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Abstrakt 
Denna uppsats har skrivits inom området design, varumärkesbyggande och arbetet 
med ett företags grafiska profil. För att få fördjupad förståelse och en inblick i ett 
företags arbete med dess grafiska profil har arbetet fokuserats på ett existerande 
företag, det svenska flygbolaget Malmö Aviation. Flygbolaget är av intresse eftersom 
det växer och arbetar aktivt med dess grafiska profil. Syftet har varit att få en inblick i 
ett företagets arbetssätt med sin grafiska profil och hur arbetet med att förädla ett 
varumärke går till. Syftet har också varit att belysa brister i arbetet som man kan dra 
lärdom av som formgivare och varumärkesstrateg. Problemställningen har varit att se 
hur företagets kärnvärden förmedlas genom den grafiska profilen och om kunderna 
uppfattar företaget som det var tänkt när designprogrammet skapades. Arbetet 
grundar sig till stor del på kvalitativa intervjuer och empirin utgörs av intervjuer med 
anställda, marknadsavdelningen, reklambyrå och kunder. Arbetet har avgränsats till att 
enbart undersöka företagets grafiska profil, inga andra kanaler för att kommunicera 
kärnvärdena, som till exempel annonsering, har undersökts. I arbetets bakgrund får 
läsaren en ytlig inblick i de olika begreppen som tas upp samt varumärkesstrategi. 
Studien visar att företaget är medvetet om vikten av att använda sin design som ett 
varumärkesuppbyggande verktyg. Resultatet visar också att företaget inte lyckas 
förmedla sina kärnvärden genom den grafiska profilen på ett önskvärt sätt då endast 
ett av de fyra kärnvärdena syns i företagets profil. En förklaring till denna brist är att 
kärnvärdena kom till efter att företagets designprogram skapades. Företaget håller i 
dagsläget på att komma fram till en lösning på detta problem.  
 
 

Abstract 
This thesis concerns the areas of design, branding and corporate identity. This thesis 
was based on a case study of a Swedish company. Malmö Aviation, a Swedish based 
airline. The reason why a case study was used was to get an increased insight and 
comprehensions regarding a companys work with its identity. The carrier Malmö 
Aviation is of interest because it is expanding and it is very aware of the value of using 
its graphic identity to strengthen its brand. The aim and purpose of this thesis was to 
get an insight in a companys work with its graphic identity and how the work with 
refining its brand is conducted. The purpose was also to highlight flaws in the work 
that can be used to learn from as a graphic designer or as a brand consultant. The 
problem in the thesis has been to investigate how the companys keywords are 
reflected in the graphic identity, and if the customers perceive the graphic design as 
the company intended. The thesis is mainly based on qualitative interviews and the 
empiricism consists of interviews with employees, marketing department, advertising 
agency, and customers. The thesis has been demarcated to only investigate the graphic 
identity. Other channels that convey the values related to the brand, such as 
advertising, has not been investigated. In the background segment the reader receives 
a shallow walkthrough in various topics related to branding and advertising. The thesis 
shows that the airline is aware of the relevance of using its graphic identity as a tool to 
strengthen its brand-equity. The study also shows that the company does not succeed 
in conveying its keywords through its graphic identity in a desirable way. Only one of 
the four keywords are displayed through the design. An explanation to this is that the 
keywords were thought up after the graphic identity was designed. The company is 
currently trying to figure out a way to solve this problem. 
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1 Bakgrund 
Företag lägger ner stora summor pengar för att ta fram ett designprogram som på ett 
korrekt sätt ska förmedla de värden som de vill att konsumenten eller kunden ska 
förknippa med företaget. Det görs för att till exempel stärka varumärkets identitet, öka 
konkurrenskraften, skapa image med mera. Det vill säga en mängd olika anledningar 
som i slutändan ska resultera i ökade inkomster för företaget. För att kunna titta på 
hur ett företag arbetar med sin grafiska profil måste vi förstå oss på varumärket i sig 
och hur varumärkesstrateger arbetar. I de följande avsnitten kommer jag att belysa vad 
ett varumärke är och hur man enligt Frans Melin kan dela in varumärkets funktion i 13 
olika delar, beroende på om man ser det ur konsumentens synvinkel, innehavarens 
synvinkel eller konkurrentens synvinkel (Melin, 2006). Jag kommer även här att gå 
igenom olika författares syn på olika begrepp som kommer att användas under 
arbetets gång. Bakgrunden är tänkt att ge läsaren den förförståelse som behövs i 
ämnet för att hon ska kunna ta till sig mina resultat och slutsatser på ett önskvärt sätt.  

1.1 Begreppet varumärke 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, och formen eller utstyrseln på 
en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 
tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 
- 1 § VmL (Varumärkeslagen) Notisum AB. (No date) 
 
Melin tolkar denna förklaring av vad ett varumärke är som att definitionen består av 
två viktiga krav på vad som kan tolkas som ett varumärke. Objektet måste kunna visas 
grafiskt och man måste kunna se skillnad mellan olika produkter (Melin, 2006). 
 
Men vad innebär detta i praktiken? Jag kommer att ta upp delar av tre författares 
förklaring av vad ett varumärke är. Bo Bergström frågar sig om det är produkten, 
namnet eller logotypen som är varumärket. Han konstaterar att det inte är något av 
dessa tre. Han påstår att varumärket är en yttring av den immateriella föreställningen 
om en produkt. Han menar att produkten tillverkas i en fabrik eller på en 
utvecklingsavdelning men att varumärket föds och växer sig förhoppningsvis starkt i 
mottagarens sinne. Det handlar om ett antal föreställningar om ett företag och dess 
produkter i konsumentens sinne. Bergström påstår att det gäller att utnyttja och 
förstärka det förtroende företaget redan har. Kärnvärdena är det som allt ska bygga på. 
Det engelska ordet för varumärke, brand. Branding, kommer från sedvänjan att 
brännmärka sin boskap för att kunna skilja på dem. Det svenska begreppet är enligt 
Bergström olyckligt eftersom det uppfattas enbart som märkningen på produkten i sig 
(Bergström, 2004). 
 
Melin ser lite annorlunda på saken. Han definierar varumärket enligt varumärkeslagens 
beskrivning men det som Bergström talar om (den abstrakta delen) kallar Frans Melin 
för brand-equity; varumärkeskapital (Melin, 2006). Men jag tänker stanna kvar vid den 
mer konkreta delen. Melin skriver att ett varumärke kan anta ett antal olika skepnader. 
Detta har skapat en del begreppsförvirring. Den juridiska beteckningen på två av de 
vanligaste typerna av varumärke är ordmärke och figurmärke. Ett ordmärke är normalt 
sett ett namn som kännetecknar en viss produkt som Absolut, Daim och Volvo. 
Dessa är vad som vanligtvis kallas varumärken. Med figurmärken menas normalt sett 
konkreta eller abstrakta figurer som kännetecknar en viss produkt (och/eller företag), 
som Apples äpple, Mercedes stjärna eller de olympiska spelens ringar. Ofta 
kombineras ett ord- eller ett figurmärke till en ordbild, en så kallad logotyp (Melin, 
2006) 
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Utöver hur varumärket fysiskt manifesteras kommer även en mängd värderingar 
(medvetna eller omedvetna). Alla tänker vi på olika imageskapande faktorer när man 
nämner starka varumärken som Levis, Apple, Coca-Cola eller Nokia. De flesta företag 
arbetar kontinuerligt med sin grafiska profil för att förmedla dessa värderingar. 
Värderingar som företaget önskar stärka varumärket och öka konkurrenskraften och 
som en produkt av detta; generera ökade inkomster.  
 
Nästa författare som får en möjlighet att ge sin tolkning av vad som menas med ett 
varumärke är C. Fredlund. Hon påpekar det svenska språkets torftighet när det gäller 
ordet varumärke och listar svar hon hittat när hon slagit upp ordet i en ordlista: 
Fabrikantnamn, firmanamn, symbol, logotyp, ursprungsbeteckning, artikel, 
produktnamn, version, ordmärke, trademark och artikelnummer. Enligt Fredlund visar 
det också att fokus ligger på produktion och att marknadsföring ligger längre ner på 
listan. Hon menar att svenska språket använder ordet varumärke för alla faser i en 
produkts liv men att varumärket i verkligheten är summan av alla dessa skeden 
(Fredlund, 2006). 
 
Fredlund menar också att från produkt till varumärke omfattar flera steg och att alla 
benämns med samma ord; varumärke.  
 

 Steg ett, varumärke – namnet:  
En färdigutvecklad produkt bör ha ett namn (Fredlund, 2006).  Detta är 
första steget i ett varumärkes livshistoria. 

 
 Steg två, varumärke – logotyp:  

En symbol tas fram för att representera produkten och blir ett 
kommunikationsverktyg. Ett starkt varumärke med en välarbetad och tydlig 
symbol kommunicerar ytterst snabbt med betraktaren. Fredlund menar att det 
är viktigt att hitta en symbol som alla kan känna igen och som kan återges i 
alla tänkbara storlekar och på olika material (ibid).   

 
 Steg tre, varumärke – trademark: 

Fredlund påstår att namnet och symbolen är viktiga verktyg för att kunna 
fortsätta arbetet med varumärket. Det är då också viktigt att skydda sitt namn 
och sin symbol från inkräktare. Här kommer den juridiska delen in och 
genom att registrera namnet och tillhörande symbol kan man undvika detta. 
Ett varumärke kan också skyddas i olika klasser beroende på hur starkt 
varumärket är (ibid).  

 
 Steg fyra, varumärke – brand: 

Det är enligt Fredlund i detta steget som det verkliga arbetet med varumärket 
börjar. ”En bra produkt, ett särskiljande namn och en tydlig symbol med 
juridiskt skydd är hygienfaktorer för ett varumärke” (Fredlund, 2006, s16). 
Skriver hon. Utan dessa tre är det ingen mening att tänka vidare anser hon. 
Men om man har dessa på plats är det dags att fylla på med de egenskaper, 
känslor och associationer som är nödvändiga för att lyckas. Här menar 
Fredlund att alla verktyg i processen är lika viktiga. Inte bara PR, design och 
reklam utan även attityden i telefonväxeln, uppträdandet i butiken och i 
samhället i övrigt. Allt som på minsta sätt har anknytning till varumärket 
spelar roll. Fredlund understryker också att varumärket skapas av 
konsumenten i dennes huvud (Fredlund, 2006). 
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1.2 Varumärkets olika funktioner 
Varumärket kan fylla ett flertal funktioner beroende på om man ser det ur 
innehavarens, konsumentens eller konkurrentens perspektiv. Melin beskriver 
marknaden som en teaterscen där varumärket är i centrum för ett triangeldrama. Detta 
triangeldrama utspelar sig mellan märkesinnehavaren, konsumenten och 
konkurrenten. Handlingen i dramat utspelar sig på två plan och gäller varumärkets 
position på marknaden och dess plats i konsumenternas medvetande. Melin beskriver 
huvudkaraktärerna som märkesinnehavaren och konsumenten. ”Dessa två har inlett en 
relation, ett partnerskap baserat på ett osynligt avtal” (Melin, 2006, s37). Nedan följer en 
förenklad variant av Frans Melins beskrivning av varumärkets olika funktioner ur 
dessa tre perspektiv: (ibid) 

1.2.1 Ur märkesinnehavarens perspektiv: 
 Varumärket som informationsbärare 

Här beskriver Melin varumärket som en bärare av konkreta fakta. Till 
exempel innehåll, kvalitet och pris. Samt produktens funktionella egenskaper 
(Melin, 2006).  
 

 Varumärket som identitetsbärare 
Det finns för märkesinnehavaren en chans att konstruera en unik 
märkesidentitet. Identiteten förmedlas genom att investera i 
märkesuppbyggande kommunikation. Det finns många delar som kan ligga till 
grund för en unik märkesidentitet, bland annat produktens namn, historisk 
bakgrund, geografiskt ursprung och reklamens form och innehåll (ibid).  
 

 Varumärket som positioneringsinstrument 
Företaget kan genom att med olika varumärken betjäna olika delar av 
marknaden. Eller ett specifikt segment väl kopplat till målgruppen och med 
hänsyn till hur konkurrenterna väljer att positionera sig (ibid).  
 

 Varumärket som konkurrensmedel 
Här kan innehavaren kommunicera direkt med konsumenten. Man behöver 
inte ta omvägen genom detaljisten. Genom att bygga upp en bred bas av 
märkeslojala konsumenter kan ett företag utveckla sitt varumärke till ett 
ytterst starkt konkurrensmedel (ibid). 

 
 Varumärket som tillväxtgenerator 

Tillväxt kan ske genom märkesutvidgning eller licensiering. ett krav på detta 
är att innehavaren har skapat ett starkt varumärke med tillhörande 
märkeslojala kunder. Här finns en möjlighet att nå nya delar av marknaden 
(ibid). 

1.2.2 Ur konsumentens perspektiv: 
 Varumärket som informationskälla 

Genom att använda varumärket som referenspunkt kan konsumenten enkelt 
jämföra de olika märkesprodukterna med varandra. Konsumenten kan också 
få tillgång till information om pris, kvalitet och funktion (ibid). 
 

 Varumärket som katalysator 
Konsumenten ges en möjlighet att orientera sig på marknaden och detta 
underlättar beslutsprocessen för kunden (ibid). 
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 Varumärket som garant 
Konsumenterna ser ofta märkesprodukter som en garant för jämn och 
konsistent kvalitet, inte nödvändigtvis hög kvalitet (ibid).  
 

 Varumärket som riskreducerare 
Om konsumenten väljer ett väletablerat varumärke kan hon minska den 
upplevda risknivån (ibid).  
 

 Varumärket som imageskapande 
Varumärket har en viktig symbolisk betydelse, detta spelar en stor roll för 
varumärkets image. För konsumenten kan alltså varumärket vara ett medel 
både för självförverkligande och för att uppnå socialt acceptans (ibid). 

1.2.3 Ur konkurrentens perspektiv: 
 Varumärket som informationskälla 

För att kunna bryta relationen mellan innehavaren av ett varumärke och 
konsumenten måste konkurrenten ha insikt i vad som ligger i grund till denna 
relation (ibid).  
 

 Varumärket som prototyp 
En konkurrent kan skapa en produkt med en framgångsrik produkt som 
förebild. Framgångsrika produkter sätter ofta standarden och kan fungera 
som en utgångspunkt för konkurrenterna (ibid). 
 

 Varumärket som inträdesbarriär 
Ett välkänt varumärke kan fungera som en effektiv inträdesbarriär på 
marknaden. Ett välkänt varumärke kan försvåra för konkurrenterna att 
etablera sig på marknaden (ibid).   
 

För att ett varumärke ska växa sig starkt så måste alla de tankar och värderingar som 
företaget vill att varumärket ska spegla förmedlas genom det grafiska materialet; i 
företagets grafiska profil, på förpackningar, i annonser, mm (Bergström, 2004). Av 
Melins modell att döma så finns det många aspekter att ta hänsyn till när man försöker 
etablera eller stärka ett varumärke. Varumärkets olika funktioner måste ses över och 
man måste ta ställning till hur man ska utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt. Dessa 
ställningstaganden som görs beträffande imageskapande måste speglas genom det 
grafiska material som tas fram i företagets profil (Melin, 2006).  

1.3 Begreppet grafisk profil 
Vad menas med begreppet ”grafisk profil”? En grafisk profil innefattar det grafiska 
material som utgör företagets eller varumärkets logobild och/eller logotyp och allt där 
denna finns närvarande. Det vill säga webbsidor, förpackningar, annonser, skyltar, 
visitkort, fakturor, brevpapper etc. Reglerna (även kallat designprogram) för hur det 
grafiska materialet får användas sammanställs ofta i en grafisk manual eller 
varumärkesbok. Denna bok ska fungera som manual, uppslagsbok, stöd och referens 
så fort man på något sätt arbetar med det grafiska materialet. Det som brukar ingå i ett 
företags designprogram är logotyp, företagsmärke, färgsättning av logotyp och 
företagsmärke. Mallar och regler för teckensnitt, format och färg för brevpapper, 
visitkort, annonser, trycksaker, webbsidor, produkter, förpackningar, skyltar, butiker, 
uniformer, fordon (Bergström, 2004). 
 
Varför arbetar företag med sin grafiska profil? Profilarbetets mål kan sammanfattas på 
följande sätt (ibid): 

 Tydliggöra företagets affärsidé. 
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 Stämma med företagets företagskultur och ledningsstil. 
 Bidra till ökad kännedom om företaget. 
 Bidra till en enhetlig och positiv bild av företaget. 
 Bidra till en känsla av samhörighet internt och externt.  
 Bidra till ”rationell” marknadsföring och reklamproduktion.  

 
Arbetet med ett företags grafiska profil görs vanligtvis av en kommunikationsbyrå eller 
en reklambyrå. Byrån tar tillsammans med företaget fram det verktyg som behövs för 
att skapa en grafisk profil som överensstämmer med de känslor och värderingar (även 
kallade kärnvärden) som önskas förknippas med varumärket. Det verktyg jag talar om 
kallas även kommunikationsplan och är ett omfattande analysarbete av omvärlden, 
konkurrenter och kärnvärden (ibid). Kärnvärden och kommunikationsplan behandlas 
nedan.  

1.4 Begreppet kärnvärden 
Kärnvärden kan enkelt förklaras som en sammanfattning av de värderingarna som 
företaget vill förknippa med sitt varumärke. Ställningstagande som ska speglas i hela 
organisationen. Normalt kortas dessa ner till 3-4 st. Exempel är H&M:s kärnvärden; 
En öppen attityd, saklighet, tillgänglighet och lyhördhet (Bergström, 2004). Eller 
Helsingborgs Dagblads kärnvärden; Lokal mötesplats, oumbärlig och trovärdig (HD:s 
Varumärkesbok). 
 
Man bör inte utforma allt för många kärnvärden eftersom positioneringen riskerar att 
bli otydlig. Det gäller att försöka hitta vad som är kärnan i märkesprodukten eller i det 
varumärke som det rör sig om. Utifrån denna kärna försöka arbeta fram 
kärnvärde/kärnvärden. Kärnvärdena kan bestå av funktionella och/eller emotionella 
värden. Utifrån dessa kärnvärde ska man sen arbeta fram ett positioneringskoncept 
(Melin, 2006). Man bör lägga ner stor omsorg på att arbeta fram kärnvärden. Ett 
kärnvärde ska representeras av en produkt/tjänsts huvudsakliga konkurrensfördel. 
Kärnvärde är en viktig byggsten vid varumärkesuppbyggnad (Melin, 2006).  
 
Många företag använder sin marknadsföring för att försöka skapa en image som ska 
attrahera målgruppen. Målsättningen för märkesinnehavaren är att kundens 
föreställning om varumärket ska mynna ut i en image som är stark, positiv och 
konkurrenskraftig (Melin, 2006). 

1.5 Begreppen marknadsplan och kommunikationsplan 
När man ska arbeta fram och forma budskap är det en process i många steg. Först bör 
man ha en övergripande kommunikationsstrategi innan man samlar hop argument, 
som ska bli byggstenar i budskapsarbetet. När man har en övergripande 
kommunikationsstrategi och en affärsidé är det dags att börja med marknadsplanen. 
Marknadsplanen innefattar nulägesanalys (Vart står vi idag?), mål (Vad vill vi? Vart vill 
vi?), marknadsföringsstrategi (Hur ska v ta oss dit?), kontroll, utvärdering och uppföljning (Hur 
gick det?) (Bergström, 2004). Som ett naturligt steg i processen kommer nu 
kommunikationsplanen eller den kommunikativa plattformen. Den svarar på frågan 
hur man ska nå de uppsatta målen. I en kommunikationsplan ingår; mål, målgrupp, 
medium, budskap, tidsplan, budget och utvärdering/uppföljning. Arbetsprocessen är inte 
kronologisk utan allt går i varandra. Kommunikationsplanen bör utföras av företaget 
och konsult, uppdragsgivare och budbärare i samarbete (ibid).  

1.6 Varumärkesstrategi 
I detta avsnitt kommer jag att skrapa på ytan på ämnet varumärkesstrategi för att ge 
läsaren den förförståelse som krävs inom ämnet. 
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En viktig förutsättning för att ett varumärke ska kunna bli ett taktiskt 
konkurrensmedel är att varumärket har förmågan att skapa ett värde både för 
innehavaren och konsumenterna. Därför kan man enligt Melin jämföra 
varumärkesbygget med en värdeskapande process som  genomförs både internt i 
organisationen och externt i konsumentens medvetande (Melin, 2006).  
 
Om tjänsteföretag: 
Någonting som är vanligt bland tjänsteföretag och även många industriföretag är att 
använda företagsnamnet som prioriterat varumärke. Detta leder till att alla företagets 
aktiviteter speglas av i varumärket. Talesättet; ”Everythig about an organization talks” 
är ett annat uttryck för det. Att företagets image och renommé är viktigt har varit känt 
länge inom marknadsföringen av tjänster. Först på senare tid har tjänsteföretag förstått 
att det egna varumärket främsta identitetsbärare utgörs av personalen. Det är viktigt 
att alla anställda uppträder som varumärkesambassadörer. I många tjänsteföretag finns 
ett behov av att marknadsföra det egna varumärket internt i organisationen för att tala 
om vad det egna varumärket egentligen står för och hur det bidrar till att skapa värde 
för företaget (Melin, 2006). 
 
Vi kommer här att titta på de olika stegen i den varumärkesuppbyggande processen.  
Figurerna 1:1 och 1:2 är hämtade från Melins bok och jag kommer nedan att gå 
igenom dem kortfattat.  
 

 

 
 

Figur 1:1. Den strategiska varumärkesplattformen – en illustration av den varumärkesuppbyggande processen 
ur märkesinnehavarens perspektiv. (Melin, 2006, s125) 
 
Modellen utgörs av sex begrepp som går hand i hand. Alla steg representerar en 
händelse som utgör ett viktigt steg i den varumärkesuppbyggande processen. Modellen 
syftar till att belysa aktiviteten internt i organisationen. (ibid) Nedan följer en förenklad 
förklaring av Melins modell.  
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Produktattribut: 
Man kan diskutera fram ett stort antal produktattribut. Vissa av dessa är av speciellt 
intresse eftersom de är förknippade med uppbyggnaden av en unik märkesprodukt. 
Den kanske viktigaste attributet är en konsistent produktkvalitet. Andra viktiga 
attribut är logotyp, förpackningsdesign och färger (ibid).  
 
Melin ger här en beskrivning som rör en konkret produkt. Detta får vi då tolka in mot 
tjänsteföretag fast man får då se produkten som tjänsten som företaget tillhandahåller. 
Och produktattribut så som förpackningsdesign, logotyp och färger får avses det 
prioriterade varumärkets attribut. I mitt case är det Malmö Aviations grafiska profil 
och man får se produktförpackningen som hur flygplanet är designat, hur matlådorna 
ser ut, hur kabinpersonalens uniformer är designade och så vidare.  
 
Märkesidentitet: 
Med märkesidentitet menas vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och 
vad som gör det eget. Det huvudsakliga syftet med att utveckla en stark identitet är att 
försöka förmedla ett emotionellt värde till konsumenterna. De delar som blivit mest 
uppmärksammade i samband med utvecklingen av en stark identitet är produktens 
namn, härkomst, karaktär och distribution (ibid).  
 
Kärnvärde: 
Kärnvärden har jag diskuterat tidigare här i bakgrunden. Men enligt Melin så har man 
ägnat kärnvärden relativt lite uppmärksamhet inom litteraturen i ämnet (ibid). Se 1.4 
för mer information om kärnvärden.  
 
Positionering: 
Melin förklarar positionering som den företeelse som företaget använder sig av för att 
skaffa sig en viss position in konsumentens medvetande. Syftet är att denna position 
ska leda till märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet (ibid).  
 
Marknadskommunikation: 
Marknadskommunikation är av stor vikt enligt Melin. Reklamen har till uppgift att 
informera, övertyga och påminna konsumenterna om vilka konkurrensfördelar som en 
produkt har. Att satsa på marknadsföring med individuell särprägel bör ges hög 
prioritet för att kunna bygga upp ett starkt varumärke (ibid).  
 
