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Abstrakt: Syftet med denna studie är att identifiera styrkor och svagheter i byggandet av varumärket Asea 
Brown Boveri, A BB i Storvik. Det ska v idare påvisa om varumärket bör ompositioneras i kundernas 
sinne, och i så fall hur denna ompositionering skulle kunna åstadkommas. Studien baseras på 
litteraturstudier samt intervjuer med sju externa kunder och två interna medarbetare på ABB. 
Resultaten visar på tydliga brister i varumärket inom projektarbeten medan de inom ramen för service 
och reparationer har en relativt stark position på marknaden. En ompositionering av varumärket är 
därför nödvändig, vilket kan åstadkommas bland annat via utökade resurser och åtgärder inom 
marknadsföringen.  
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Abstract: The purpose of this study is to identify the strenghts and weaknesses in brand building of Asea Brown 
Boveri, ABB in Storvik. It shall point out if the brand should be repositioned in the minds of the 
customers, and if so how this repositioning could be managed. The study is based upon litterature 
studies and interviews with seven external customers as well as two internal employees at ABB. The 
result clearly shows faults in the brand within projects, while as in the fields of service and 
maintenance they posess a relatively strong position on the market. A repositioning of the brand is 
thereby necessary, which can be done among other things by increased resourches and measures in 
marketing.    
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SUMMARY 
Differentiation through original innovations and more effective production is still important 
factors for the companies in their attempt to separate themselves from the competitive mass. 
However, the information technology (IT) and the increasing globalisation has done that these 
innovations and efficiency improvements can be copied more rapidly by the competitors. 
Therefore, differentiations by means of immaterial values become all the more important. The 
most unique and immaterial access a company has is its brand.  
 
Asea Brown Boveri, ABB in Storvik is a brand that on latter years has experienced a decline 
within traditional strong areas in the fields of service and repair off existing plants within the 
process and paper industry. This because the demand gradually has decreased as a result of 
better, less service requiring products and plants, but also because of an increasing 
competition. They also have competences within the technology of automation, among other 
thing within project works as modernisations of existing plants. Nevertheless, the feeling is 
that they still are strongly associated to only service and reparation.  
 
This exam work intends to identify the image that reside in the brand ABB in Storvik, that is 
how the brand currently is positioned in the minds of the customers as well as the employees. 
The aim is also to demonstrate how this picture could be repositioned in order to better match 
that picture or position that they in ABB would like to have. 
 
A qualitative methodology has been implemented in order to accomplish these purposes, 
where seven external customers and two internal employees have been interviewed. This 
methodology is considered most appropriate since brand building is based upon abstract 
factors such as associations, feelings and experiences that are difficult to grasp by the use of 
quantitative methodologies. Aakers� Brand Equity model has functioned as a theoretical 
framework for this study and for the formulation of the issues in the interview question form. 
 
The results of the interviews reveal that there is a relatively similar picture of the trademark 
ABB in Storvik, both among the customers as among the employees. However discrepancies 
do exist, as to the awareness about ABB: s possibility and will to deliver in so called 
automation projects is somewhat diffuse. This diffuse image can partially be explained with 
the relatively weak and insufficient marketing of the brand, as ABB of many customers is 
seen as invisible and anonymous. This has lead to the fact that ABB: s identity and sense 
within project works is somewhat unclear. Within the frame of service and reparation the 
brand is relatively strong, as it is recalled within many different areas of technology and 
accurate and meaningful associations reside in the minds of the customers�. This has also 
leaded to brand loyalty within certain areas. However ABB is still considered as costly 
compared with competing companies, which has resulted in the fact that they are loosing 
business in technically simpler measures.  
 
The conclusion is that there is a need to reposition the brand ABB in Storvik. This reposition 
should mainly be done toward the field of automation projects. ABB in Storvik should 
concentrate more resources to marketing and through different marketing measures clarify 
what the brand stands for, i.e. what they want, are allowed and can deliver to their current and 
potential customers. Furthermore, they should in their marketing link different brand elements 
such as their slogan and logo to their brand name, which would increase the awareness and 
facilitate the associations to the brand. They should adopt a differentiation strategy, where 
among other thing the competency of the personnel will distinguish them from the 
competitors. 



SAMMANFATTNING 
Att differentiera sig via uppfinningsrika innovationer och effektivare produktion är 
fortfarande viktiga faktorer för företag i deras strävan att skilja sig från mängden. Dock har 
informationsteknologin (IT) och en allt mer tilltagande globalisering gjort att dessa 
innovationer och effektiviseringar kopieras allt fortare av konkurrenter. Därför har 
differentieringar via immateriella värden blivit allt viktigare. Den mest unika och immateriella 
tillgång ett företag har är dess varumärke.  
 
Asea Brown Boveri, ABB i Storvik är ett varumärke som på senare år upplevt en tillbakagång 
inom traditionellt starka områden som service och reparationer av befintliga anläggningar 
inom process och pappersindustrin. Detta för att efterfrågan successivt har minskat på grund 
av bättre, mindre underhållskrävande produkter och anläggningar, men också på grund av en 
tilltagande konkurrens. ABB har även kompetens inom teknikområdet automation, bland 
annat inom projektarbeten som moderniseringar av befintliga anläggningar. Dock finns 
känslan att de fortfarande starkt förknippas med enbart service och reparationer.  
 
