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001 och för miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001. 

Skeppsratten samt EU-blomman är märkningar som intygar att Bogesunds textilier är god-

kända enligt miljökrav, kvalitets- och flamskyddssäkerhet. 

 

4.4 Positionering 
 
Idag innehar Bogesunds enligt dem själva positionen och rollen som utmanare på markna-

den. De eftersträvar aktivt att få kunderna att se företaget som det självklara förstahandsva-

let och bli marknadsledare. För Bogesunds är den svenska marknaden nummer ett, de anser 

att en stark hemmamarknad är ett måste för fortsatt utveckling av verksamheten. Bogesunds 

menar att om produktion sker i Sverige bör hemmamarknaden vara stark, annars finns ingen 

anledning att vara belägna där.  

 

Bogesunds valde under lågkonjunkturen 2008 att utveckla företaget genom en ny typ av 

samarbetsform. De arbetade fram ett nytt kollektionstänk i och med skapandet av Artist Col-

lection. Företaget vill med denna utveckling visa sina konsumenter att de tar chanser till att 

utvecklas. 
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Vid arbetet med vad Bogesunds konsumenter anser om företaget har de anlitat kommunika-

tionsbyrån Wolfgang Design till sin hjälp. De har genomfört positioneringsanalyser för att 

undersöka vad kunderna anser om Bogesunds, vad de vet om företaget och deras produkter 

i förhållande till olika konkurrenter.     

 

4.5 Marknadskommunikation 
 
Hos Bogesunds består målgruppen av företag inom den offentliga sektorn, där budskapet är 

att bistå dessa företag med vävda textilier av hög kvalitetsgrad. Bogesunds använder sig av 

ett antal olika kanalval där den egna hemsidan är det främsta kanalvalet.  För att nå ut till 

deras målgrupp och framföra korrekt värde och information om varumärket och verksamhe-

ten arbetar de med olika kommunikationsmedel. Annonsering, direktförsäljning och person-

ligförsäljning arbetar de aktivt med. För att nå ut till kunder annonserar de i arkitektur– och 

inredningsmagasin så som i tidningsmagasinet ROOM. De använder sig även av säljmöten, 

mässor och agenter för att ta kontakt med kunder. Bogesunds använder sig av olika kommu-

nikationsmedel för att nå ut till målgruppen. 

  
Bogesunds arbetar med att ha en så enhetlig ton som möjligt i all sin reklam. De använder 

sig exempelvis av samma turkosa färg och typsnitt i alla nyhetsbrev, broschyrer och boxar 

som skickas ut till kund. Även personalens visitkort har en likartad design. All paketering är 

enhetlig med den grafiska profilen. Även deras showroom i Ulricehamn går i samma anda 

som deras hemsida och påvisar en likadan stil som i resterande kommunikation. 

 
4.6 Intern märkeslojalitet 
 
Bogesunds har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med den interna märkeslojaliteten. 

De har månadsmöten med alla anställda på företaget där allt från målsättningar till klagomål 

tas upp. Personalmötena innebär aktivt deltagande, där alla avdelningar finns represente-

rande. Bogesunds använder sig av olika medel för att kommunicera med anställda och mål-

gruppen.  

 

Företaget arbetar med att informera alla inblandade i företaget om hur varumärket skall an-

vändas. Ett nytt datorsystem gällande produktion har införts, där all personal gradvis har fått 

lära sig det nya systemet. De anordnar personalmöten och arbetar med en öppen verksam-
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het. Personalen har en bred kunskap som bidrar till att de flesta kan hantera och utföra fler 

arbetsmoment och uppdrag på företaget.  
 
Bogesunds har äganderätt över sitt varumärke. Inom produktutveckling är det Karin Nilsson 

som är ansvarig att varumärket förmedlas på ett korrekt vis. Hon är även den huvudansvari-

ge för all kontakt med kommunikationsbyrån Wolfgang Design, som i sin tur har hand om 

Bogesunds märkesutvidgning. 

 

Bogesunds använder sig av kundundersökningar som utförts av anlitade reklambyråer. I 

kundundersökningarna ingår kunduppföljning, där Bogesunds får reda på hur nöjd kunden är 

med försäljningen, produkten och företaget. 

 
Företagets säljare ger bort provtyger till kunder under kundmöten, de delar även ut tyg– och 

färgprover i form av boxar till utvalda arkitekt– och inredningsbyråer. Bogesunds bjuder gär-

na in kunder till möten i deras lokaler i Ulricehamn, där de har tillgång till all produktion och 

färdigvävda textilier som enligt dem är verksamhetens hjärta. En nära kontakt hålls med 

kunder, där det innebär att Bogesunds hör av sig om problem skulle uppstå vid produktion 

eller försäljning men även för att se efter att en god försäljning genomförts i efterhand2.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Karin Nilsson, Produktutvecklingsansvarig Bogesunds Väveri AB, studiebesök samt samtal 2010-04-
13 13.30–16.00 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5. Empirisk undersökning – Väveriet Uddebo AB  
I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska material från intervju med Sven Pal-
mé, marknadschef och delägare Väveriet Uddebo AB. 
 