Intern märkeslojalitet: 
Melin påstår här att en förutsättning för att kunden ska vara märkeslojal är att även 
innehavaren är det. Med det menar han att märkesinnehavaren visar upp en intern 
märkeslojalitet (ibid).  
 
Varje del i modellen representerar enligt Melin en delprocess som är viktig för att 
lyckas med att bygga ett starkt varumärke. Dessa steg överlappar varandra till viss mån 
så visar modellen på en struktur och en ordningsföljd som bör användas för att 
åstadkomma att det egna varumärket blir starkt.  
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Figur 1:2. Den varumärkesuppbyggande processen i konsumentens medvetande. (Melin, 2006, s50) 
 
Nästa modell kan liknas vid den förra fast här beskriver Melin den 
varumärkesuppbyggande processen ur konsumentens medvetande. Förklaringen av 
modellen som jag redovisar nedan är en förenkling av Melins förklaring (Melin, 2006). 
 
Engagemang: 
Det första som kunden bör ha enlig Melin är någon form av engagemang. Utan att 
kunden är engagerad kan inte varumärkeslojalitet uppnås. Ju mer engagerad kunden är 
desto mer mottaglig är hon för information. Det finns en skillnad mellan 
lågengagerande och högengagerande produkter. När man marknadsför lågengagerande 
produkter anses konsumenten vara en passiv mottagare av information och detta 
medför att det blir svårare att nå ut till kunden. Jämfört med högengagerande 
produkter där kunden aktivt söker information. Graden av engagemang beror enligt 
Melin på tre faktorer; produkten, individen och situationen. Dessa tre variabler kan 
sammanfattas i en engagemangsprofil. De fyra variabler som ingår i denna är 
personligt, intresse, upplevd risk, symbolvärde och njutningsvärde. Genom att påverka 
dessa fyra variabler har märkesinnehavaren möjlighet att öka graden av engagemang 
(Melin, 2006). 
 
Märkeskänslighet: 
Tanken med att öka engagemanget hos kunden är att i förlängningen minska 
priskänsligheten hos kunden och öka märkeskänsligheten. En person som är 
märkeskänslig använder varumärket som sin huvudsakliga informationskälla i valet av 
märkesprodukt (ibid). 
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Märkeskännedom: 
Melin påstår att en av de viktigaste uppgifterna som märkesinnehavaren har är att göra 
konsumenterna medvetna om varumärkets existens. Uttryckt i andra ord kan man säga 
att märkesinnehavaren ska skapa märkeskännedom. Märkeskännedom är en 
nödvändigt för att skapa märkesassociationer. Märkeskännedom är viktigt eftersom 
många konsumenter förutsätter att om varumärket är välkänt så är det också bra.  
Att skapa kännedom om varumärket är viktigt och även om konsumenten inte 
spontant kan känna igen varumärket så är det i alla fall viktigt att de i alla fall har en 
latent kännedom om varumärket (ibid). 
 
Märkesassociationer: 
Att försöka nöta in namnet i kundens medvetande är dock inte tillräckligt. Reklamen 
måste kommunicera positiva märkesassociationer hos kunden. Även om konsumenten 
inte har provat produkten i fråga är det vanligt att kunden har en viss uppfattning om 
varumärket. En typ av märkesassociationer är kvalitetsassociationer. Dessa 
understryker produktens funktionella värden. Det kan också vara vanligt att skapa 
märkesassociationer grundade på emotionella värden (ibid). 
 
Mervärde: 
Melin säger att alla produkter i en given kategori tillfredsställer någon form av 
basbehov. Det som därför av gör konsumentens val av produkt är därför dess 
mervärde. Det är detta mervärde som gör att kunden är villig att betala ett merpris för. 
Mervärdet grundar sig i de märkesassociationer som är länkade till produkten. 
Mervärdet måste vara relevant och konkurrenskraftigt. Tanken med mervärde är att 
det ska skapa en märkespreferens hos kunden som leder till märkeslojalitet (ibid). 
 
Märkeslojalitet: 
Man får tänka sig att märkeslojalitet kan variera i olika grader. Det går inte enligt Melin 
att definiera som lojal, eller icke-lojal. Enligt Melin är märkeslojalitet ett begrepp med 
många förklaringar och han menar att det går att förklara genom olika modeller eller 
teorier (ibid). Här i denna korta förklaring av Melins modell får vi tänka oss att 
märkeslojalitet är någonting som återfinns hos en kund som väljer ett visst märke 
framför andra. Hon genomför återköp och är beredd att betala ett högre pris för att 
köpa en specifik märkesprodukt.  

1.7 Fallgropar 
Nu när jag har gått igenom ganska grundläggande vissa delar som denna uppsats 
kommer beröra bör det stå ganska klart att det finns utrymme att göra misstag under 
varumärkesbyggets gång. Under denna rubrik kommer jag att visa några av de 
fallgropar som kan vara värda att titta närmare på och som man kan dra lärdom av. 
 
Tidigare skyllde man på att ens produkt hade blivit dålig om försäljningen började gå 
sämre. På senare tid har man börjat skylla på att varumärket är dåligt. Det är inte de 
fysiska produkterna det är fel på utan vad varan representerar (Haig, 2006). Man kan 
dela in misslyckandena i olika kategorier om man vill. Exempel på dessa är: 
Misslyckade idéer, misslyckade utvidgningar, PR-misslyckanden, kulturmisslyckanden, 
personliga misslyckanden, rebrandingmisslyckanden, misslyckanden inom ny teknik 
och misslyckanden på grund av trötta varumärken. Haig menar att om varumärken 
hamnar i problem eller havererar så är det ofta på grund av någon av följande 
dödssynder (ibid): 
 
Varumärkesglömska: 
Ett gammalt varumärke stagnerar ofta. Det glöms bort vad varumärket ska 
representera och detta leder till ett förfall av varumärket (ibid). 
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Varumärkesego: 
Varumärken har en tendens att överskatta sig själva och sin egen betydelse och 
kapacitet. Detta blir tydligt när ett varumärke tror sig kunna försörja en hel marknad 
på egen hand eller när man försöker roffa åt sig marknadsandelar på en marknad där 
man inte passar in (ibid). 
 
Varumärkeshögfärd: 
Varumärken som får storhetsvansinne leder ofta till katastrof. När detta händer 
försöker varumärket utvecklas inom en mängd olika produktkategorier. Vissa lyckas 
(Virgin till exempel). De flesta mindre varumärken gör inte det (ibid).  
 
Varumärkesbedrägeri: 
Försök att lura konsumenterna med falskheter eller direkta osanningar om varumärket 
i en tid där information är relativt lättåtkomlig, till exempel över internet, är inte en bra 
idé. Att försöka förvränga uppfattningen om ett varumärke genom marknadsföring 
leder ofta till misslyckande (ibid). 
 
Varumärkesutmattning: 
Vissa varumärken  som varit med länge drabbas av utmattning. En del företag tröttnar 
helt enkelt på sina egna produkter  och när denna utmattning slår till drabbas 
kreativiteten och försäljningen (ibid). 
 
Varumärkesirrelevans: 
När marknaden förändras kan en viss produkt som associeras med den ”gamla” 
marknaden bli irrelevant och omodern. Här måste man försöka ligga steget före hela 
tiden (ibid). 
 
Det finns också enligt Haig myter om varumärke som, om man tror på den, riskerar 
att stjälpa ett varumärke. Nedan följer ett urval av dessa. 
 

 Om en produkt är bra kommer den att lyckas.  
Detta är enligt författaren uppenbart osant. Bra produkter misslyckas lika ofta 
som dåliga (ibid). 

 
 Det är troligare att varumärken lyckas än misslyckas. 

Detta är fel enligt Haig. 80 procent av alla nya varumärken misslyckas vid 
introduktionen och 10 procent misslyckas inom fem år (ibid). 

 
 Stora företag har alltid framgångsrika varumärken. 

Denna myt kan raderas med två ord enligt Haig: New Coke. Stora företag har 
haft minst lika många misslyckanden som framgångar (ibid). 

 
 Starka varumärken bygger på annonsering. 

Annonsering är till för att stödja varumärken. Inte bygga upp dem från 
grunden (ibid). 

 
 Om det är nytt går det att sälja. 

Även om det finns luckor i marknaden måste de inte alltid fyllas (ibid). 

1.8 Problemdiskussion 
Denna uppsats kommer röra sig runt varumärkesbyggande och framförallt runt hur 
man förmedlar sina kärnvärden i den grafiska profilen. Som vi kan se kan ett 
varumärke ha många olika funktioner (Melin, 2006). Det är viktigt att se över sitt 
varumärke så att man inte hamnar i någon av fallgroparna (Haig, 2006). Det finns 
enormt mycket litteratur runt varumärkesbyggande och imageskapande. Men hur 
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fungerar det ute i verkligheten? Hur medvetna är företagen om vikten av att ha ett väl 
fungerande varumärke? Hur långt har man kommit i den varumärkesuppbyggande 
processen (Melin, 2006)? Är det vissa delar av processen som det läggs mer vikt på än 
andra? Följer man litteraturen eller improviserar man efter hand som behov uppstår? 
Hur ser varumärket ut i konsumenternas ögon? För att kunna få inblick i hur det 
fungerar ute på ett företag kommer jag att titta närmare på ett svenskt företag och hur 
de arbetar med sin grafiska profil samt vilka tankar dom har. Företaget som har valts 
för denna studie är Malmö Aviation. 

1.9 Syfte 
 Syftet med arbetet blir att ta reda på ifall företagets profilarbete lönade sig i 

slutändan genom att kunderna förstår vilka värden som företaget vill förmedla 
genom sitt designprogram. 

 Syftet blir att genom en case-study också skapa förståelse för arbetsgången 
när ett varumärke förädlas.  

 Syftet blir också att visa på eventuella brister i arbetet. Förhoppningsvis kan 
andra varumärkesstrateger och grafiska formgivare ta del av detta arbete för 
att undvika misstag som begåtts tidigare.  

1.10 Problemställning 
Problemställningen blir:  
 

 Uppfattar kunderna företagets grafiska profil på det sättet som det var tänkt 
när profilprogrammet skapades? Med underfrågan:  

 Vad i så fall är det som gör att kunderna uppfattar den grafiska profilen på 
rätt eller på fel sätt? 

1.11 Avgränsningar 
Arbetet syftar till att titta enbart på det grafiska materialet. Andra delar som förmedlar 
kärnvärden kommer att utelämnas och arbetet kommer helt och hållet att fokuseras på 
det grafiska. Ytterligare avgränsningar blir att inte titta på annonsering utan enbart på 
de delar av designprogrammet som berör, logotyp, payoff, färger, typsnitt, grafiska 
element och övrigt som direkt rör logotypens utföranden samt utvalda delar där 
logotypen syns, som på flygplanen.  
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2 Metod 
Inom alla discipliner av forskning förväntas att man har en teoretisk ansats. Detta 
innebär i klartext att man måste se på sina fynd utifrån något perspektiv som vanligtvis 
brukar kallas teoretiskt (Trost, 2002). Den vanligaste skolan inom humaniora är 
hermeneutiken. En kvalitativ ansats där man försöker att tolka litteratur eller 
människor (Thurén, 1991). Denna uppsats grundar sig inom den hermeneutiska 
skolan. Anledningen till att jag har valt hermeneutiken framför positivismen är att 
positivismen normalt sett hör hemma, eller i alla fall härstammar från, 
naturvetenskapen (Thurén, 1991). Positivismen står för ”hårda fakta” och positiv 
(säker) kunskap (ibid). Eftersom huvudämnet som denna uppsats skrivs under är 
mediedesign, ett estetiskt ämne som lämnar mycket öppet för personlig tolkning har 
positivismen valts bort till fördel för hermeneutiken. All empiri i denna uppsats bygger 
på tolkningar av andra människors subjektiva uppfattningar. Typiskt för 
hermeneutiken är igenkännande och förståelse. Hermeneutiken öppnar möjligheter 
som är stängda för en positivist. Hermeneutisk kunskap blir osäkrare men den blir 
också rikare och mer nyanserad (Thurén, 1991). Estetik är ofta ett subjektivt område 
och att analysera grafiskt material är ingenting som i någon större utsträckning är 
mätbart. Därför kommer tolkningsläran och hermeneutiken bättre till pass än den 
positivistiska och en tolkning av personers subjektiva synpunkter ligger i grund till att 
bringa klarhet i min frågeställning. 
 
Tillvägagångssättet i detta arbete är huvudsakligen kvalitativt. Jag har valt att göra all 
empiri kvalitativ för att få så uttömmande svar som möjligt. Att på ett kvantitativt sätt 
försöka mäta sig fram till olika resultat i detta ämnet hade varit näst intill omöjligt 
eftersom det handlar om tolkningslära. Svaren som jag får fram genom min empiri är 
inte möjliga att presentera på ett kvantitativt sätt.  
 
Uppsatsen är på intet sätt rent dogmatisk eller rent relativistisk. Jag kan inte säga med 
säkerhet att detta som står här är ”sanning” i vetenskaplig mening. Inte heller har 
denna uppsats skrivits med någon form av ”cyniskt förnuft” (Thurén, 1991). Det finns 
teorier i denna uppsats som ligger närmre ”sanningen” än andra. Därför blir den inte 
heller relativistisk (ibid). 
 
Några ord om förförståelse är nödvändiga. Förförståelse är en viktig del av 
hermeneutiken och den bör nämnas här i korta ordalag. Med förförståelse menas att vi 
inte bara uppfattar verkligheten med våra fem sinnen. Det som vi tar till oss i form av 
sinnesintryck är ofta i själva verket tolkningar. Förförståelsen är den kunskap vi har 
med oss som vi väger in när vi tolkar olika data. Man säger att fakta som vi tar till oss 
är ”teoriimpregnerad” (Thurén, 1991). 
 
Utöver min hermeneutiska ansats har jag valt att följa Karl Popper då han hävdar att 
vi inte kan vara säkra på att en hypotes är sann. Den går inte att verifiera. Däremot går 
det med större sannolikhet att visa ifall den är falsk. Den går att falsifiera (Thurén, 
1991). Det går inte att hundraprocentigt verifiera eller falsifiera en teori eller hypotes. 
Däremot kan man nå en större sannolikhet genom att falsifiera (ibid). I mitt fall blir då 
hypotesen att kunderna uppfattar företagets varumärke på det sätt som företaget hade 
tänkt när designprogrammet skapades. Resten av denna uppsats kommer att bli ett 
försök i att falsifiera denna hypotes.  
 
I metoddelen på denna uppsats kommer jag att så detaljerat som möjligt beskriva 
tillvägagångssättet hur all empiri är inhämtad. Detta för att kunna underlätta vid 
replikation och evaluering (Backman, 1998). Denna studie är uppdelad i två 
huvuddelar. Den första delen är kvalitativa intervjuer genomförda med 
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marknadsavdelningen, personal, reklambyrån. Intervjuerna skiljer sig åt i utförande 
och kommer att behandlas mer nedan.  
 
Den andra delen är en kundundersökning genomförd med 30 slumpvis utvalda 
personer. Här har respondenterna fått associera fritt till utvalda delar ur Malmö 
Aviations grafiska profil. Tillsammans ska dessa två delar utgöra tillräckligt underlag 
för att svara på min frågeställning.  
 
Samtliga respondenter har medverkat frivilligt utan någon form av arvode eller 
kompensation.  

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Respondenten har blivit informerad i förväg om vad intervjun i stora drag kommer 
handla om. Innan intervjun börjar blir respondenten informerad om att intervjun 
kommer spelas in och i vilket syfte denna inspelning görs. Respondenten blir också 
informerad om vad uppsatsen kommer handla om och varför denna uppsats skrivs.  
 
Jag har försökt undvika mailintervjuer. Men eftersom vissa av respondenterna hade 
tidsbrist och ingen möjlighet att träffas så var mailintervju enda lösningen i vissa fall. 
Här är nackdelen att respondenten/-erna har haft möjlighet att läsa igenom frågorna i 
förväg och därefter fundera fram ett så ”bra” svar som möjligt. Nackdelen med detta 
är att svaren blir mindre spontana. En tanke som man bör bära med sig är att den 
information som jag inhämtar med hjälp av intervjuerna inte är objektiv, den är 
subjektiv. Detta är själva styrkan i intervjuerna. Att inhämta information från olika 
individer och genom dessa personers uppfattningar försöka ge en nyanserad bild av 
det som rör ämnet (Kvale, 1997).  
 
Reliabilitet säkras genom att ha ett intervjumanus med väl formulerade frågor för att 
inte missa någon kunskap hos respondenten som kan vara av värde. Reliabiliteten 
säkras ytterligare genom att följa upp svaren och se till att intervjun blir så 
uttömmande som möjligt. För att öka reliabiliteten och för att se till att resultaten är 
intersubjektivt testbara presenteras samtliga intervjumanus och bilder som visats i 
bilagorna i denna uppsats. Validiteten säkras genom att ha så breda intervjuer som 
möjligt. Genom att bredda intervjuerna kan bias och information som inte är relevant 
sorteras bort vid bearbetningen av intervjuerna.  

2.1.1 Utformning av intervjufrågor 
Kvales metafor om intervjuaren som en resenär som letar runt på sin resa för att 
samla på sig information till en historia som ska återberättas vid hemkomsten kommer 
väl till pass här (Kvale, 1997). Resan jag har gjort har varit en resa genom Malmö 
Aviations grafiska profil och litteraturstudier inom varumärkesbyggande. Under resans 
gång har jag intervjuat personer som jag träffat och historien som ska berättas är den 
här uppsatsen. En annan anledning till valet av kvalitativa intervjuer har varit att 
”resan” kan sporra forskaren att till en reflektionsprocess som leder till fördjupad 
förståelse och kunskap (ibid). Målsättningen med samtliga intervjufrågor har varit att 
de ska vara så öppna som möjligt och på minsta möjliga vis styra respondenten. 
Tanken med de öppna frågorna är att de ska generera ett så uttömmande svar som 
möjligt. Ofta har ord som ”beskriv” och ”förklara” använts. När frågorna utformades 
har ofta följdfrågor funnits i beredskap samt om svaret blivit ett enkelt ja eller nej svar 
så har ofta frågan ”varför” ställts för att komma åt tankarna hos respondenten. Man 
skulle också kunna kalla intervjuerna ”öppna” med utgångspunkt ur Annika Lantz 
beskrivning av olika former av intervjuer (Lantz, 1993). Intervjuerna grundar sig i att 
både intervjuaren och respondenten har förförståelse inom ämnet och att man 
försöker komma åt individens upplevelser av fenomenets kvaliteter och betydelser. 
(ibid).   
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Samtliga frågor i alla intervjuer är utformade med samma tankar bakom men frågorna 
skiljer sig åt beroende vem det är som intervjuas. Se bilagorna för de olika 
intervjufrågorna.  
 
I intervju 3 och 4 har även en undersökning gjorts. (Se bilaga 6). Undersökningen 
påminner om den som gjorts mot kunderna men med lite andra bilder i sig. Tanken 
var här att se vad de anställda själva såg i företagets grafiska profil.  

2.1.2 Intervjuurval 
Urvalet har skett på olika sätt. Efter att företaget tackat ja till att medverka begärde jag 
att få prata med två personer på marknadsavdelningen. När jag fick reda på att Malmö 
Aviation hade en in-house formgivare blev denna person ett naturligt val. 
Kontaktpersonen på Malmö Aviation var Karin Lindman så att även hon skulle 
medverka blev naturligt. Jag bad Lindman om att få göra intervjuer med anställda och 
här valde Malmö Aviation själva ut dessa två anställda. Malin Olofsson och Sofie 
Bredahl. Båda två anställda på samma avdelning. Hade jag haft mer valfrihet här hade 
jag önskat att få mer spridning så att det i alla fall var två personer på två olika 
avdelningar. Men eftersom Malmö Aviation valde ut dessa anställda fick det bli dessa 
två.  
 
Urvalet av personal på reklambyrån gjordes av mig. Jag begärde att få genomföra 
intervjuer med två personer som arbetade med Malmö Aviations grafiska profil. Jag 
begärde att få intervjua projektledaren och en av kreatörerna. Eftersom byrån befann 
sig i en period med mycket arbete så resulterade detta i att dessa två personer svarade 
tillsammans på en mailintervju.  

2.1.3 Bearbetning av intervjuer 
Intervjuerna har bandats och efter genomförd intervju har bandupptagningarna 
transkriberats så exakt som möjligt. I de fall där jag har fått motsägelsefulla svar 
mellan två eller flera av respondenter har dessa följts upp för att försöka bringa klarhet 
i hur det förhåller sig i realiteten (Kvale, 1997). (I de fall där motsägelserna inte rör sig 
om begreppsförvirring eller missförstånd har de lyfts fram för diskussion i 
diskussionsdelen i denna uppsats.) Efter transkriberingen har intervjuerna blivit 
bearbetade så att det relevanta lyfts fram. Därefter har intervjuerna skrivits ut i dess 
nuvarande form för att sedan tolkas av författaren. (Se resultatdelen nedan).  
 
Beträffande bearbetning av mailintervjuerna så anlände dessa i ett relativt nerkortat 
format till författaren. Svaren var korta och tydliga och behövde sällan skrivas om. 
Dessa svar fördes direkt in i resultatdelen i denna uppsats.  

2.2 Kundundersökning 
En undersökning av hur kunder eller potentiella kunder uppfattar Malmö Aviations 
grafiska profil blev nödvändig för att jämföra hur Malmö Aviation ville uppfattas med 
hur de faktiskt uppfattas av sina kunder. Ett bildspel konstruerades (Se bilaga 7) där 
olika delar ur Malmö Aviations grafiska profil presenterades. Bildspelet visades upp 
för respondenterna i tur och ordning och respondenterna fick sedan fritt beskriva 
vilka intryck de fick från bilderna som visades. Man skulle kunna likna denna 
undersökning vid en kvalitativ intervju. Men eftersom undersökningen gjordes på 30 
personer så fick de bli mindre djup på dessa intervjuer än de kvalitativa intervjuer som 
genomfördes med anställda. Den passar bäst in under kategorin ”halvstrukturerad” 
enligt Lantz indelning av intervjuer (Lantz, 1993). 
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2.2.1 Kundundersökning Urval 
Beträffande urvalet för undersökningen av hur kunderna uppfattade Malmö Aviations 
grafiska profil så blev det naturligt att prata med folk på Musikhögskolan i Piteå. På så 
sätt kom jag åt personer med stor geografisk spridning, i olika åldersgrupper samt av 
båda könen. Både studenter och anställda är tillfrågade. I denna undersökning har jag 
inte tagit ställning till ifall respondenterna är kunder hos Malmö Aviation. En kund 
som har rest med Malmö Aviation tidigare har blivit påverkad av hela upplevelsen och 
eftersom syftet med detta arbetet är att se hur företagets kärnvärden representeras av 
den grafiska profilen är det snarare en styrka ifall respondenten inte har rest med 
flygbolaget i fråga. På så sätt förhindrar man att respondenten blir påverkad av tidigare 
erfarenheter där företagets kärnvärden kan kommuniceras. Till exempel genom 
kontakt med företagets personal.  

2.2.2 Utformning av kundundersökning 
Undersökningen har genomförts på 30 personer. (Se 2.2.1 för urval). Respondenterna 
har blivit ombedda att associera fritt till utvalda bilder. Bilderna som visats har varit 
utvalda delar från Malmö Aviations grafiska profil. Jag har valt att hålla frågorna så 
öppna som möjligt. Om respondenten varit tveksam eller haft frågor har jag hjälpt 
dem genom att be dem förklara hur de tänker och varför de tänker som de gör. 
Undersökningen har bestått av 11 bilder som respondenterna har tittat på.  

