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Sammanfattning 

Företag idag investerar allt mer i vad som benämns som varumärkeskapital. 

Varumärkeskapital är de dimensioner som är direkt kopplade till varumärkets namn och 

symbol, så som varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer. Miljömässigt ansvarstagande är också något både kunder och 

företag på senare tid allt mer värderar. Det finns flera olika sätt att vara miljömässigt 

ansvarstagande på. En möjlig definition av begreppet miljömässigt ansvarstagande är: 

Människans möjlighet att möta dagens resursbehov effektivt för att garantera framtidens 

behov av resurser och skydda biosfären. Detta arbete utforskar huruvida miljömässigt 

ansvarstagande har någon relation till varumärkeskapital. Kan ett företag påverka de 

olika dimensionerna av varumärkeskapital med hjälp av investeringar och engagemang i 

miljömässigt ansvarstagande i syfte att stärka varumärkeskapitalet?  

Syftet med detta arbete är att undersöka ifall ett företag kan stärka sitt 

varumärkeskapital genom att vara miljömässigt ansvarstagande. Huvudfrågan som 

arbetet ämnas besvara är: Hur kan ett företag stärka sitt varumärkeskapital med hjälp 

av miljömässigt ansvarstagande? Målsättningen med arbetet är att med hjälp av ett 

verkligt exempel kunna dra slutsatser kring huvudfrågan och ett antal följdfrågor för att 

fylla den kunskapslucka som antas finnas kring detta ämne.  

Arbetet är en kvalitativ fallstudie huvudsakligen uppbyggd av semistrukturerade 

intervjuer för insamling av empiriskt material. För att stärka det empiriska materialet 

från intervjuerna har även skriftligt material från webbplatser och 

marknadsföringsmaterial använts. Fallstudien syftar till att undersöka och besvara 

frågeställningen på djupet.  

Arbetet identifierar varumärkeskännedom och varumärkesassociationer som de 

dimensioner av varumärkeskapital som bör fokuseras på vid stärkande av 

varumärkeskapital genom miljömässigt ansvarstagande. Genom att exponera sitt 

miljömässiga ansvarstagande för sina kunder stärks kännedomen och associationerna till 

varumärket. Varumärkeslojalitet och upplevd kvalité förstärks med hjälp av de andra 

dimensionerna om kunden ifråga värderar miljömässigt ansvarstagande likt hur 

företaget profilerar sig.  

  



 

Abstract 

Brand equity is an organizational asset, which many companies nowadays prioritize to a 

larger extent than before. Brand equity is the assets of a brand that can be directly 

connected to the brand’s name or symbol, such as brand awareness, perceived quality, 

brand loyalty and brand associations. Environmental responsibility is also a concern that 

both costumers and companies today value. There are many ways in which a company 

can be environmental responsible, but a possible definition for the term is: Humanity's 

possibility to meet today's needs of resources efficiently in order to guaranty future 

needs of resources and to protect the biosphere. This bachelor’s degree project explores 

whether environmental responsibility has any relation to brand equity. Can a company 

affect the assets of brand equity by investing and engaging in environmental 

responsibility, with the intention to strengthen the brand equity? 

The purpose with this work is to investigate if a company can strengthen its brand 

equity by being environmental responsible. The main question the project aims to 

answer is: How can a company strengthen its brand equity by being environmental 

responsible? The objective with this work is to, by using a real life example, be able to 

draw conclusions about the main question and a couple of follow-up questions, in order 

to fill the knowledge gap that seems to exist around this topic.  

The project is a qualitative case study mainly based on semi-structured interviews for 

the collection of empirical material. Written material from websites and marketing 

measures has also been used in order to support the empirical material collected from 

the interviews. The case study strives to investigate and answer the main question in 

depth.  

This bachelor’s degree project identifies brand awareness and brand associations as the 

assets of brand equity, which should be focused on when trying to strengthen brand 

equity through environmental responsibility. Promoting a company’s environmental 

responsibility to its customers will strengthen the brand awareness and the brand 

associations. Consequently can the brand loyalty and the perceived quality also be 

strengthened by the other assets of brand equity, if the customer values environmental 

responsibility accordingly to how the company promotes this. 
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1. Introduktion  

Detta utredande arbete behandlar ämnet varumärkeskapital och miljömässigt 

ansvarstagande. Varumärkeskapital definieras huvudsakligen av de följande fyra 

dimensionerna: Varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer (Aaker, 2010). Genom att påverka dessa dimensioner är det 

möjligt att förändra en organisations varumärkeskapital. Miljömässigt ansvarstagande 

värderas allt högre i dagens samhälle, detta arbete ämnar till att utreda om investeringar 

i miljömässigt ansvarstagande kan stärka en organisations varumärkeskapital.  

För organisationer idag blir hantering av varumärken och varumärkeskapital allt 

viktigare. I ett globaliserat samhälle och ett samhälle som allt mer värderar hållbar 

utveckling gäller det för organisationer att betona deras miljömässiga ansvarstagande 

och arbeta för att stå ut från mängden (Seongho & Won-Moo, 2011). Ett starkt 

varumärke är ofta en symbol för att detta arbete har lyckats, men hur stärker en 

organisation sitt varumärkeskapital? Enligt Aaker (2010), en av de framstående 

forskarna inom ämnet så lyder definitionen av varumärkeskapital enligt följande: 

”Brand equity is a set of assets (and liabilites) linked to a brand’s name and 

symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service 

to a firm and/or that firm’s customers.” (Aaker, 2010, s. 7-8) 

Varumärkeskapital är alltså de dimensioner (även benämnt tillgångar) som är direkt 

kopplade till varumärkets namn och symbol. För att förändra samt kunna påverka 

varumärkeskapitalet krävs det tid, arbete och investeringar.  

För att dagens industrier ska kunna fortsätta växa och producera som de gör idag krävs 

det förändring, det gäller att effektivt använda de resurser som finns och ta smarta beslut 

gällande miljöpåverkan. På grund av detta kommer miljöfrågor bli allt viktigare i 

framtiden. Dagens konsumenter värderar alltmer miljöpåverkan när de står inför nya 

köpbeslut. Gäller dessa värderingar vid alla typer av produkter och stärker miljömässigt 

ansvarstagande en organisations varumärkeskapital?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att förklara hur ett företag kan stärka sitt varumärkeskapital 

genom att vara miljömässigt ansvarstagande. Huvudfrågan som arbetet ämnas besvara 

är: 

Hur kan ett företag stärka sitt varumärkeskapital med hjälp av miljömässigt 

ansvarstagande? 

De frågor som följer huvudfrågan är: 

Vilka dimensioner bör belysas när ett företag stärker sitt varumärkeskapital med hjälp 

av miljömässigt ansvarstagande? 

Hur kan dessa dimensioner mätas för att visa att miljömässigt ansvarstagande stärker 

varumärkeskapitalet? 

Målet med arbetet är att med hjälp av ett verkligt exempel kunna dra slutsatser kring 

dessa frågor för att bidra till den kunskapslucka som finns kring huruvida miljömässigt 

ansvarstagande kan stärka varumärkeskapital, och i sådana fall hur. Det är även tänkt att 

klargöra för läsaren teorin om varumärkeskapital och betydelsen av miljömässigt 

ansvarstagande. 
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1.2 Avgränsningar 

Arbetet med teorin kring varumärkeskapital infattar inte av vad Aaker (2010) beskriver 

som den femte dimensionen av varumärkeskapital; andra varumärkestillgångar. Denna 

dimension inkluderar bland annat pantent och registrerat varumärke. Den femte 

dimensionen av varumärkeskapital uteslöts p.g.a. att författarna valt att fokusera på de 

mer väsentliga dimensionerna av varumärkeskapital. Frågeställningen och arbetets 

uppmärksamhet fokuserar därmed på de fyra mer konkreta dimensionerna av 

varumärkeskapital. Arbetet undersöker förutsättningarna för varumärkeskapital och inte 

konsekvenserna av det. 