5.1 Produktattribut 
 
Mervärde för Väveriets kunder är service, närhet, kvalitet, design och miljö. Med anledning 

av miljövärdet arbetar och utvecklar Väveriet sitt eget arbete för miljön. Det är uttalat inom 

organisationen att de vill satsa på kvaliteten istället för att producera stora serier. Väveriets 

uppfattning om kvalitet grundar sig i kundernas subjektiva uppfattning om mervärde som är 

service, närhet och miljö. 

 

Väveriet tittar ständigt på nya material till sina kollektioner men anser att de ej kan vara le-

dande inom användandet av dessa, då de ställer stora krav på sin kvalitet. Materialen måste 

vara testade för att klara deras krav på 50 000 Martindale. Exempel på nya material som 

väveriet kommit i kontakt med är majsgarner och kompositmaterial. 

Väveriets kollektioner består av tre olika produktlinjer; contract, tapetserarleverantörer och 

transportsektorn. Contract kollektionen är företagets bas som är skapad för offentlig miljö.  

Dessa produkter har en högre hållbarhetstid än resterande kollektioner. Tapetserarlinjen rik-

tar sig till den yrkeskategorin. Transportsektorn växer allt mer inom företaget, där cirka 70 % 

av den svenska marknaden innehas av Väveriet. 

 

Uppbyggnaden av Väveriets broschyrer, hangers, hemsida, pärmar och mappar är konse-

kvent och följer samma grafiska profil menar Väveriet själva. De anlitar inte någon extern 

PR-byrå, men använder sig av Ärlig Reklambyrå för framtagning av deras nya broschyrer. 

Marcus Moström, på OFFECCT, har arbetat fram företagets logotyp som enligt Väveriet skul-

le ge intryck av att den var från 1895, födelseår för Väveri1. Väveriet har även ett samarbete 

med Claesson Koivisto Rune (CKR), arkitekt och designbyrå, som bland annat hjälpt Väveri-

et med att nyproducera mönster från 1950-talet. 

 
5.2 Märkesidentitet 
 

Väveriet har varit verksamt sedan 1895 i Uddebo. Det grundades av familjen Claesson och 

har framtill idag ägts av bland annat Kinna AB, Polarator och dagens ägare Sven Palmé, Rolf 
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Bengtsson och Staffan Rehnström. Väveriet menar att deras logotyp är tänkt att förmedla en 

känsla av tradition och därför valdes ett typsnitt i det temat. 

 

Sedan 1992 har de arbetat med olika formgivare som exempelvis Giulio Cappelini, CKR och 

Mats Theselius. De vill med sina samarbeten förena svensk väveritradition med världsledan-

de designers. ”Vi handplockar världens idag ledande designers för att skapa morgondagens 

klassiker”.3 Väveriet säljer designkollektionerna och resterande kollektioner genom sitt show-

room i Stockholm samt via resande säljare som täcker upp hela Sverige. De har valt att resa 

till sina kunder då de anser att det ger kunderna närhet och service.  

 

5.3 Kärnvärden 
 

Uppstarten till designsamarbetena var från början ingen idé hos Väveriet, utan förslaget kom 

från arkitekt- och designbyrån CKR som då var en av företagets kunder. Genom CKR:s kon-

taktnät av designer från olika delar av världen, har Väveriet producerat flera samarbeten. 

Företaget använder sig enbart av arkitekter och formgivare som redan har skapat sig ett 

namn, då det enligt Väveriet är ett bra sätt att komma åt rätt målgrupp och att synas. Väveri-

et menar att genom sin rationella produktionsteknik kan erbjuda sina kunder möbeltyger i 

design av världsklass.  

 

Väveriet berättar att de arbetar aktivt med ett kvalitets- och miljötänk i sin verksamhet. 

Företaget är sedan 1999 ISO-certifierat enligt kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001 och för 

miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001. Väveriet kommer från och med år 2010 inneha 

EU-blomman märkning för alla kollektionen som enbart innehåller ull, de produkter som be-

står av syntet är certifierade enligt ÖKO-TEX. Utöver detta har företaget själva arbetat fram 

egna policys som finns publicerade på företagets hemsida.  

 

Företaget har ingen vision över att bli en storproducent i sin tillverkning. Enligt dem är det 

primära att det som produceras i deras anläggning är av kvalitet, volymen är sekundärt. Kva-

litetsbegreppet inrymmer för Väveriet även aspekter som service och närhet till sina konsu-

menter. I sitt arbete över service nämner företaget att alla tidigare kollektioner sparas. Detta 

gör att kunder alltid kan beställa textilier för produktion, även om de inte finns tillgängliga på 

lager. Företaget anser att det är viktigt med närhet då det skapar ett mervärde över bland 

                                                        
3 Sven Palmé, Marknadschef Väveriet Uddebo AB, intervju 2010-04-19 10:00-12:00 
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annat miljömärkningarna, att kunna erbjuda svenskproducerat med igenkännande miljö-

stämpel. 

 
5.4 Positionering 
 

Väveriet säger att de idag är marknadsledare, det är en position som de kontinuerligt arbetar 

med att säkerställa. När de nuvarande ägarna köpte Väveriet första gången, 1990, var det i 

dåligt skick med gamla maskiner. Arbetet med att rusta upp anläggningen påbörjades direkt 

och drevs under åren -90-92. Trots den då rådande lågkonjunkturen och negativt resultat 

valde företaget att fortsätta förnyelsen av företagets maskinpark. Väveriet tror idag att cirka 

20-25 miljoner svenska kronor har totalt investerats. 