2.2.3 Bearbetning av kundundersökningen 
Intervjuerna med de 30 personerna har spelats in på band. Intervjuerna har efter det 
transkriberats och analyserats. Respondenterna har blivit uppmanade att meddela kön, 
ålder och födelseort men har fått vara anonyma. Efter att allt material samlats och 
sammanställts har de delats upp i olika kategorier. Dels efter de fyra kärnvärdena, 
passion, personlighet, prisvärde och punktlighet. Därefter övrigt negativa, övrigt 
positiva eller övrigt neutrala. Eftersom en respondent har kunnat säga flera saker åt en 
och samma bild så har alltså en respondent kunnat säga saker som passar in i olika 
kategorier. Efter att samtliga resultat sammanställts och kategoriserats har man kunna 
utläsa om några av kärnvärdena har träffats. Kategoriseringen har gått till på det viset 
att om en person har sagt till exempel ”mjuk och varm” om en illustration eller en färg 
så har detta passat in under ”personligt-” kategorin. Om en person har sagt till 
exempel ”tråkig och ful” om en bild har detta fått hamna i kategorin ”övrigt negativt” 
och så vidare. Denna kategorisering räcker inte för att få fram hela resultatet. Det 
finns respondenter som kan ha sagt andra saker av värde men som kanske inte faller in 
under någon av kärnvärdena. Dessa svar lyfts ut separat och nämns i resultatdelen för 
vidare diskussion. De figurer som presenterar resultatet av undersökningen har inget 
statistiskt värde. Man kan till exempel inte säga att 40% av respondenterna ansåg att 
den gula färgen var personlig. Eftersom det har varit en öppen intervju och 
respondenten har fått säga hur mycket de velat om en bild så har respondenten kanske 
fått träffar i flera kategorier. Detta syns i figurerna på det vis att antalet träffar i de 
olika kategorierna ofta inte stämmer med summan av respondenterna.  

2.3 Respondenter 
Nedan följer en kort presentation av samtliga respondenter. Detta för att läsaren ska 
känna till vilken bakgrund respondenten har. Detta för att förstå relevansen av vald 
intervjuperson i förhållande till frågeställningen.  

2.3.1 Intervju 1 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1 
Intervju 1 genomfördes med Karin Lindman, Marketing Coordinator på Malmö 
Aviation. Lindman har arbetat för Malmö Aviation på ett vikariat under ett års tid. 
Hon har en fil. kand. vid Gävle Högskola och har tidigare arbetat som 



Konsten att landa ett varumärke 
Martin Bergström 

22 

ekonomiansvarig på reklambyrå, som produktionsledare och som marketing 
coordinator sedan år 2000. En marketing coordinator arbetar på marknadsavdelningen 
med att leda arbetet med företagets kommunikation. Jag har valt att referera till dessa 
intervjusvar som respondent 1. (R1) 

2.3.2 Intervju 2 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2 
Intervju 2 genomfördes med Annelie Fischbeck, graphic designer på Malmö Aviation. 
Fischbeck har arbetat för Malmö Aviation under sju år och till hennes arbetsuppgifter 
tillhör att utforma reklamen för Malmö Aviation samt att se till att hela deras 
designprogram följer de utsatta riktliner som företaget har tagit fram. Alltså allt från 
kaffekopparna ombord till hur uniformerna och flygplanen ser ut. Jag har valt att 
referera till dessa intervjusvar som respondent 2. (R2) 

2.3.3 Intervju 3 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 3 
Bilderna återfinns i Bilaga 6 
Intervju 3 genomfördes med Sofie Bredahl, trafikassistent och skiftledare på Malmö 
Aviation stationerad på Sturups Flygplats. Hennes arbetsuppgifter beskriver hon som 
varierande med check-in av passagerare och bagage samt biljettförsäljning och 
bokning. Hon tar emot och skickar iväg flygplan samt beställer bränsle och 
vidaresänder information om flygplanen som kommer och går. Sofie har arbetat åtta 
år på Malmö Aviation och har tidigare arbetat på Scandorama. Jag har valt att referera 
till dessa intervjusvar som respondent 3. (R3) 

2.3.4 Intervju 4 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 3 
Bilderna återfinns i bilaga 6 
Intervju fyra genomfördes med Malin Olofsson, hon arbetar med support passenger-
service på Malmö Aviation och är stationerad på Malmö Sturups flygplats. Hon har 
arbetat för flygbolaget i tio år. Hon arbetar 50% i ”trafiken” där hon checkar-in 
passagerare och bagage och sitter i biljettkassan. Och resten av tiden är hon support 
för area-managern på Sturup. Just när jag träffar Malin har hon ryckt in och täcker för 
area-managern som är tjänstledig så under denna perioden arbetar hon 100% 
administrativt. Jag har valt att referera till dessa intervjusvar som respondent 4. (R4) 

2.3.5 Intervju 5 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 4 
Intervju 5 är en mailintervju som gjordes med Malmö Aviations reklambyrå Trigger 
Momentum. Reklambyrån ligger i Göteborg och respondenterna är Pernilla Palmkvist 
och Stefan Forslund, Projektledare och Copywriter. Båda är aktivt delaktiga i arbetet 
med Malmö Aviations grafiska profil. Jag har valt att referera till dessa intervjusvar 
som respondent 5 (R5).  

2.3.6 Undersökning Kunder 
Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 5 
Bilderna som visades återfinns i Bilaga 7 
Respondenterna i undersökningen är 30 till antalet. De har en åldersspridning från 18 
till 53 år och en geografisk spridning från Malmö i söder till Kalix i norr. 14 är män 
och 16 är kvinnor. De är tillfrågade vid institutionen för musik och medier i Piteå och 
därför har samtliga någon form av anknytning till skolan.  
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2.4 Källkritik 
Jag kommer i detta avsnitt att kritiskt granska mina källor. Intervjuerna och 
kundundersökningen. Syftet med källkritiken är att läsaren ska kunna förstå på vilket 
sätt respondenten blir påverkad. Jag vill här belysa aspekter hos respondenten som 
kan påverka svaren. Syftet med källkritiken är att på ett kritiskt sätt granska källorna 
för att se hur deras svar blir påverkade av olika faktorer och hur detta kan påverka 
resultatet.  

2.4.1 Intervju 1 och 2 
Den största kritik som kan riktas mot respondenten i intervju 1 är att hon arbetat som 
vikarie för Malmö Aviation under en kortare period och därför kanske inte är lika 
insatt i vad som historiskt inträffat i företaget. Hur väl insatt hon än må vara i 
företagets situation i dagsläget kan kunskap om företagets historia vara felaktig, 
förvrängd eller saknas helt. Jag upplever att respondenten har hanterat detta på ett 
önskvärt sätt då hon vid vissa frågor i intervjusituationen har hänvisat till respondent 2 
eftersom respondent 2 har arbetat för företaget betydligt längre.  
 
En sak att förhålla sig kritiskt till är att anställda vid Malmö Aviation i 
intervjusituationen kan känna oro att på något sätt svartmåla företaget. 
Respondenterna känner till att uppsatsen kommer att bli en offentlig handling som är 
tillgänglig för alla. Detta innebär i realiteten att respondenten vet att information som 
avslöjas kan komma att läsas av både respondentens överordnade chefer samt 
konkurrenter till företaget. Detta kan göra att man i vissa frågor kan bli återhållsam 
eftersom man är orolig för vilket resultat ett sådant svar kan få. Både för personen i 
sig och för företaget.  
 
Respondent 2 har arbetat betydligt längre för Malmö Aviation än Respondent 1. 
Respondent 2 arbetar på Marknadsavdelningen på företaget och kan därför medvetet 
analysera frågorna utifrån hur de kan komma att skada företaget och anpassa sina 
intervjusvar därefter. Trots detta upplevde jag en stor ärlighet hos respondent 2 under 
intervjun.  

2.4.2 Intervju 3 och 4 
När det gäller associationstestet som jag gjorde med personalen kan det vara svårt att 
reflektera över det egna företagets grafiska profil. Någonting som man omges av varje 
dag blir naturligt och de anställda ansåg att det var svårt att härleda dessa delar av den 
grafiska profilen till något utöver flygbolaget i sig.  
 
Att prata om varumärken och kärnvärden med de anställda skapade viss 
begreppsförvirring. Här får man nog vara tydlig att lägga fram det utan för mycket 
fackspråk. Att använda ord som lekmän inte är vana vid gör att de känner sig generade 
och kanske väljer att inte säga något som de tänker på eftersom de är rädda för att de 
ska säga någonting som blir ”fel”.  
 
Även personalen ute på flygplatsen kan känna rädsla för att yttra sig för negativt om 
det egna bolaget. (Se 2.4.1 andra stycket).  
 
Respondent 3 och 4 hade arbetat länge för företaget vilket ur en källkritisk synvinkel 
är positivt. Personalen som arbetar med servicedelen inom flygbolaget blir påverkade 
av många kärnvärdesförmedlande budskap dagligen. Det var svårt att hålla isär om 
svaren man fick kom från den grafiska profilen eller om respondenten hade fått 
kunskapen genom andra kärnvärdesförmedlande källor.  



Konsten att landa ett varumärke 
Martin Bergström 

24 

2.4.3 Intervju 5 
Den största kritik som kan riktas till respondenterna i intervju 5 är att eftersom Malmö 
Aviation är en kund till Trigger i dagsläget kanske man även här uttalar sig med 
försiktighet om hur samarbetet fungerar för att inte skada relationen med kunden. 
Ännu en sak att vara kritisk mot är att intervju 5 blev en mailintervju. Författaren har 
inte träffat respondenterna och mer information hade kunnat inhämtas ifall intervjun 
hade genomförts under ett möte. En mer personlig relation mellan respondenterna 
och intervjuaren hade förmodligen resulterat i att en större mängd information hade 
kunnat inhämtas. Det hade också getts möjlighet för följdfrågor och uppföljning.  

2.4.4 Kundundersökning 
Kritik som kan riktas till respondenterna är att många av dem (inte alla) har någon 
sorts anknytning till bildtolkning, design eller estetiska ämnen vilket gör att de kanske 
ser på Malmö Aviations grafiska profil med andra ögon än vad andra skulle gjort. Om 
detta är negativt eller positivt låter jag vara osagt men det är värt att nämna. En annan 
kritik som kan ges är att en ökad population av respondenter hade gett ett säkrare 
resultat. En nackdel som jag också upplevde är att för att inte styra respondenterna 
har jag inte talat om vad olika bilder föreställer eller vad syftet med bilderna är. Detta 
har gjort att respondenterna ibland känt förvirring och osäkerhet inför vad de ”tror” 
att jag vill höra och kanske ibland hållit inne med svar för att inte framstå som 
dumma.  
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3 Resultat 
I denna resultatdel av uppsatsen kommer jag att lägga fram de resultat som jag 
inhämtat genom empirin för att sedan kunna diskutera dessa resultat i 
diskussionsdelen som följer.  

3.1 Malmö Aviation 
För att kunna få en inblick i hur ett företag arbetar med sitt varumärke var jag tvungen 
att använda mig av ett befintligt företag. Företaget som valdes var Malmö Aviation 
och nedan följer en kort presentation av företaget, dess positionering och dess grafiska 
profil.  
 
Malmö Aviation är ett svensk flygbolag. Malmö Aviation startades 1981, Malmö 
Aviation (no date a), och trafikerar för närvarande Göteborg, Stockholm, Malmö, 
Umeå, Bryssel och Nice. Malmö Aviation (no date b). Flygbolaget har en flygplansflotta 
av 9 st AVRO RJ 100. Medeldistansflygplan med plats för 112 passagerare. Malmö 
Aviation (no date c). Flygbolaget bedriver utöver reguljär trafik också 
charteroperationer. Genom åren har charteroperationer trafikerat ca 60 destinationer 
runt om i Europa. Flygbolaget flög ca 1.200.000 passagerare och omsatte 1.4 miljarder 
kronor under 2006. Företaget har idag ca 500 anställda och har huvudkontoret i 
Malmö. Företaget ägs till 100% av Per G. Braathen. Malmö Aviation (no date d). 

3.1.1 Kärnvärden 
Företaget använder företagsnamnet Malmö Aviation som prioriterat (och enda) 
varumärke. Företagets payoff är ”Vi bryr oss.” Kärnvärdena som bygger på payoffen 
är; Punktlighet, Prisvärde, Personlighet och Passion (Malmö Aviation - Grafisk Manual, 
2007). Följande står att läsa om företagets kärnvärden och kommunikation (ibid): 
 
”På samma sätt som detta formar vårt dagliga liv i möten mellan kunder, partners och 
medarbetare ska våra kärnvärden och vår mission genomsyra vår kommunikation. Vi 
ska lyfta fram faktorer och skapa erbjudanden som visar att vi är mer punktliga och 
prisvärda än andra. Och detta i en personlig ton som speglar att vi brinner för det vi 
gör. Att vi bryr oss lite mer än andra är det som avgör hur vinnande vi kommer att 
vara i framtiden. Oavsett om vi tar hand om passagerare eller formulerar en brödtext i 
en annons” (Malmö Aviation, Grafisk Manual, 2007, s18). 

3.1.2 Målgrupp 
Målgruppen är affärsresenärer men företaget försöker även nå andra 
marknadssegment genom att annonsera ut off-peak biljetter till olika typer av grupper. 
Prisjägare som studenter och pensionärer nämns som exempel. K. Lindman (personlig 
kommunikation, 12 mars, 2007) 

3.1.3 Konkurrenter 
Konkurrenter är andra inrikesflygbolag i Sverige samt även flygbolag som trafikerar 
samma utrikesdestinationer som Malmö Aviation. Några exempel är: 

 Scandinavian Airline System (SAS) 
 FlyNordic 
 Skyways 
 Kullaflyg 
 City Airline 
 Sterling 
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3.2 Malmö Aviations grafiska profil 
I detta avsnitt kommer jag att grafiskt presentera urval ur Malmö Aviations grafiska 
profil. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om hur Malmö 
Aviations grafiska profil ser ut i dagsläget (Mars 2007)  
 
Godkännande från Malmö Aviation har inhämtats för att publicera följande delar ur 
Malmö Aviations grafiska manual. (Godkänt av A. Fischbeck, Malmö Aviation, 18 
Juni, 2007).  

3.2.1 Logotyp 
Logotypen innehåller namnet Malmö Aviation och ett stiliserat griphuvud. Under 
logon finns ofta företagets payoff närvarande. (Bild 3:2.) Här under följer varianter på 
Malmö Aviations logotyp.  
 

  
Bild 3:1. Logo Färg Bild 3:2. Logo med payoff 

 
 

Bild 3:3. Logo grå Bild 3:4. Logo svartvit 

3.2.2 Grafiska Element 
Grafiska element som Malmö Aviation använder är ett fartelement med prickar som 
mjukar upp formen. En prisknapp används också ibland för att göra formen mjukare. 
Även en flygplanssilhuett finns med som avdelare i trycksaker och annonsering. A. 
Fischbeck, (personlig kommunikation, 12 mars, 2007). 
 

 

 

Bild 3:5. Grafisk element prickar normal Bild 3:6. Grafiskt element prickar grå 

  
Bild 3:7. Grafiskt element prickar inverterad Bild 3:8. Prisknapp 
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Bild 3:9. Grafisk element flygplanssilhuett 
 

 
Bild 3:10. Exempel på tillämpning i en annons av flygplanssilhuetten 

3.2.3 Typsnitt 
Typsnitt som används är Univers i olika skärningar.  
 

 
Bild 3:11. Univers 45 Light 

 
Bild 3:12. Univers 55 Regular 

 
Bild 3:13. Univers 65 Bold 

 
Bild 3:14. Univers 75 Black 
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3.2.4 Annonsering 
Malmö Aviations annonsering innehåller flygplan mot blå himmel där copyn 
förmedlar budskapet, ofta med fyndig och personlig prägel. S. Forslund, (personlig 
kommunikation, 22 april 2007) 
 

 
Bild 3:15. Annonser 

3.2.5 Bild och Formspråk 
Bildspråket är i annonser flygplan mot blå himmel. A. Fischbeck (personlig 
kommunikation, 12 mars 2007) 
 

  
Bild 3:16. Bildspråk 1  
 
Formspråket mjukas upp med illustrationer och mjuka former för att ge en personlig 
prägel. (ibid) Se nästa sida. 
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Bild 3:17. Bildspråk 2 

3.2.6 Kontorstrycksaker 
Nedan följer exempel på kontorstrycksaker som Malmö Aviation använder sig av.  
 

  
Bild 3:18. Kuvert Bild 3:19. Visitkort 
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3.2.7 Flygplan 
Här visas hur flygplanen är målade. Malmö Aviation har förutom sina vanligt målade 
flygplan också två flygplan som är målade med reklam. Bildexempel på dessa visas 
också nedan.  
 

 
Bild 3:20. Avro RJ 100 Illustration 
 

 
Bild 3:21. Avro RJ 100 foto. Airliners Net, (no date) 
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Bild 3:22. Avro RJ 100 Svensk Fotboll. Airliners Net, (no date) 
 

 
Bild 3:23. Avro RJ 100 Dagens Industri, Airliners Net, (no date) 
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3.3 Intervjuer 

3.3.1 Intervju 1 
I ett initialt skede så intervjuades Marknadskoordinatorn och in-houseformgivaren på 
Malmö Aviation. Nedan följer resultatet av den första intervjun med Karin Lindman, 
marknadskoordinator. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1. 

3.3.2 Designprogrammet översiktsmässigt 
Lindman berättar att Malmö Aviation har tillsammans med reklambyrån Trigger 
Momentum arbetat fram en grafisk manual och en kommunikationsplattform. När det 
gäller positionering har Malmö Aviation också använt sig av en extern konsult som 
gjort omvärldsanalyser och konkurrentbevakning för att definiera vilka Malmö 
Aviation är på marknaden. Detta arbete har pågått under ett års tid. Lindman menar 
att det är lite svårt att definiera exakt vilka som är inblandade i arbetet med 
designprogrammet. Hon menar att i stort sett hela företaget är inblandat i det 
kommunikativa medan de är sju på marknadsavdelningen som dagligen arbetar med 
designprogrammet. Plus VD-sekreterare och även reklambyråerna. Lindman berättar 
att utöver reklambyrån Trigger Momentum som de har arbetat med sedan maj 2006 
har de även en mediabyrå som heter Bright Media som arbetar med var Malmö 
Aviation ska annonsera någonstans och hur Malmö Aviation ska synas utåt på 
marknaden. Arbetet med Bright har pågått sedan november-december 2005. 
Samarbetet fungerar väldigt bra med båda två.  
 
Trigger hjälper till med att ta fram i stort sett allt. De är säljorienterade och det är 
därför Malmö Aviation har valt att samarbeta med dom. Det handlar enligt Lindman 
inte bara om att designa eller marknadsföra utan även om att få ett resultat. Och 
Trigger är väldigt resultatinriktade. Malmö Aviation vill marknadsföra sig själva så att 
det leder till försäljning. Trigger gör alla trycksaker och alla annonser. Lindman 
berättar också att de håller på att arbeta fram ett samarbete med en ukrainsk 
reklambyrå (Belinsk Consulting) för att de kan erbjuda ett lägre pris. Lindman menar 
att den nya ukrainska byrån inte är strateger utan att dom är duktiga på att ta fram det 
som Malmö Aviation vill ha. De är duktiga när man vet vad man vill ha och de utför 
bildretoucher och illustrationer åt Malmö Aviation. De kommer bli mer och mer 
inblandade i framtiden.  
 
Malmö Aviation har tidigare använt sig av andra byråer. Två nämns vid namn men 
Lindman menar att samarbetet med dessa avbröts för att resultatet inte blev som 
Malmö Aviation ville ha det. Flygbolaget har ett högt produktionsflöde och det kan 
vara svårt att hänga med för en byrå som hyr in medarbetare efter behov. Nu anser 
Lindman att det har blivit en klar förbättring sedan de nuvarande byråerna anlitats.  
 
När det gäller Malmö Aviations grafiska profil så blev den uppdaterad och nytryckt 
hösten 2006. Men egentligen har den varit i stort sett samma sedan 2003-2004. 
Lindman säger att detta skedde innan hon började på företaget och hänvisar till 
Annelie Fischbeck och reserverar sig angående hur länge den aktuella grafiska profilen 
har använts.  
 
Det har gjorts undersökningar internt och även oberoende externa undersökningar 
om det budskap som Malmö Aviation vill kommunicera ut når fram. Lindman menar 
att enligt dessa undersökningar når rätt budskap kunderna. Hon menar att Malmö 
Aviation har fått positiv respons. De har inte fått någon respons på själva den grafiska 
profilen utan att den positiva respons som tidigare nämnts har varit på de låga 
priserna, servicen och punktligheten.  
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På frågan om en eventuell förändring i den grafiska profilen svarar Lindman med att 
tidigare har Malmö Aviation använt en payoff som har varit ”lite mindre, lite vassare” 
där insekten Bi har använts i det grafiska materialet. Detta temat fungerade varken 
externt eller internt och man förstod inte vad bi-konceptet gick ut på. Efter det gick 
Malmö Aviation över till ha bilder på flygplan i sina annonser. Kort och gott att ”vi 
flyger”. Rubrikerna var ”flyg med Malmö Aviation” ett pris och en bild på ett flygplan 
mot blå himmel. Detta var för att börja på noll. När Trigger kom in i bilden lämnade 
de ett förslag. Den nya lösningen blev att framhäva den gula färgen och att använda 
sig av gula illustrationer eftersom Malmö Aviation hade ett begränsat bildarkiv. En 
utvärdering har gjorts på detta konceptet och Lindman konstaterar att mycket 
fungerar och mycket fungerar inte. Ledningen gick in och sade att man ville ha kvar 
flygplanen i annonser med mycket gult och illustrationer. Detta krockade lite och det 
blev inte enhetligt. Så nu försöker Annelie Fischbeck och Lindman att resonera sig 
fram om hur det gula ska möta det blåa. Lindman skämtar och säger att reklambyråns 
förslag var att de skulle bli gröna. Hon summerar och säger att det pågående arbetet 
och det som kan komma att bli en förändring är just hur det blåa i annonserna ska 
möta det gula.  

3.3.3 Kärnvärden, Pay-off och målgrupp.  
Malmö Aviations kärnvärden kallas internt för de fyra P:na. Passion, Personlighet, 
Prisvärde och Punktlighet. De nya kärnvärdena började användas i augusti 2006. 
Lindman hävdar att detta är första gången i företagets historia som konkreta 
kärnvärden har formulerats.  
 
Prisvärde: 
Folk hade tidigare sett Malmö Aviation som ganska dyra. När konkurrenterna sänkte 
priserna genomfördes en prisjustering och nu erbjuder flygbolaget resor från 449kr. 
Detta visade sig bra, bokningarna steg och 2006 gick man med vinst för första gången 
på tio år.  
 
Punktlighet: 
Här vill Malmö Aviation visa att de landar på tid. Men även att det är tidsbesparande 
resor. Alltså att de flyger till Bromma som ligger närmare city.  
 
Passion: 
Här vill Malmö Aviation visa att de är ett passionerat företag som brinner för det som 
de gör. Att alla är engagerade. 
 
Personlighet: 
Ett litet företag där man gör det lilla extra för kunden.  
 
Payoff: 
De fyra P:na mynnade ut i Malmö Aviations payoff; ”Vi bryr oss.” I denna payoff 
speglas alla kärnvärdena och att Malmö Aviation bryr sig om kunderna. De serverar 
mat ombord, de bygger lounger och MA vill underlätta för sina kunder.  
 
Målgruppen: 
Främst affärsresenärer. Men också off-peakresande mitt på dagen och sent på kvällen 
där man riktar sig till studenter och pensionärer. Grupper som är mer prisjägare. Men 
affärsresenärerna är Malmö Aviations storkund.  
 
Kärnvärdena i designprogrammet: 
Personlighet var det enda som Lindman tog upp på frågan om hur kärnvärdena 
genomsyrar designprogrammet. Hon menar att Malmö Aviation arbetar väldigt 
mycket med copyn. Den ska hela tiden kopplas till att vara personlig. Ett exempel är 
en annons med passagerarombudsmannen Bengt Rosvall som även är flygbolagets 



Konsten att landa ett varumärke 
Martin Bergström 

34 

kommersiella chef. Där fanns en uppmaning till kunden att höra av sig till honom och 
hans mobilnummer stod i annonsen. Detta är ett exempel på hur Malmö Aviation 
försöker vara personliga.  
 
Ett viktigt ord inom flyget är säkerhet. Detta ord var inte ett av flygbolagets 
kärnvärden. Lindman menar att det är ett fokusområde. För de som arbetar nära 
flygplanen är säkerhet en självklarhet men den är inte ett av flygbolagets kärnvärden. 
Lindman menar att de fyra P:na är breda och att man kan lägga in säkerheten under 
Punktlighet.  