Detta examensarbete har som syfte att identifiera den bild som finns om varumärket ABB i 
Storvik, det vill säga hur varumärket för närvarade positioneras i sinnet hos såväl kunder som 
medarbetare. Syftet är vidare att påvisa hur denna bild skulle kunna ompositioneras för att 
bättre matcha den bild eller position som de i ABB skulle vilja ha. 
 
En kvalitativ metod har använts för att nå dessa syften, där sju externa kunder och två interna 
medarbetare har intervjuats. Denna metod anses lämpligast eftersom varumärkesbyggnad tar 
fasta på abstrakta faktorer som associationer, känslor och upplevelser som är svåra att fånga 
via kvantitativa metoder. Aakers Brand Equity modell har fungerat som teoretisk referensram 
för detta arbete och för utformningen av de frågeställningar som intervjuerna utgick från. 
 
Resultaten av intervjuerna påvisar att det råder en relativt snarlik bild av varumärket ABB i 
Storvik, både bland kunderna som medarbetarna. Dock förkommer en del avvikelser, där 
kännedomen om ABB: s möjlighet och vilja att leverera i så kallade automationsprojekt är 
något diffus. Denna diffusa bild kan delvis förklaras med den förhållandevis svaga och 
otillräckliga marknadsföringen av varumärket, då ABB av många kunder ses som osynliga 
och anonyma. Detta har lett till att ABB: s identitet och mening inom projektarbeten är något 
otydlig. 
 
Inom ramen för service och reparationer är varumärket relativt starkt, då det återkopplas inom 
många olika teknikområden och korrekta och meningsfulla associationer finns i kundernas 
sinnen. Detta har även lett till varumärkeslojalitet inom vissa områden. Dock anses ABB 
fortfarande som dyra jämfört med konkurrerande företag, vilket resulterat i att de tappat i 
tekniskt enklare åtgärder.  
 
Slutsatsen är att det finns ett behov av att ompositionera varumärket ABB i Storvik. Denna 
ompositionering bör främst göras mot automationsområdet. ABB i Storvik bör koncentrera 
mer resurser till marknadsföringen och via olika marknadsföringsåtgärder tydliggöra vad 
varumärket står för, det vill säga vad de får, kan och vill leverera till sina nuvarande och 
potentiella kunder. Vidare bör de i sin marknadsföring koppla olika varumärkeselement som 
slogan och logga till företagsnamnet, vilket skulle öka kännedomen och underlätta 
associationer till varumärket. De bör anamma en differentieringsstrategi, där bland annat 
personalens kompetens skall utmärka dem från konkurrenterna.
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer bakgrunden till denna studie att läggas fram. Utifrån denna bakgrund 
kommer problemformulering, syfte och avgränsning att fastslås. 

 

1.1 Bakgrund 
I begynnelsen av den industriella revolutionen hade de företag som hade de bästa 
innovationerna och den effektivaste produktionen, ett starkt försprång gentemot sina 
konkurrenter. Även fast det fortfarande är viktigt med innovationer och 
produktionseffektivitet, har informationsteknologin försvårat differentiering företag emellan. 
Skarpsinniga innovationer och effektiviseringar kopieras av konkurrenter, inte som förr på ett 
antal år, utan på ett antal veckor. Detta har lett till att företagen måste differentiera sig via 
immateriella tillgångar och fördelar, fördelar som är unika och därmed svåra att kopiera. Den 
mest unika och immateriella tillgången ett företag har är dess varumärke. Det är därför som 
varumärkesbyggnad kommit att bli allt viktigare inom företagens marknadsföringsåtgärder. 
(Olins, se Schultz et al., 2000, s.51) 
 
Enligt många studier har företag med starka varumärken ett försprång gentemot sina 
konkurrenter. Detta framgår exempelvis i en svensk studie, Brand Orientation Index, utförd av 
konsultföretaget Label. Där fastslogs att de företag som var bäst med att jobba med 
varumärkesbyggnad är nästan dubbelt så lönsamma som de som är minst 
varumärkesorienterade. (Tommorrow, nr.4/2005, ss.10-12)  
 
Varumärkesbyggnad är dock en svår företeelse, då det i mångt och mycket handlar om 
abstrakta aspekter såsom känslor, associationer och upplevelser som kopplas till ett specifikt 
varumärke. Keller (2003, s.59) säger att � �ett varumärkes styrka ligger i vad som finns 
inneboende i kundernas sinne�.  Dessa associationer gör att vi människor medvetet och 
omedvetet placerar företag och varumärken i olika fack. På marknadsföringsspråk kallas detta 
också för att positionera ett företag eller ett varumärke (Kotler, 2001, ss. 316, 369; Keller, 
2003, s.119). En positionering görs i relation till andra konkurrerande varumärken på 
marknaden och därmed uppstår en bild hos kunder eller potentiella kunder över vad 
varumärket står för. Att ändra bilden av sitt varumärke, eller att ompositionera sig, kan i vissa 
fall bli en nödvändighet. Konkurrenter kan ha positionerat sig på liknande sätt och börjat ta 
marknadsandelar, eller också har kundernas behov skiftat (Kotler, 2001, ss.481, 482).  
 