 

Miljö, ett av Väveriets kärnvärden, är något som företaget visar sina kunder genom de märk-

ningar och certifieringar som textilierna innehar. Företaget berättar att alla provbitar och för-

säljningsexempel noggrant märks upp så att informationen når kunderna. Verksamheten 

håller sig uppdaterad över vad som sker på marknaden för nya material, något som är in-

tressant för deras produktion i framtiden.  

 

5.5 Marknadskommunikation 
 

Väveriet Uddebo AB har sedan år 1992 arbetat effektivt med sin marknadskommunikation. 

De har idag en genomarbetad kommunikationsplan som är implementerad i verksamheten. 

Deras målgrupp är främst den offentliga sektorn och budskapet är att bistå kunder med väv-

da textilier av hög kvalitet– och miljömedvetenhet. Väveriet använder sig av olika kanalval 

där hemsidan och deras showroom är det främsta valet. I deras showroom, som är belägen i 

centrala Stockholm utförs de flesta kundmötena. PR och säljstöd samt personlig– och direkt-

försäljning är moment som Väveriet Uddebo arbetar med i deras kommunikation. Företaget 

annonserar enbart i tapetserarmagasin, som är det främsta kanalvalet till den segmentgrup-

pen. Framförallt arbetar de med PR, genom deras showroom och genom samarbeten med 

olika internationellt välkända konstnärer och designers. Deras försäljning har de tillförlitat till 

deras stationerade säljare runt om i landet. 

 

Väveriet är mitt inne i en process om att förändra företagets namn från Väveriet Uddebo till 

enbart Väveri1, dock enbart i marknadsföringssituationer. De har en enhetlig tongång i all sin 

reklam som har sin grund i hemsidans grafiska profil. Alla färger och framförallt stil och käns-
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la förmedlas i samma utformning. Anläggningen i Uddebo och dess välkomstlokaler och kon-

ferensrum är dock inte enhetlig med den stil som hemsidan och all annan kommunikation 

projicerar ut. Deras showroom är ansiktet utåt när det kommer till kundmöten och just därför 

har Väveriet valt att satsa på just den lokalen. 

 

Inom all visuell reklam används samma logotyp, färger och typsnitt. Uppbyggnaden i alla 

broschyrer, hangers, hemsidan, pärmar och mappar är konsekvent och följer samma grafis-

ka profil. Färgkombinationerna går i milda, ljusa nyanser.  

 

Väveriet använder inte en slogan i sin marknadskommunikation, dock pågår ett försök till att 

marknadsföra företaget som Väveri1 istället för Väveriet Uddebo AB som den korrekta titeln 

är.  

 
5.6 Intern märkeslojalitet 
 
Anställda hos Väveriet som arbetar med de administrativa posterna har en större insikt i va-

rumärkets betydelse, än de som jobbar i fabriken.  

 

Företagets korrekta varumärkesbild innehar de tre ägarna och genom dem ska det förmedlas 

vidare. Sven Palmé är både ägare och ansvarig för produktion, han delar kontor och samar-

betar med designern Johanna Nädele Ljungkvist. Genom arkitekt- och designbyrån, CKR, 

har personalen genomfört undersökningar i äldre kollektionsböcker och historikböcker. I och 

med uppkomsten och undersökningen av dessa arkiverade mönster och färgställningar har 

de kommit att återanvändas i olika kollektioner och även i en hel kollektion med enbart äldre 

mönster. 

 
Väveriet Uddebo tilldelar arkitektbyråer en kollektionspärm som innehåller tygbitar, mönster 

och färgsättningar över kollektionen. Denna pärm underhålls och uppdateras ofta. Inred-

ningsbyråer tilldelas en snarlik pärm, däremot är den skalanpassad för inredningsbyråers 

arbetsmoment, då det underlättar deras arbetsmoment. Företaget har stationerade säljare 

runt om i landet som har hand om närliggande kunder. Väveriet innehar även en kundkon-

taktlista som kontinuerligt uppdateras med nya prislistor och nyheter. 
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6. Analys Bogesunds Väveri AB  
I följande avsnitt ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska undersökningen 
rörande Bogesunds varumärkesarbete. Analysens syfte är att påvisa likheter samt skillnader 
mellan teori och empiri. 

 
6.1 Produktattribut 
 

Enligt teorin bör företags produkter uppfylla ett basbehov samt ett mervärde för att upplevas 

unik. Produkters attribut skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkt det är. Bogesunds 

fyra olika produktlinjer har olika syften och attribut. Standardkollektionens attribut är helhets-

lösningen, artistkollektionens är designen, transportkollektionens är kvaliteten och beställ-

ningskollektionens är service. Bogesunds har ej delgett information om vad mervärde är för 

deras kunder men anger att de arbetar aktivt med det. De tror att deras miljömedvetenhet 

och pålitlighet skapar mervärde för deras kunder. 