3.3.4 Designprogrammet i detalj 
Färgerna 
Enligt ett år gamla undersökningar uppfattar kunderna Malmö Aviation som gula. 
Malmö Aviation vill uppfattas på detta sättet. Gult och blått är det som flygbolaget 
använder sig mest av. De svenska färgerna. Flygbolaget är främst ett inrikesbolag. Gul 
färg kan vara solen. Lindman tycker att den gula är en glad färg men att det är svårt att 
hitta en färg som är personlig. Färgerna används av många flygbolag. Lindman anser 
att färgen fungerar. I annonser finns den blåa färgen representerad som blå himmel i 
fotografierna. Det finns ingen färgkod på den utan den används som klar himmel i 
annonserna.  
 
Rött fanns med från början för att rött och gult är de skånska färgerna. Den röda 
färgen har kommit och gått. Den används ibland mer och ibland mindre. Just nu finns 
den med men är inte dominant.  
 
Gripen 
Gripen användes för att det var ett Skåneföretag från början. Lindman vet inte hur 
långsiktigt man tänkte i början men den har hängt kvar. Gripen används i stadsvapen 
för Malmö och på andra ställen men detta är ingen nackdel tycker Lindman. Det är 
ingen nackdel att namnet Malmö Aviation och gripen ger en lokal känsla. När vi 
kommit så här långt i intervjun hänvisar Lindman till Annelie Fischbeck angående 
detaljerna i designprogrammet. 

3.3.5 Positionering 
De nya kärnvärdena har förmedlats internt på olika sätt. I början åkte alla cheferna ut 
och var PRAO. De var med på alla stationer, allt från incheckning till att vara med 
ombord och servera. Det var allt från VD till varenda chef i organisationen. Detta 
visar att vi är engagerade och involverade i alla steg. Detta var för att understryka 
payoffen ”Vi bryr oss.” Man gjorde också en roadshow där man gick ut och 
presenterade det nya konceptet. Det finns anslagstavlor på alla stationer och de olika 
stationerna hålls uppdaterade med de förändringar som sker. Alla annonser, vad som 
händer ombord, för att alla ska vara a jour med vad marknadsavdelningen sysslar med. 
En gång i månaden hålls frukostmöten när någon ur ledningsgruppen är ute på varje 
station och även på huvudkontoret för att informera om vad som är nytt. Lindman är 
osäker på om hela personalen känner till kärnvärdena. Men känslan för dem finns hos 
samtliga medarbetare. Men sen kanske inte alla kan svara på vilka de fyra P:na är eller 
vad payoffen är. Lindman menar att de fyra P:na fanns där redan innan man satte dem 
på pränt. Hon tror att all personal hade svarat ja på frågorna om de tycker att Malmö 
Aviation är prisvärda, passionerade, personliga och punktliga.  
 
Lindman tycker att Malmö Aviation är otroligt duktigt på att informera och involvera 
personalen. Detta skiljer sig från andra företag där Lindman har jobbat.  
 
På frågan om vilka designmässiga styrkor Malmö Aviation har gentemot sina 
konkurrenter säger Lindman att hon inte kan ge ett objektivt svar. 
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Förändringar 
Vad som kommer att ske i framtiden med den grafiska profilen beror på vad som 
händer på marknaden. Hon menar att andra intressenter även kan påverka 
kärnvärdena så att Malmö Aviation blir tvingade att genomföra förändringar. Ett 
exempel som hon tar är när Luftfartsstyrelsen ändrade rutinerna vid 
säkerhetskontrollerna så att köerna blev längre. Detta påverkade punktligheten. Vad 
som kommer att ske designmässigt svarar hon inte på.  

3.3.6 Övrigt 
Jag ställer frågan om det finns någon risk för förväxling med den gula färgen. På en 
flygplats finns ju ofta Forex och Hertz kontor som också använder den gula färgen. 
Lindman menar att det kan vara svårt för ovana resenärer.  
 
Malmö Aviation har också två flygplan som de har målat med heltäckande reklam. 
Endast stjärtfenan är lämnad i flygbolagets färger. På frågan om det är en risk att det 
tär på varumärkeskapitalet. Att det kan försvaga varumärket om man är inkonsekvent 
med utseendet på flygplanen svarar Lindman  att hon inte tror det. Hon menar att 
man väljer ut vilka som får annonsera på planet. Hon menar att Dagens Industri som 
är en av annonsörerna också riktar sig till affärsresande och att det samarbetet snarare 
stärker varumärket. Den andra annonsören är Svensk Fotboll som hon också anser 
vara en väldigt positiv sponsor. Hon tror att det är en fördel snarare än en nackdel att 
strajpa ett flygplan och att det visar på positivt samarbete med andra företag.  

3.3.7 Intervju 2 
Nedan följer resultatet av den första intervjun med Annelie Fischbeck, graphic 
designer. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2. 

3.3.8 Om Respondenten 
Anneie Fischbeck är Malmö Aviations egen in-house formgivare. Hennes 
arbetsuppgifter går i grunden ut på att utforma Malmö Aviations reklam. Men i och 
med kunskaperna i färg och form är hon med när man tar fram olika saker inom 
företaget. Det kan vara allt ifrån att ta fram nya uniformer till kabinpersonal och 
piloter till flygplanens utseende. Fischbeck är ”stilpolisen” som ser till att allt följer 
Malmö Aviations grafiska profil. Hon har arbetat på flygbolaget i 7 år.  

3.3.9 Designprogrammet översiktsmässigt 
Fischbeck säger att de har sin logotyp och utifrån den har en profil satts. Sedan gäller 
det att i allt som görs försöka att få det att kännas som Malmö Aviation utifrån denna 
profil. Den grafiska profilen är ett ganska levande dokument som Malmö Aviation inte 
strikt följer. Fischbeck menar att de ibland kan gå ganska långt från den grafiska 
manualen men att man ändå måste känna att det är Malmö Aviation. Det är inte så 
många som aktivt arbetar med designmanualen utan den finns mer som en liten bas i 
botten på något sätt.  
 
Inblandade i arbetet med den grafiska profilen och manualen som tagits fram är bara 
Fischbeck och några till på marknadsavdelningen. Ute i organisationen är det ingen 
som arbetar med det utan man frågar Marknadsavdelningen när något ska göras. Ute i 
organisationen vet man att man har sina prickar sin logotyp och den gula färgen att 
hålla sig till och sedan kontaktar man marknadsavdelningen. Det är inte meningen att 
någon ska göra någonting grafiskt ute i organisationen.  
 
Tanken var från början att flygbolaget skulle vara helt in-house. Men det har inte 
fungerat i praktiken utan man har tagit in reklambyrån och underbyrån. Hon känner 
till huvudreklambyrån Trigger men när hon ska namnge underbyrån minns hon inte 
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vad de heter. Hon säger att det har varit lite olika från gång till gång. Hon säger att när 
de behöver hjälp så tar de in byråer men att tanken är att de ska försöka göra så 
mycket som möjligt själva in-house. Samarbetet med Trigger anser hon fungerar 
mycket bra under det året samarbetet pågått. Trigger är enligt Fischbeck mer 
produktionsinriktade och fokus ligger inte på att allt behöver vara supersnyggt grafiskt 
varje gång utan att det måste fungera ute i praktiken också. Det ska produceras saker 
snabbt och det ska vara säljinriktat. Hon tycker att Trigger är suveräna på detta medan 
tidigare samarbetspartners har varit mer fokuserade på att skapa fräcka kampanjer för 
att vinna priser som sedan inte fungerar att jobba vidare med. Trigger ställer alla 
annonser och sedan är det ett samarbete med all övrig design. Just nu är Malmö 
Aviation lite osäkra på hur de ska se ut och detta arbetar flygbolaget och byrån på 
tillsammans.  
 
Trigger har inte varit med från början och tagit fram den grafiska profilen. Det var en 
reklambyrå i Norge som tog fram denna. Hon är osäker på om den fortfarande finns 
kvar.  Malmö Aviation ägdes en gång av Braathens och Malmö Aviation hette också 
Braathens Malmö Aviation en kort period. Och under den perioden var det Braathens 
reklambyrå i Norge som hade gjort Braathens flygplan som sen tog fram Malmö 
Aviations flygplan och logo så att det skulle matcha ihop med Braathens. Hon minns 
inte vad byrån heter men hela designprogrammet kom till Malmö Aviation från 
Norge. En representant från Malmö Aviation var med i arbetet med att ta fram 
profilen fast utan att blanda in övrig personal på huvudkontoret i Malmö. Fischbeck 
menar att Malmö Aviation var styrda av Braathens vid den tidpunkten. Profilen som 
den ser ut nu har funnits sen 2001 då flygbolaget fick sin ”nya” logotyp och sina ”nya” 
flygplan. Och då började man jobba med det nya som kom.  
 
Förut fanns ingen designmanual så det är ett stort steg för Malmö Aviation att de har 
fått någonting att utgå från. Hon menar att alla på företaget blivit glada av att ha en 
designmanual att utgå från speciellt alla på marknadsavdelningen.  
 
I jämförelse med konkurrenter så anser Fischbeck att SAS verkligen har koll på vad de 
håller på med utseendemässigt. De har sin blåa färg och sitt manér rakt igenom och 
det är väldigt genomtänkt. Det kan också vara deras nackdel. Dom blir trista. Det är 
roligare på Malmö Aviation för att de har mer frihet anser hon. Styrkan hos 
konkurrenterna är nog att de är styrda. Men det kan behövas om man har flygplan 
som går över hela världen.  

3.3.10 Kärnvärden, Payoff och målgrupp 
Fischbeck säger att kärnvärdena är Punktlighet, Prisvärde, Passion och Personlighet. 
Dom har tagits fram med hjälp av en projektgrupp som har gjort intervjuer med 
resenärer och även folk som inte åker med Malmö Aviation. Och så har man tagit 
fram de fyra P:na och allt som flygbolaget gör ska utgå från dom. Man kan 
sammanställa allt Malmö Aviation gör med att ”Vi bryr oss”. Malmö Aviation bryr sig 
om alla resenärer på ett eller annat sätt. Kännetecknet för flygbolaget är att de gör det 
lilla extra för de som flyger med dem och de som man vill ska börja flyga med dem. 
Och målgruppen är affärsresenärer och vissa sidospår med fotbollsklubbar och skolor. 
Men det är affärsresenärerna som Malmö Aviation i huvudsak riktar in sig på. 
Kärnvärdena har kommit till efter designprogrammet togs fram och när frågan om 
hur kärnvärdena genomsyrar designen kommer svaret att det är någonting som Malmö 
Aviation försöker komma fram till i dagsläget. Man ser över allt så att det ska stämma 
överens med kärnvärdena. Fischbeck menar att även om kärnvärdena kom till efteråt 
så har dessa kärnvärden alltid funnits inom företaget outtalade. Men nu håller Malmö 
Aviation på att se över det grafiska i alla led. Allt ifrån annonser till trycksaker. 
Fischbeck menar att designen inte lever upp till kärnvärdena för tillfället.  
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3.3.11 Designprogrammet i detalj 
Basen i designprogrammet är logotypen, färgerna och typsnittet. Allt annat är högst 
flytande och kan bytas ut.  
 
Färgerna 
Den gula färgen kommer ursprungligen från rapsfälten i Skåne. Sen stämmer den gula 
färgen också in på gripen som ju är ett lejon. Det är en skånsk färg.  
 
Den röda kommer från ursprungslogotypen till Malmö Aviation som fanns med från 
starten. Den var röd. Den röda färgen som finns nu är en kompromiss från Braathens 
att vi skulle få behålla den ursprungliga logotyp och så blev det så här. Men det finns 
inte dokumenterat några tankar bakom.  
 
Gripen 
Tankarna bakom gripen är att återknyta till Malmö och Malmös stadsvapen. Den 
hänger ihop med Malmö och Malmö Aviation. Det finns inga dokumenterade tankar 
om varför logotyp och gripen ser ut just som de gör. Och det har inte varit aktuellt att 
ändra gripens vara eller ickevara eller dess utseende.  
 
Prickarna 
Prickarna har för avsikt att vara ett fartelement på stjärten och motorerna. Dom kan 
tas ner till att symbolisera punktlighet. Det är klurigt och många förstår dom inte alls 
säger Fischbeck. Men det är ju liksom ett grafiskt element. Sen är det upp till Malmö 
Aviation att göra något av det.  
 
Flygplanssilhuett 
Logotypen syns dåligt på annat än vitt. Innan användes en gul platta med den röda 
logotypen på men då uppfattades Malmö Aviation helt plötsligt som röda. Det blev 
tvunget att ha vitt i botten och först bara kapade man rakt av. Sen gjorde Trigger en 
böj för att mjuka upp formen och sen utvecklades den till att bli en flygplanssilhuett. 
Det är ett designelement som kommer och går. Det beror på hur loggan ska 
framhävas.  
 
Typsnitt 
Man ville ha ett lättläst och klassiskt typsnitt. Rent och enkelt. Och någonting som var 
flygbolagets eget. Som inte så många andra hade. Då blev det Univers.  
 
Illustrationer 
Illustrationerna används för att Malmö Aviation inte har så mycket bilder i sin 
bildbank. Ett billigt sätt att få liv i vissa saker.  
 
Bildspråket 
Tanken är att Malmö Aviation ska ha flygplan i sina annonser. Tanken är också att det 
ska tas fram fler bilder. Men bildspråket i annonserna var inte menade från början att 
se ut som de gör. Man hade tagit fram en annonsserie som byggde mer på 
illustrationerna. Men verkställande direktören sade nej och ville att flygplanen skulle 
vara med, och då skapade man om annonserna på en vecka. Malmö Aviation vill vara 
gula men det blåa dyker upp mer och mer i annonserna på grund av att bilderna på 
flygplanen är tagna mot blå himmel. Nu arbetas det på ett sätt att framhäva det gula.  
 
Det svåraste som, Fischbeck anser, med att arbeta med flygbolagets designprogram är 
att den är ganska otydlig. Designprogrammet är lite för öppet fast samtidigt tycker hon 
att det är det som gör det kul också. Basen är satt men sen är allt annat öppet. Just nu 
arbetas det på att försöka knyta ihop säcken. Det svåraste är att ta sig vidare från var 
designprogrammet befinner sig nu.  
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3.3.12 Positionering 
Malmö Aviation jagar inte några nya kunder för tillfället utan designprogrammet riktar 
sig till att hålla kvar och vårda befintliga kunder. Inga specialkampanjer är på gång för 
att fånga andra marknadssegment eller framtidens resenärer. 
 
Med jämna mellanrum brukar marknadsavdelningen försöka påminna organisationen 
genom att till exempel skicka ut en minimanual. Det kan vara påminnelser i stil med 
”ni vet väl hur vi använder den gula färgen.” Det är några år sedan man skickade ut 
någon manual till personalen. Folk hinner komma och gå så det finns säkert flera som 
inte känner till tankarna bakom designprogrammet, säger Fischbeck. Men just nu är 
det inte aktuellt att göra påminnelser eftersom man befinner sig i en fas där man 
försöker att komma till rätta med var man står.  
 
Inför framtiden hoppas Fischbeck att man nu har hittat grunden och de sedan ska ta 
ett steg vidare. Bildbanken ska utökas. Flygplan ska finnas i annonserna men att det 
gula får svepa in på något sätt. Fischbeck hoppas också att man kan komma fram till 
ett beslut om hur man ska använda illustrationerna. Om de ska behållas eller om de 
ska bort. De kan vara bra i vissa lägen men i andra kan de vara svårjobbade och 
störande. Fischbeck hoppas också att man kan bli mer konsekventa.  
 
Fischbeck menar också att det är svårt att förändra den grafiska profilen i ett företag 
som har funnits länge och som hela tiden utvecklas. Hon sger att om man hade fått 
vara med från början så hade det säkert sett ut på ett annat sätt. Lite mer enligt 
skolboken.  

3.3.13 Övrigt 
På frågan om det är en risk att de reklammålade flygplanen tär på varumärkeskapitalet. 
Att det kan försvaga varumärket om man är inkonsekvent med utseendet på 
flygplanen svarar Fischbeck  att det tror hon att det är en risk och att det kan försvaga 
varumärket. Men att det är en enorm inkomstkälla. Hon skulle inte vilja se att alla 
flygplanen var målade med reklam. Men samtidigt tror hon att det finns många på 
företaget som skulle uppskatta om så skedde eftersom det skulle generera stora 
inkomster. Men personligen skulle hon inte vilja se det.  

3.3.14 Intervju 3 
Nedan följer resultatet av intervjun med Sofie Bredahl. Intervjufrågorna återfinns i 
Bilaga 3. Bilderna som använts finns i bilaga 6. 
 
Bilderna: 
  
Bild 1: Bredahl associerar till flygbolagets lounger samt det grafiska element 

med prickarna på. Färgen är inte närvarande så mycket där Bredahl 
arbetar. Bredahl tänker också på värme och sol.  
 

Bild 2: Bredahl associerar inte denna färg lika mycket med flygbolaget.  
 

Bild 3: Inga kommentarer på denna bild. 
 

Bild 4: Bredahl associerar till flygbolagets flygplan. Bredahl anser att det blåa 
flygplanet är finare än flygbolagets övriga flygplan. Hon menar att de 
flygplanen som har mycket vitt på sig snabbt ser smutsiga ut.  
 

Bild 5: Associerar till himmel samt flygbolagets blåmålade flygplan.  
 

Bild 6: Mjuk och att det blir en punkt.  
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Bild 7: Associerar till det grafiska elementet med prickar.  

 
Bild 8: Bredahl tycker att denna ser rundare ut än bild 6.  

 
Bild 9: Här kommenterar Bredahl att hon tycker att Malmö Aviation är dåliga 

på att visa sina prickar i trycksaker och i reklam.  
 

Bild 10: Associerar till Malmö stad och historia. Hon anser att den ser hemsk ut 
och att ögonen är arga. Den ger en aggressiv känsla.  
 

Bild 11: Bredahl känner inte igen denna bild. 
 

Bild 12: Bredahl tycker att man kan undra ifall det står någonting. Om 
prickarna ska bilda något tecken eller någon bokstav. Bredahl 
reflekterar över att det blir djup i elementet. 
 

Bild 13: Härleder till flygbolag på grund av att ordet Aviation finns med. Hon 
tycker att det är svårt att associera till någonting som man ser varje dag 
och som blir så inpräntat.  
 

Bild 14: Bredahl kommenterar att hon tycker att de gula bonuskort som bolaget 
använder är fula. Hon tycker att korten är oproffsiga och att de borde 
se mer betydelsefulla ut. Korten borde vara mer glamorösa. Hon 
tycker att illustrationerna och färgerna är tydliga. Att det blir en mjuk 
form och tydligt. Lite varmt och mjukt med den gula färgen i 
illustrationerna.  
 

Bild 15: Bredahl anser att flygplanen är stilrena och om de är nytvättade så är 
de fina. Den gula färgen på stjärten gör att man kan känna igen Malmö 
Aviations flygplan på långt håll säger hon. Hon anser att det vita i 
flygplanet förstärker den gula färgen.  

  
Bredahl har mycket positiva associationer till Malmö Aviation. Hon beskriver det som 
en familjär känsla. Hon säger att hon varje dag arbetar med några av sina bästa vänner. 
Det är ett bra kamratgäng. Hon har inte samma känslor mot hela företaget utan 
snarare mot den avdelningen där hon arbetar. Hon tycker det är synd att personalen är 
så utspridd och anser att man blir lite isolerad på sin avdelning. Men hon tror att alla 
avdelningar har en stark känsla för sitt företag. Hon anser att hon blir påverkad av sina 
arbetskamrater och att den bidragande anledningen för kamratskapen och den goda 
stämningen kommer från att hon har arbetat tillsammans med många av sina kollegor 
under många år. Alla arbetar mot samma mål och är väl insatta i sina arbetsuppgifter.  
 
Bredahl hävdar att hon känner till vad Malmö Aviation står för som varumärke. De tre 
viktigaste sakerna är säkerhet, punktlighet och service. Men hon vet inte ifall det är 
detta som man vill förmedla utåt. Men Bredahl menar att det är dessa fokusområden 
som finns internt. Hon hävdar att denna informationen kommer från ledningen som 
säger att det är mot dessa fokusområden som företaget har valt att jobba. Bredahl 
menar att så länge hon har arbetat på Malmö Aviation har det alltid varit på detta vis 
man har arbetat. Säkerheten går före allt. Hon menar att dessa tre områden är viktiga 
för personal som arbetar på frontline men att det kanske inte är av samma vikt för 
personal som arbetar på avdelningar längre bort från flygplanen. Samtidigt infliker hon 
att hon tycker att Malmö Aviation är väldigt dåliga på att synas utåt. Malmö Aviation 
syns inte så mycket i reklam på TV eller på internet. Hon tycker att flygbolaget har ett 
långt namn och en av anledningarna till att de syns dåligt är för att det inte är kopplat 
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till bokningssajter på internet. Hon understryker att hon tycker att flygbolaget är dåligt 
på att visa upp sig.  
 
Bredahl tror att det är viktigt att förmedla i organisationen vad varumärket står för. 
Hon refererar ännu en gång till säkerhet, punktlighet och service och menar att det är 
samma sak med Malmö Aviation som i alla andra företag att det finns en viss brist på 
kommunikation och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Hon tycker att alla 
anställda som inte arbetar ute på en flygplats då och då borde vara med ute på 
flygstationerna. Det är där som flygbolagets huvudverksamhet bedrivs.  Hon tror att 
all personal i flygbolaget känner till företagets tankar bakom dess varumärke. Det har 
skickats ut mail så det förutsätter hon att alla känner till. Bredahl säger att man inte 
pratar så mycket om företagets kärnvärden och varumärket i sig med kollegorna. Men 
hon säger att det ”pratas” om det i mailform. Hon menar att det kommer uppdaterade 
säkerhetsföreskrifter och punktlighetsrapporter men den punkt som det pratas minst 
om är servicen. Den har man fokuserat mycket på servicen tidigare menar hon då ett 
”vi bryr oss” tema kommunicerades ut till passagerarna. Men hon tror att man släppt 
det temat för att gå tillbaka mot punktligheten eftersom den varit dålig den sista tiden. 
Hon menar att punktligheten är viktig eftersom det är det som passagerarna märker 
mest. Om flygplanen går på tid. På frågan om hon känner till vilka uttalade kärnvärden 
Malmö Aviation har återknyter hon till fokusområdena men säger att hon inte 
kommer på något annat än ”vi bryr oss” temat. När jag talar om de fyra P:na känner 
hon igen dem men menar att det var längesedan hon hörde tals om dem. Hon menar 
att dessa fyra P stämmer bra överens med verkligheten på flygplatsen. Passionen 
menar hon är en företagslojalitet gentemot det egna bolaget som alla anställda besitter. 
Punktligheten tycker hon är en viktig sak. Prisvärde tycker hon att de har börjat uppnå 
den senaste tiden. Personlighet tycker hon att de har. Hon menar att det är många 
kunder som reser varje dag som de anställda kan namnen på och hälsar på. Det 
understryker det personliga. Samtidigt tycker hon att ju mer företaget har vuxit, desto 
mer opersonligt har det blivit. Hon gör en koppling mellan personlighet och service 
och säger att de två hänger ihop. Hon menar också att de här tankarna som hon har 
om kärnvärdena delas säkert av andra anställda. Hon tror att de regelbundna kunderna 
känner av dessa fyra P mest av alla. Men engångsresenärer kan ha svårare att uppfatta 
det. Payoffen ”vi bryr oss” har kommit ut till personalen på mail bland alla andra 
tusentals mail som kommer varje vecka. Och personalen har fått bära på knappar där 
det stod ”vi bryr oss”. Bredahl tyckte att responsen på knapparna blev negativ då 
kunderna undrade om de inte hade brytt sig innan de började bära knapparna. Bredahl 
tror inte att man visar att man bryr sig genom att ha en knapp på sig.  
 