För att begränsa teorin kring Corporate Social Reponsibility (CSR) så fokuserar arbetet 

på den del av CSR som benämns miljömässigt ansvarstagande. Arbetet kommer alltså 

fokusera på den miljömässiga aspekten av ett företags samhällsansvar. Arbetet kommer 

dock inte att behandla begreppet "Carbon footprint" vilket ofta nämns i dessa 

sammanhang.  

2. Metod 

Detta arbete är en kvalitativ fallstudie huvudsakligen uppbyggd av semistrukturerade 

intervjuer för insamlingen av empiriskt material. Genom triangulering huvudsakligen 

från ovannämnda intervjuer, skriftligt material hämtat från webbplatser, 

marknadsföringsmaterial samt konfidentiella marknadsanalyser kan trovärdigheten av 

det empiriska materialet stärkas. Dock p.g.a. känsligt material kan innehållet i  

marknadsanalyserna inte presenteras. För att ytterligare stärka trovärdigheten av detta 

material så har intervjupersonerna kontrollerat innehållet samt har flertalet 

frågeställningar besvarats från fler än en källa. 

En fallstudie syftar till att undersöka och besvara en eller ett fåtal specifika frågor på 

djupet. Därför passar denna metod för arbetets syfte och med hänseende till att 

undersöka en organisation för att besvara den givna frågeställningen. Fallstudien baserar 

sig på material med fokus på de två tidigare nämnda semistrukturerade intervjuerna med 

företaget Xylem Water Solutions (Xylem).  

Den inledande intervjun till fallstudien utfördes med marknadschef Gunnar Berg på 

Xylem Sverige. Denna utfördes för att få insikt i hur företaget arbetar med hanteringen 

av sitt varumärke och sina kunder. Den andra intervjun utfördes med Cathrin Stock, 

Sustainability Manager på Xylem, med avsikten att utforska företagets miljömässiga 

ansvarstagande.  

Genom att koppla samman tidigare teori med materialet inhämtat från fallstudien kan 

den givna frågeställningen besvaras med hjälp av fallet Xylem. Denna fallstudie bör ej 

ses som generell utan är en djupgående studie utifrån ett och endast ett företag och dess 

varumärken. Ytterligare så är källförteckningen till arbetet uppdelad för att underlätta 

källkritik samt visa på vilka de empiriska källorna är. 

2.1 Fallet Xylem 

Xylem Water Solutions AB är ett vattenteknikföretag som huvudsakligen arbetar med 

att utveckla olika produkter och system som möjliggör transport och rening av vatten. 

Företaget är globalt verkande och utförde ett namnbyte för mindre än två år sedan, detta 

är intressant för behandling av frågeställningen och analysen i detta arbete. Vid 

frågeställningar som är närliggande till det ämne som detta arbete berör vad gäller 

varumärkeskapital så ses dessa vanligtvis från ett entydigt perspektiv med fokus på 

snabbrörliga konsumentvaror. Företaget Xylem producerar till en viss del sådana varor 
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men i huvudsak så hanterar och producerar företaget lägre omsatta kapitalvaror. Detta 

ger möjligheten att besvara frågeställningen utifrån ett nytt perspektiv. Xylem har för 

arbetets frågeställning även varit intressant eftersom att företaget marknadsför att de tar 

ett miljömässigt ansvarstagande i global utsträckning.  

3. Varumärkeskapital 

För att redovisa vad varumärkeskapital är, så är det fördelaktigt att först definiera 

betydelsen av ordet varumärke. Ett varumärke är ett karakteristiskt namn och symbol 

avsett för att identifiera en viss organisations produkter eller tjänster. Varumärken är 

dessutom avsedda för att differentiera produkterna eller tjänsterna ifråga jämfört med 

konkurrenter inom samma marknadsområde (Aaker, 1991). Varumärkeskapital är de 

dimensioner som en organisation besitter i form av ett erkänt varumärkesnamn, lojala 

kunder, upplevd kvalité och associationer, som är kopplade till varumärket. Dessa 

dimensioner tillför värde till produkten eller tjänsten som organisationen erbjuder 

(Aaker, 1991). De fyra huvudsakliga dimensionerna som definierar varumärkeskapital 

är illustrerade nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. De fyra dimensionerna av varumärkeskapital. 

För att kunna hantera varumärkeskapital effektivt är det viktigt att vara informerad om 

hur starka varumärken skapar värde för organisationen (Aaker, 2010). Ett förslag på hur 

varumärkeskapitalet kan mätas är ”The Brand Equity Ten” vilket förklaras senare i detta 

kapitel. Det är också viktigt att komma ihåg att det idag är mycket som krävs för att 

skapa ett starkt varumärke, som även står sig på dagens hårt konkurrerande marknader. 

Det gäller att konkurrera med pris, differentiera sig gentemot sina konkurrenter och vara 

verksam i bl.a. media. Varumärkesdimensionerna är direkt kopplade till varumärkets 

namn och symbol (Aaker, 1991). Ifall varumärkets namn eller symbol skulle ändras så 

skulle några om inte alla varumärkestillgångar kunna förloras. Genom mycket arbete 

och investeringar för att informera kunderna om det nya varumärket, kan somliga av 

tillgångarna överföras till det nya namnet eller symbolen. De mervärden som skapas vid 

stärkandet av ett varumärkeskapital kan ses utifrån två perspektiv; kundens och 
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företagets (Aaker, 2010). I Figur 2 presenteras hur varumärkeskapitalet kan skapa värde 

för både kunden och företaget.  

 

Figur 2. Mervärden som skapas genom stärkande av varumärkeskapital. 

3.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är förmågan hos en potentiell kund att känna igen och komma 

ihåg att ett visst varumärke tillhör en viss produktkategori (Aaker, 1991). 

Varumärkeskännedom varierar ifrån att vara den första produkten konsumenten tänker 

på i den produktkategorin, till att den enbart känner igen varumärket.  

Igenkänning av varumärke är grundläggande när det gäller att kommunicera med ett 

företags målgrupp. En bekantskap med varumärket skapar förtroende och kan påverka 

konsumentens köpbeslut. Kännedom av varumärkets namn tyder på närvaro, 

engagemang och substans, vilket är viktigt för konsumenten när denne ska köpa något. 

Varumärket måste alltså gjort mycket reklam för sig själva, ha ett känt namn, vara ett 

stort företag eller vara väldigt framgångsrikt för att konsumenten ska lägga varumärket 

på minnet (Aaker, 1991). Anledningen till att konsumenten minns varumärkets namn 

behöver alltså ej tyda på att denna vet särskilt mycket fakta om varumärket eller 

företaget. Emellertid strävar alla företag efter är att vara ”Top Of Mind”: När kunden 

bestämmer sig för att köpa en produkt inom en viss kategori så är deras varumärke det 

första som den tänker på (Aaker, 1991). 

För att skapa varumärkeskännedom, såväl igenkänning som hågkomst, måste företaget 

skapa varumärkesidentitet och koppla detta till produktkategorin (Aaker, 1991). 

Samtidigt för att behålla kännedomen och kanske t.o.m. förstärka den måste företaget 

hela tiden beakta sin omvärld. Det är viktigt att stå ut från mängden, för att bli 

ihågkommen. Det är därför också viktigt att hela tiden marknadsföra och exponera sitt 

varumärke.  
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3.2 Upplevd kvalité 

Den upplevda kvalitén ses ur ett kundperspektiv och denna dimension anses vara 

upplevelsen av kvalitén på ett företags produkter eller tjänster  (Aaker, 1991). Ett 

företag kan uppnå ett ökat mervärde i dimensionen upplevd kvalité utifrån följande fem 

aspekter: Anledning att köpa, differentiering eller positionering, prispremium, 

distributionskanaler för intressenter samt varumärkesutvidgning (Aaker, 2010).  