 

För att bibehålla kvalitetsrenommé och en position som ett starkt varumärke bör produkterna 

ständigt utvecklas. Bogesunds arbetar med förnyelse av deras produkter då de arbetar efter 

kollektioner. De har under 2010 lanserat sin nya artistkollektion för att nå upp till ett av målen 

om att vara ett väveri med hög designnivå. Teorin tar upp komplexiteten med kvalitet och hur 

uppfattningen kring begreppet kan skiljas mellan konsument och märkesinnehavare. Därför 

är det viktigt att kartlägga konsumentens uppfattning för att kunna påverka den. Attribut som 

påverkar uppfattningen är design, service, tillförlitlighet och pris. Bogesunds anser att kvalitet 

för dem är något som genomsyrar hela verksamheten. Kvalitet ska finnas i designen, servi-

cen, leveranser och försäljning. Deras svenskbaserade produktion är deras viktigaste kvali-

tetsaspekt. Den empiriska undersökningen gav ingen information om Bogesunds eller deras 

kunders uppfattning om kvalitet.  

 

Teorin visar på vikten av en produkts förpackning, särskilt viktig är den för en produkt vars 

kvalitet ej kan bedömas utan användning. Förpackningen är en kommunikationskanal och 

ska precis som produkterna utvecklas, det är av vikt att vara konsekvent i sitt formspråk. Bo-

gesunds samarbetar med kommunikationsbyrån Wolfgang Design och har tillsammans med 

dem arbetat fram ett formspråk som genomsyrar allt material företaget lämnar ifrån sig. De 

har valt ett strukturerat papper för att få känslan av textil. Efter starten av samarbetet med 

Wolfgang Design inser de betydelsen av paketering för sina produkter. Bogesunds har alltid 
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haft samma logotyp, men förnyat sig med den turkosa färgen. De har valt att behålla samma 

logotyp för att ej skapa förvirring bland sina kunder.  

 
6.2 Märkesidentitet  
 
Faktorer som påverkar märkesidentiteten är namnet, ursprung, personlighet, användning och 

distribution.  Det första en kund kommer i kontakt med, är namnet och logotypen. Där kom-

munikationen är mest effektiv om den är tydlig. Som nämnts tidigare arbetar Bogesunds med 

ett konsekvent formspråk som även utvecklas. En central faktor vid märkesidentitet som på-

verkar företagets renommé, är varumärkets ursprung. Bogesunds finns placerade i Ulrice-

hamn sedan starten 1934 och producerar fortfarande i samma lokaler. De värnar om sin tra-

dition och framhäver kunskapen den gett. För att ge sitt varumärke personlighet säger teorin 

att långvariga relationer krävs och att kunderna ska vilja synas tillsammans med varumärket. 

Det har den empiriska studien av Bogesunds ej gett någon information om. Som teorin säger 

kan användandet av offentliga personer främja den efterfrågade personligheten i varumärket. 

Som nämnts har Bogesunds samarbetat med konstnären Matias von Arkel under 2010 med 

syfte att öka uppmärksamheten för varumärket.  

 

En produkts användning ska besvara frågorna; när, var, hur, varför och av vem produkten 

ska användas? Genom uppdelning i olika kollektioner får konsumenten en uppfattning om 

deras syfte med kollektionen, vem som är målgruppen och hur produkterna ska användas. 

De har genomtänkta distributionskanaler av sina produkter, som också har betydelse för 

identiteten. De kontrollerar sin försäljning själva och använder sig inte av några externa åter-

försäljare. De använder resande säljare men bjuder även in kunder till deras anläggning, 

vilket görs mer frekvent idag än tidigare. 

 
6.3 Kärnvärde 
 

Ett företags kärnvärde består enligt teorin av faktorer som används i processen med positio-

nering och marknadskommunikation av varumärket till konsumenten. Bogesunds har identifi-

erat sina kärnvärden till företagets historik, hantverkstradition, kunskap och miljö. Vidare be-

skrivs det i teorin att kärnvärdets faktorer representerar varumärkets rationella och emotio-

nella mervärde. Värdet bör vara unikt och svårimiterat i förhållande till konkurrenterna och 

samtidigt värdefullt samt kommunicerbart till konsumenterna. Bogesunds kärnvärden består 

både av rationella och emotionella mervärden som kommuniceras till kunden. Företagets 

historik är av emotionellt mervärde medan kunskap signalerar det rationella. Delar av företa-
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gets valda kärnvärden, som företagets historik, är unika för dem och svåra för konkurrenter-

na att imitera. Däremot är kärnvärdet över hantverkstradition och kunskap mindre unikt och 

också lättare för konkurrenter att kopiera. 

 
6.4 Positionering  
 
När ett företag enligt teorin arbetar med positionering av sitt varumärke bör de analysera 

vilket differentierade mervärde deras produkter ska signalera till målgruppen samt inom vil-

ken position de vill återfinnas på marknaden. Positionen som Bogesunds eftersträvar är att 

deras målgrupp ska se dem som det självklara valet. Idag positionerar de sig som utmanare 

till marknadsledaren. Enligt teorin är det av vikt att kommunikationen från företaget är effektiv 

och tydlig för att på sikt skapa medvetande och märkeslojalitet hos konsumenten. Boge-

sunds har anlitat kommunikationsbyrån Wolfgang Design för att undersöka och skapa en 

mer tydlig kommunikation av det som företaget vill förmedla. 