Kjell A. Nordström1 identifierar fyra viktiga ledmotiv för att förstärka bilden av ett varumärke 
(Tommorrow, nr.5/2005, s.8): 

 
• Var tydlig 
• Var konsekvent 
• Skilj dig från mängden 
• Håll vad du lovar 

 
Dessa fyra aspekter blir, om möjligt, än mer viktiga vid en ompositionering av ett redan 
befintligt varumärke. 
                                                
1 Kjell A. Nordström är doktorand på Handelshögskolan i Stockholm. Han har bland annat skrivit boken �Funky 
business� (tillsammans med Riddarstråle). En stor del av hans forskning handlar om varumärken.  
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Asea Brown Boveri, eller ABB, är en global koncern som är världsledande inom kraft- och 
automationsteknik. Företaget är ett resultat av fusionen mellan svenska Asea och det 
schweiziska bolaget Brown Boveri 1988. Idag verkar ABB i omkring 100 länder och har 
ungefär 103 000 medarbetare. I Sverige finns de i 35 orter med sammanlagt 8800 anställda2. 
En av dessa orter som ABB idag har verksamhet i är Storvik i Gästrikland, med cirka 100 
anställda medarbetare. 
 
ABB i Storvik är en enhet inom ABB koncernen som traditionellt sett arbetat med service och 
reparationer, då främst av motorer, generatorer, transformatorer, el-brytare och driv- och 
styrutrustning mot pappers- och stålindustrin i Mellansverige. Deras verksamhet är indelad i 
fyra olika delområden eller resultatenheter (Damm 2007-01-19): 
 

1. Kraft - service och reparationer av bland annat brytare och transformatorer 
2. Roterande maskiner - service och reparationer av elmotorer, bland annat omlindningar 
3. Automation - service och reparationer av driv- och styrsystem  
4. Coil � tillverkning av kopparhärvor till elmotorer och generatorer 

 
Som framgår av ovan nämnda indelning är ABB i Storvik till stor del en service och 
reparationsverkstad för redan befintliga anläggningar. Dock finns det idag en rad andra 
kompetenser och tjänsteerbjudanden från enheten i Storvik, då främst inom 
Automationsavdelningen. Inom denna avdelning där det arbetar 17 medarbetare, finns det en 
kompetens att arbeta i så kallade automationsprojekt. Dessa kan vara att modernisera eller 
bygga om redan befintliga anläggningar ute hos kunderna, men det kan även i vissa fall 
innebära att de bygger nya anläggningar3. Vidare har de kompetens och berättigande att 
utbilda personal hos kunderna, inom exempelvis programmering av styrsystem4.  
 
ABB i Storvik är en enhet som ingår i Servicedivisionen Mellansverige. De har en egen 
budget, resultaträkning, balansräkning, men också ett avkastningskrav från centrala ABB i 
Västerås. De ekonomiska resultaten redovisas till regionchefen för Service Mellansverige. Det 
tidigare juridiska namnet ABB Service har ersatts med ABB Automation Technologies AB 
vilket ska ge en indikation att det finns en teknisk kompetens utöver ren service och 
reparation. (Damm 2007-01-19)  

 

1.2 Problemformulering 
Det problem som ABB Automation Technologies i Storvik idag står inför är att få en klar 
definition av vad det är för en bild som finns både internt och externt av det lokala 
varumärket, och hur pass väl denna bild överensstämmer med den bild som ABB skulle vilja 
ha. Redan i de inledande diskussionerna med en del medarbetare på plats, framkommer en 
viss frustration att de fortfarande så starkt förknippas med enbart service- och reparationer. 
Det finns en uppenbar ambition att framstå som något mer än bara det. Det betyder inte att de 
har slutat med service och reparationer, det är fortfarande viktiga kärnverksamheter för ABB i 
Storvik. Ett stort problem för dem är dock att behoven av service och reparationer minskar 
successivt, då produkterna har en allt bättre hållbarhet och behöver underhållas med allt 
                                                
2 http://www.abb.se/cawp/seabb360/482EC92B7276EECCC1256AFD00375C9A.aspx  
3 Det finns en viss monetär gräns för hur stora projekt ABB i Storvik får och kan ta. Vid större anläggnings- och 
moderniseringsprojekt är det ABB i Västerås eller Ludvika som tar över projekten. 
4 http://www.abb.se/cawp/seitp161/1934b0a5be320d0dc125704b0028134c.aspx   
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längre tidsintervaller. Kvarstår således för ABB i Storvik att försöka hitta andra områden att 
växa inom för att inte tappa i lönsamhet. Frågan är hur ABB i Storvik ska kunna omvandla 
bilden av sig själv, som enbart en service- och reparationsverkstad, till att även starkt 
förknippas och associeras till de automationstjänster som de idag har att erbjuda sina 
befintliga och potentiella kunder? För att få en klar bild av hur anställda men framförallt 
kunder uppfattar varumärket ABB i Storvik och vilka värden, associationer och känslor som 
det väcker hos dem kommer denna studie att utgå från följande problemfrågor: 
 

• Vilken bild finns det idag av varumärket ABB Automation Technologies AB i 
Storvik och vilken position ger det företaget i sinnet hos såväl medarbetarna som 
kunderna? 

 
• Hur kan denna bild förändras, det vill säga hur kan varumärket förstärkas och 

ompositioneras på marknaden? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera ABB: s styrkor och svagheter i varumärket. Det ska 
vidare påvisa om varumärket bör ompositioneras i kundernas sinne, och i så fall hur denna 
ompositionering skulle kunna åstadkommas.  