Det bör dock tas i hänsyn att denna dimension ej kan ses objektivt. Kunder är inte alla 

lika och upplevd kvalité avser perceptionen av kvalitén och inte nödvändigtvis den 

faktiska kvalitén på produkten eller tjänsten. Därför kan upplevd kvalité anses vara mer 

av ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar (Aaker, 1991). Upplevelsen av kvalitén 

behöver nödvändigtvis inte vara en positivt inställning till en tjänst eller produkt av hög 

kvalité. Snarare blir produkten eller tjänsten bedömd efter andra kriterier som ur 

kundens perspektiv anses vara kvalité. Det är därför viktigt att förstå sig på sin valda 

målgrupp och vad enligt denna anses skapa upplevd kvalité (Aaker, 2010). Därmed är 

det även viktigt att kunna positionera sig väl i kundens medvetande då alla köpbeslut 

som kunden utför, görs med hänsyn till andra erbjudanden från konkurrenter på 

marknaden (Uggla, 2006). Positionering innebär kortfattat hur ett företags produkter 

eller tjänster uppfattas och associeras i en given marknad och av en given målgrupp. 

Differentiering kan kortfattat förklaras som hur ett företaget skiljer sig från sina 

konkurrenter och på så vis skapar konkurrensfördelar. 

Anledningen till att köpa, är något som enligt Aaker (1991) påverkas av den upplevda 

kvalitén, då en kund sällan har tid, motivation eller tillgång av information för att kunna 

göra en fullständigt objektiv bedömning vid köpbeslut. Positionering och differentiering 

som tidigare nämnt är något som direkt speglar sig i den upplevda kvalitén. Vidare 

skapar detta även möjligheten till att ta ut ett högre pris av företagets produkter eller 

tjänster vilket i korthet beskriver begreppet prispremium.  

En något mer extern aspekt är möjligheten att skapa ett mervärde för företagets 

intressenter som t.ex. återförsäljare då dessa kan gynnas av värdet att ha ett varumärke 

med hög upplevd kvalité i sin butik (Aaker, 1991). Den femte och sista aspekten av hur 

upplevd kvalité och mervärde kan skapas är möjligheten till att utvidga varumärket till 

nya produkter eller tjänster, under ett tidigare starkt varumärke. På så vis sker så kallad 

varumärkesutvidgning. 

3.2.1 Varumärkesidentitet vid upplevd kvalité 

Mätningen av den upplevda kvalitén redogörs under rubriken: Mätning av 

varumärkeskapital med The Brand Equity Ten och är kopplat till vad Aaker (2010) 

beskriver som varumärkesidentitet. Detta begrepp beskrivs enligt Uggla (2006) som de 

associationer ett företaget önskar att skapa, likt ett kundlöfte och som grundar sig i ett 

avsändarperspektiv, sett utifrån företagets syn.  

Enligt Aaker (2010) kan varumärkesidentiteten beskrivas genom att fördela synen på 

varumärken enligt följande fyra perspektiv: Produkt, organisation, person och symbol. 

Dessa perspektiv utmynnar sedan i flertalet utökade kategorier som beskriver de fyra 

perspektiven av varumärkesidentiteten. 

3.3 Varumärkeslojalitet  

Varumärkeslojalitet är i korthet en kunds lojalitet till ett varumärke vilket har skapats 

genom varumärkets mervärde gentemot kunden. Denna dimension av 

varumärkeskapitalet kan anses vara den som styr möjligheten för repetitiva köp (Aaker, 
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1991). Detta är då en dimension som inte baserar sig på givna konkurrensfördelar som 

t.ex. funktions och prismässiga fördelar, utan snarare en kunds kopplade lojalitet till 

varumärket och dess mervärden. Detta kan representeras genom t.ex. dess symbol eller 

profil.  

Värdet av att behålla lojala kunder kräver mindre resurser än att skapa nya kunder, det 

talas vanligtvis om begreppet relationsmarknadsföring och att se kunderna ur ett 

långsiktigt perspektiv. Genom att mäta kundernas lojalitet till varumärket går det att 

undersöka vilken benägenhet som kunderna har att byta till ett annat varumärke p.g.a. 

gällande konkurrenters konkurrensfördelar (Aaker, 1991). Faktorer som kan stärka 

lojaliteten mot varumärket är bland annat användning av de andra dimensionerna av 

varumärkeskapitalet så som t.ex. varumärkeskännedomen och den upplevda kvalitén 

(Aaker, 2010).  

3.4 Varumärkesassociationer  

Varumärkesassociationer är allt som är sammanlänkat till minnet av ett varumärke 

(Aaker, 1991). Vad associerar kunden med när denne ser symbolen, hör namnet eller ser 

produkten? Vad är det då kunden instinktivt tänker eller känner? Ordet associationer 

används för att beskriva ett minne eller en tanke som är kopplat till ett visst objekt, en 

person eller en händelse. Gällande varumärkeskapital är varumärkesassociationerna 

centralt kritiska och därför är det också avgörande hur starka associationerna till 

varumärket är. En persons associationer till ett varumärke kommer vara starkare om de 

är baserade på många olika upplevelser som personen ifråga har blivit exponerad för 

flera gånger (Aaker, 1991). 

Varumärkets profil består av väl valda associationer. Det är viktigt att organisationen 

ifråga resonerar fram hur de vill profilera sig, vad de vill att kunden och omvärlden ska 

associera med deras varumärke. För att bygga ett starkt varumärke måste företaget veta 

vilka de är, vad de står för och vad de lovar. Associationerna en person har till ett 

varumärke existerar inte på grund av en slump, dessa är noggrant utvalda och uppdelade 

beroende på vilken idé kring varumärket som de förstärker (Aaker, 1991). 

Positionering är starkt sammankopplat med varumärkesassociationer och företagets 

profilering, men mer inriktat på hur organisationen väljer att positionera sig för att 

strategisk konkurrera på marknaden (Aaker, 1991). När något ska positioneras på en 

marknad är det viktigt att tänka på för vad, vem, vilket tillfälle och i förhållande till vad 

som erbjudandet ska positioneras (Uggla, 2006). Det är viktigt att associationerna 

stärker och går hand i hand med hur organisationen har valt att positionera sig för att 

skapa en samhörighet i varumärket. 

Associationer står som grund till vad en kund väljer att köpa och lojaliteten till ett 

varumärke. Varumärkesassociationer påverkar kunden till att minnas varumärket samt 

påverkar kunden till att konsumera en vara. Ett varumärke kan t.ex. välja att identifieras 

med ett land. Ett land kan vara en stark symbol och ha många associationer i sig som 

kan exploateras genom att associera varumärket med detta (Aaker, 1991). 

3.5 Mätning av varumärkeskapital med The Brand Equity Ten 

Anledningen till varför varumärkeskapitalet och dess dimensioner bör mätas är inte 

endast för att kunna bestämma ett varumärkes styrka relaterat till dess konkurrenter. Det 

är även för att kunna upptäcka möjligheter och skapa ett system för att mäta 

varumärkeskapitalets förändring över tid (Aaker, 2010). Genom att mäta både de 

finansiella och de direkt kopplade dimensionerna till varumärkeskapitalet så kan ett 
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företag skapa ett mer balanserat mätsystem. Även detta är nödvändigt för att kunna 

rättfärdiga olika slags insatser och investeringar från företag med avsikt att stärka sitt 

varumärke över en tidsperiod (Aaker, 1996).  

Nedan i Figur 3 presenteras The Brand Equity Ten, ett förslag på hur det är möjligt att 

mäta varumärkeskapital utifrån Aakers (2010) fyra dimensioner samt med ett tillskott av 

måttet marknadsbeteende. Detta förslag på att mäta varumärkeskapital bör dock anses 

vara generell. Varje företag bör var för sig utgå från detta förslag som ett ramverk till 

hur det går att mäta varumärkeskapital över tid, för att sedan utveckla ett eget anpassat 

system för mätning av sitt eget varumärkeskapital. Vidare presenteras de tio olika 

delmåtten för att genomföra mätningar enligt The Brand Equity Ten.  