 
6.5 Marknadskommunikation 
 

Enligt teorin innebär marknadskommunikation hur en verksamhet väljer att kommunicera 

med sin målgrupp och marknad. Företag använder sig av frågor och beståndsdelar som be-

står av målgrupp, budskap och kanalval. Dessa används sedan för att precisera vilka kom-

munikationsmedel de skall använda sig utav. När Bogesunds kommunicerar med sin mark-

nad och målgrupp är målet för verksamheten att kommunicera sina kärnvärden. För att nå ut 

till sin målgrupp och förmedla rätt budskap använder sig Bogesunds bland annat av sin hem-

sida som kanalval.  

 

Inom teorin finns det fem grundläggande kommunikationsmedel. Bogesunds använder sig av 

annonsering i arkitektur– och inredningsmagasin, säljmöten, mässor och agenter. Avsikten 

att använda olika kommunikationsmedlen är enligt teorin att nå särskilda målsättningar som 

verksamheten lagt upp. Där säljmöten, mässor och agenter nyttjas för att nå ut till fler av de-

ras kunder. Detta är ett produktivt sätt för Bogesunds att nå sina generella mål. Inom teorin 

använder företag kommunikativ identitet för att slå igenom informationsbruset. Identiteten 

innehåller tematisk, visuell, audiell och verbal identitet. Bogesunds använder samma typsnitt, 

logotyp och färgkombinationen turkost och vitt i sin marknadskommunikation.  Detta skapar 

en enhetlig stil i kommunikationen och ger ett igenkännande tema för kunder och andra i 

branschen.  
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Enligt teorin behöver inte alla fyra identiteter användas samtidigt, utan endast en av identite-

terna kan ge samma grad av kommunikationsgenomslag. I och med att Bogesunds valda 

kommunikationskanaler är enbart visuella och tematiska har de valt att fokusera på just des-

sa i sin marknadskommunikation och utesluta verbal– och audiell identitet.  

 
6.6 Intern märkeslojalitet 
 

Enligt teorin krävs en bra intern märkeslojalitet för att behålla den externa. Bogesunds har 

under de senaste 10 åren arbetat effektivt med den interna märkeslojaliteten genom perso-

nalmöten och interna utbildningar som förklarar varumärkets betydelse för anställda. För att 

upprätthålla en god intern märkeslojalitet säger teorin att företag bör arbeta med trademark-, 

identity-, image- och loyalty management. 

 

Önskvärt är enligt trademark management att en varumärkesmanual skapas för personalen, 

där regler kring korrekt varumärkesanvändning tas upp. Bogesunds har i dagläget ingen va-

rumärkesmanual, utan budskapet sprids under personalmöten och utbildning. Det Boge-

sunds förmedlar internt och externt är tänkt att rikta sig till kunder, agenter, påverkare och 

anställda samtidigt. Det uppstår kontinuerligt regler för hur varumärket ska uttryckas.  

 

Inom identity management ska varumärkets identitet ligga i grunden för hur produktutveck-

lingen och framförallt märkesutvidgningen hanteras. Genom att använda sig av en kommuni-

kationsansvarig, Karin Nilsson, skapar Bogesunds tillsammans med Wolfgang Design en 

bas av korrekt varumärkesinformation.  

 

Image management syftar till att konsumentens bild av varumärket ska vara förenligt med 

vad företaget önskar. Bogesunds har i tidigare marknadsundersökningar granskat konsu-

mentens uppfattning, dock är resultaten ej relevanta i dagsläget.  

 

Loyalty management syftar till hur verksamheten skall gå till väga för att bibehålla en bred 

och lojal konsumentbas. Bogesunds bibehåller sin konsumentbas genom att ge bort provty-

ger till kunder under kundmöten och även dela ut tyg– och färgprover i form av boxar till arki-

tekt– och inredningsbyråer. Även säljuppföljningar hos kunder görs kontinuerligt. 
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7. Analys Väveriet Uddebo AB 
 
I följande avsnitt ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska undersökningen 
rörande Väveriets varumärkesarbete. Analysens syfte är att påvisa likheter samt skillnader 
mellan teori och empiri. 
 
7.1 Produktattribut 
 
Enligt teorin förmedlar en produkt flera attribut, konsumenten väljer sedan ut något attribut 

som hon eller han väljer att fokusera på. Detta visar vikten av att kartlägga vilka attribut som 

konsumenten efterfrågar. Väveriet menar att deras kunder ser mervärde i deras service, när-

het, kvalitet, design och miljö. Miljöarbetet syns genom deras miljömärkningar, designen ge-

nom deras samarbete med internationella designers och kvaliteten genom de fastställda kra-

ven för offentlig miljö. För att ett varumärkes goda renommé ska uppehållas bör produkterna 

utvecklas. Väveriet arbetar med att utveckla sina produkter. De har under året börjat produ-

cera tyger med mönster från 1950-talet och tittar kontinuerligt på nya materialmöjligheter. 

 

För att påverka konsumentens uppfattning om kvalitet krävs en uppfattning om vad begrep-

pet står för både konsumenten samt för märkesinnehavaren. Väveriets kvalitetsbegrepp 

grundar sig i kundernas subjektiva uppfattning om mervärde som är service, närhet och mil-

jö.  