 

1.4 Avgränsning 
Detta examensarbete avgränsas till att enbart behandla det lokala varumärket ABB 
Automation Technologies AB i Storvik, även fast vissa kopplingar till ABB i stort är 
nödvändiga att göra. ABB: s juridiska namn, ABB Automation Technologies AB, kommer 
inte att användas fortlöpande i texten. De benämningar som kommer att användas är ABB i 
Storvik, eller enbart ABB. När det i texten hänvisas till andra enheter inom ABB kommer 
detta att framgå explicit. 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer tillvägagångssätt för denna studie att återges och analyseras. Med 
andra ord hur jag gick till väga för att få denna uppsats klar och vilka olika metoder jag 
valde mellan och varför.  

 

2.1 Inledning 

2.1.1 Val av företag 
I mitt val av företag hade jag som utgångspunkt att om möjligt skriva mitt examensarbete på 
ett större internationellt företag med bas i Sverige. Detta för att ett större företag, enligt min 
egna subjektiva mening, är mer intressant att utreda ur ett varumärkesperspektiv. Möjligtvis 
berodde denna åsikt på en förutfattad mening att varumärkesbyggande är mindre relevant på 
småskaliga företag och mer relevant inom större koncern som nått kännedom i en större 
utsträckning. Jag hade dock inga vetenskapliga belägg för att detta skulle vara sant eller att ett 
liknande arbete på ett mindre företag skulle ha varit mindre intressant inom ämnet.  
 
Då jag har en gammal bekant inom ABB koncernen i Storvik, tog jag i oktober månad 2005 
kontakt med denne för att höra om de på ABB i Storvik hade ett intresse för ett examensarbete 
inom marknadsföringsområdet varumärkesbyggnad. Han hänvisade mig till deras platschef 
Rolf Gustafsson. Han visade sig vara väldigt intresserad av de aspekter som har med 
varumärkesbyggnad att göra och hur det påverkar verksamheten. Efter att han hört sig för med 
sin kollega Bengt Simonsson i Västerås, föreslog Gustafsson ett gemensamt telefonmöte 
mellan Gustafsson, Simonsson och undertecknad. Syftet med mötet var att undersöka 
möjligheten att utföra ett examensarbete för ABB: s räkning och vilken forskningsfråga som 
skulle vara intressant att genomlysa. Både före och under detta trepartsmöte via telefon 
framkom att det centralt från ABB i Västerås redan var bestämt med en genomgång av 
varumärket ABB i Sverige5. ABB i Storvik föregick som ett pilotfall i denna genomgång av 
varumärkesattributen inom ABB koncernen. Detta projekt var dock endast koncentrerad till 
de fysiska delarna av ABB: s varumärke, som vilken logga som officiellt bör användas, hur 
ABB: s receptioner bör se ut för att utstråla �rätt� ABB atmosfär, hur företagets servicebilar 
skall se ut och vilka servicekläder alla tekniker bör ha enligt tidigare centrala bestämmelser.  
 
I dessa tidiga diskussioner framfördes möjligheten att exempelvis genomlysa detta pilotfall 
och hur den skulle påverka varumärket ABB bland de externa kunderna och interna 
medarbetarna. Ganska snart övergavs denna ide, då riktlinjerna för denna uppfräschning redan 
var bestämda och att detta arbete inte hade någon fokus på de mer abstrakta delarna av 
varumärkesbyggande, som exempelvis de känslor och associationer som ett varumärke 
skapar, utan endast på de fysiska attributen. Efter ett antal besök på ABB i Storvik, och ett 
flertal diskussioner med Rolf Gustafsson, Krister Jonsson och Magnus Damm, men även med 
min handledare på Högskolan i Gävle, Dr. Aihie Osarenkhoe, kom vi fram till valda 
inriktning.   
 

                                                
5 den 25 november 2005, kl. 10,00-11,00 
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2.1.2 Val av metodologiskt tillvägagångssätt 
När det metodologiska tillvägagångssättet övervägdes ställdes jag som författare till frågan 
om studien skulle vara kvalitativ eller kvantitativ. De flesta metodteoretiker, exempelvis Trost 
(1993, s.7) och Andersson (1985, s.20) anser att val av metod beror på syftet med det som ska 
undersökas. 
 
I valet av metod hade jag som utgångspunkt att �� utgå från det problem och de 
frågeställningar man vill belysa. Vad är syftet med studien? Val av metod måste alltid vara 
underordnat detta� (Andersson 1985, s.20). Då jag var intresserad av att förstå hur ABB:s 
kunder, och även egna medarbetare, resonerar och reagerar på varumärket ABB och hur de 
särskiljer eller urskiljer olika handlingsmönster, så är en kvalitativ studie mest lämplig (Trost, 
2005, s.14). 
   