 

Figur 3. Förslag och ramverk att utgå ifrån vid mätning av varumärkeskapital. 

3.5.1 Mått på kännedom 

Varumärkeskännedom speglar närvaron av varumärket i kundernas medvetenhet. 

Mätning av varumärkeskännedom kan reflektera varumärkets utsträckning och 

omfattning. Kännedom av varumärke påverkar både kundernas uppfattning och attityder 

(Aaker, 2010). Varumärkeskännedom kan bli mätt på olika nivåer av kännedom, 

exempelvis:  

 Igenkännande, har kunden hört talas om detta varumärke? 

 Minne, vilka varumärken inom detta marknadsområde känner kunden till? 

 ”Top Of Mind”, första varumärket kunden kommer att tänka på inom ett visst 

marknadsområde.  

 Varumärkesdominans, det enda varumärket kunden kommer att tänka på inom 

detta marknadsområde.  

 Varumärkesförtrogenhet, varumärket är bekant. 

 Varumärkeskunskap, kunden har en åsikt om varumärket (Aaker, 2010). 
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3.5.2 Mått på upplevd kvalité 

Dimensionen för upplevd kvalité har Aaker (2010) i sitt ramverk utökat med vad han 

kallar för ledarskap. Den upplevda kvalitén som förklarades tidigare är nära kopplad till 

varumärkesidentiteten av ett företag och kan mätas indirekt på olika skalor. Dessa 

skalor kan t.ex. vara hög kvalité mot låg kvalité, konsekvent kvalité mot inkonsekvent 

kvalité samt finaste, medelmåttig och sämst kvalité i relation till varandra (Aaker, 

2010).  

Ledarskapet är uppdelat i tre aspekter för att komplettera måttet av den upplevda 

kvalitén (Aaker, 2010). Dessa ger möjligheten till att ett företag kan mäta sig som en 

ledare inom en viss produktkategori. Andra aspekter är hur pass anpassat varumärket är 

trendmässigt med tanke på popularitet hos kunderna samt hur teknologiskt 

framåtsträvande varumärket är. 

3.5.3 Mått på lojalitet 

Den ovannämnda dimensionen varumärkeslojalitet är enligt förslagets mätningar 

uppdelat i dels prispremium samt tillfredställelse eller lojalitet. Prispremium innebär 

huvudsakligen att betala ett högre pris för en produkt med hänsyn till det mervärde som 

varumärket skapar för kunden (Aaker, 2010). Enligt Aaker (2010) är detta möjligtvis det 

enskilt bästa måttet att mäta varumärkeskapital med hänsyn till hur kundlojaliteten kan 

uppmätas. Detta genom att en lojal ansedd kund logiskt bör vara villig att betala ett 

högre pris för varumärket.  

Tillfredställelse eller lojalitet är ett mått på hur villiga tidigare kunder är att vara lojala 

till varumärket. Detta mäts genom att ställa frågor till de tidigare kunderna och deras 

upplevelse av varumärket (Aaker, 2010).  

3.5.4 Mått på associationer 

Genom att göra undersökningar med enskilda personer eller fokusgrupper kan företag ta 

reda på vad varumärket ifråga har för associationer och vad dessa betyder (Aaker, 

1991). Representerar varumärket lyx, sport, ungdomar eller kvalité? Vad finns det för 

organisationsassociationer? Det finns olika tillvägagångssätt för att ta reda på detta, 

företag kan bl.a. använda sig av att utforska indirekta associationer, bilder kopplade till 

varumärket eller hur personen bestämde sig för att just köpa en produkt från detta 

varumärke.  

Ett mer direkt sätt att mäta varumärkesassociationer är att jämföra olika varumärken 

inom samma bransch grundat på olika associationer av varumärken (Aaker, 1991). 

Genom att placera ut företagen på en skala för varje association går det att uppfatta hur 

de potentiella kunderna upplever varumärkena i jämförelse med varandra. Exempel, vart 

placerar kunden ut företagen på en skala från lyxigt till icke lyxigt? Utförandet av en 

sådan undersökning kräver att företaget har en grundlig syn på vilka dess relevanta 

konkurrenter är.  

3.5.5 Mått på marknadsbeteende 

Måttet på marknadsbeteende delas upp i att mäta marknadsandelar samt marknadspris 

och distributionstäckning. Marknadsandelar speglar direkt varumärkeskapitalets 

ställning gentemot sina konkurrenters. Det är möjligt att mäta marknadsandelars 

skiftningar vilket direkt påvisar medföljande skiftningar i varumärkeskapitalet (Aaker, 

1991). 
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Att mäta marknadsandelar tar dock inte hänsyn till förändring av tillfälliga 

prisändringar. Således kan det vara intressant att mäta marknadspriset. Genom att 

beräkna ett relativt marknadspris baserat på samtliga aktörer, går det att undersöka 

eventuella ej tidigare beaktade prisändringar. Något som påverkar detta är även 

distributionstäckningen vilket vid eventuella förändringar även bör uppmärksammas för 

att kunna fastställa ett mått (Aaker, 1991). 

4. Miljömässigt ansvarstagande  

Miljömässigt ansvarstagande kan förklaras genom att utgå från begreppet hållbar 

utveckling. Trots att uttrycket hållbar utveckling redan diskuterades 1980 så har det 

ännu ej fullskaligt kunnat definierats (Harding, 2006). Detta framkommer även när 

Kates, et al. (2005) försöker att utreda begreppet hållbar utveckling. De kommer fram 

till att hållbar utveckling är av den betydelse som användaren väljer (Kates, et al., 

2005). För att få klarhet i begreppet hållbar utveckling används definitionen enligt 

World Commission on Environment and Development: Our Common Future (WCED, 

1987, s. 16) som lyder:  

"Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs." 

Huvudsakligen beskriver detta hur mänskligheten med hjälp av hållbar utveckling har 

förmågan att säkerhetsställa dagens behov för att inte utgöra något hot för framtida 

generationers behov. Frågan är då: Viket behov diskuteras? Detta kan direkt anknytas 

till vad (Harding, 2006) menar kräver hållbarhet ur miljösynpunkt, vilket är människans 

påverkan på biosfären. Detta hänvisar även Kates, et al. (2005) till i enighet med WCED 

(1987). Biosfären är ett uttryck som beskriver jordens alla sammanlagda ekosystem. 

Mer ingående beskrivs även nödvändigheten av att effektivisera jordens 

resursförbrukning på grund av den ständiga minskningen av resurser och jordens ökade 

population (Harding, 2006). Miljömässigt ansvarstagande kan med ovanstående teori 

beskrivas som: Människans möjlighet att möta dagens resursbehov effektivt för att 

garantera framtidens behov av resurser och skydda biosfären. Detta är något som många 

företag idag arbetar med, dels med mål att effektivisera sin egen teknologi och dels för 

att visa sina kunder att de tar sitt ansvar gentemot miljön.  

4.1 Miljömässigt ansvarstagande och varumärkeskapital 

Frågan är ifall en organisations miljömässiga ansvarstagande kan bidra till ett starkare 

varumärkeskapital. Enligt Palma (2012) så kan ett företag genom att producera gröna 

produkter, produkter som drar mindre energi och håller längre, fylla ett existerande 

behov på marknaden. Genom detta skapas nya tekniska innovationer som i sin tur 

skapar konkurrensfördelar (Palma & Visser, 2012). Detta presenterar att företaget som 

producent genom gröna produkter kan skapa nya tekniska innovationer som i sin tur 

skapar konkurrensfördelar och som kan leda till att: Öka kännedom, betona kvalité, 

skapa lojalitet och förstärka associationer till varumärket. Enligt Palma (2012) är 

hållbarhet ur miljösynpunkt framtiden inom företagsverksamhet och kommer även vara 

integrerat i alla skikt av en organisation. 