Bredahl menar att de tre fokuspunkterna säkerhet, service och punktlighet dyker upp 
på agendan lite då och då men att hon trodde att de fyra P:na inte fanns kvar och att 
det var någonting i periferin som var förlegat. Bredahl tycker inte att det behöver ältas 
om och om igen. Det arbetas med detta som utgångspunkt varje dag men ibland är det 
bra att bli påmind.  Ibland är det lätt att glömma att punktligheten går före servicen 
säger hon. Det vill säga att det är viktigare att man avgår på tid än att fylla på med tio 
extra matlådor.  
 
Bredahl säger sig uppleva ett visst slöseri med trycksakerna. Ibland kommer det till 
exempel 7000 exemplar av en trycksak som de redan vet från början att den inte 
kommer gå åt. Eller att det kommer en tidtabell som det står fel i. Men det material 
som kommer ut tycker Bredahl har blivit mer enhetligt rent grafiskt. Ännu en gång 
understryker hon att hon tycker att Malmö Aviation syns för dåligt utåt. Bredahls 
lösning på att synas mer och bättre är att använda fler färger. För mycket i materialet 
är vitt och det blir lätt att det försvinner i allt brus. Bredahl jämför med ett tidigare 
företag hon arbetat på där hon tyckte att man annonserade mer och bättre. Att 
färgerna var klara och syntes mycket. Hon tycker också att Malmö Aviations 
trycksaker inte känns personliga. Hon tycker att det borde vara mer personer och 
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ansikten i det grafiska materialet. Bredahl säger att Malmö Aviation har blivit bättre 
och att det faktiskt förekommer någon bild på en tjej men att det personliga inte 
riktigt kommer fram.  
 
Bredahl säger att kunderna inte ställer frågor om Malmö Aviations prioriterade 
varumärke. Bredahl tar upp den gula färgen och säger att den gula färgen på 
biljettkassorna blir förvirrande för kunderna eftersom Malmö Aviations biljettkassa på 
Sturup ligger där Forex låg innan. Det är fortfarande flera som kommer varje vecka till 
Malmö Aviations biljettkassa och vill växla pengar. På frågan om Bredahl tycker att 
det grafiska material som finns runt henne på hennes arbetsplats, skyltar, trycksaker 
tidtabeller och även uniformer stämmer överens med hur hon uppfattar företaget 
tycker hon att det stämmer ganska bra. Men hon önskar att det fanns mer utrymme att 
profilera sig ännu mer. Hon tycker till exempel att det hade varit bra att göra 
incheckningsdiskarna gula. Men flygplatsen och luftfartsverket har bestämmelser på 
att alla incheckningsdiskar ska se identiska ut. Innan vi avslutar intervjun understryker 
Bredahl ännu en gång att hon tycker att Malmö Aviation har gjort ett bra arbete med 
att bli enhetligt i sina trycksaker. Tidigare var det mer spretigt.  

3.3.15 Intervju 4 
Nedan följer resultatet av intervjun med Malin Olofsson. Intervjufrågorna återfinns i 
Bilaga 3 Bilderna som använts finns i bilaga 6 
 
Bilderna: 
 
Bild 1: Olofsson anser att färgen är varm och lugn. Samt att den påminner om 

Forex. Hon tror att Malmö Aviation använder sig av denna färg för att 
sticka ut och för att det ska kännas välkomnande och familjärt.  
 

Bild 2: Hon hänvisar till en annan röd färg som tidigare använts i den grafiska 
profilen. Hon anser att den tidigare färgen harmoniserade bättre med 
den gula. Hon tycker att denna röda är en fin färg samt att det är bra 
att man bara använder den i detaljer.  
 

Bild 3: Upplever ingen skillnad mellan denna färg och den i bild 1. 
 

Bild 4: Olofsson väljer att inte kommentera denna bild. 
 

Bild 5: Denna bild associerar Olofsson med frihet och himmel. Hon tycker 
om blått. 
 

Bild 6: Här associerar Olofsson till evighet och mjukhet. 
 

Bild 7: Rörelse och kontrast. Och djup. 
 

Bild 8: Anser att det känns mysigare i denna färgen. 
 

Bild 9: Det ser trevligare ut med den rätta färgen på och djupkänslan minskar.  
 

Bild 10: Associerar till Malmö stad. Anser att den ser lite skräckinjagande ut 
men visar även stolthet.  
 

Bild 11: Hon berättar att hon har fått omtalat för sig vad bilden föreställer men 
anser att som anställd på ett flygbolag så gör man kopplingen till en 
flygplanssilhuett automatiskt. Hon är inte lika säker på att en kund 
hade gjort kopplingen. Hon menar att som anställd tittar man mer 
noggrant och att kunderna mer ser det som en snygg detalj. 
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Bild 12: Här associerar hon till dataspel. Härleder till Tetris. Hon anser också 

att den ger en känsla av streckkod.  
 

Bild 13: Här tror hon att folk tänker på flygbolag med tanke på att ordet 
aviation finns närvarande. Hon säger att det ger en lokal känsla på 
grund av att Malmö finns med. Inte internationellt.  
 

Bild 14: Hon säger att hon aldrig har sett någon av dessa gula illustrationer 
tidigare men att hon tycker att de verkar otydliga. Hon tror att det 
används för att göra trycksaker mer levande. 
 

Bild 15: Hon tycker om bolagets flygmaskiner. De är inte så spetsiga och de är 
”bulliga och gulliga”. När det gäller designen på flygmaskinerna säger 
hon att hon tyckte om den gamla gripen bättre. Hon säger att man 
kunde se dem på långt håll på grund av den röda färgen. Hon tycker 
att den aktuella målningen ser ombonad och varmare ut.  

 
Olofsson beskriver stämningen på Malmö Aviation som familjär och att det är mycket 
snabba beslut och snabba förändringar. När hon började på flygbolaget 1997 så var 
det ett familjeägt bolag och hon tror att det är nog mycket därför den familjära känslan 
lever kvar. Snabba beslut och snabba förändringar tror hon inte är något som är unikt 
med Malmö Aviation utan att det är någonting som förekommer på alla flygbolag 
eftersom branschen ser ut som den gör. Kollegorna är viktiga och det är från dem hon 
blir påverkad av hur hon uppfattar företaget. Hon menar också att hennes tankar om 
företaget baseras på hur man tar hand om sin personal.  
 
Olofsson tror att man valt den gula färgen för att sticka ut men samtidigt ha en färg 
som är varm. Sen tror hon att en del av det som Malmö Aviation vill kommunicera ut 
är ”bolaget som gör det lilla extra” och ”Bromma ligger bättre till”. Men hon 
understryker hela tiden att hon tror att man vill kommunicera ut en familjekänsla. Hon 
tar också upp punktlighet som en viktig sak. Att det ska finnas en bra tidtabell som är 
anpassad efter kunderna. Säkerhet är också viktigt, hon ändrar det till det viktigaste. 
När det gäller det grafiska materialet tror hon att man försöker tänka smart med var 
man visar upp sig och vad som står. Hon tycker att Malmö Aviation har varit ganska 
smarta och kreativa med var de annonserar genom åren. På frågan om hur företaget 
informerar sina anställda om varumärket så svarar hon att när man bytte grafisk profil 
så var man väldigt duktiga på att informera vad det var som gällde och man var 
snabba med att få bort allt material som var gammalt. Sen menar hon också att det 
beror också mycket på vem man har som chef. Vilken information som når ut till 
vilken avdelning. Hon berättar om ett månadsbrev från marknadsavdelningen som går 
ut till alla. Hon menar att det beror mycket på hur flitig man själv är på att gå in och 
läsa. Hon talar också om en anslagstavla som finns på alla stationer där man 
informerar om vilka reklamkampanjer som gäller just nu, erbjudanden ombord, om 
man finns på någon mässa etcetera. Den information som går ut till anslagstavlor är en 
färdig produkt och tankarna bakom det som tagits fram förklaras inte för personalen. 
Hon berättar också om ett system som finns på stationen där man kan gå in och göra 
egna skyltar men att man är väldigt begränsad och inte har så mycket kreativ frihet. 
Vill dom ha något mer avancerat får de gå genom marknadsavdelningen. Olofsson 
berättar att när hon pratar med marknadsavdelningen om att ta fram till exempel en 
skylt kan hon få information om tankarna bakom det grafiska materialet. 
Ledningsgruppen är också ute en gång i månaden och håller informationsmöten och 
ibland kan de fylla ut mötena med lite kort information om det grafiska materialet 
säger hon.  
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Olofsson tror att det är viktigt att kommunicera ut kärnvärdena i organisationen. Hon 
säger att fokusområdena punktlighet, säkerhet och service ska alla vara informerade 
om. Varje avdelning ska se till att personalen har det med sig. Men hon tror inte att 
det är viktigt att förklara varför till exempel en annonskampanj ser ut som den gör. 
Hon menar att all personal känner till kärnvärdena. Alla formas i samma anda säger 
hon. Hon säger att det krävs en viss typ av människor inom serviceyrken. Hon 
berättar att om man kommer som ny till Malmö Aviation så förstår man ganska 
snabbt vad som gäller och vad som är viktigare än annat. Kan man inte anpassa sig till 
det så får man sluta säger hon. Massan av anställda är ganska lika. Hon säger att det 
förekommer att man pratar om det grafiska materialet med sina kollegor. Och hon 
säger också att själva varumärket Malmö Aviation är någonting som hon ofta pratar 
med sina kollegor om. Vilka fokusområden som är viktiga och hur de ska bete sig. På 
luncher och möten pratar de ofta om olika situationer som uppstått  arbetet och hur 
de gjort och vad de kunde gjort annorlunda för att framställa Malmö Aviation på ett 
önskvärt sätt. På frågan om hon känner till vilka uttalade kärnvärden som Malmö 
Aviation har formulerat så nämner hon säkerhet, punktlighet och service. När jag 
nämner de fyra P:na tycker hon att det är ju ungefär det som ingår i det som vi pratat 
om tidigare i intervjun. Säkerhet, punktlighet och service. Hon tycker att de fyra P:na 
stämmer med hur hon uppfattar Malmö Aviation. Det familjära och att det finns 
frekvent återkommande resenärer understryker det personliga. Passionen finns för att 
man vill att flygplanen ska gå på tid och att passagerarna ska komma med. Hon tycker 
också att man uppnått prisvärde tack vare att lågprisbolagen ökat konkurrensen och 
dragit ner priserna. Punktligheten tycker hon är dålig i dagsläget. Det har varit lite 
dåligt väder och problem som dragit ner punktigheten förklarar hon. Hon tror att 
kollegorna hade hållit med henne i hennes resonemang om de fyra P:na. Hon tror att 
kunderna också håller med om att det stämmer överens. Hon säger att på 
kundundersökningar kan det ibland dyka upp saker som personalen inte tycker 
fungerar men som kunderna inte uppfattar som problem. Punktligheten är svår att 
uttala sig om säger hon men det andra tror hon att kunderna håller med om. 
Passionen säger hon kommer för att det inte är så höga löner och inte speciellt bra 
arbetstider så det måste finnas en passion som drar. Hon tror att den höga 
kabinfaktorn visar på att kunderna upplever ett prisvärde. Hon kommer inte ihåg på 
rak arm vilken payoff flygbolaget har men efter att jag påmint henne så säger hon 
”jamen det är väl klart.” Hon menar att hon kände till den. Hon tycker att ”vi bryr 
oss” stämmer väldigt bra med hur de arbetar på att bli uppfattade av kunderna. Hon 
säger att genom bra service ska kunderna känna att de bryr sig om dem och hon 
hoppas verkligen att de gör det.  
 
Hon tycker att de anställda blir lagom informerade om vad varumärket står för. 
Grunden får man inpräntat och om man sen vill gå in och titta på vad en plansch på 
en reklampelare i Göteborg betyder så kan man gå in och titta på mailen.  
 
Olofsson tycker att det grafiska materialet har blivit bättre. Att det har blivit fräschare 
och modernare. Hon uttrycker en önskan om att synas mer och bättre på flygplatsen 
men att bestämmelser på flygplatsen begränsar profileringsmöjligheterna.  
 
Olofsson diskuterar också stripingen på flygplanen. Hon tycker det är bra att måla 
flygplanen med reklam. Fast hon hävdar bestämt att stjärten inte ska målas. Den ska 
synas att det är Malmö Aviation. Hon berättar att de har haft tidigare 
reklamkampanjer liknande den för Dagens Industri och svensk fotboll som finns just 
nu. Då har man haft reklam för filmen Anastasia med tecknade figurer på. Och så 
säger hon att de också har haft reklam för Europolitan målade på flygplanen. Men här 
säger hon att det inte såg bra ut för att flygplanet var målat svart i nosen och det såg ut 
som om det hade krockat.  
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3.3.16 Intervju 5 
Nedan följer resultatet av intervjun med reklambyrån Trigger Momentum. 
Intervufrågorna återfinns i Bilaga 4 
 
Trigger har haft Malmö Aviation som kund sedan maj 2006. Trigger hjälper Malmö 
Aviation med många projekt varje vecka. Allt från strategiska analyser till att ta fram 
bagagetaggar. Antalet personer som arbetar med Malmö Aviation varierar mellan 2 till 
6 personer beroende på uppdraget. Oftast är de 3 personer. Allt jobb görs i dagsläget 
internt på byrån. Det tas inte in folk utifrån.  
 
Samarbetet med Malmö Aviation fungerar väldigt bra. De säger att kunden (Malmö 
Aviation) är öppen för kreativa förslag. De visar ett stort förtroende för byrån. Det 
ges mycket utrymme åt kreatörer och projektledare att spåna fritt. Det som kan 
uppfattas som negativt är att Malmö Aviations ledning ofta kan komma in sent i 
processen och begränsa byråns idéer. Malmö Aviation är ofta mycket nöjda med 
byråns lösningar . Byrån uppfattar det också som positivt att alla projekt går genom en 
och samma person på Malmö Aviation. Det finns en bra personlig kontakt mellan 
projektledare på byrån och marknadsavdelningen på Malmö Aviation. En negativ sak 
är att det ofta går väldigt fort från beställning till att materialet ska vara kart.  
 
Trigger tog fram en ny kommunikationsplan åt Malmö Aviation när samarbetet 
inleddes. I denna planen bestämdes det att Malmö Aviation alltid ska kommunicera 
utifrån dess fyra ”P”. Personligt, Passionerat, Prisvärt och Punktligt. Det nya var 
Passionen där Malmö Aviation med den nya payoffen ”vi bryr oss” vill säga att de är 
flygbolaget som ger lite extra varje dag. De brinner för att se till att du som resenär är 
så nöjd som möjligt. Det togs också fram en ny grafisk profil som lyfter fram den gula 
färgen i alla kommunikation. Den tillförde också illustrationer som kompletterar 
bilderna i till exempel en annons. Payoffen är skriven i ett typsnitt som gör att den ser 
handskriven ut.  
 
Den primära målgruppen är affärsresenärer men ofta riktar sig Malmö Aviation också 
till vanliga privatpersoner som reser inrikes. Tankarna med det nya designprogrammet 
är både att behålla befintliga kunder och att attrahera nya.  
 
Kärnvärdena förmedlas genom det grafiska materialet genom att allting ska andas 
Malmö Aviations fyra P. Copyn är personlig och det används mjuka mjuka element i 
en bild: Handskriven payoff, handtecknade illustrationer, runda symboler. Nya bilder 
ska tas som ska förmedla de fyra P:na. Stor bildyta och mindre textyta ska förstärka de 
mjuka värdena. På senare tid har de flesta av annonserna bara haft ny copy med 
samma flygplansbild. Det är enligt Trigger trist men det ger igenkänning. Man 
försöker se till att bilden och copyn i möjligaste mån inte säger samma sak.  
 
Trigger har inte ändrat något på färgerna i den nya grafiska profilen. Gripen har inte 
heller ändrats. Den ger bra igenkänning enligt Forslund. Det grafiska elementet med 
prickarna har inte heller ändrats. Det ger en tydlig avsändare då det alltid ligger överst 
till vänster i alla annonser/trycksaker. Flygplanssilhuetten tycker Trigger är ett smart 
sätt att lägga payoff och logo under bilden. Typsnittet i logotypen är fortfarande 
detsamma. Logotypen är lätt att arbeta med enligt Trigger. De gula illustrationerna 
fungerar inte särskilt bra för sig men uppblandat med fotografier ger det en 
personligare och mjukare touch. Copyn är oftast fyndig, kort, ödmjuk och personlig. 
Trigger berättar att Malmö Aviation har hittills valt att använda sina flygplan i 90% av 
annonserna. Alltså har det varit copy och payoff som adderat ”Vi bryr oss” –känslan. 
Flygplan är rätt så hårda i sig.  
 
Trigger tycker att det är roligt och omväxlande att ha ett flygbolag som kund. Det blir 
många annorlunda produktioner så som bagagevagnar, flygvärdinnornas speakertexter 
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med mera. Trigger anser att Malmö Aviation är medvetna reklamköpare som är stolta 
och nöjda med sina olika avsändare och kännetecken. För Malmö Aviation är 
designprogrammet en ledningsfråga och den är mycket viktig för dem enligt Trigger.  
 
Det svåraste med arbetet med Malmö Aviation har enligt Trigger varit att 
marknadsavdelningen och ledningen har haft delade meningar om designprogrammet. 
En styrka som Malmö Aviation har mot sina konkurrenter är att de har många 
inarbetade kännetecken.  

3.4 Kundundersökningen 
Jag kommer här presentera resultatet av kundundersökningen. Först kommer en serie 
diagram visas med resultaten av varje enskild bild som visades för respondenterna. I 
diagrammen förtydligas hur respondenterna kopplat bilderna mot de olika 
kärnvärdena. Vilka bilder som visades syns till höger om diagrammet. Se bilaga 7 för 
tydligare och större bilder. Jag kommer efter varje bild att lyfta fram exempel på svar 
från intervjuerna. Detta både för att visa en mer nyanserad bild av svaren samt för att 
förklara mina tolkningar av svaren.  
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3.4.1 Bild 1 – Gul färg 
 

 

 

Figur 3:1. Gul färg 
 
På denna första bild kan vi se att 22 av respondenterna på något vis förknippade den 
gul/orange färgen till kärnvärdet personligt. Den näst högsta stapeln är på övrigt 
neutralt. Det vill säga att respondenterna som hamnade i den stapeln förknippade den 
gula färgen till någonting som inte passade in på Malmö Aviations kärnvärden och det 
var varken positivt eller negativt laddat. Men på denna första bild träffade många 
kärnvärdet personligt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Denna färgen känns inte naturlig. 
Konstgjord på något sätt. Höst och 
förfall, kanske äggula?” 

Konstgjort, inte naturligt, höst och förfall 
ger negativa vibbar. Denna respondenten 
har jag placerat under kategorin övrigt 
negativt.  
 

”Det här var en fin färg. Solgul. Jag 
tänker på guld. Känns nästan lite 
exklusivt.” 
 

Positiva värden men svårt att härleda till 
några av kärnvärdena. Denna respondent 
har blivit placerad under övrigt positivt.  
 

”En varm och mysig färg. Man blir glad 
och tänker på sommar!” 
 

Här är helt klart delar som man kan 
koppla mot det personliga. Att bli glad 
och att få myskänslor känns som 
någonting som faller in under det 
personliga. Denna respondenten har 
placerats under personligtkategorin.  
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3.4.2 Bild 2 – Vit färg 
 

 

 

Figur 3:2. Vit färg 
 
Bild nummer 2 som är den vita färgen som Malmö Aviation har med visar att bara en 
av respondenterna härledde den vita färgen till något av kärnvärdena. Alla övriga 
hamnade någonstans på övrigt kategorierna.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Detta är vinter, is och snö för mig.” Detta svaret hamnade under övrigt 

neutralt.  
 

”Detta är rent och stelt. Stilrent, snyggt 
och estetiskt tilltalande och tråkigt på 
samma gång.” 
 

Inget i svaret går att härleda direkt till 
några av kärnvärdena. Det finns både 
positiva och negativa saker sagda här. 
Denna respondent fick en träff i övrigt 
neutralt eftersom det som han säger tar 
ut varandra.  
 

”Rent och fräscht.” 
 

Positiva associationer och en träff i övrigt 
positivt.  
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3.4.3 Bild 3 – Röd färg 
 

 

 

Figur 3:3. Röd färg 
 
Bild nummer 3 som är den rödaktiga färgen fick fler träffar på kärnvärdena än vad den 
vita fick. 10 av respondenterna förknippade färgen med personligt och 9 av 
respondenterna förknippade färgen med kärnvärdet passionerat. Övriga hamnade i 
kategorin övrigt under neutralt och under övrigt negativt. En respondent hamnade på 
övrigt positivt.  
 
Exempel: Tolkning: 
Lite rödvinsaktig. Påminner om Telia. En 
bra röd färg. 

Positiva associationer. Rödvinet har jag 
tolkat in under personligt kategorin. 
Eftersom man ofta tolkar rödvin som 
någonting romantiskt och intimt har 
detta svar fått en träff i kategorin 
passionerat också.  
 

”Denna färgen känns varm och 
kärleksfull.” 
 

En träff i passionerat kategorin. 

”Våldsam, blod. Röda korset. Socialism.” En placering i övrigt negativt. 
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3.4.4 Bild 4 – Grå färg 
 

 

 

Figur 3:4. Grå färg 
 
Bild nummer 4 som är den gråa färgen som Malmö Aviation använder sig av fick inga 
träffar på något av de fyra kärnvärdena. En klar majoritet av respondenterna ansåg att 
färgen förknippades med någonting negativt. Ingen ansåg att färgen var positiv. 
 
Exempel: Tolkning: 
”Denna färgen är sval kall och klinisk. 
Inte alls trevlig eller positiv. ” 

Negativa tolkningar som ej går att härleda 
till något kärnvärde. Denna respondent 
fick en träff i övrigt negativt.  
 

”Komplementfärg kanske. Intetsägande 
för mig men kanske lyfter andra färger.” 

Intetsägande kan tolkas både som 
negativt och neutralt. Men eftersom 
respondenten har lagt in det i en positiv 
mening med en tanke om att den lyfter 
andra färger fick detta svaret hamna 
under övrigt neutralt kategorin.  
 

”Tristess, betong och snöslask” Negativa värden i detta svaret gjorde att 
det blev placerat i övrigt negativt.  
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3.4.5 Bild 5 – Blå färg 
 

 

 

Figur 3:5. Blå färg 
 
Bild nummer 5 som är den blåa färg som återfinns i himmelen i Malmö Aviations 
annonser fick fem träffar i personligtkategorin. En klar majoritet hamnade i den övrigt 
neutrala kategorin och 10 av respondenterna ansåg att färgen förknippades med 
någonting positivt. En respondent ansåg att färgen kunde förknippas med någonting 
negativt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Svalt, sommar, svala vindar.” Denna sorterade jag in under övrigt 

neutralt. 
 

”Det känns trevligt. Lugnt och fridfullt” Positiva associationer. Trevligt är ett 
personligt värde och därför hamnade 
denna inom personligt kategorin.  
 

”Det känns som SAS.” Det är kanske mindre bra för Malmö 
Aviation att bli associerade med sina 
konkurrenter. Men eftersom påståendet 
varken var laddat med något positivt eller 
negativt hamnade denna under kategorin 
övrigt neutralt.  
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3.4.6 Bild 6 – Prickar 
 

 

 

Figur 3:6. Prickar 
 
Bild nummer 6 som är Malmö Aviations grafiska element med prickar kopplade 11 av 
respondenterna samman bilden med något personligt. Två förknippade bilden med 
punktlighet och 2 respondenter hamnade under övrigt positivt och 2 under övrigt 
negativt. En majoritet på 14 respondenter hamnade under kategorin övrigt neutralt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Rolig och uppfinningsrik. Det känns 
som om det rör på sig. Rörelse. Varm 
och mjuk.” 

Här får vi in värme och mjukhet och 
dessa svaren hamnar under personligt 
kategorin.  
 

”Det känns som en logotyp. Det är något 
digitalt över den, kanske en lcd-display.” 

Intressant information men inga 
kärnvärden träffades och den blir 
sorterad under övrigt neutralt.  
 

”Jag tänker på Malmö Aviation. Kanske 
bläckpunkter från en skrivare.”  