I mitt fall kommer undersökningen att ta fasta på de känslor, associationer och upplevelser 
som varumärkesbyggande genererar. Dessa abstrakta företeelser kan vara svåra att få grepp på 
exempelvis genom ett frågeformulär som respondenterna skulle svara på och som sedan 
skulle kvantifieras. Andersson (1985, ss.17, 18) menar att värderingar, upplevelser och 
tolkningar är lämpliga att undersöka genom frågor. I dessa fall handlar det ofta om så 
närgångna och inträngande uppgifter att en intervju i de flesta fall är den mest lämpliga 
metoden. Han menar vidare att det kan bli fråga om långa samtal där det för intervjuaren 
delvis handlar om att tolka det som den intervjuade säger under själva intervjun. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Litteraturstudie och förberedelse av intervjufrågor 
Innan utveckling av frågeformuläret läste jag in mig på relevant metodlitteratur, likväl som på 
befintlig litteratur om varumärkesteori, för att få ett grepp om vilka sorters frågor som skulle 
vara relevanta att ställa inom ämnet. 
 

2.2.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är enligt Trost (2005, s. 111) och Anderson (1985, s.22) att 
mätningen är pålitlig från exempelvis slumpinflytelser. För att öka reliabiliteten valde jag att 
utgå ifrån samma frågor till alla respondenter, för ökad så kallad kongruens. Reliabilitet 
bygger annars väldigt mycket på mätningar via kvantitativa undersökningar, vilket skiljer sig 
från att förstå hur en intervjuad upplever, känner eller tycker om en företeelse. Inom 
kvalitativa intervjuer blir det därför intervjuarens skyldighet att försöka fånga de möjliga 
felsägningar, eller missuppfattningar, men också kroppsspråk, uttal och mimik som kan 
förkomma under intervjun. (Trost, 2005, ss.111, 112) Vid olika situationer där jag under 
intervjuns gång upplevde eller misstänkte att den intervjuade inte svarade uppriktigt eller 
tillräckligt uttömmande, försökte jag ställa följdfrågor direkt, eller också en liknande fråga 
senare i intervjun. Genom att göra detta fick jag mer uttömmande och klargörande svar på 
respondentens verkliga uppfattning om frågan. (Kvale, 1997, s.36) 
 
Validiteten är enligt Andersson (1985, s.20) att metoden ger den information som jag som 
undersökare söker. Trost (2005, s.113) menar att validiteten eller giltigheten är att frågan skall 
mäta det den är avsedd att mäta. Traditionellt har validitet varit ett begrepp där mätning och 
kvantifiering står i fokus, alltså mer kvantitativa metoder. Pervin (1984, s. 48) utvidgade dock 
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detta begrepp till att även gälla till �� den utsträckning i vilken våra observationer verkligen 
speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss�.  Detta synsätt gör att även en 
kvalitativ undersökning skulle kunna ses som valid. Trost (2005, s.113) är inne på samma 
linje då han menar att undersökaren måste ha sin utgångspunkt i hur den intervjuade menar 
eller uppfattar frågan eller företeelsen, inte att få en allmän förklaring till hur synen på 
företeelsen är. 
 
För att säkerställa att min undersökning var valid försökte jag dels grunda frågorna på en 
teoretisk referensram som försökte fånga upp de känslor, associationer och upplevelser som 
den enskilde personen skulle kunna ha till ett varumärke. Vidare försökte jag uttryckligen 
använda mig av frågefraser som; Hur upplever Du�?, för att poängtera att det är den 
intervjuades åsikt och upplevelse som är i centrum. I vissa fall ställdes frågorna som; Hur 
upplever ni�?, då frågan var av mer allmän karaktär, exempelvis när jag frågade vilken 
samarbetsform företaget har med ABB i Storvik (Se bilaga 1 fråga 3). 
 

2.2.3 Utformning av frågeformulär och teoretisk referensram 
Den teoretiska grunden till intervjufrågorna har till största del byggts upp ifrån Aakers (2001, 
s.166) Brand Equity modell. Andra teoretiska aspekter som intervjufrågorna baserades på är 
begrepp som Gap-modellen, positionering och ompositionering. Dessa teoribegrepp kommer 
jag att redogöra för i teoriavsnittet (se kapitel 3).  Jag kom efter en del omarbeten och 
omformuleringar fram till använda frågeformulär (se bilaga 1) som stöd för mina intervjuer. 
Detta frågeformulär skickade jag sedan till både min handledare och Rolf Gustafsson på ABB 
för respons från deras sida. De hade inga synpunkter, mer än att frågorna såg intressanta ut.  
 
Frågorna i bilaga 1 är det manus som jag utgick ifrån under intervjun och som jag skickade i 
förväg till samtliga respondenter. Texten i parentes var inte synlig i frågeformuläret som 
skickades till respondenterna, utan är med här för att belysa på vilken grund frågan ställdes 
(vilken del av Brand Equity svaret på frågan skulle kunna bidra till). 
              
Fråga 1 skickades inte i förväg, då poängen med frågan var att fånga kundens spontana 
association till varumärket ABB i Storvik. Innan frågan ställdes instruerades respondenten att 
svara så kort som möjligt på denna fråga, helst med ett ord om möjligt (Andersson, 1985, 
s.131). Eventuella förklaringar till associationen skulle kunna ges senare under intervjun.  
 
Innan sista delen på fråga 3 ställdes gav jag en kortare förklaring till respondenterna att 
servicegap eller kundgap beskriver det eventuella gap som finns mellan kundernas förväntan 
på tjänstens kvalitet innan leverans och deras upplevda kvalitet efter leverans (Zeithaml & 
Bitner, 2003 s.33).  
 