Det hela är inte så enkelt som att miljömässigt ansvarstagande av sig självt kommer leda 

till ett starkare varumärkeskapital. Som organisation gäller det att framhäva och 

marknadsföra sina investeringar i miljön och sin profilering i helhet. Om kunden anser 

att organisationens värderingar och profil stämmer överens med dennes egna 

värderingar så kommer detta antagligen uppmuntra kunden till att köpa denna 
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organisations produkter eller tjänster. Alltså gäller det för organisationen att genom 

marknadsföring av sitt miljömässiga ansvarstagande skapa associationer och kännedom 

om detta. Effekten av miljömässiga associationer på kundernas attityder gentemot 

varumärket beror däremot på typen av produkt och kundens tidigare erfarenheter av 

varumärket (Montororios, et al., 2008). Dessa miljömässiga associationer har mer effekt 

när kunden har kännedom om varumärket och när kunden är insatt i sitt köpbeslut 

(Montororios, et al., 2008). Det gäller alltså för organisationer att instifta förtroende hos 

kunden för deras varumärke och bevisa sig själva som det mest fördelaktiga valet.  

Det är huvudsakligen två faktorer som driver organisationer till att engagera sig i 

miljömässigt ansvarstagande, dessa är internationella miljöbeskyddande lagar och 

miljömedvetna konsumenter (Chen, et al., 2006). Konsumenter som ställer krav på sina 

varor är alltså en stor anledning till att organisationer väljer att engagera sig i 

miljömässiga frågor. Det kunderna värderar högt, värderar därmed företaget högt. 

Investeringar i miljömässigt ansvarstagande som leder till konsumtionsrelaterat 

infriande av nöjdhet hos kundens miljömässiga krav har positiv effekt på kundens tillit 

till företaget (Seongho & Won-Moo, 2011). Det är också bevisat att miljömässigt 

ansvarstagande och ökad tillit har positiv effekt på kundernas lojalitet som i sin tur 

påverkar varumärkeskapitalet positivt (Seongho & Won-Moo, 2011). Om kunden 

engagerar sig i sitt köpbeslut och miljömässiga frågor, påverkar detta företag att i sin tur 

engagera sig i miljömässigt ansvarstagande, som leder till ökad tillit och lojalare 

kunder. Detta påverkar därmed också varumärkeskapitalet positivt.  

5. Xylem Water Solutions 

Kortfattat kan Xylem Water Solutions (Xylem) beskrivas som ett vattenteknikföretag 

som erbjuder lösningar för att transportera och rena vatten. Företagets produkter består 

huvudsakligen utav lägre omsatta kapitalvaror – produkter som förbrukas under en 

längre tidsperiod. Detta beskrivs även enligt organisationens arbete och med ett tillägg 

att kvalitetssäkra vattnet. Organisationen med koncernen Xylem Inc. belägen i USA 

finns representerad i över 150 länder runt om i världen. Företaget har fabriker i tre 

världsdelar, med den största fabriken i Emmaboda, Småland. Företagets vision vilket 

kan kopplas direkt till den givna frågeställningen är: 

" Vi ägnar vår teknologi, tid och expertis till att främja en smartare användning 

av vatten. 

Vi ser fram emot en framtid där globala vattenproblem inte existerar längre." 

(Xylem Water Solutions AB, Our vision and values, 2013) 

Xylem, tidigare ITT Water & Wastewater (ITT) uttalas [syl'e:m]. Namnet som 

härstammar från det grekiska språket, beskriver transporten av vatten i växter. 

Företagets namn är nytt sedan slutet av 2011. I samband med namnbytet så har 

företagets profil också genomgått en förändring. Förutom det senaste namnbytet 2011 

utfördes ett liknande från Flygt till ITT år 2008. Organisationen har alltid haft starka 

produktvarumärken som ej har blivit direkt påverkade av namnbytena, dock så har det 

krävts insatser för att stärka företagets varumärkesidentitet. 

Vad betyder Xylem för kunderna och för hela organisationen, och hur kan ett sedan 

tidigare välkänt varumärke hantera ett sådant namnbyte? Detta är kritiska frågor som 

Xylem behöver besvara. Något som Xylem arbetar med för tillfället är vad Berg (2013) 

beskriver som två olika frågor som måste besvaras. Dessa frågor är: Hur kan Xylem 

fylla varumärket med värde för deras kunder genom t.ex. skapa rätt associationer och 
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hur kan Xylem utföra den interna/organisatoriska omvandlingen från ett tidigare känt 

företagsnamn och varumärke till ett nytt.  

För närvarande sker den huvudsakliga kommunikationen om företagets och varumärkets 

värden globalt via Xylem Inc. I framtiden finns det dock en möjlighet till förändring vad 

gäller detta. Därmed kan Xylem Sverige komma att få hantera varumärket själva. 

Arbetet med det nya varumärket och exponering av detta är något som ännu ej kunnat 

prioriteras av Xylem Sverige. Dock så har tidigare mätningar och undersökningar 

utförts vad gäller den tidigare organisationen och dess varumärke (mec Active 

Engagement, 2011); (mec Active Engagement, 2012). I dessa undersökningar tas 

flertalet frågor upp som skulle kunna utgöra material för mätning av 

varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet samt 

varumärkesassociationer. 

5.1 Företagets kunder 

Xylems kunder kan delas in i tre huvudsakliga grupper: Kommuner, större industrier 

och VVS. Alltså är detta ett företag som arbetar mestadels business to business (b2b). 

Majoriteten av Xylem Sveriges kunder är kommuner. Kommunerna ansvarar och står 

för underhåll av det kommunala vattennätet. Xylem levererar också produkter till 

industrier som har ett behov av pumpar i deras industriella produktionsprocesser. 

Xylems tredje kundgrupp är VVS. VVS är en förkortning för värme, ventilation och 

sanitet, och är ett uttryck för en bransch inom byggsektorn som bl.a. inkluderar 

gruvnäringen.  

Den privata konsumentmarknaden, som t.ex. enskilda avlopp, har ökat markant för 

Xylem de senaste åren. Dock säljer inte Xylem sina egna produkter direkt till privata 

konsumenter, utan detta sker genom distributionskanaler, ofta genom en grossist, 

installatör och entreprenör.  

5.2 Företagets positionering och differentiering 

Som tidigare nämnt så är det koncernen Xylem Inc. som huvudsakligen står för den 

övergripande varumärkesstrategin gällande organisationen. Xylem Sverige har därför 

inte möjligheten att positionerna sig precis som de vill med detta i åtanke. Företaget 

Xylem Sverige differentierar sig gentemot sina konkurrenter på ett sätt som inte 

huvudsakligen handlar om att stoltsera med sina konkurrensfördelar gällande 

produktspecifikationer, utan snarare genom det som kunden faktiskt önskar sig utav 

företaget; service. En närmare titt på hur koncernen presenterar sin relation gentemot 

sina kunder görs i deras beskrivning av visioner och värden. Xylem presenterar denna 

relation på följande sätt: 

"Våra kunder är våra samarbetspartners. De är nyckeln till vår framgång. Vi gör 

allt för att förutse deras behov genom vårt breda produktutbud och vår 

applikationsexpertis." (Xylem Water Solutions AB, Our vision and values, 2013) 

 

Här uppvisas uttrycket applikationsexpertis då detta med enkelhet kan relatera till en 

framstående konkurrensfördel och marknadsföringen av denna. Allt antyder på att 

förutspå kundens behov vilket nödvändigtvis i ett geografiskt perspektiv inte behöver 

vara detsamma för Xylem Inc. som Xylem Sverige. Genom att understryka deras 

konkurrerande ställning gällande service differentierar sig Xylem Sverige mot sina 

konkurrenter och positionerar sig samtidigt i kundens medvetande. Deras positionering 

kan anses var ett kundlöfte: Att Xylem alltid är tillgängliga att stötta sina kunder i deras 
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arbete. Positionering och marknadsföring vad gäller miljömässigt ansvarstagande utförs 

på en global nivå.  