En respondent som kunde härleda 
prickarna till Malmö Aviation. Men 
eftersom bläckpunkter från en skrivare 
inte kan kopplas till något av kärnvärdena 
hamnade svaret under övrigt neutralt.  
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3.4.7 Bild 7 – Gripen 
 

 

 

Figur 3:7. Gripen 
 
Bild nummer 7 är griphuvudet som återfinns i Malmö Aviations logotyp. En 
respondent gjorde kopplingen till kärnvärdet personligt. Övriga hamnade under övrigt 
kategorin. Men en majoritet på neutralt och en minoritet på positivt. 10 av 
respondenterna förknippade griphuvudet med någonting negativt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Jag tänker genast på något militärt. Den 
ser elak ut. Är det SAAB?” 

Negativa associationer och en association 
till ett annat företag. Denna har sorterats 
under kategorin övrigt negativt.  
 

Oj, den ser fientlig ut, argsint. Tänker på 
sigill eller på stadsvapen.  

Återigen negativa associationer utan 
koppling till något kärnvärde. Denna 
sorteras under övrigt negativt.  
 

”Jag tänker på Malmö och Skåne. Det är 
för mycket detaljer i den.” 

Tankarna hos respondenten associeras 
rätt geografiskt. Men återigen inget som 
träffar kärnvärdena. Denna hamnade 
under kategorin Övrigt Neutralt.  
 

”Jag får tankar direkt till armén, Svea 
Rikes Lag och den ger en auktoritär 
känsla. Inte så inbjudande till gemenskap 
och samhörighet direkt.” 

En träff på motsatt sida av personligt. 
Denna sorterades under kategorin övrigt 
negativt.  
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3.4.8 Bild 8 – Typsnitt 
 

 

 

Figur 3:8. Typsnitt 
 
Bild 8 är Malmö Aviations typsnitt i logotypen. Här har jag frågat respondenterna vad 
de anser om typsnittet. 18 stycken och en klar majoritet tyckte att typsnittet var 
personligt. 8 att det var övrigt positivt och 5 att det var övrigt neutralt. Endast 3 
respondenter ansåg att typsnittet förknippades med någonting negativt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Typsnittet är mjukt och trevligt och ger 
en fartkänsla.” 

Mjukt och trevligt. Här trillar svaret 
direkt in under personligtkategorin.  
 

”Rakt och snyggt. Känns ungdomligt. 
Skulle kunna användas i 
sportsammanhang.” 

Positiva associationer. Men ingen träff på 
kärnvärdena. Denna sorterades under 
övrigt positivt.  
 

”Vänligt, trevligt och välkomnande.” Vänligt, trevligt och välkomnande. Tre 
värden som kan härledas till personligt. 
Denna sorterades under 
personligtkategorin. 
 

”Det är mjukt och vänligt. Jag känner 
igen det… har inte Telia det typsnittet?” 

Mjukt och vänligt passar in under 
personligt. Igenkänning till ett annat 
företag är inte så bra. Denna sorterades 
in under två kategorier. Personligt och 
övrigt negativt.  
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3.4.9 Bild 9 – Flygplansilhuett 
 

 

 

Figur 3:9. Flygplansilhuett 
 
Bild 9 är Malmö Aviations flygplanssilhuett som används som avdelare. 3 
respondenter gjorde kopplingen mot kärnvärdet personligt. 3 gjorde en koppling till 
övrigt positivt men 24 av respondenterna hamnade inom kategorin övrigt neutralt. 
Respondenterna hade svårt att förstå vad vilden föreställde.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Är det något från en webbsida?” Inget i detta svaret som går att härleda till 

något av kärnvärdena. Varken positivt 
eller negativt. Svaret sorterades under 
övrigt neutralt.  
 

”Mjukt och uppåtsträvande.” Mjukt gör att detta svar får en träff under 
personligtkategorin.  
 

”En del av en bokstav kanske?” Samma som exempel ett. Sorteras under 
övrigt neutralt.  
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3.4.10 Bild 10 – Illustration 
 

 

 

Figur 3:10. Illustration 
 
Bild nummer 10 är en av de gula illustrationer som Malmö Aviation använder sig av. 
Här gjort en klar majoritet (27 stycken) associationer till någonting som kunde tolkas 
som personligt. 8 hamnade under Passionerat kategorin och endast två respondenter 
träffade inte något av kärnvärdena och hamnade under övrigt negativt.  
 
Exempel: Tolkning: 
”Fin illustration men färgen var ful och 
funkade inte. Jag får illamåendekänslor 
och den känns smutsig.” 
 

Negativa svar om färgen. Svaret 
sorterades under övrigt negativt.  

”En gullig illustration. En varm känsla av 
trygghet och förtroende.” 

Mycket positiva och personliga 
associationer i detta svaret. Svaret 
hamnade under personligtkategorin.  
 

”En trevlig illustration. Känns som 
vänskap och kärlek.” 

Här har vi både personlighet och passion. 
Detta svaret sorterades in under både 
personligt och passion.  
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3.4.11 Bild 11 – Flygplan 
 

 

 

Figur 3:11. Flygplan 
 
Bild 11 och den sista bilden som visades för respondenterna var en bild av Malmö 
Aviation flygplan AVRO RJ 100 målat i flygbolagets egna färger. Det kärnvärde som 
respondenterna träffade här är personligt. 13 stycken förknippade flygmaskinen med 
någonting som kunde tolkas som personligt. En hel del, 10 stycken, hade övriga 
synpunkter som kunde tolkas som negativa. 5 stycken hamnade under övrigt positivt 
kategorin och 3 under övrigt neutralt.   
 
Exempel: Tolkning: 
”Känns okonventionellt för ett flygbolag. 
Färgen på texten hör inte ihop med 
resten. Det passar inte ihop. Ser officiellt 
ut. Jag tänker på regeringsflygplan. Lite 
militärt, men prickarna bryter av den 
militära känslan.”  

Här har vi ett svar som går helt tvärt 
emot vad Malmö Aviation vill framstå 
som. Militärt, officiellt och regering för 
inte tankarna åt det personliga hållet. 
Denna placerades i kategorin övrigt 
negativt.  
 

”Det känns inte tillförlitligt. Det är för 
mycket symbolik med gripen. Det blir för 
figurativt och det är för mycket 
associationer med gripen.” 

Inga träffar på kärnvärdena. Att ett 
flygbolag inte känns tillförlitligt är 
negativt och även detta svaret blir 
placerat under kategorin övrigt negativt.  
 

”Det känns fräscht och väcker 
nyfikenhet.” 

Att det känns fräscht och väcker 
nyfikenhet är positivt. Men det träffar 
inte in på några av kärnvärdena. Detta 
svar placeras under kategorin övrigt 
positivt.  
 

”Det känns roligt och personligt. Ser ut 
som om det är ett trevligt bolag. Fint!” 

Roligt, personligt och trevligt. Positivt 
och träff på kärnvärdet personligt. Svaret 
hamnade i kategorin personligt.  
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Exempel: Tolkning: 
”Jag tycker inte om gripen. Den passar 
inte ihop med prickarna. Texten passar 
inte ihop med stjärten. Känns som om de 
vill framställa sig som ett större företag 
än vad det är. Texten är för liten på 
Malmö Aviation, den syns ju knappt.” 
 

Här har vi en massa invändningar på 
designen på flygplanet. Inga konkreta 
värden läggs fram. Detta svaret 
sorterades under övrigt negativt.  

”Tänker omedelbart på krigsmakt. Ser 
hotfullt ut. Inte som ett kommersiellt 
flygplan, mer statligt.” 

Här har vi återigen statligt, krigsmakt och 
hotfullt. Motsatser till personligt och 
därför hamnade detta svaret under 
kategorin övrigt negativt.  
 

”Detta funkar bra. Fint och bra med 
rörelsen i prickarna. Ser exklusivt och 
roligt ut. Ser mjukt, vänligt och personligt 
ut med de lekande formerna.  

Här har vi en massa positiva 
associationer. Mjukt, vänligt, personligt 
och fint. Träff på personligtkärnvärdet. 
Svaret sorterades i personligtkategorin.  
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4 Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion av det resultat jag fått fram där jag ställer resultaten 
mot varandra för att försöka resonera fram till slutsatser man kan dra av denna studie.  

4.1 Malmö Aviation 

4.1.1 Marknadsavdelningen 
Från marknadsavdelningens sida är både R1 och R2 överens om att det som Malmö 
Aviation försöker kommunicera ut både internt och externt är sina nya kärnvärden, 
Passion, Prisvärdhet, Punktlighet och Personlighet. När R1 och R2 pratar om att 
kommunicera ut kärnvärdena syftar de i första hand på annonseringen. Personlighet är 
det kärnvärde som får mest utrymme i annonseringen och i den grafiska profilen. 
Annonserna består av flygplan mot blå himmel. Flygplan är hårda och den blåa 
himmelsfärgen är kall och därför försöker man förmedla det personliga genom copyn i 
annonserna. En stor del av resultatdelen i denna uppsats rör positionering och 
varumärkesbyggande. Att ställa frågor om detta har varit nödvändigt för att komma åt 
tankarna bakom designprogrammet. Men syftet med denna uppsats var att titta på den 
grafiska profilen och vad den kommunicerar och inte annonseringen. Här blir det 
genast svårare. R2 säger i intervjun att kärnvärdena har kommit till långt senare än den 
grafiska profilen och det är först nu som man har börjat arbeta med att integrera 
kärnvärdena i designprogrammet. R2 menar att tankarna i designprogrammet är att 
den gula färgen ska vara de skånska rapsfälten och solen, tankarna bakom gripen är att 
ge lokal anknyting med Malmö eftersom gripen återfinns i Malmös stadsvapen. Här 
säger också R2 att det inte finns några dokumenterade tankar bakom varför logotypen 
ser ut som den gör och att mycket av det som finns kvar idag härstammar från när 
företaget ägdes av Braathens. Prickarna som Malmö Aviation använder ska vara ett 
fartelement och illustrationerna som man använder har tagits fram som en alternativ 
lösning till att man har en liten bildbank. När jag diskuterar varför designprogrammet 
ser ut som det gör med R1 och R2 nämns inte kärnvärdena. Det man nämner är 
förmodligen gamla tankar om varumärket som funnits med länge. Kärnvärdena är 
nyare och hur de återfinns i designprogrammet har man inte kommit fram till. Nu 
låter det emellertid som om Malmö Aviation inte förmedlar sina kärnvärden genom 
sitt designprogram alls. Det behöver nödvändigtvis inte vara så.  
 
Även om kärnvärdena är relativt nyframtagna så har företaget funnits med länge. 
Inom företaget har man haft dessa fokusområden som R3 och R4 nämner. Säkerhet, 
punktlighet och service. Dessa fokusområden ligger nära Malmö Aviations kärnvärden. 
Punktlighet återfinns både i fokusområdena och i kärnvärdena. Passion och 
personlighet ryms inom fokusområdet service. Prisvärde är det enda som inte riktigt 
passar in men även denna skulle kunna passa in under kategorin service. R3 och R4 
som båda har arbetat inom företaget en länge period pratar båda om en familjär känsla 
inom företaget. Denna familjära känsla har man uppenbarligen haft med i 
funderingarna när man skapat designprogrammet. Om man ser på resultatet av 
kundundersökningen så ser man att många anser att delar av Malmö Aviations grafiska 
profil är just personlig. Mer om denna undersökning nedan. Men hur kan det då vara 
så att kärnvärdet personligt lyser igenom så pass mycket i den grafiska profilen trots 
att kärnvärdet kom till efter att designprogrammet skapades? Här kan vi naturligtvis 
bara spekulera, men om vi tittar på vad R1 och R2 har sagt i intervjuerna så vet vi att 
Malmö Aviation har under en längre period varit medvetet om vikten av att arbeta 
med designprogrammet. R3 och R4 känner inte till kärnvärdena men när jag talar om 
det för dem under intervjuerna så tycker båda att de alltid har arbetat med dessa 
värden som utgångspunkt. Även om de inte funnits uttalade eller på pränt. Min teori 
är då att marknadsavdelningen har snappat upp dessa kärnvärden på ett eller annat sätt 
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(med fokus på personligt som förmodligen är en produkt av service) när man pratat 
med personal och även kunder. Fått med det i designprogrammet på ett eller annat 
sätt och sedan långt senare när man formulerat dessa kärnvärden har man insett att 
även om allt inte stämmer så träffar Malmö Aviation ändå rätt i vissa avseenden. Som 
R2 nämner i intervjuerna så anser hon att Malmö Aviation inte kan leva upp till att 
kärnvärdena syns i den grafiska profilen på ett önskvärt sätt i dagsläget men att man 
håller på att arbeta med det för att få det att fungera. Tydligen fungerar vissa delar 
bättre än andra om vi ska lita på kundundersökningen. Passion, Punktighet och 
Prisvärde är det i stort sätt inga som ser i det grafiska materialet. Detta måste Malmö 
Aviation arbeta vidare på.  
 
Om vi jämför med Melins varumärkesuppbyggande modell (Figur 1:1) så ser vi att 
Malmö Aviation har arbetat igenom alla stegen i modellen; Produktattribut, 
Märkesidentitet, Kärnvärde, Positionering, Marknadskommunikation och Intern 
Märkeslojalitet (Melin, 2006). Även om man har angripit de olika delarna i bakvänd 
ordning ibland (till exempel, märkesidentitet före kärnvärden) så har man varit 
medveten om vikten av att arbeta med sitt varumärke och sitt designprogram. Om vi 
jämför med det som Fredlund säger så har Malmö Aviation kommit långt med arbetet 
med sin grafiska profil. De har sitt namn och sin logotyp. De har skyddat sitt 
varumärke juridiskt och de har kommit långt i arbetet med att försöka skapa 
associationer med varumärket (Fredlund, 2006). Om vi tittar på Malmö Aviations som 
innehavare av sitt varumärke kan vi konstatera från det som Melin säger att Malmö 
Aviation främst använder sitt varumärke som identitetsbärare och som 
konkurrensmedel (Melin, 2006). I ett företag som växer och som är geografiskt 
utspritt som ett flygbolag naturligtvis är, är det säkert svårt att följa skolboken när man 
ska bygga upp sitt varumärkeskapital. Detta påpekar också R2 under intervjun. Och ju 
mer man arbetar med sitt varumärke, ju mer dyker upp som man borde tänkt på 
tidigare i utvecklingen av designprogrammet. Vi kan ta Malmö Aviations griphuvud 
som exempel. Många som jag pratat med (till och med den egna personalen) anser att 
gripen ser elak, skrämmande, auktoritär och ilsken ut. Förmodligen inga associationer 
som går ihop med kärnvärden som personlighet och passion. Men gripen har varit 
med så länge att ingen riktigt kan minnas varför man använder den mer än att den ger 
en lokal anknytning till Malmö. R1 nämner också att hon inte vet hur långsiktigt man 
tänkt när man skapat gripen. Marknadsavdelningen och reklambyrån väljer att ha kvar 
gripen på grund av igenkänning. Den har funnits med så pass länge att man är rädd att 
ta bort den på grund av att man har en föreställning om att gripen representerar 
Malmö Aviation. Det finns naturligtvis en fara i att ha kvar en symbol som inte 
överensstämmer med kärnvärdena och som dessutom är flitigt använd av andra 
företag, till exempel SAAB. Man har försökt att mjuka upp gripen genom att stilisera 
den och genom att använda den gula färgen. Men faktum kvarstår att den inte 
förmedlar företagets kärnvärden. Här måste då Malmö Aviation ta ställning och väga 
för och nackdelar mot varandra ifall igenkänningen väger upp det som man tappar i 
negativa associationer. Det faktum att R2 hävdar att profilprogrammet är satt med 
logotypen som utgångspunkt bidrar ju antagligen också till att gripen har färgat av sig 
på den övriga designen. Och vill det sig riktigt illa så finns det en risk att dessa 
negativa värden har följt med ut i den övriga designen eftersom man utgått från en 
logotyp med dessa negativa associationer i sig. Om det är så låter jag vara osagt. Men 
jag vill påpeka att det finns en risk.   
 
R1 säger att man gjort undersökningar på hur det budskap som Malmö Aviation vill 
förmedla når fram. R1 menar att rätt budskap når fram men här handlar det om 
positiv respons på de låga priserna, servicen och punktligheten. Inga undersökningar 
har gjorts på designprogrammet. Detta anser jag skulle vara av stort intresse för ett 
företag som arbetar så aktivt med den grafiska profilen. Att undersöka om den 
verkligen fungerar. Det är också först under augusti 2006 som konkreta kärnvärden 
har formulerats. Man kan tycka att detta är rätt så sent i ett företag som har funnits 
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med så pass länge. Hade detta gjorts tidigare skulle jag gissa att designprogrammet 
hade fungerat ännu bättre. 
 
En tolkning jag kan göra efter att ha tittat på intervjuerna med R1 och R2 
(Marknadsavdelningen) är att de nya kärnvärden som har tagits fram är väldigt 
genomarbetade och man har tänkt på hur de ska användas och passa in. Vad man 
enligt min mening har lagt för lite energi på är just hur de passar in i 
designprogrammet. Men som jag har skrivit tidigare här så är ju detta någonting som 
Malmö Aviation själva är medvetna om och något som man arbetar med. 
 
R2 hävdar i intervjun att designmanualen är tänkt som en bas och att 
formgivaren/formgivarna som arbetar med profilen kan ta ut svängarna ganska rejält. 
Huvudsaken är enligt R2 att resultatet känns Malmö Aviation. Jag förstår tankarna 
bakom detta men jag ser också en risk i det. Om man nu har tagit fram en grafiska 
manual ska man väl använda denna som ett styrdokument. Att lägga den åt sidan och 
arbeta fram ett material som man sedan i efterhand bedömer ifall känslan finns med i 
eller inte, det kan finnas en fara i detta. Det kan göra att man får ett spretigt resultat 
och att det inte blir enhetligt (Bergström, 2004). R2 säger emot sig själv här när hon 
senare i intervjun menar att om hon fått vara med från starten hade resultatet 
förmodligen varit mer enhetligt och enligt ”skolboken”. Försöker man eftersträva ett 
enhetligt material är det enligt min mening nödvändigt att ha en välarbetad grafisk 
manual och sedan hålla sig relativt strikt till denna. Börjar man gå ifrån 
designmanualen så är det lätt att den hamnar mer och mer i skymundan och efter ett 
tag blir resultatet inte enhetligt. Återigen är detta mina personliga slutsatser. R2 menar 
att det är ett stort steg för företaget att ha en designmanual. Detta är första gången i 
företagets historia som en sådan finns. Här ser jag en möjlig förklaring till att man går 
ifrån denna manual ibland. Det kanske kan  kännas ovant att arbeta från en 
designmanual om man inte har haft en tidigare och det kanske krävs en 
tillvänjningsperiod innan man är van vid det. Kanske är det här Malmö Aviation 
befinner sig, i denna inkörsperiod. R2 säger också att hon tycker att det svåraste med 
arbetet med flygbolagets designmanual är just att designprogrammet är ganska 
otydligt. Att det bara finns den här basen som hon talar om och att det sedan är 
ganska fritt. Detta anser hon är svårt men samtidigt lägger hon till att det är detta som 
gör att det är roligt också. Att det finns en kreativ frihet. Men det svåraste enligt R2 är 
att komma vidare från detta läget. Jag tror att det bästa för Malmö Aviation hade varit 
att skärpa till och förtydliga sin designmanual och att sedan hålla sig strikt till denna. 
När man sedan har vant sig vid den och den har blivit väl inarbetad kan man 
eventuellt försiktigt börja ta ut svängarna. På detta vis försäkrar man sig om att det 
man producerar blir mer enhetligt även om det är på bekostnad av 
formgivarens/formgivarnas kreativa frihet. Detta tror jag stärker varumärkeskapitalet 
på sikt.  
 
Efter denna diskussionen står det ganska klart att Malmö Aviation håller fast vid en av 
de myter som Haig nämner. ”Starka varumärken bygger på annonsering.” (Haig, 2006, 
inledning) Malmö Aviation har arbetat fram bra och tydliga kärnvärden som de försöker 
kommunicera ut genom sin marknadsföring. Men som Haig påpekar är annonseringen 
ett stöd för varumärket. Det är inte ett önskvärt sätt att bygga upp dem från grunden 
med hjälp av reklam (ibid). Någonting som Malmö Aviation borde ha i åtanke då de 
lägger mycket energi på annonseringen men mindre energi på att få sitt designprogram 
enhetligt och fungerande.   

4.1.2 Personalen 
Denna diskussion om vad personalen anser om det egna designprogrammet får inte på 
något sätt generaliseras mot den stora massan av personal. Malmö Aviation har trots 
allt ca 500 anställda och jag har bara pratat med två av dessa. Två stycken som arbetar 
på samma avdelning dessutom. Hade jag kommit åt en större population av anställda 
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med mer spridning hade antagligen denna diskussion haft mer substans. Man får i 
stället se denna diskussion som en svag indikation om tendenser ute bland de 
anställda.  
 
Det första som slår mig efter att ha pratat med personalen är att det råder en viss 
förvirring över kärnvärdena. Både R3 och R4 anser att de väl känner till vad Malmö 
Aviation vill kommunicera ut genom sitt varumärke. Att de känner till kärnvärdena 
och att de blivit väl informerade om dem. De är båda två säkra på sin sak. De är också 
övertygade om att all personal känner till dessa kärnvärden. Men det visar sig att det är 
inte kärnvärdena de känner till utan fokusområdena; säkerhet, punktlighet och service. När 
de får reda på vilka de egentliga kärnvärdena är så trodde R3 att de var gamla och 
förlegade och att de inte användes längre och R4 hade inte hört dem innan. Hur som 
helst så anser båda två att dessa fyra kärnvärden stämmer mycket bra överens med hur 
de arbetar ute på flygplatsen. Här visar det sig att de kan utan problem relatera till 
dessa kärnvärden utan att ha hört dem innan. Detta styrker återigen det som jag talade 
om tidigare i diskussionen om att marknadsavdelningen har snappat upp klimatet på 
flygstationerna när man skulle formulera kärnvärdena. Båda två nämner att de anser 
att det finns en väldigt familjär känsla på företaget och att det förmodligen är här som 
personlighet och passion grundar sig. R3 pratar om hur viktig säkerheten är för all 
personal som arbetar ombord eller i närheten av flygmaskinerna. Dessa tre 
fokusområden säkerhet, punktlighet och service är givetvis oerhört viktiga för 
personalen men här är det viktigt enligt min mening att gå in och skilja på kärnvärden 
och fokusområden. Det är givetvis oerhört svårt för anställda att vara 
varumärkesambassadörer och känna en intern märkeslojalitet om man inte känner till 
vilka kärnvärden som tagits fram (Melin, 2006). Så om vi tittar på Melins modell (Figur 
1:1) igen så anser jag att det är på den sista punkten (intern märkeslojalitet) som det 
brister mest hos Malmö Aviation. Detta får inte missförstås som att personalen är 
illojal mot det egna företaget. Tvärtom, personalen som jag talat med var stolta och 
glada och de tyckte om sitt eget varumärke väldigt mycket. Men de visste inte vad det 
stod för. Det är här faran ligger. Det kvittar hur lojal personalen är mot det egna 
företaget. De gör ju företaget en björntjänst om de är lojala fast på fel premisser. Jag 
måste återigen understryka vikten av att de anställda känner till vad varumärket står 
för. Någonting som personalen själva höll med om.  
 
R3 anser också att det blir svårare att kommunicera kärnvärdet personligt ju mer 
företaget växer. Ett företag som Malmö Aviation som vuxit till att transportera 
1.200.000 (Malmö Aviation, no date c) passagerare om året gör det svårt för personalen 
att agera personligt mot varje kund. Här är det också viktigt att titta på andra kanaler 
att kommunicera ut personlighet till kunderna. Inte bara genom annonsering utan 
genom att hela den grafiska profilen andas personlighet. Att man känner av 
personligheten genom designen på sitt boardingkort, på skyltarna, på inredningen i 
flygplanet, på matlådorna och på en mängd andra ställen där designen kommer in i 
bilden. Just därför är det extra viktigt att bli tydligare och tydligare i sitt designprogram 
ju mer man växer. Ju fler kunder man får desto fler personer måste kärnvärdena nå. 
Detta måste ske genom designprogrammet. Personalen känner av att det är svårare att 
bli personlig ju större företaget blir. Denna insikt måste också nå 
marknadsavdelningen. En varningssignal här är att R3 menar att hon inte tycker att 
Malmö Aviation grafiska material känns personligt. Detta är givetvis inte bra men jag 
vågar inte gå in och dra en slutsats och säga att det är på detta vis eftersom detta bara 
är en specifik anställds subjektiva åsikt.  
 