På fråga 4 ville jag få fram respondenternas verkliga kännedom om de varumärkeselement 
som ABB i Storvik har. För att försäkra mig om att kunderna inte skulle ta reda på svaret till 
intervjun, skickade jag inte heller denna fråga i förväg. 
 
Även fast frågorna ställdes utifrån samma frågeformulär har olika följdfrågor ställts till de 
olika respondenterna, beroende på hur och vad de svarat. Detta är en av förutsättningarna och 
fördelarna med en kvalitativ studie för att komma fram till en förståelse till vad den 
intervjuade verkligen menar och vill ha sagt (Trost, 2005, s.88).  
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2.2.4 Urval av respondenter 
Det empiriska materialet baserades på sammanlagt nio intervjuer; sju med externa kunder till 
ABB och två med interna medarbetare med chefsbefattningar inom ABB. Att det blev sju 
externa kunder och endast två interna medarbetare som intervjuades är enligt min mening 
logiskt, då det i slutändan är kundernas uppfattningar och upplevelser som fastställer 
varumärkets styrka (Keller 2003, s.59). De sju externa intervjupersonerna togs fram av Rolf 
Gustafsson, Magnus Damm och Krister Jonsson på ABB. Jag fick dock godkänna dessa och 
gavs även möjligheten att välja bort någon, alternativt säga till om jag ville ha fler personer att 
välja mellan. Jag är medveten om att denna urvalsmetod av respondenter kan anses 
problematisk ur ett reliabilitetsperspektiv, då de ansvariga på ABB rent teoretiskt kunde ha 
valt de �mest ABB-vänliga kunderna� till studien. Dock såg jag ingen annan möjlig 
urvalsmetod, då jag omöjligtvis kunde ha gjort denna selektion på egen hand. Den bedömning 
jag dock gjorde var att spridningen både geografiskt, företags- och befattningsmässigt var 
tillsynes god (se bilaga 2). Respondenterna var fördelade på fem olika orter, fem olika företag 
(Stora Enso i Fors och Kvarnsveden är olika företag inom samma koncern) och sex olika 
befattningar. De sex befattningarna var el-konstruktör (1st.), inköpare (1st.), inköpschef (1st.), 
el-chef (1st.), underhållschef (2st.), el- och underhållschef (1st.). 
 
De två interna intervjuerna på ABB gjordes dels med Magnus Damm, chef för 
Automationsavdelningen och Timo Arnfelt, chef för Roterade Maskiner. Då Damm är chef 
för avdelningen Automation, och automationstjänsterna är det område som de ser en 
möjlighet att växa inom, ansåg jag att han var lämplig att intervjua. Som chef för Roterande 
Maskiner var Arnfelt intressant att intervjua, då hans bild av ABB i Storvik möjligtvis skulle 
kunna differentiera sig från Damms. Arnfelt har dessutom nyligen (april 2006) återvänt till 
ABB i Storvik från Sandvik AB, där han jobbade sedan 1999 i olika chefsbefattningar inom 
underhåll. Därmed har han erfarenheter dels som medarbetare inom, dels som nylig kund till, 
ABB.  
 
Även dessa intervjuer gjordes i kongruens med den för externa kunder framtagna 
intervjuformuläret, om än med vissa nödvändiga omformuleringar (se bilaga 3). Damm och 
Arnfelt fick inte heller fråga 1 och 4 i förväg. På sista delen av fråga 3 fick de en kortare 
förklaring till vad jag menade med service/kundgap (Andersson, 1985, s.131).  
 

2.2.5 Förberedelser inför intervjuer 
Jag kontaktade de externa intervjupersonerna via telefon och presenterade mig i korta ordalag, 
varifrån jag ringde och syftet med min studie. Efter denna kortare presentation talade jag om 
vem som gett mig deras namn och nummer och att de ansågs intressanta för att ingå i ett 
examensarbete. Alla de sju respondenterna svarade att de kunde ställa upp på en intervju. Jag 
talade om att intervjun skulle uppskattningsvis ta mellan 1 � 1, 5 timme att genomföra 
(Andersson, 1985, s.173). Jag tog lite extra tid för att vi skulle ha marginal och att de 
intervjuade inte skulle känna sig irriterade eller stressade under intervjuns gång. Detta 
förfarande rekommenderas av Trost (2005, ss.61, 62).   
 
De första personerna jag ringde till ville ha frågorna skickade i förväg, så att de visste vilket 
ämne jag ville diskutera. Därför bestämde jag mig för att skicka frågorna till alla respondenter 
i förväg, för att även på detta sätt öka reliabiliteten och samstämmigheten i undersökningen. 
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2.3 Empiri 
I redogörelsen för hur intervjuerna förlöpte har jag utgått från Warwicks och Liningers (1975; 
se Andersson, 1985, s.172) modell över de betingelser som påverkar kommunikationen i 
intervjun (figur 2.1). 
 