5.3 Varumärket Xylem 

För närvarande har Xylem Inc. det huvudsakliga ansvaret gällande påverkan och 

investeringar i varumärket Xylem. I samband med namnbytet från Flygt till ITT 2008 

startades initiativet Watermark, numera Xylem Watermark. Xylem Watermark beskrivs 

på följande sätt:  

”Xylem Watermark is Xylem Inc.'s corporate citizenship and social investment 

program, created to provide and protect safe water resources in communities 

around the world.“ (Xylem Inc, Xylem Watermark, 2011) 

Detta program kan ses som ett medel för att stärka associationer samt kännedom till 

varumärket Xylem. Xylem watermark utgör en möjlighet för Xylem att kunna stärka sitt 

varumärkeskapital i dessa avseenden utan att det faktiska tjänst- och 

produktproducerade företaget ägnar sig åt detta. 

Xylem Sverige arbetar idag med att fylla sitt nya varumärke med värde för både sina 

kunder och medarbetare. Externt jobbar Xylem för att bibehålla de positiva 

associationerna från det forna varumärket Flygt, vilket bl.a. är det traditionsenliga och 

svenska i detta. Genom att marknadsföra varumärkesportföljen, alltså företagets 

varumärken för dess produkter försöker Xylem Sverige överföra associationer och 

kännedom till varumärket. Sett ur ett globalt perspektiv med hänsyn till Xylem Inc. 

samt varumärket Xylem Watermark möjliggörs välgrundade associationer till 

miljömässigt ansvarstagande. Insatser för att skapa dessa associationer och kännedom 

om varumärket anser däremot Xylem Sverige vara svårt att motivera ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Detta med tanke på en nödvändig långsiktig investering i varumärket och då 

utan möjligheten att mäta dessa investeringar över en kortare tidsperiod.  

Företaget har tidigare utfört analyser av varumärket ITT mot företagets målgrupper. 

Dessa analyser finns att referera till men p.g.a. av känsligt innehåll grundar detta sig 

endast till att stärka tidigare påvisade påståenden. Analyserna visar ej om företagets 

målgrupper värderar miljömässigt ansvarstagande. Efter namnbytet 2011 så har ännu 

inga liknande undersökningar utförts om varumärket Xylem. Den övergripande tanken 

att byta namn och företagsprofil har bland annat varit för att kunna renodla en 

organisation som tidigare har bestått av flera olika affärsområden. Genom detta har det 

även varit möjligt för Xylem som varumärke att skapa en ny grund med vatten som den 

närmaste associationen. Den förändrade profileringen utgör ett problem för 

varumärkeskännedomen. Det är svårt för kunderna att känna igen ett för dem, helt nytt 

varumärke. Namnet Xylem kan vara svårt att uttala samt stava, vilket leder till problem 

för kunderna att minnas vid och förankra sig i det nya varumärket.  

Xylem Sverige visar inte på att de kommunicerar sitt varumärke med fokus på 

miljömässigt ansvarstagande. Denna kommunikation kan dock med enkelhet påvisas 

genom de otaliga animerade filmer som Xylim Inc. marknadsförs sig med. Detta 

innovativa sätt att stärka associationer och kännedom till varumärket är både till för 

nuvarande och framtida målgrupper. Den fullständiga bild som målas upp av 

varumärket både från intervjuerna, samt koncernens och Xylem Watermarks webbplats 

är att företaget tar ett miljömässigt ansvar. Företaget har ambitionen att varumärket ska 

ses som miljömässigt ansvarstagande, inte bara genom lojala kunders ögon utan även 

från marknadens perspektiv i sin helhet.  
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5.4 Företagets arbete med miljömässigt ansvarstagande 

Xylems affärsområde Water Solutions gav ut sin första hållbarhetsrapport år 2000, det 

finns alltså en historik kring att arbeta med hållbar utveckling i företaget. När företaget 

benämndes ITT diskuterade de inte hållbar utveckling konkret, i stället fokuserade deras 

arbete kring CSR på Corporate Citizenship – ett företags ansvarstagande gentemot 

samhället. Däremot sedan 2011 då företaget bytte företagsnamn till Xylem har de gått 

över till att diskutera och fokusera på Corporate Sustainability – ett företags 

tillvägagångssätt att skapa hållbarhet gällande sociala, kulturella, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter. Efter ändringen av företagsnamn gav företaget ut sin första 

hållbarhetsrapport under namnet Xylem år 2012. Ett mål de hade i samband med 

förändringen av profil var att registreras på Dow Jones Sustainability World Index, 

vilket de också lyckades med år 2012. Dow Jones Sustainability World Index är en lista 

över företag som bedömts uppfylla vissa kriterier inom hållbarhet. 

Enligt vad Xylem kommunicerar så fokuserar de på att utveckla energieffektiva 

produkter. De utför livscykelanalyser av produkter och tillhörande till detta arbetar de 

med miljövarudeklarationer för att kommunicera resultatet från dessa analyser. 

Miljövarudeklaration är en utvärdering gällande hur en produkt påverkar miljön. 

Livscykelanalyserna visar att 95 % av produktens (pumpens) miljöpåverkan härrör från 

elförbrukning vid användningen av denna. Energianvändningen blir alltså mycket 

relevant att fokusera på under utvecklingsprocessen av deras produkter. Genom att 

skapa energieffektiva produkter kan Xylem som företag påverka deras kunders 

energianvändning och på så sätt minska kundens miljöpåverkan och kostnader.  

Xylem kommunicerar sitt miljömässiga ansvarstagande via deras hållbarhetsrapporter, 

deras internationella hemsida och Dow Jones Sustainability World Index. Vid 

försäljning av produkter betonar de även energieffektivitet. Xylems ledord är ”Let’s 

solve water” och handlar om att de vill lösa världens vattenproblem vilket förmedlar 

både deras sociala och miljömässiga ansvarstagande.  

Det tidigare nämnda initiativet Xylem Watermarks huvuduppdrag, är att skydda 

världens vattenresurser vilket både är kopplat till ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Att vara mån om de vattenresurser som finns idag handlar om att 

skydda miljön och vårt kretslopp, samtidigt som det hjälper människor som är i behov 

av vatten. Xylem Watermark skapar också ett internt engagemang inom företaget. De 

utnämner ett antal personer inom företaget till Watermarkambassadörer som ska driva 

frågorna kring CSR. 

Xylem har även strategier kring hållbarhet. Dessa går att dela upp i två dimensioner, 

deras egen påverkan och deras produkters påverkan på miljön. Deras egen påverkan 

inkluderar bl.a. transporter och energin deras anläggningar förbrukar, medan den andra 

dimensionen inkluderar att utveckla deras produkter för att t.ex. rena vatten på ett mer 

effektivt sätt. Ett av Xylems nuvarande projekt är att utvärdera deras egen påverkan på 

världens vattenresurser genom att beräkna deras Water footprint. Water footprint 

hänvisar till hur mycket vatten ett företag använder/förbrukar. Anledningen till att de 

beräknar detta är för att det kan vara viktigt att redovisa, med tanke på vilket 

sammanhang de verkar i. Ett annat lokalt projekt som Xylem är engagerade i är 

Hammarby Sjöstadsverket. Projektet går ut på att de tar en delström från 

vattenreningsverket i Henriksdal och leder denna till en forskningsanläggning. Detta 

projekt har som mål att optimera och skapa en effektiv reningsprocess. Där utforskar de 

bl.a. frågor som: Går det att driva reningen längre för att få bort mer föroreningar, är det 

möjligt att dra nytta av slammet som en resurs? 
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Nyligen har även Xylem lanserat en tjänst med energirevisioner. De utnyttjar denna 

kunskap om pumpsystem med mål att användarna kan spara energi. Denna tjänst är 

däremot fortfarande under utveckling och har ännu bara blivit introducerad i ett visst 

antal länder. Denna tjänst i sig har stor betydelse för miljöpåverkan, i och med att de 

kan lyckas påverka deras kunder till att spara energi genom att effektivisera 

pumpsystemen och eventuellt byta ut ineffektiva pumpar.  