Designmässigt anser både R3 och R4 att det tryckta materialet har blivit mer enhetligt, 
modernt och tydligare på senare tid. R3 och R4 menar alltså att tendensen går åt rätt 
håll. Detta skulle man kunna se som ett resultat av att man på marknadsavdelningen 
fått tillgång till den nya designmanualen.  
 



Konsten att landa ett varumärke 
Martin Bergström 

62 

R3 menar att Malmö Aviation är dåliga på att synas. Att de inte har några TV-reklamer 
och att de helt enkelt inte syns tillräckligt mycket. R4 menar att hon tycker att Malmö 
Aviation har varit kreativa och smarta med var de annonserat genom åren. Åsikterna 
om hur och hur pass bra Malmö Aviation syns utåt går alltså helt isär. Här kan jag 
alltså inte heller dra en slutsats utan bara belysa att det finns olika åsikter bland 
personalen om hur Malmö Aviation annonserar.  
 
En intressant synpunkt som R3 anmärkte på under intervjun är att flygplanen har 
mycket vitt i sig. Vitt är en dominerande färg inom Malmö Aviations grafiska profil. 
R3 menar att de vita flygplanen ser rena, vackra och trovärdiga ut men att de väldigt 
snabbt blir smutsiga. Det finns en fara i detta. Inte gentemot kärnvärdena men att se 
ett flygplan som ser smutsigt ut gör att det också ser äldre och mindre underhållet ut. 
Detta leder i förlängningen till minskat förtroende för flygplanen, någonting som kan 
vara negativt för företaget. Möjligen skulle man då tänka om och använda sig av en 
annan färg än vitt på flygplanen för att få bukt på detta problemet.  
 
Det gjordes också en enklare undersökning av vad personalen själva associerade med 
sitt varumärke. Bilder från Malmö Aviations grafiska profil visades och personalen 
fick associera fritt till bilderna. Det som denna lilla undersökning gav var mest 
subjektiva synpunkter på det egna designprogrammet i stil med vad som respondenten 
tycker är fint och inte fint. Men genom svaren kan man urskilja några intressanta 
synpunkter som kan vara värda att ta upp: 
 

 Vissa delar av det egna designprogrammet kände personalen inte igen. Detta 
kan bero på att de är så nya att de inte hunnit nå ut ännu eller så är personalen 
dåligt informerade.   

 R3 och R4 hade delade meningar om gripen. R3 menar att den ser obehaglig 
ut, R4 håller med men påpekar också att den har stolthet och positiva värden i 
sig.  

 R4 påpekar att den gula färgen ligger nära Forex färg och att det finns en risk 
för att blanda ihop de två företagen. Hon berättar att det kommer folk till 
Malmö Aviations biljettkassor som vill växla pengar och tror att de har 
kommit till Forex. Någonting som man kanske bör tänka  på när det gäller 
skyltning.  

 Båda respondenterna härleder värden med den grafiska profilen som kan 
tolkas som personliga. Varmt och mjukt nämns och dessa värden kan 
härledas till kärnvärdet personligt. Märk väl att dessa associationer gjorde 
innan de anställda kände till Malmö Aviations egentliga kärnvärden. 

 
Det som man märker tydligt på personalen är att de anser sig vara välinformerade om 
vad Malmö Aviation vill kommunicera ut. Även om det nu visade sig att de hade fått 
en del om bakfoten så ser man tydligt att de anställda är engagerade och intresserade 
av sitt eget varumärke. De påpekar båda att man regelbundet får ta del av information 
och nyheter i företagets annonskampanjer och förändringar i designen. Genom 
möten, mail och anslagstavlor kommuniceras det ut information till de anställda. De 
menar båda två att det hänger också mycket på individen hur mycket man tar till sig 
och hur intresserad man är. Marknadsavdelningen påpekade också att man försöker 
hålla en regelbunden kontakt med personalen ute på flygstationerna och att man 
försöker informera så mycket som möjligt. Frågan är bara exakt vad det är som når 
fram. Samtliga respondenter R1, R2, R3 och R4 anser att man anstränger sig att få ut 
och ta del av information runt varumärket. Men vad är det som sägs? Man kan ju ana 
att något väsentligt har missats eftersom personalen inte kände till kärnvärdena. Enda 
möjligheten att få reda på detta hade varit att vara med på möten och ta del av 
informationsmail som går ut. Detta är tyvärr en omöjlighet för mig och jag nöjer mig 
med att påpeka denna brist i kommunikationen. Det är viktigt att personalen är 
informerad (Melin, 2006). 
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4.1.3 Byrån 
Efter att ha pratat med reklambyrån Trigger Momentum faller ytterligare några bitar 
på plats. En intressant sak som R5 lägger fram är att de anser att samarbetet mellan 
Marknadsavdelningen och ledningen inte alltid fungerar så bra. Ledningen kommer 
ofta sent in i processen säger R5 och ibland går åsikterna mellan marknadsavdelningen 
och ledningen isär. Detta bromsar arbetet. Eftersom jag inte talat med någon i 
ledningen uttrycker jag mig mycket försiktigt på denna punkt. Att man har olika 
åsikter mellan marknadsavdelningen och ledningen är väl inte ovanligt i och för sig. 
Men man får se till att ha kommit överens om vad som ska göras och inte göras innan 
man beställer från reklambyrån. Annars riskerar man att arbetet bromsas och att 
resultatet inte blir önskvärt. R5 menar också att de tycker att de får korta deadlines att 
röra sig med. Tiden mellan beställning och färdig produktion kan ibland vara mycket 
kort. Någonting som kanske kan vara svårt att undvika men något som man som 
beställare måste ha med i planeringen. Att man är ute i god tid så att inte 
slutprodukten blir lidande.  
 
R5 menar att den nya grafiska profilen ska lyfta fram den gula färgen. Ett klokt val. 
Som vi kommer att se senare i diskussionen så är det just genom den gula färgen 
Malmö Aviation når ut bäst med sitt kärnvärde Personlighet.  
 
R5 menar att Malmö Aviations designprogram siktar både på att attrahera nya kunder 
och behålla gamla medan R1 och R2 menar att man från Malmö Aviation sida inte har 
för avsikt att försöka komma åt nya kunder för tillfället. Detta tror jag rör sig om ett 
simpelt missförstånd i tolkningar. Jag tror här att Malmö Aviation och reklambyrån är 
helt överens men att det genom mina undersökningar läggs fram på ett sätt som gör 
att man kan ana en skillnad i attityd. För att sudda ut detta missförstånd kommer jag 
här att kommentera mina egna tankar bakom detta. Jag tror att det som man menar 
från reklambyråns sida är att det befintliga designprogrammet riktar sig till att behålla 
och attrahera nya kunder inom den målgrupp man har. Från marknadsavdelningens 
sida har man antagligen också dessa ambitioner men att man menar att man inte 
försöker attrahera kunder från andra marknadssegment än inom den uttalade 
målgruppen.  
 
Reklambyråns tankar om designprogrammet är väldigt fokuserat på kärnvärdet 
personlighet. Man talar om att copyn är personlig, det används mjuka element, 
handskriven payoff, handtecknade illustrationer, runda symboler och stora bildytor. 
Alla dessa grepp förstärker det personliga. I alla intervjuer om tankarna med 
designprogrammet har det nu talats om personlighet. Men passion, punktlighet och 
prisvärde? Var kommer de värdena in i bilden? Dessa nämns knappt. Man får inte 
glömma bort att det finns tre kärnvärden till. Nu råkar det vara så att det är kärnvärdet 
personligt som är enklast att illustrera i det grafiska materialt. Det kan vara svårt att få 
in punktlighet och prisvärde i annat än copyn. Det kan också vara svårt att få in 
passion. Men det är inte omöjligt på något sätt. Men jag själv får intrycket att allt 
arbete med det grafiska koncentreras mot det personliga och de andra kärnvärdena 
hamnar i skymundan. Jag föreställer mig att ledningens och marknadsavdelningens 
tankar om kärnvärdena är att de ska vara lika viktiga. Då måste också samtliga 
kärnvärden få ta plats i det grafiska materialet. Annars finns det en risk att bilden av 
företaget blir skev.  
 
Sammanfattningsvis får jag intrycket av att reklambyrån tycker om att arbeta med 
Malmö Aviation som kund. Det är antagligen ovanligt att få sköta om ett helt 
flygbolags designprogram för en reklambyrå. Samarbetet fungerar bra mellan 
marknadsavdelningen och byrån förutom i enstaka fall då ledningen har kommit in för 
sent i processen och bromsat upp. Byrån tycker att det är utmanande att arbeta mot 
ett flygbolag eftersom det förekommer en hel del ovanliga produktioner så som 
bagagekvitton med mera. Men jag slås hela tiden av att byrån och 
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marknadsavdelningen tillsammans har funderat mycket runt kärnvärdet personlighet 
och nu börjar man få de bitarna på plats. Men det återstår en hel del arbete med att få 
med de andra kärnvärdena i den grafiska profilen.  

4.1.4 Kunderna 
R1 menar att kärnvärdena är breda och att man kan tolka in värderingar under dessa 
fyra P:n ganska fritt. Någonting som min undersökning bygger på. Jag kommer inte gå 
in på hur undersökningen är upplagd något nämnvärt (Se 2 Metod). Det jag däremot 
ska göra här är att tala om i vilka avseenden jag förhåller mig kritisk till min 
undersökning. Undersökningen är utförd på en liten population på 30 personer. 
Undersökningen bygger till stor del på mina egna tolkningar av respondenternas svar. 
Jag har under resultatdelen i denna uppsats försökt att så utförligt som möjligt 
presentera de resultat jag fått fram och hur jag har tolkat dessa för att underlätta vid 
replikation och evaluering (Backman, 1998). Men det är viktigt att komma ihåg att 
denna undersökning grundas helt på mina egna tolkningar och slutsatser. Därför kan 
man inte påstå att det som står här är sant i vetenskaplig mening. Det är viktigt att 
läsaren har med dessa tankar då hon läser min diskussion samt att läsaren också själv 
försöker att tolka hur hon själv bedömer svaren.  
 
Det man genast kan se från resultatet av min undersökning är att det kärnvärde som 
folk har associerat mest till är Personlighet. Som jag nämnt tidigare så får de andra 
kärnvärdena inte stort utrymme i designprogrammet. Den del av designprogrammet 
där kärnvärdet personligt mest sticker ut är genom den gula färgen, genom typsnittet i 
logotypen och genom prickarna. De delar av designprogrammet som minst förmedlar 
något av kärnvärdena är den gråa färgen, gripen, och den vita färgen.  
 
Endast vid enstaka tillfällen kommer andra kärnvärden än personligheten in i bilden. 
Två respondenter gjorde kopplingen till passionerat genom den gula färgen, 9 
respondenter gjorde kopplingen till passionerat genom den röda färgen och 8 
respondenter gjorde kopplingen till passionerat på de gula illustrationerna. Två 
respondenter kopplade samman prickarna och punktlighet. Det vi kan se här är att 
personlighet absolut dominerar designprogrammet, passionerat kommer på andra 
plats. Några få såg punktlighet i en del i designprogrammet och inga kopplade 
samman prisvärde på något sätt med designprogrammet.  
 
Om vi börjar med att diskutera färgerna som Malmö Aviation använder. Den gula 
färgen är den viktigaste delen i designprogrammet eftersom R1 hävdar att Malmö 
Aviation eftersträvar att uppfattas som gula. Denna färgen är den färg som mest 
förknippas med personlighet. I detta avseendet måste vi komma till slutsatsen att valet 
av huvudfärg är ett bra val från Malmö Aviations sida. Den vita färgen förknippas inte 
av många med något av kärnvärdena. Trots detta är det en mycket dominant färg i den 
grafiska profilen. Jag misstänker att man har använt sig av den vita för att den gula 
färgen ska komma fram ordentligt och man har kanske snarare tänkt på den vita 
färgen som en negativ yta och inte som en färg. Trots det är den dominant och det 
gäller att även ta ställning till vilka värden den kommunicerar. I det här fallet visar 
undersökningen att de flesta ansåg färgen som ganska neutral. När det gäller den röda 
färgen som Malmö Aviation använder förknippade ca hälften av respondenterna 
denna färg med något av kärnvärdena personligt eller passion. Det vill säga att man 
här har lyckats hitta en färg som ganska bra för med sig en del 
kärnvärdesassociationer. Vi kan konstatera att även en del negativa värden har följt 
med den röda färgen. Våldsam och blod är kanske värden som man inte vill förknippa 
med ett företag. Trots dessa negativt laddade värden såg många färgen som kärleksfull 
och varm. Hur ska man prioritera här? R2 säger i intervjun att den röda färgen har 
varit med olika mycket genom åren men att den numer används mycket sparsamt. 
Den gråa färgen fick inga träffar på kärnvärdena och mycket negativt laddade 
associationer. Färgen är inte dominant och återfinns bara på enstaka ställen. Kanske är 
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det läge att ta bort den helt och hållet kan jag tycka. Den blåa färgen har fått ganska 
många positiva träffar. Nackdelen som också en respondent påpekar är att SAS 
använder den blå färgen. Att använda en färg som associeras med konkurrenterna är 
kanske inte bra. Men blå är trots allt en naturlig färg att använda inom flyget eftersom 
den anspelar på himmelen. Malmö Aviation har antagligen inte för avsikt att använda 
denna färgen ensam. Tillsammans med vitt kommer vi ännu närmre SAS. Det är nog 
viktigt för Malmö Aviation att låta den gula färgen synas tydligt tillsammans med den 
blå för att undvika missförstånd. Sammanfattningsvis kan vi säga att de två färger som 
mest används i designen är den gula och den vita. Den gula färgen fungerar bra mot 
det personliga kärnvärdet och den vita färgen är tillsynes ganska intetsägande. Som R3 
påpekade kan flygplanen lätt se smutsiga ut i den vita färgen, samtidigt som den är en 
skandinavisk färg som kan härledas till snö och kyla enligt många respondenter i 
undersökningen. Kärnvärdena kommer inte fram i den vita färgen. Det vill säga att av 
de två dominerande färgerna fungerar en av dem bra och en sämre om man tittar på 
dem ur perspektivet kärnvärdesbärare.  
 
Nästa steg är att titta på logotypen. Symbolvärdet i gripen är enormt och dessutom 
välanvänt av andra företag. Många av respondenterna härleder den till något elakt, 
militärt, statligt eller fientligt. Det vill säga att här missar man det personliga, 
passionerade, punktliga och prisvärda helt och hållet. Det fanns de respondenter som 
såg den som något exklusivt. Men att ha en symbol i logotypen som väcker så 
motsägelsefulla kärnvärdesassociationer fungerar inte alls bra. Min personliga åsikt är 
att Malmö Aviation, trots igenkänningsvärdet i den, borde hitta en symbol som bättre 
förmedlar kärnvärdena och som de kan göra till sin egen. Den andra delen i logotypen 
är typsnittet i namnet Malmö Aviation. Detta typsnitt tycks fungera mycket bra då 
många av respondenterna vägde in det personliga typsnittet. Typsnittet ansågs av 
många vara mjukt, trevligt och välkomnande. Alltså har vi en logotyp som drar åt två 
håll. Typsnittet fungerar bra men logobilden fungerar inte alls. Att få bukt på detta 
problem kan tyckas ha en enkel lösning och en lite svårare. Den enkla lösningen är att 
byta symbolen men behålla typsnittet. En risk med detta är att kunderna kan bli 
förvirrade av att typsnittet är samma men symbolen är ny. Den andra lösningen blir att 
göra om både logomärke och logotyp. Det vore synd att ta bort ett fungerande 
typsnitt som dessutom är väl inarbetat men samtidigt hade det nog varit bättre att 
skapa en helt ny logo än att göra en modifierad variant. Då hade den grafiska profilen 
fått en nystart och man hade här haft bättre chans att styra den från start.   
 
Om vi ska titta på de grafiska elementen som Malmö Aviation använder sig av så är 
det mest dominanta deras prickar som används som dekoration och för igenkänning 
på det grafiska materialet och på flygplanen. Respondenterna vägde in personlighet i 
elementet. Många av respondenterna blev lite förvirrade av prickarna och började 
förknippa dem med MQs logo och en del trodde att det stod något där. Men saken är 
den att detta element fyller sitt syfte. Det väcker nyfikenhet, skapar igenkänning, 
mjukar upp formen och anspelar på fart och därigenom kärnvärdet punktlighet. En av 
respondenterna kunde bara genom att se detta grafiska element härleda det till Malmö 
Aviation. Det skapar alltså igenkänning. Beträffande dessa prickar måste jag dra 
slutsatsen att de fungerar mycket bra i Malmö Aviations grafiska profil. De för med sig 
kärnvärdena personlighet och punktlighet och kanske borde Malmö Aviation låta 
dessa prickar ta för sig lite mer i designen. Man skulle kunna ersätta gripen med dessa 
prickar. På så vis skulle man bli av med de negativa värdena i gripen. Använda sig av 
inarbetade delar av designprogrammet och inte behöva arbeta från början med att 
skapa igenkänning. Nästa grafiska element som jag tänker diskutera är 
flygplanssilhuetten som används. Detta element är nytt och inte speciellt inarbetat. 
Det är också en liten del i designprogrammet då den inte får så mycket plats. Den 
innehåller mjuka former som anspelar på det personliga men folk har svårt att se vad 
den föreställer. R4 anser att alla som arbetar på ett flygbolag gör kopplingen mot en 
flygplanssilhuett men trots det såg hennes kollega R3 det inte. Ingen av de 30 
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respondenterna kunde se vad det föreställde. Endast tre av respondenterna kunde 
tolka in något personligt i detta grafiska element. Trots det innehåller den mjuka 
former och den behövs för att ge plats åt logotypen i annonser och liknande. Kanske 
kan man här försöka göra den ännu tydligare för att verkligen visa att det är en 
flygplanssilhuett. Men samtidigt för den inte med sig några kärnvärden i annat 
avseende än att den mjukar upp formen. Behövs den verkligen? Endast Malmö 
Aviation kan svara på den frågan och skulle de bedöma att svaret är ja så är mitt råd 
att förtydliga den. Det sista grafiska elementet som jag ska diskutera är de gula 
illustrationer som används för att skapa personlighet och för att Malmö Aviation inte 
har någon stor bildbank. 27 av de 30 respondenterna kopplade samman kärnvärdet 
personlighet med denna illustration. Nackdelen med detta är att jag valde en dålig bild 
att visa. Malmö Aviation har olika illustrationer och valet från min sida föll på en 
illustration på två personer som håller varandra i handen. Det som gjorde att så många 
av respondenterna kopplade samman denna illustration med personligt var snarare 
vad bilden föreställde än själva illustrationen i sig. Därför kommer jag inte att värdera 
det resultatet som pålitligt och jag kommer helt enkelt avstå från att diskutera detta 
resultat vidare. För att få ett mer tillförlitligt resultat av hur de gula illustrationerna bär 
med sig kärnvärdena skulle jag behövt använda en mer neutral illustration.  
 
Nu när vi har tittat på designprogrammet i detalj ska jag diskutera designprogrammet i 
sin helhet. Jag har valt att visa helhetsbilden för kunderna som hur flygplanet är målat. 
Detta valet gjorde jag för att flygplanet i sig fungerar som en mobil reklampelare. 
Samtliga kunder som nyttjar företagets tjänster kommer att se dem och flygplanen får 
representera företaget på destinationer runt om i Sverige och Europa. Det är alltså en 
mycket viktig bärare av kärnvärden. Så hur ser kunderna på helheten? 
 
Hälften av de tillfrågade kopplade samman kärnvärdet personligt med 
helhetsdesignen. Detta får man se som ett gott betyg. Många av respondenterna ansåg 
att flygplanet stack ut från mängden, att det kändes trevligt och personligt och att det 
var nytänkande. En del av respondenterna ansåg att den främre delen av flygplanet 
inte passade ihop med den bakre delen. Att texten på företagsnamnet var för liten och 
att färgen på typsnittet inte passade med resten. Många gjorde också negativa 
associationer. En del såg förbi den gula färgen och de mjuka formerna och lät de 
negativa värdena i gripen bli dominanta. En del kom riktigt långt bort från 
kärnvärdena när de trodde att det kunde röra sig om ett regeringsflygplan eller ett 
flygplan som tillhörde försvarsmakten.  
 
Som allt annat handlar detta i grund och botten om var mans personliga tycke och 
smak. Man kan försöka påverka personers tankar genom att använda färg och form på 
ett sätt som gynnar de egna kärnvärdena. Det kommer alltid att finnas de som inte ser 
designen på det sättet som det var tänkt. Men man kan försöka eliminera risker genom 
att analysera sin design. Detta har jag gjort i denna uppsats. Det som vi kan konstatera 
med helhetsbilden är att gripen för med sig onödiga negativa associationer som man 
enkelt hade kunnat slippa genom att inte använda den.  
 
Ska vi summera kundernas tankar om Malmö Aviations grafiska profil så kan vi 
konstatera att personlighet blir det kärnvärde som dominerar i formen. De andra 
kärnvärdena får liten eller ingen plats. Personligen tycker jag att gripen för med sig 
onödigt många negativa associationer och prickarna fungerade över förväntan. Den 
gula färgen fungerar bra.  
 
Så kommer kärnvärdena fram i den grafiska profilen eller inte? 
 
Personligt: Passionerat: Punktligt: Prisvärt: 
Ja. Nej. Nej. Nej.  
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4.1.5 Sammanfattning 
När jag började med detta arbete började jag fundera runt min frågeställning. 
”Uppfattar kunderna företagets grafiska profil på det sättet som det var tänkt när 
profilprogrammet skapades?” Jag hade då en föreställning om att företaget (oavsett 
vilket det blev som jag skulle arbeta mot) hade formulerat sina kärnvärden och utifrån 
dessa skapat ett profilprogram som skulle bära med sig de associationer som de ville 
att kunderna skulle känna när de såg något material som kom från företaget i fråga. 
Nästa steg i processen blev därför att ställa frågor till anställda och kunder med stor 
fokus på kärnvärdena och hur man kunde härleda dessa till den grafiska profilen. 
Under arbetets gång med Malmö Aviation började det klarna att deras 
tillvägagångssätt inte alls stämde överens med det som jag hade föreställt mig. 
Kärnvärdena hade kommit till efter att designprogrammet skapats och nu arbetade 
företaget på att försöka anpassa den grafiska profilen efter kärnvärdena. Detta kastade 
omkull min frågeställning en aning. Tankarna som fanns med det ursprungliga 
designprogrammet (det som de nu håller på att arbeta om och justera) hade glömts 
bort och endast diffusa förklaringar om sol och skånska rapsfält kom fram. Lösningen 
på problemet var att jag fick försöka se hur väl de befintliga kärnvärdena stämde 
överens med det designprogram som fanns. Väl medveten om att företaget arbetade 
för fullt med detta fick resultatet av denna uppsats bli en lägesrapport av var företaget 
står i sitt arbete och vad som kan göras bättre/annorlunda för att låta de framtagna 
kärnvärdena ta plats i den grafiska profilen. Samt att belysa brister i tillvägagångssättet 
för att kunna dra lärdom av dessa.  
 