2.3.1 Intervjusituationen  
Intervjusituationen var uteslutande på de intervjuades arbetsplatser. Enligt Trost (2005, s.44-
45) ska de intervjuade i regel känna sig väl till mods och avslappnade, något som 
möjliggjordes av att intervjuerna hölls på deras arbetsplatser. Dock menar han att risken för 
störningar kan finnas även på den intervjuades arbetsplats. Jag upplevde inga av de störningar 
som Trost (2005) beskriver. Miljön var uteslutande avslappnad och utan störningar från andra 
personer. De intervjuade hade avsatt den tid som i förväg var uppgjord. Telefonerna var 
avslagna sånär som på ett par undantag. I dessa undantagsfall hade jag i förväg blivit 
informerad av de intervjuade att de väntade ett viktigt samtal och att telefonen av den 
anledningen var på. Poängteras bör dock att telefonerna inte ringde ens i dessa två 
undantagsfall.  
 
 
 
 

 

Intervjusituationen 
 

- tid 
- plats 
- andra personer 
- etc. 

 

Den intervjuade 
 

- sociala egenskaper 
- förmåga att svara 
- villighet att svara 
- trygghet, säkerhet 
- etc.

Intervjuinnehåll 
 

- känslighet 
- svårighetsgrad 
- intressegrad 
- väcker ångest 
- etc.

Intervjuaren 
 

- sociala egenskaper 
- intervjuskicklighet 
- motivation 
- trygghet, säkerhet 
- etc.

Figur 2.1: Modell över de betingelser som påverkar kommunikationen i intervjun (översatt 
av Andersson, 1985, s.172) Originalkälla: Warwick & Lininger, 1975, s.184 
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2.3.2 Intervjuaren 
Som intervjuare försökte jag först och främst vara förberedd på vad den intervjuade jobbade 
med och i vilken bransch, för att känna en större trygghet i intervjusituationen. Därför sökte 
jag information på respektive respondents hemsidor för de företag som de jobbade inom. 
Vidare försökte jag att ha fokus på syftet med frågorna så att lämpliga följdfrågor skulle 
ställas för att vi inte skulle hamna utanför ämnesområdet. En möjlig farhåga jag såg var att jag 
skulle intervjua personer med en helt annan akademisk bakgrund än min, då de flesta 
intervjuade var ingenjörer. (Andersson, 1985, ss. 175-177). Detta visade sig dock inte vara 
något större hinder, eftersom intervjuerna var mer koncentrerade på 
marknadsföringsaspekterna av verksamheten än på de bakomliggande teknikerna. Jag hade 
inte i förväg talat om att jag skulle använda bandspelare under intervjuerna. Detta visade sig 
dock inte vara något problem för någon av respondenterna. 
 

2.3.3 De intervjuade 
Jag upplevde inget hinder från någon av respondenterna att inte vilja svara på frågorna (med 
ett undantag; se 2.3.4). Däremot förmågan att svara på frågorna varierade till viss del. En del 
av respondenterna var mer tystlåtna och kanske inte heller vana att svara på associations- och 
känslorelaterade frågor. �Människor har olika stor erfarenhet att uttrycka sina tankar och 
känslor i ord� (Andersson, 1985, s.178). Märkbart var dock att dessa personer blev mer 
pratsamma ju längre intervjuerna pågick. Därför ställde jag om en del frågor senare under 
intervjun (ibland något omformulerade) för att få ett mer uttömmande svar av respondenten, 
då denne blivit mer �varm i kläderna�. I vissa fall uttryckte en del av respondenterna oro över 
att jag inte skulle kunna få ut så mycket av materialet. Denna oro var ett bevis på deras 
villighet att ge mig svar på de frågor som jag ställde. Vidare upplevde jag att alla respondenter 
bidrog med värdefull information om sina upplevelser av varumärket ABB i Storvik. 
 

2.3.4 Intervjuinnehållet 
En av respondenterna reagerade vid ett tillfälle då han skulle positionera ABB i Storvik med 
hänsyn till konkurrerande företag angående pris, med att känna ovilja att diskutera 
prisjämförelser mellan olika leverantörer. Jag informerade honom om möjligheten att inte 
svara på frågan om det inte kändes bra. I och med att jag förklarade för honom att frågan 
ingalunda innebar att han skulle avslöja skillnader i kronor och ören, utan ge en mer generell 
bild över hur ABB positionerar sig i pris jämfört med ett antal konkurrenter (uttalade eller 
outtalade), ville han svara på frågan. (Andersson, 1985, s.180) 
 
En del av respondenterna uttryckte spontant under intervjuerna att någon fråga var svår att 
svara på, då den ställdes. Förvånansvärt ofta följdes detta av en omfattande och uttömmande 
beskrivning, utan att jag behövde omformulera frågan. Den enda �vägledning� jag gav vid 
något tillfälle (förhoppningsvis inte ledande), var att jag sade till respondenterna att de skulle 
svara som de själva upplevde saken och att det inte nödvändigtvis behövde finnas ett �rätt� 
eller �fel� svar på frågan.  
 