 

En produkts paketering och visuella identitet är viktig, eftersom det är det första som drar 

uppmärksamhet åt en produkt. Den bör vara konsekvent att förvirring kring varumärket ej 

uppstår. Väveriet har ett formspråk som konsekvent återkommer i deras broschyrer, han-

gers, hemsida, produktpärmar och mappar. De har valt att använda textil som material på 

bland annat hangers som ska skapa en association till Väveriets verksamhet.  

 
7.2 Märkesidentitet 
 

Faktorer som påverkar märkesidentitet är namnet, ursprung, personlighet, användning och 

distribution. Som nämnts tidigare är namnet och logotypen det första en kund kommer i kon-

takt med. Namnet Väveriet Uddebo har funnits sedan år 1895, däremot är deras logotyp se-

nare tillkommen. Den ska förmedla känslan av att vara lika gammal som Väveriet genom sitt 

traditionella typsnitt. Väveriets geografiska läge påverkar märkesidentiteten positivt då det är 
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en region med lång tradition av den textila branschen. Teorin framhåller vikten av att varu-

märket ska ha en personlighet som kunder vill bli förknippad med. Det gav inte den empiriska 

undersökningen någon information om. Däremot arbetar de med offentliga personer för att 

stärka personligheten. De har sedan 1990-talet samarbetat med internationellt erkända de-

signers. Frågorna när, var, hur, varför och av vem ska produkten användas ska besvaras när 

konsumenten kommer i kontakt med produkten. Väveriet delar upp sina produkter efter vilken 

målgrupp kollektionen riktar sig mot. Produktindelningen berättar även om produkternas 

tänkta användningsområde. Enligt teorin bör distributionskanal och val av distributör värde-

ras och analyseras utifrån identitet och vilka värden den förmedlar. Väveriet har valt att an-

vända sig av ett Stockholmsbaserat showroom för exponering av varumärkets produkter. De 

har valt att ha resande säljare då kunderna upplever god service och närhet till varumärket.   

 
7.3 Kärnvärde 
 
Enligt teorin bör ett företag identifiera de faktorer som ligger till grund för verksamhetens 

kärnvärde. Dessa faktorer används i arbetet med att positionera och kommunicera varumär-

ket på marknaden. Väveriets faktorer är bestämda till design, kvalitet, miljö och representerar 

de delar som utgör verksamhetens kärnvärde. I teorin nämns att dessa faktorer består av 

både rationella och emotionella mervärden som återfinns inom varumärket. Dessa mervär-

den ska vara kommunicerbara till konsumenterna och vara av värde för dem. Vidare ska 

mervärdet i förhållande till konkurrenter vara svårt att imitera och utgöra en unikhet för före-

taget. Väveriets kärnvärde design är svårt för konkurrenter att imitera i avseendet över vilka 

personer de samarbetat med och utgör något unikt för dem, men typen av samarbetsform 

kan kopieras. Deras kärnvärden som rör miljö och kvalitet är mindre unikt och kan också an-

vändas av konkurrenter på liknande sätt. Kommunikationen av Väveriets kärnvärden till kon-

sumenten innefattar faktorer av både rationell- och emotionellkaraktär. Kvalitet kan ses som 

deras rationella mervärde och design som det emotionella.      

 

7.4 Positionering 
 

I teorin beskrivs positioneringsarbetet för ett företag att de bör arbeta fram vilket differentie-

rade mervärde de ska skapa med produkten för sin målgrupp samt vilken position man vill 

inta. Differentieringen av erbjudandet till konsumenten ska uppfattas konkret hos den valda 

målgruppen. Väveriet anger att de kontinuerligt arbetar med att säkerställa sin position som 

marknadsledare. I teorin beskrivs det att produktens konkurrensfördelar och kärnvärden, 
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ligger till grund för positioneringskonceptet och dess utformning. Väveriets kärnvärden ligger 

till grund för positioneringskonceptet och uttalade önskan över hur de vill att deras målgrupp 

ska placera dem. 

 
7.5 Marknadskommunikation 
 

Enligt teorin innebär marknadskommunikation hur en verksamhet väljer att kommunicera 

med sin målgrupp och marknad. Företag använder sig av frågor och beståndsdelar som be-

står av målgrupp, budskap och kanalval. Dessa används sedan för att precisera vilka kom-

munikationsmedel de skall använda sig utav. Väveriet har sedan 1992 arbetat aktivt med att 

utveckla olika kommunikationsmedel för att nå ut till marknaden och deras målgrupp. Företa-

gets budskap är att bistå kunder med vävda textilier av hög kvalitet– och miljömedvetenhet. 

Detta förmedlar Väveriet genom kanalval som hemsidan och showroom. Inom teorin finns 

det fem grundläggande kommunikationsmedel. Väveriet använder sig av annonsering i ta-

petserarmagasin, mässor, events i deras showroom, kundmöten och flertal samarbeten med 

erkända designers. 

 

Avsikten att använda olika kommunikationsmedlen är enligt teorin att nå särskilda målsätt-

ningar som verksamheten lagt upp. För att nå dessa mål och även slå igenom informations-

bruset bör företag använda sig utav kommunikativ identitet som innehåller; tematisk, visuell, 

audiell– och verbal identitet.  