Om vi tittar på några viktiga punkter som Bergström ansåg att ett företags profilarbete 
skulle mynna ut i kan vi konstatera följande. 1. Bidra till ökad kännedom om företaget. 
Bergström, 2004, s275) Detta tror jag att Malmö Aviation är medveten om eftersom 
de lägger stor vikt vid att designprogrammet ska vara välarbetat i all annonsering. 2. 
Bidra till en enhetlig och positiv bild av företaget (ibid). Just det här med enhetlighet känns det 
som om Malmö Aviation har blivit bättre på på senare tid. (Enligt R3 och R4). 3. Bidra 
till en känsla av samhörighet internt och externt (ibid). Det känns på personalen som om de 
är stolta över sitt profilprogram. Både på huvudkontoret och ute på flygplatserna. 
Denna punkten tror jag att Malmö Aviation har lyckats bra med och har i åtanke. Det 
arbetas med att få personalen att bli medvetna. Här skriver också Bergström att det är 
viktigt att ”...skapa en grafisk profil som överensstämmer med de känslor och värderingar (även 
kallade kärnvärden) som önskas förknippa med varumärket” (Bergström, 2004). Här brister 
det som vi kan konstatera för Malmö Aviation. De är själva medvetna om det och det 
arbetas på det. R2 säger som svar under intervjun på min fråga hur kärnvärdena 
kommer fram i designprogrammet: ”Just för tillfället lever vi ju inte upp till det vad det gäller 
designen.” 
  
Det som vi då kan se av diskussionen i denna uppsats är att Malmö Aviation arbetar 
mycket med sin grafiska profil. De är medvetna om vikten i att bygga upp ett 
varumärkeskapital med hjälp av designen. Det som vi kan konstatera är att arbetet har 
kommit igång sent. Man formulerade de första konkreta kärnvärdena 25 år efter att 
företaget startats. Man använder sig idag fortfarande av delar ur en grafisk profil som 
togs fram till Malmö Aviation av ett annat flygbolag under en period då flygbolaget 
gick under namnet Braathens Malmö Aviation. Den uppfattningen jag får är att 
arbetet med den grafiska profilen på senare år tagit ordentlig fart. Man börjar nu inse 
vikten av designprogrammet och man håller på att reparera skador och omforma 
designen till att fungera som kärnvärdesbärare och varumärkesuppbyggande redskap. 
Man har ännu inte nått fram till målet. Endast ett av kärnvärdena sticker ut genom 
designen. Men man är medveten om problematiken från företagets sida och man är på 
väg att försöka komma fram till en bra lösning på situationen. Kunderna uppfattar 
företaget som relativt personligt men denna image hade kunnat förstärkas avsevärt 
genom att göra enkla förändringar i designprogrammet. Kunderna ser inga andra 
kärnvärden i den grafiska profilen än personligheten. Personalen är också medveten 
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och intresserad av det egna varumärket men man måste förbättra kommunikationen 
internt så att de anställda får rätt information om vad som är aktuellt.  

4.2 Generellt 
Generella slutsatser som kan dras av att titta på mitt case är att det är av oerhörd vikt 
att snabbt i företagets historia komma fram till en bra kommunikationsplan och 
positionering. Att snabbt formulera kärnvärden och ha en grafisk profil som fungerar. 
Det kan vara kostsamt för ett litet företag att ta fram detta. Men att senare försöka 
reparera skadorna av ett ickefungerande designprogram kan visa sig enormt 
tidskrävande och extremt kostsamt. Det är viktigt att regelbundet analysera sitt 
varumärke och se över var man står. Det finns en risk att hamna i någon av de 
fallgropar (Haig, 2005) som nämns i bakgrunden om man inte regelbundet ser över 
sitt varumärke.  
 
Hur man arbetar med sitt varumärke och sin grafiska profil varierar. Det finns 
antagligen lika många sätt som det finns företag. Vissa sätt är mer fördelaktiga än 
andra som min litteraturstudie i bakgrunden visar. Jag misstänker också precis som R2 
konstaterade att det är mycket som inte sköts ”enligt skolboken” ute på företagen men 
att detta är en del av vardagen. Att hela tiden behöva anpassa sig efter hur situationen 
ser ut och ha förmågan att improvisera och komma fram till kreativa lösningar.  
 
En annan sak som jag kommit fram till är att det är viktigt att se över sitt 
profilprogram. För även om man inte har uttalade kärnvärden så sänder 
designprogrammet alltid ut signaler som påverkar hur företaget uppfattas av kunderna. 
Kanske stämmer inte dessa alls överens  med hur man vill uppfattas och då måste de 
bort innan de har hunnit bli alltför inarbetade.  
 
Att involvera personalen när man utarbetar designprogrammet kan vara både klokt 
och nödvändigt. Det är trots allt de som är närmast kunderna och man kan lära sig 
mycket genom att prata med personalen. Att låta dem vara involverade i 
utvecklingsarbetet och att sedan hålla dem informerade är av vikt om man tror på 
Melins teori (som även delas av Bergström) om att företagets anställda är de viktigaste 
varumärkesambassadörerna (Melin, 2006).  
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5 Konklusioner 
Nu är det dags att se tillbaka på om jag har besvarat min fråga i detta arbete. 
Problemställningen var: 
 
Uppfattar kunderna företagets grafiska profil på det sättet som det var tänkt när profilprogrammet 
skapades? 
 
Svaret på frågan måste bli ett nej.  
 
Detta på grund av att de ursprungliga tankarna bakom profilprogrammet inte existerar 
kan vi heller inte dra slutsatsen att kunderna uppfattar Malmö Aviation på det sätt 
som det var tänkt när profilprogrammet skapades. Eftersom vi inte vet vilka dessa 
tankar är. Vi kan då konstatera att jag har falsifierat min hypotes att ”Kunderna uppfattar 
Malmö Aviation på det sätt som företaget hade tänkt när designprogrammet skapades.” 
 
Däremot kan vi dra en hel del andra slutsatser också. Malmö Aviation har nu börjat 
fundera över hur de vill uppfattas. De har formulerat sina kärnvärden och försöker 
anpassa sitt designprogram efter dessa kärnvärden. Upplever då kunderna genom 
designen att Malmö Aviation är, Personligt, Passionerat, Prisvärt och Punktligt? 
 
Ja genom designen kan vi konstatera att kunderna upplever Malmö Aviation som 
Personligt. De andra kärnvärdena kommer inte fram i designprogrammet. Därmed 
säger jag inte att kunderna inte uppfattar Malmö Aviation som prisvärt, passionerat 
eller punktigt. Det finns en mängd andra kanaler som Malmö Aviation kan 
kommunicera ut dessa kärnvärden genom. Om de lyckas med det var inte min avsikt 
att ta reda på. Därför låter jag det vara osagt. Men genom designprogrammet upplevs 
inte Malmö Aviation som prisvärt, passionerat och punktligt.  
 
Trots en hel del komplicerande faktorer i Malmö Aviations designarbete kan vi 
konstatera att designprogrammet fungerar bättre än vad man kan tro. Med tanke på 
hur rörig företagets historia och arbetet med det grafiska materialet är har ändå 
marknadsavdelningen kommit ganska långt i sitt arbete med varumärket.  
 
Den största boven är gripen och min rekommendation är att ta bort denna symbol 
och ersätta den med en symbol som Malmö Aviation kan göra till sin egen.  

5.1 Fortsatt Forskning 
 

 Att måla om flygplanen med reklam är en trend som blir allt mer populär 
inom flyget. Vilken påverkan har detta på varumärket? Styrker det 
varumärkeskapitalet eller undermineras det? Hur ska man prioritera? Ska man 
låta varumärket undermineras till förmån för stora ekonomiska intäkter, eller 
ska man inte låta varumärkeskapitalet påverkas och avstå från ekonomiska 
intäkter? 

 
 Finns det någon konkret skillnad på varumärkens styrka beroende på vilken 

arbetsmetod företaget har för att skapa sitt varumärke? 
 

 För flygbolagen är det svårt att kunna profilera sig på flygplatserna. 
Luftfartsstyrelsen och andra instanser reglerar vad företagen får göra på de 
statliga flygplatserna. Incheckningsdiskarna måste se likadana ut etc. På vilket 
sätt skulle man kunna påverka detta och vilka lösningar finns det för att sticka 
ut bland mängden? 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjumanus HK1: 
 
Intervjumanus HK 
 
(Karin) 
 
Orientera 
Förklara syftet med intervjun 
Tillvägagångssättet 
Förklara att bandupptagningen är ett sätt för mig att komma ihåg det som sägs och 
att de kommer att tas bort efter att intervjun är renskriven.  
 
Datum för intervjun: 
 
Inledande frågor: 
 

1. Namn? 
2. Titel? 
3. Beskriv dina arbetsuppgifter? 
4. Hur länge har du arbetat hos Malmö Aviation? 

 
 Berätta kort om Malmö Aviation som flygbolag? 
 Kan du beskriva hur ert arbete med ert designprogram och ert varumärke 

ser ut? 
 Vilka är inblandade i arbetet med ert designprogram?  
 Interna och externa? 
 Tar ni in konsulter? 
 (Vilken byrå använder ni?) 
 Hur länge har ni använt er av den byrån? 
 Hur fungerar samarbetet? 
 Vilka delar av ert designprogram har de hand om? 
 Har ni haft andra byråer innan denna? Varför bytte ni? 
 Arbetet med den grafiska profilen är givetvis en pågående process men 

hur länge har ni använt denna profil som ni har just nu?  
 Vilken respons har ni fått på den? 
 Är det något ni försöker förändra? 
 Vilka kärnvärden har ni? 
 Varför? (Förklara tankarna bakom) 
 Vilken payoff har ni? 
 Varför? (Förklara tankarna bakom) 
 Vilken är er målgrupp? 
 Inga andra marknadssegment? 
 På vilket sätt genomsyrar kärnvärdena (punktlighet, prisvärde, personlighet 

och passion) ert designprogram? 
 Du har tidigare i samtal nämnt att kunderna uppfattar er som gula, 

stämmer det?  
 Varför är det så?  
 Är det så ni vill uppfattas? 
 Hur representerar den gula färgen era kärnvärden? (Gul= logik, intellekt) 
 (Varför Blå?) 
 Om vi nu går in på ert designprogram i detalj. 
 Vill du beskriva tankarna bakom: 
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 Era färger, rött, orange, gult, grått och vitt? 
 Gripen? (Välanvänt i heraldiken, Skånes landskapsvapen, Malmö 

stadsvapen. Även Jas bär ju namnet gripen)  
 Prickarna? 
 Flygplanssilhuetten? 
 Ert typsnitt i logotypen? (Hela logon?) 
 De gula illustrationerna? 
 Copyn? (Annonstexterna och ert skriftliga språk) 
 Bildspråket? Vita flygplan mot blå himmel?) 

 
 Hur vänder ni er? Syftar ert designprogram till att behålla era bef kunder? 

Eller riktar det sig till att skaffa nya? 
 Vilket är svårast med arbetet med designprogrammet? 
 Tror du att hela personalen känner till tankarna bakom ert varumärke och 

vad det står för? 
 Varför är det så tror du? 
 Hur förmedlar ni era kärnvärden ut i organisationen? 
 Har du erfarenhet från andra företag?  
 I så fall vad är den största skillnaden mellan Malmö Aviations och 

detta/dessa andra företag i fråga om arbetet med designprogrammet kring 
företagets prioriterade varumärke?  

 Vilka styrkor / svagheter tycker du att ni har gentemot era konkurrenter? 
 Vad har ni för tankar inför framtiden med er grafiska profil? 
 Finns det någonting som skulle kunna gjorts på annat sätt? 
 Tycker du själv att kärnvärdena förmedlas bra genom det grafiska 

materialet? 
 Varför? 
 Har du någonting att tillägga? Någonting som vi inte pratat om som är värt 

att nämna? 
 Har du några frågor? 

 
Avrunda 
 
Kontaktinformation för eventuell komplettering. 
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7.2 Bilaga 2 – Intervjumanus HK2: 
 
Intervjumanus HK 
 
(Annelie) 
 
Orientera 
Förklara syftet med intervjun 
Tillvägagångssättet 
Förklara att bandupptagningen är ett sätt för mig att komma ihåg det som sägs och 
att de kommer att tas bort efter att intervjun är renskriven.  
 
Datum för intervjun: 
 
Inledande frågor: 
 

1. Namn? 
2. Titel? 
3. Beskriv dina arbetsuppgifter? 
4. Hur länge har du arbetat hos Malmö Aviation? 

 
 Kan du beskriva hur ert arbete med ert designprogram och ert varumärke 

ser ut? 
 Vilka är inblandade i arbetet med ert designprogram?  
 Interna och externa? 
 Tar ni in konsulter? 
 (Vilken byrå använder ni?) 
 Hur länge har ni använt er av den byrån? 
 Hur fungerar samarbetet? 
 Vilka delar av ert designprogram har de hand om? 
 Har ni haft andra byråer innan denna? Varför bytte ni? 
 Arbetet med den grafiska profilen är givetvis en pågående process men 

hur länge har ni använt denna profil som ni har just nu?  
 Vilken respons har ni fått på den? 
 Är det något ni försöker förändra? 
 Vilka kärnvärden har ni? 
 Varför? (Förklara tankarna bakom) 
 Vilken payoff har ni? 
 Varför? (Förklara tankarna bakom) 
 Vilken är er målgrupp? 
 Inga andra marknadssegment? 
 På vilket sätt genomsyrar kärnvärdena (punktlighet, prisvärde, personlighet 

och passion) ert designprogram? 
 Om vi nu går in på ert designprogram i detalj. 
 Vill du beskriva tankarna bakom: 

 
 Era färger, rött, orange, gult, grått och vitt? 
 Gripen? (Välanvänt i heraldiken, Skånes landskapsvapen, 

Malmö stadsvapen. Även Jas bär ju namnet gripen)  
 Prickarna? 
 Flygplanssilhuetten? 
 Ert typsnitt i logotypen? (Hela logon?) 
 De gula illustrationerna? 
 Copyn? (Annonstexterna och ert skriftliga språk) 
 Bildspråket? Vita flygplan mot blå himmel?) 
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 Hur vänder ni er? Syftar ert designprogram till att behålla era bef kunder? 
Eller riktar det sig till att skaffa nya? 

 Vilket är svårast med arbetet med designprogrammet? 
 Tror du att hela personalen känner till tankarna bakom ert varumärke och 

vad det står för? 
 Varför är det så tror du? 
 Hur förmedlar ni era kärnvärden ut i organisationen? 
 Har du erfarenhet från andra företag?  
 I så fall vad är den största skillnaden mellan Malmö Aviations och 

detta/dessa andra företag i fråga om arbetet med designprogrammet kring 
företagets prioriterade varumärke?  

 Vilka styrkor / svagheter tycker du att ni har gentemot era konkurrenter? 
 Vad har ni för tankar inför framtiden med er grafiska profil? 
 Finns det någonting som skulle kunna gjorts på annat sätt? 
 Tycker du själv att kärnvärdena förmedlas bra genom det grafiska 

materialet? 
 Varför? 
 Har du någonting att tillägga? Någonting som vi inte pratat om som är värt 

att nämna? 
 Har du några frågor? 

 
Avrunda 
 
Kontaktinformation för eventuell komplettering. 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjumanus Sturup: 
 
Intervjumanus Sturup 
 
Orientera 
Förklara syftet med intervjun 
Tillvägagångssättet 
Förklara att bandupptagningen är ett sätt för mig att komma ihåg det som sägs och 
att de kommer att tas bort efter att intervjun är renskriven.  
Förklara vad ett designprogram är. 
 
Inledande frågor: 
 

1. Namn? 
2. Titel? 
3. Beskriv dina arbetsuppgifter? 
4. Hur länge har du arbetat hos Malmö Aviation? 

 
Innan vi går in för mycket på varumärket i sig skulle jag vilja att du fritt 
beskriver de associationer du får av det jag kommer att visa dig nu. Det finns 
inga rätta eller felaktiga svar.  
 

Frågor till varje bild: 
 

 Vad tänker du när du får se det här? 
 Kan du förklara varför du tänker så? 
 Något mer som du tänker på? Varför? 
 (Varför tror du att MA vill använda sig av den här 

färgen/bilden/symbolen) 
 
Bilder:  
 

1. Gul färg 
2. Röd färgen 
3. Orange färg 
4. Vit färg 
5. Blå färg 
6. En prick 
7. Flera prickar 
8. En gul prick 
9. Flera gula prickar 
10. En grip 
11. Silhuetten 
12. Det grafiska elementet med prickar 
13. Malmö Aviations logotyp 
14. En gul illustration 
15. Malmö Aviations flygplan 

 
Varumärket  

 
 Om jag säger Malmö Aviation som företag, vad är det första du tänker på 

mer än att det är din arbetsplats? Vilka känslor och tankar får du? 
 Varför tänker du så?  
 På vilket sätt blir du påverkad? 

 Kan du fritt beskriva det du känner till om ert varumärke och det som 
företaget vill förmedla? 

 Hur har du fått denna informationen? 
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 Hur får ni som arbetar här ta del av det som företaget vill förmedla med sitt 
varumärke? 

 Tror du att det är viktigt att förmedla kärnvärden ut i organisationen? 
 Varför tycker du så? 

 Tror du att hela personalen känner till tankarna bakom ert varumärke och 
vad det står för? 

 Varför är det så tror du? 
 Pratar du om det med din personal eller dina kollegor? 
 Hör du talas om att personalen diskuterar detta med varandra? 
 
Kärnvärden 

 
 Vet du vilka kärnvärden Malmö Aviation har? 

 Hur känner du till detta? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur du 

uppfattar företaget? Varför? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur dina 

kollegor företaget? Varför? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur 

kunderna uppfattar företaget? Varför? 
 

 Vet du vad er Payoff / slogan är? 
 

 Hur känner du till detta? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur du 

uppfattar företaget? Varför? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur dina 

kollegor företaget? Varför? 
 Tycker du att dessa kärnvärden stämmer med hur 

kunderna uppfattar företaget? Varför? 
 När fick du senast ta del av information om ert varumärke? 
 Hur ofta händer det att ni blir informerade om ert varumärke? 

 Är detta för sällan eller för ofta? 
 

Arbetet med den grafiska profilen 
 

 Vad upplever du som bra med Malmö Aviations grafiska material och 
deras arbete med sitt varumärke? 

 Vad upplever du som dåligt? 
 Hur skulle detta kunna lösas? 

 Har du erfarenhet från andra företag?  
 I så fall vad är den största skillnaden mellan Malmö 

Aviations och detta/dessa andra företag i fråga om att 
tillhandahålla information om sitt varumärke till personalen.  

 Får du någonsin frågor om ert varumärke från kunderna? 
 I så fall vad frågar de då? 
 Och vad svarar du? 

 Känner du att det som finns runt omkring dig, skyltar, uniformer, 
brevpapper, etc. representerar det som Malmö Aviation står för på ett 
korrekt sätt? Förklara? 

 Tycker du själv att Malmö Aviations grafiska profil är bra? 
 Varför? 
 Finns det någonting som skulle kunna gjorts på annat 

sätt? 
 Tycker du själv att kärnvärdena förmedlas bra genom det 

grafiska materialet? 
 Varför? 

 Har du någonting att tillägga? 
 Har du några frågor? 
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Avrunda 
Kontaktinformation för eventuell komplettering. 
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7.4 Bilaga 4 – Intervjumanus reklambyrån: 
 
Mailintervju till Trigger Momentum Göteborg 
 
Orientering 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Martin Bergström. Jag är student vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
på utbildningen Mediedesign 160p. Jag läser till grafisk formgivare. Anledningen till 
att jag vill genomföra denna intervju är att jag som c-uppsats gör en case-study på 
Malmö Aviations designprogram. Jag undersöker hur arbetet med den grafiska 
profilen ser ut samt hur den uppfattas av kunderna. Den slutgiltiga produkten av 
denna undersökningen kommer att bli en uppsats som kommer att presenteras 
enligt LTU:s regler i rapportform. Uppsatsen kommer att vara färdig i början av juni. 
Som komplement till uppsatsen kommer jag även att ta fram en ny grafisk profil till 
Malmö Aviation. Observera att detta görs enbart för mina egna studiers skull och 
alltså inte på uppdrag av Malmö Aviation.  
 
I denna intervju kommer jag att ta upp frågor runt ert arbete med Malmö Aviations 
designprogram. Syftet är att belysa tillvägagångssättet och era tankar runt arbetet 
ur byråns perspektiv. Det är viktigt att ni svarar så utförligt som möjligt och så ärligt 
som möjligt. Era svar kommer att vara viktiga för resultatet i min undersökning och 
ni ska ha ett stort tack för att ni vill ställa upp.  
 
Intervjun börjar på följande sida.  
 
Hälsningar  
 
Martin Bergström 
 
Intervjun 
 
Datum för intervjun: 
 

1. Namn 
2. Titel 
3. Beskriv dina arbetsuppgifter på Trigger Momentum.  
4. Beskriv de arbetsuppgifter du utfört åt Malmö Aviation 
5. Hur länge har ni haft Malmö Aviation (MA) som kund? 
6. Vad är det er byrå utför för tjänster åt MA? 
7. Hur många på byrån är det som arbetar med MA? 
8. Tar ni in folk utifrån eller gör ni allt jobb internt? 

a. Om ja, vilka kompetenser har dessa människor? 
9. Hur fungerar samarbetet med MA? Vad är bra / mindre bra? 
10. Hur ser arbetet med den kommunikativa plattformen ut? Vilka delar har 

gjorts? Hur har ni fått arbeta utifrån det som ni kommit fram till? 
11. Mot vilken målgrupp arbetar ni? 
12. Ska det befintliga designprogrammet ha som mål att värva nya kunder eller 

riktar ni er åt att behålla de befintliga kunderna? 
13. Hur vill ni genom typografi, logotyp, copy, grafiska element, färger samt de 

gula illustrationerna förmedla MA:s kärnvärden? Hur väver ni in 
kärnvärdena i det grafiska? Förklara. 

14. Vilka är tankarna bakom bildspråket i annonser och trycksaker? 
15. Beskriv så detaljerat som möjligt era tankar bakom följande: 

 
a. Färgerna i profilen: rött, orange, gult, grått och vitt? 
b. Gripen 
c. Det grafiska elementet med prickarna 
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d. Flygplanssilhuetten 
e. Typsnitt i logotypen  
f. Loggan som helhet 
g. De gula illustrationerna 
h. De gula illustrationerna uppblandat med foton. 
i. Copyn 
j. Bildspråket  

 
16. Jämfört med andra kunder, vad är unikt med att arbeta med ett flygbolag? 
17. Vad är svårt, roligt, intressant, utmanande med att arbeta med ett 

flygbolag? 
18. Att aktivt arbeta med sitt designprogram är viktigt för de flesta företag, 

tycker ni att MA är medvetna om detta? Varför? På vilket sätt är de 
duktiga, mindre duktiga? 

19. Vilket är svårast med arbetet med MA designprogrammet? 
20. Vilka styrkor/svagheter tycker ni att MA har gentemot sina konkurrenter? 

(Ur designperspektiv) 
21. Förvaltar, enligt er, MA det material som ni tar fram åt dem på ett önskvärt 

sätt? Förklara. 
22. Vad har ni för tankar inför framtiden med MA:s grafiska profil? 
23. Finns det någonting som skulle kunna ha gjorts på annat sätt? Varför? 
24. Har ni någonting att tillägga? Någonting som vi inte pratat om som är värt 

att nämna? 
25. Har ni några frågor så skriv dem nedan så ska jag besvara dessa så fort 

som möjligt: 
26. Kontaktinformation för eventuell komplettering: 
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7.5 Bilaga 5 – Intervjumanus kunder: 
 
Intervjumanus Kunder: 
 
Ålder? 
Kön? 
Födelseort? 
 
Samma fråga till alla bilderna: 
 
Associera fritt till dessa bilder som jag kommer visa dig. Det finns inget rätt eller fel. 
Bara att tala om vilka tankar du får och vad du känner. Vilka tankar dyker upp i 
huvudet? 
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7.6 Bilaga 6 – Bilder personalen: 
 
Bilder som visades för personalen på Sturup: 
 

  
Bild 1 Bild 2 

 

 

Bild 3 Bild 4 

  
Bild 5 Bild 6 

 
 

Bild 7 Bild 8 
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Bild 9 Bild 10 

 

 

Bild 11 Bild 12 

 

 
Bild 13 Bild 14 

 

 

Bild 15  
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7.7 Bilaga 7 – Bilder kunder: 
 
Bilder som visades för kunderna. 
 

  
Bild 1 Bild 2 

  
Bild 3 Bild 4 

 

 

Bild 5 Bild 6 

 

 

Bild 7 Bild 8 
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Bild 9 Bild 10 

 

 

Bild 11  
 
 