Xylem tänker att de ska lösa världens vattenproblem genom att utveckla sina produkter 

och innovativa tekniska lösningar. Under de senaste åren har de även fått en bredare 

portfölj med nya produkter som kan skapa nya möjligheter. Deras nya företagsprofil 

som ett renodlat vattenbolag bidrar till ett tydligare varumärke och budskap. Ledorden 

”Let’s solve water” betonar deras arbete och mål – att lösa världens vattenproblem. 

6. Analys 

Xylem Sverige utgår från sina kunders perspektiv när de arbetar. De ställer sig frågan 

om hur de kan tillfredställa deras kunders behov med hänsyn till deras konkurrenters 

erbjudanden. Därför är det viktigt att ett företag förstår sin valda målgrupp och vad 

målgruppen upplever vara kvalité. Xylems åtanke med sin service är att differentiera sig 

och möta sina kunders behov. Genom att positionera sig utifrån kundernas behov kan de 

konkurrera på marknaden och stärka sina varumärkesassociationer. Associationerna står 

till grund för vad en kund väljer att köpa och genom goda associationer om service 

stärks varumärkeskapitalet. Associationerna skapar i sin tur lojalitet genom det 

mervärde som varumärket innebär gentemot kunden (Aaker, 1991).  

När en organisation vill skapa associationer till sitt varumärke är det viktigt att utföra 

detta enhetligt (Aaker, 1991). Xylems varumärkeskommunikation  genomförs 

huvudsakligen från Xylem Inc. Detta betyder att organisationen marknadsför sitt 

varumärke från en central punkt i organisationen och på så vis kan enhetliga 

varumärkesassociationer skapas. I och med namnbytet 2011 så krävs insatser från 

företagets sida för att skapa nya och behålla tidigare associationer. Det kan därför vara 

fördelaktigt att utföra detta från Xylem inc. för att på så sätt kunna skapa globalt 

likartade associationer till företaget. 

Namnbytet har inneburit svårigheter för Xylem Sveriges kunder att känna igen 

varumärket och vilken produktkategori som varumärket tillhör. När namn eller symbol 

ändras så kan varumärkestillgångarna förloras (Aaker, 2010). I och med ett namnbyte 

krävs det investeringar för att behålla dessa tillgångar. I ett sådant skede är det viktigt att 

marknadsföra och exponera det nya varumärket för marknaden. I och med bytet av 

varumärke så existerar få associationer till det nya varumärket Xylem. Enligt Berg 

(2013) beskrivs det att organisationen arbetar både externt och internt för att bygga upp 

varumärket. Den nya mer renodlade vattenprofileringen leder till att företaget lättare kan 

skapa klara associationer och kännedom för kunden. Den förändrade profileringen 

bidrar också till att klargöra vilka de är, vad de står för och vad de lovar för sin kunder. 

Eftersom att företaget främst arbetar b2b så är vissa av Aakers (1991) teorier inte 

tillämpbara, t.ex. hur kunden ej har möjligheten att göra en fullständig objektiv 

bedömning vid ett köpbeslut av företagets produkter eller tjänster. Kunder som i detta 

fall t.ex. kan vara kommuner har ofta tid, möjlighet och dessutom krav att undersöka 

alternativa investeringar. Dessa krav kan vara miljöbeskyddande lagar och 

bestämmelser samt krav på offentlig upphandling.  
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6.1 Motiv för mätning av varumärkeskapital 

De tidigare undersökningar som har gjorts av företaget kan kopplas till vad teorin 

beskriver som nödvändig kunskap för att kunna mäta och motivera förändringar i 

varumärket (Aaker, 1996). Exempel på detta är undersökningar om kundens perspektiv 

på vad som anses vara kvalité och kundens lojalitet till varumärket. Inom denna bransch 

kräver kunderna kvalité p.g.a. riskerna som verksamhetsområdet medför. 

För att kunna visa att investeringar i varumärkeskapitalet lönar sig kan företag använda 

sig av Aakers (2010) modell The Brand Equity Ten. Xylem har tidigare utfört 

undersökningar som skulle kunna användas till mätningar och som även har starka 

kopplingar till denna modell. Det kan vara svårt att motivera investeringar i varumärket 

om förändringen ej kan mätas. Detta är något som uppmärksammades under fallstudien. 

Genom att mäta varumärkeskapitalet före investeringar i miljömässigt ansvarstagande 

och efter, så kan företaget undersöka dess inverkan på varumärkeskapitalet.  

6.2 Varumärke och miljömässigt ansvarstagande 

Xylem Watermark framhäver och marknadsför de investeringar i miljön som Xylem 

Inc. gör, vilket ger en positiv bild av företaget för kunden. Enligt vad teorin som 

Montororios, et al. (2008) beskriver, så har miljömässiga associationer mer effekt när 

kunden har kännedom om varumärket och är insatt i sitt köpbeslut. Detta poängterar 

vikten av att informera sina kunder om ett nytt namn och förändring av företagsprofil, 

samt att vara mån om att fylla varumärket med associationer.  

Initiativet Xylem Watermark möjliggör välgrundande associationer till miljömässigt 

ansvarstagande för Xylem och skapar kännedom genom varumärkesutvidgning. Xylem 

har stark varumärkessamhörighet med Xylem Watermark. Detta skapar enhetlighet och 

igenkännande och har en positiv effekt på kundernas lojalitet (Seongho & Won-Moo, 

2011). Det nya varumärket Xylem och dess associationer stärks också av Xylem 

Watermark, vilket ger ett positivt minne av varumärket. De positiva associationerna från 

deras gamla varumärke Flygt kan med hjälp av investeringar överföras till det nya 

varumärket. Flygt förknippas bl.a. med Sverige som land. Som beskrivet enligt Aaker 

(1991) kan ett land vara en stark symbol och kan bl.a. i detta fall kopplas till vart 

organisationen startades.  

Xylem Watermark utgör en del av företagets miljömässiga ansvarstagande, men Xylem 

är också måna om att konstant förbättra sig vad som gäller att skapa nya energieffektiva 

produkter. Detta går hand i hand med vad Palma (2010) uttrycker i sin teori, genom en 

ambition att skapa nya grönare produkter så skapas nya tekniska innovationer. Detta kan 

skapa konkurrensfördelar och som i sin tur kan leda till ökad kännedom, förstärkta 

associationer, betona kvalité och skapa lojalitet. Med energieffektiva produkter och 

utveckling av dessa kan ett företag visa ytterligare för marknaden dess ansvarstagande 

gällande miljö (Palma & Visser, 2012). Genom utvidgning av huvudprodukten i form 

av resurseffektivisering för kunden kan den upplevda kvalitén öka (Aaker, 1991). Om 

det skapas ett erbjudande till kunden som visar på miljömässigt ansvarstagande, kan 

detta också stärka varumärkeslojaliteten. Det kan även vara en risk för ett företag att 

inte investera i miljömässigt ansvarstagande. Detta eftersom dessa investeringar kan 

användas som en försäkring mot eventuella hot mot varumärket. En investering i 

miljömässigt ansvarstagande kan t.ex. skydda mot negativ uppmärksamhet i media. 

Fallstudien visar på att företaget är miljömässigt ansvarstagande och arbetar 

kontinuerligt med omvärlden i olika projekt kopplade till detta. I sin tur visar detta för 

kunden att organisationen faktiskt gör något verkligt för att bidra till hållbar utveckling. 
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Om dessa projekt marknadsförs bidrar det till ytterligare publicitet för varumärket. Detta 

stärker associationer kring miljömässigt ansvarstagande som är kopplade till varumärket 

enligt Aaker (1991). Water footprint är ett relativt okänt begrepp men som kan komma 

att ha stor betydelse i framtiden. Genom att använda sig utav beräkning av Water 

footprint kan ett företag ytterligare visa sitt ansvarstagande gällande miljön. Med 

hänsyn till detta så möjliggörs det att skapa nya positiva associationer som kan kopplas 

till varumärket.  