 

Väveriet befinner sig i en förändringsfas, där de förändrar namnet från Väveriet Uddebo till 

Väveri1 i marknadsföringssyfte. Det nya namnet har precis som all annan text, samma fär-

ger, typsnitt och tema. Väveriet använder samma färgkombinationer och grafiska profil inom 

all kommunikation. De använder sig ej av en upprepande slogan, dock kan namnbytet upp-

fattas som en slogan, då den är enkel att minnas och originell. Väveriets grafiska profil och 

kommunikation är enhetlig. 

 
7.6 Intern märkeslojalitet 
 

Enligt teorin krävs en bra intern märkeslojalitet för att behålla den externa. Hos Väveriet visar 

empirin att alla inom verksamheten inte är införstådda med varumärkets betydelse. De med 

administrativa uppgifter har en större insikt i företagets varumärkesbetydelse medan reste-

rande har mindre.  
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För att upprätthålla en god intern märkeslojalitet säger teorin att företag bör arbeta med tra-

demark-, identity-, image- och loyalty management. Förslagsvis används en varumärkesma-

nual där regler kring varumärkes användande tas upp. Den empiriska undersökningen gav 

ingen information om hur Väveriet arbetar med trademark management. 

 

Inom identity management ska varumärkets identitet ligga till grund för hur produktutveck-

lingen och framförallt märkesutvidgningen hanteras. Hos Väveriet är det ägarna som innehar 

huvudansvaret för att förmedla varumärkets korrekta bild externt. Hanteringen av korrekt 

märkesutvidgning och produktutveckling sker genom nära samarbete mellan designavdel-

ningen och Sven Palmé.  

 

Image management syftar till att konsumentens bild av varumärket ska vara förenligt med 

vad företaget önskar. Den empiriska undersökningen gav ingen information om hur Väveriet 

arbetar med image management. 

 

Loyalty management syftar till hur verksamheten skall gå till väga för att bibehålla en bred 

och lojal konsumentbas. Med hjälp av Väveriets showroom, resande och stationerade säljare 

är deras service ständigt lättillgänglig för kund. Deras kunder förses med kollektionspärmar 

som är anpassade för olika yrken, där storlek och innehåll varierar. Väveriets kundkontaktlis-

ta uppdateras aktivt för att förse kunden med relevant information och service. 
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8. Slutsats 
 
I följande avsnitt ska rapportens frågeställning besvaras; Hur arbetar Bogesunds Väveri AB 
med sitt varumärke i jämförelse med Väveriet Uddebo AB? Analysen ligger till grund för slut-
satsen. 

 
8.1 Produktattribut 
 
Både Väveriet och Bogesunds arbetar med att framhäva sina främsta attribut, som också 

påminner om varandras. Bogesunds attribut är helhetslösning, design, kvalitet, service och 

Väveriets är miljö, design och kvalitet. Bogesunds attribut är olika beroende av produkten 

medan Väveriets attribut däremot är mer generellt gällande för deras samtliga produkter. 

Bogesunds har inte några fastställda mervärden men de arbetar aktivt med att förmedla mer-

värde till sina konsumenter. Väveriet vet att mervärde för deras kunder är närhet, kvalitet och 

design. Därför väljer de att fokusera på att det önskade mervärdet levereras.  

 

Bogesunds och Väveriet har en uppfattning om vad kvalitetsbegreppet innefattar för dem 

som företag. Väveriet visar även en förståelse för sina kunders kvalitetsuppfattning, det gör 

däremot inte Bogesunds. Båda företagen arbetar med utveckling av sina produkter, Boge-

sunds genom sitt nya designsamarbete och Väveriet med nyproduktion av kollektioner från 

1950-talet. Företagens arbete med förpackning och visuella identitet påminner mycket om 

varandra. De inser vikten av att vara konsekvent i sitt uttryck och arbetar för att undvika för-

virring kring deras varumärken.  

 

8.2 Märkesidentitet 
 
Båda företagen härstammar från samma region och har liknande ursprung. Ortsnamnen 

återfinns i båda företagsnamnen och de är än idag placerade på samma orter, Bogesund 

(Ulricehamn) och Uddebo. Företagen använder offentliga personer för att personifiera varu-

märket genom sina designsamarbeten. Skillnaden är att Väveriet påbörjade sina samarbeten 

på 1990-talet och Bogesund har under 2010 genomfört sitt första. Båda företagen har delat 

upp sina produkter i olika linjer efter målgrupp och användningsområde. Indelningen för lin-

jerna ser dock olika ut för företagen och de riktar sig därför mot olika målgrupper. Distributio-

nen ser olika ut för Väveriet och Bogesunds. Väveriet har valt att använda sig av resande 

säljare samt ett showroom i Stockholm. Medan Bogesund valt att bjuda in sina kunder till 

produktionsanläggningen samt ha resande säljare.   
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8.3 Kärnvärde 
 
Båda företagen har kärnvärden som kommunicerar rationella och emotionella mervärden till 

konsumenten. Miljö återfinns i företagens arbete och därför inte unikt, men Väveriet presen-

terar och framhäver det mer utförligt än Bogesunds. På Väveriets hemsida presenteras dels 

certifieringarna informativt och de har även arbetat fram egna miljöpolicys.    