7. Slutsats 

Nedan presenteras de slutsatser som arbetet resulterat i, utifrån den givna 

frågeställningen och följdfrågorna: 

Hur kan ett företag stärka sitt varumärkeskapital med hjälp av miljömässigt 

ansvarstagande? 

Företag som tar ett miljömässigt ansvarstagande och exponerar det för sina kunder och 

omvärlden, stärker varumärkeskännedomen och associationerna som kopplar 

miljömässigt ansvarstagande till varumärket. Om kunden värderar miljömässigt 

ansvarstagande likt hur företaget profilerar sig kan det miljömässiga ansvartagandet 

också bidra till starkare varumärkeslojalitet och högre upplevd kvalité.  

Vilka dimensioner bör belysas när ett företag stärker sitt varumärkeskapital med hjälp 

av miljömässigt ansvarstagande? 

De dimensioner som bör prioriteras vid stärkande av varumärkeskapitalet med hjälp av 

miljömässigt ansvarstagande är alltså varumärkeskännedom och 

varumärkesassociationer. Varumärkeslojalitet följer dessa dimensioner men beror på 

målgruppens värderingar kring miljömässigt ansvarstagande. Likaså beror den upplevda 

kvalitén på målgruppens värderingar. Därmed bör de två sistnämnda dimensionerna ej 

ligga i fokus vid stärkandet av varumärkeskapitalet genom miljömässigt 

ansvarstagande. Detta presenteras illustrativt nedan i Figur 4.  

 

 

Figur 4. Dimensioner att prioritera vid stärkande av varumärkeskapital.  

Hur kan dessa dimensioner mätas för att visa att miljömässigt ansvarstagande stärker 

varumärkeskapitalet? 

Företag kan använda sig utav ramverket The Brand Equity Ten för att mäta förändringar 

av dimensioner i varumärkeskapitalet, med hjälp av insatser i form av miljömässigt 

ansvarstagande. Ramverket bör dock anpassas till de dimensioner som bör prioriteras 

beroende på företagets marknad. Viktigt vad gäller miljömässigt ansvarstagande är att 
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fokusera på varumärkeskännedom och varumärkesassociationer. Från dessa två 

dimensioner så kan tre viktiga delmått urskiljas; varumärkeskännedom, 

varumärkespersonlighet och organisationsassociationer. Dessa dimensioner och delmått 

illustrerade nedan i Figur 5 bör således väga tyngst vid mätning av hur miljömässigt 

ansvarstagande stärker varumärkeskapitalet.  

 

 

Figur 5. Viktiga dimensioner och delmått vid mätning av hur varumärkeskapital 

 stärks med hjälp av miljömässigt ansvarstagande. 

8. Diskussion 

Intressanta aspekter som ej har varit möjliga att besvara med hänsyn till arbetets 

omfattning och innehåll beskrivs i denna diskussion. Nedan beskrivs även möjligheten 

till fortsatta studier att vidare utvidga relationen mellan varumärkeskapital och 

miljömässigt ansvarstagande.  

Arbetet begränsas huvudsakligen av att teorin kring varumärkeskapital endast utgår 

ifrån Aakers (1991) synsätt på ämnet. Dessa teorier definierades i början av 1990-talet 

och vissa delar av innehållet kan på så vis anses vara inaktuella. Dock så är mycket av 

innehållet fortfarande relevant och David A. Aaker framstår än idag som en av de större 

tänkarna inom området. Han refereras också till i stor utsträckning av den forskning 

som utförs idag. Arbetet har ytterligare begränsats med hänseende till den avgränsade 

teorin om hur miljömässigt ansvarstagande enligt arbetets definition påverkar 

varumärkeskapitalet. 

Den utförda fallstudien med fokus på varumärkskapital begränsar arbetet med 

hänseende till intervjupersonerna. För att kunna samla mer kvalitativt empiriskt material 

så skulle det varit optimalt att intervjua en person som arbetar mer ingående med 

företagets varumärkesstrategier. På så vis skulle det kunna vara möjligt att få mer 

konkret information kring ämnet varumärkeskapital och hur arbetet med detta sker idag. 

Konfidentiellt material som behandlar varumärken och varumärkesstrategier begränsar 

även arbetet. Detta har försvårat att få kontakt med företag samt påverkat studiens 

riktning. Om mer material kring hantering av varumärke hade varit tillgängligt så hade 

studiens innehåll även kunnat utvecklas kvalitetsmässigt. 
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8.1 Förslag till fortsatta studier 

För att ytterligare påvisa besvarade frågeställningar hade det varit intressant att med 

hjälp av andra metoder stärka arbetets slutsatser. Detta hade t.ex. kunnat utföras med 

kvantitativa studier i form av enkäter. En generell modell utifrån arbetets 

frågeställningar hade varit intressant att ta fram. Detta hade kunnat göras genom att 

studera frågan med andra metoder och flera företag inom olika verksamhetsområden. 

Det hade varit intressant att utföra studien med samma syfte och frågeställning utifrån 

andra tänkares teorier för att dra ytterligare slutsatser för det givna fallet. Utvidgning till 

att behandla hela begreppet CSR hade också varit intressant för att få ett bredare 

perspektiv på arbetet.  

En intressant aspekt som har dykt upp under arbetets gång är huruvida målgruppen för 

fallet värderar miljömässigt ansvarstagande. Det hade således varit intressant att 

undersöka fallet igen om nya lagkrav uppstår. Detta är klart specifikt för fallet Xylem då 

en stor del av målgruppen är kommuner som måste följa krav, inte bara lagar utan även 

krav från samhället.  

Vidare hade det varit intressant att undersöka effekter av varumärkesutvidgning i den 

mening som uppmärksammas i fallet Xylem. Det hade även varit intressant att 

undersöka möjligheten att fylla ett nytt varumärke med äldre värden från t.ex. ett 

produktvarumärke. Är en sådan strategi gällande samarbetande varumärken fördelaktig 

vad gäller stärkandet av varumärkeskapitalet?  

8.2 Vad kan Xylem göra för att stärka sitt varumärkeskapital? 

Xylem bör arbeta med sitt varumärkeskapital på en lokal nivå utefter det globala arbetet 

med varumärket och dess profilering. Således bör företaget förbättra kommunikationen 

inom koncernen och de lokala företagen för att skapa en enhetlig varumärkesbild.  

Miljömässigt ansvarstagande och det samhöriga varumärket Xylem Watermark ger 

möjligheten att skapa större kännedom och positiva associationer till varumärket. 

Genom att ytterligare ta vara på den övergripande varumärkesstrategin som utgår från 

koncernen så kan varumärkeskapitalet stärkas.  

Mycket av det miljömässiga ansvarstagandet kan idag främst ses i det samhöriga 

varumärket Xylem Watermark. Genom att exponera och tydliggöra samarbetet mellan 

varumärkena kan också varumärkeskapitalet stärkas. Dessutom borde Xylem Sverige 

marknadsföra Xylem Watermark till en större grad, genom att bl.a. inkludera 

information om detta på den svenska hemsidan. Det tidigare varumärket Flygt och nu 

även produktvarumärket bör också framhävas mer i deras arbete. Flygt är ett varumärke 

med bred kännedom och många positiva associationer vilket de kan använda till sin 

fördel. Varumärket Flygt bör även exponeras i samband med det nya varumärket Xylem 

för att visa på dess relation till varandra och överföra kännedomen och de positiva 

associationerna till det nya varumärket. De främsta anledningarna till detta är att behålla 

lojaliteten, den upplevda kvalitén och bevara igenkänning av varumärket för kunden.  

För att motivera insatserna som är nödvändiga för att stärka varumärkeskapitalet krävs 

det mätningar över tid. Det är därför viktigt för Xylem i och med deras nya 

företagsnamn att i ett tidigt stadium utföra sådana mätningar. På så vis kan företaget 

studera utvecklingen och värdet av deras varumärke. 
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