 

8.4 Positionering 
 
Bogesunds och Väveriet arbetar båda med positioneringskoncept, där företagen medvetet 

valt sin marknadsposition. Företagen arbetar aktivt med att kommunicera sina kärnvärden till 

konsumenten, för att de ska uppfatta den valda positionen. Väveriet är tillfredsställda med sin 

nuvarande positionering medan Bogesunds arbetar med att förändra sin.   

 

8.5 Marknadskommunikation 
 
Företagens marknadskommunikation är snarlik, dock är Väveriets kommunikation mer ut-

vecklad. Deras Stockholmsbaserade showroom fungerar som en förlängning av deras verk-

samhet och möjliggör ytterligare kontakt med marknaden. Båda arbetar aktivt med sin grafis-

ka profil, som ska vara enhetlig med resterande kommunikation. Däremot skiljer sig budska-

pet med deras logotyper. Bogesunds syftar till sitt ursprung och Väveriet till vad verksamhe-

ten innefattar. 

 

8.6 Intern märkeslojalitet 
 
Bogesunds arbetar aktivt med att alla inom företaget ska vara väl införstådda med varumär-

kets betydelse, något Väveriet ej lägger lika stor vikt vid. Båda arbetar med utveckling av 

extern märkeslojalitet. Bogesunds har till skillnad från Väveriet anlitat en kommunikationsby-

rå som bland annat bidrar med ett objektivt synsätt och utför marknadsundersökningar. 

 

8.9 Avslutande kommentar 
 

Utifrån jämförelsen som gjorts liknar Bogesunds och Väveriets varumärkesarbete om var-

andra. När utvalda faktorer granskas kan dock paralleller dras mellan varumärket och Boge-

sunds ekonomiska situation. Att vara marknadsledare under en lågkonjunktur är av fördel, då 

märkeslojaliteten tenderar att vara starkare. Under 2009 minskade Bogesunds omsättning 
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med cirka 25 procent och Väveriets med cirka 15 procent. En bidragande orsak till Boge-

sunds regression skulle kunna tänkas vara deras marknadsposition. En annan möjlig orsak 

rör marknadskommunikationen. Väveriet har förutom sin anläggning ytterligare en kontakt-

möjlighet med marknaden genom deras Stockholmsbaserade showroom. Det öppnar upp för 

spontana kundbesök, anordning av events men framförallt skapar det starkare kundrelationer 

genom showroomets centrala läge. Bogesunds finns endast i Ulricehamn vilket gör att den 

spontana kundgenomströmningen inte kan vara lika frekvent.  

 
9. Kritik till arbetet  
 
Kritik till rapporten kan ges till den empiriska undersökningen. Det kompletterande frågefor-

muläret, efter att samtalen genomförts, besvarades av Bogesunds men inte av Väveriet. Vil-

ket kan ha försvagat jämförelsens reliabilitet.  

 

Den teoretiska referensramen består av endast ett teoretiskt perspektiv vilket begränsar rap-

porten. En utförligare referensram skulle kunna ge en ökad vetenskaplig dimension till rap-

portens resultat. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 
 
I rapporten undersöks endast varumärket efter vald teori, för att få en mer korrekt och bred 

undersökning kan man se på andra teorier inom området. Vidare forskning inom området kan 

även beröra andra aspekter än enbart varumärket för att skapa en djupare förståelse. Fler 

djupgående intervjuer med fler anställda på företagen och utomstående kan även utföras.  
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Bilaga 1 Frågeformulär  
 
 
Varumärke: 
 
Vad står ert varumärke för? 
 
Arbetar ni för att utveckla ert varumärke? I så fall hur? 
 
Har ni en varumärkesmanual för personal, där regler och liknande kring hur varumärket skall 
användas står? 
 
Om ni inte använder en varumärkesmanual, hur förmedlar ni varumärkets budskap inom fö-
retaget? 
 
Använder ni er av marknadsundersökningar hos kunder för att se om de uppfattat ert varu-
märke korrekt? En såkallad varumärkeskontroll? 
 
Om ja, hur ser undersökningarna ut och vem utför dem(ni eller en reklambyrå)? 
 
Är ni medvetna om hur kunden uppfattar ert varumärke? Stämmer det överens med företa-
gets bild av varumärket? 
 
 
Målgrupp: 
 
Vem är er målgrupp? 
 
Vad tror ni att er målgrupp efterfrågar hos er? 
 
 
Kvalitet: 
 
Vad är er uppfattning/definition av kvalitet? 
 
Tror ni era kunder delar den uppfattningen/definitionen? 
 
Hur arbetar ni för att era produkter ska förknippas med kvalitet? 
 
 
Konkurrensfördel: 
 
Vilken/vilka är er främsta konkurrensfördel? Motivera 
 
Hur förmedlas fördelen/fördelarna ut till kund? 
 
 
Vad är unikt med ert företag i jämförelse med era konkurrenter? 
 
 
Positionering: 
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Hur skulle ni beskriva ert företags positionering på marknaden (ledare, efterföljare, innova-
tör)? 
 
Strävar ni efter annan position på marknaden än den som ni angav i frågan ovan? Om ja, 
vilken så fall? 
 
 
Övrigt: 
 
Hur bygger ni upp eller bibehåller lojalitet hos kunder? 
 
 
Vad vill ni förmedla med er grafiska profil? 
 
 