Ingen av respondenterna har uppgett att informationen som de givit skulle vara känsligt på 
något vis eller att de skulle vilja vara anonyma i undersökningen. Därför redovisas alla namn 
öppet i denna studie.  
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2.4 Analys 
Enligt Trost (2005, s.125) finns det inte specifika regler eller tekniker för hur materialet i 
kvalitativa undersökningar ska hanteras, utan att undersökarens fantasi och kreativitet får sätta 
normen. Dock tillägger han att vid kvalitativa studier finns en systematisering som kan göras i 
form av tre steg: 
 

1. Samla in data (vid själva intervjun) 
 

2. Analysera data (tankar om vad som sades och hur det sades) 
 

3. Tolka data (tolka/analysera data mot vedertagen teori) 
 
Dessa tre moment behöver inte nödvändigtvis komma i åtskild ordning utan går i varandra 
under själva studieprocessen. Vid exempelvis intervjutillfället sker både analys och tolkning 
av data. (Trost, 2005, s.125) 
 
Efter att jag genomfört samtliga intervjuer (samlat in data) sammanställde jag dem genom att 
spela upp bandspelaren och skriva ned samtliga intervjuer som ett rådatamaterial. Detta gjorde 
jag för att få en överblick över hela det empiriska materialet. Ur det råmaterialet valde jag ut 
(analysera data) lämpliga, för ämnet intressanta, delar som presenterades under 
empiriavsnittet. Sedan analyserade (tolka data) jag material i ljuset av redogjorda 
varumärkesteorier för att svara mot syftet med studien. 

 

 

 

 



11 

3. TEORI 
I detta kapitel kommer den teoretiska grunden för denna studie att läggas fram. Kapitlet 
kommer att baseras på Aakers Brand Equity modell. Modellen kommer att användas som ett 
teoretiskt ramverk i analysen av det empiriska materialet.  

 

3.1 Varumärken 
Varumärken har funnits i hundratals år och begreppet brand (varumärke) kommer 
ursprungligen från ordet brandr, vilket betyder att bränna. Detta begrepp härstammar från det 
att ägarna av nötkreatur märkte sina djur för identifikation genom att bränna dem. (Keller, 
2003, s. 3). Enligt Kotler (2001, s. 469) är ett varumärke� �ett namn, term, märke, symbol 
eller form, eller en kombination av dessa, med intentionen att identifiera varor och tjänster 
från en säljare eller grupp av säljare och att differentiera dessa från konkurrenterna�.  
 
De mest vanliga attributen för identifikation och differentiering av varumärken är 
varumärkeselement som namn, logon, symboler, karaktärer, paketering, och slogan. Dessa 
element kan väljas för att öka kännedomen om ett varumärke eller för att underlätta önskvärda 
associationer om det. Eftersom olika element har olika fördelar kan ett urval av, eller till och 
med alla, element användas i marknadsföringen. (Keller, 2003, s. 45)  
 
Företag och organisationer byter till och från företagsnamn eller delar av företagsnamnet, som 
kan anses vara ett av de mer viktigare elementen som finns till varumärket. Orsaker till 
namnbyten föregås ofta av organisatoriska förändringar, exempelvis av sammanslagningar 
och förvärv, eller av att inriktning på företaget förändras. Detta var vad Muzellec och 
Lambkin (2006, ss. 803-824) kom fram till i sin studie om byte av företagsnamn, eller delar 
av det. Huvudmotivet till ett namnbyte är därför beslut eller händelser som orsakar 
förändringar i företagets struktur eller strategier av tillräcklig storlek för att ett behov för en 
grundläggande omdefinition av företagets identitet finns. Deras studie kommer dock till 
slutsatsen att ett namnbyte i sig inte påverkar varumärkets styrka i samma mån som 
exempelvis de anställdas beteende.  
 
Förutom de av Keller (2003) ovan nämnda varumärkeselementen kan ett företag eller ett 
varumärke identifieras med hjälp av dess affärsidé. Enligt Kotler (2001, s. 77) ger affärsidén 
ett existensberättigande och klargör vilken bransch företaget eller varumärket verkar i, vilka 
dess kunder är, på vilket sätt företaget kan anses unikt eller bättre än konkurrenterna. Olsson 
och Skärvad (1997, s. 53) menar att den övergripande affärsidén brukar ange vem företaget är 
till för, dess verksamhetsområde, i vilken riktning företaget ska utvecklas och de 
grundläggande principerna eller filosofierna för företaget. 

 

3.2 Positionering  
Positionering syftar till att ett företags erbjudande skall skapa en klar, distinkt och önskvärd 
plats i kundernas sinne, jämfört med konkurrerande företags erbjudande. Denna positionering 
kan ses från två perspektiv. Dels hur produkten eller tjänsten definieras i kundernas 
medvetande, vilket har sin utgångspunkt i kundernas uppfattning. Dels hur företaget genom 
sina egna marknadsföringsaktiviteter placerar produkten eller tjänsten i kundernas 
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medvetande jämfört med konkurrerande företags produkter och tjänster. (Kotler, 2001, ss. 
316, 369).  Den sistnämnda aspekten handlar mer om vad de skulle vilja att kunderna vet om 
varumärket till skillnad för vad de kanske vet idag (Keller, 2003, s. 119).  
 
I vissa fall kan en oönskad position aktualisera att varumärket ompositioneras hos kunderna. 
Kotler (2001, ss. 481, 482) nämner behovet av att ompositionera varumärket från dess 
nuvarande position då: 
 

 
1. Konkurrenterna har lanserat en position liknande det för företaget och har börjat ta 

marknadsandelar 
 

2. Kundernas behov har skiftat, varmed efterfrågan av företagets produkter och tjänster 
minskat 

 
 
Kunder är intresserade av produkter och tjänster som ger dem det högsta värdet. Därför är 
nyckeln till att vinna och behålla kunder att förstå deras behov och affärsprocesser bättre än 
vad konkurrenterna gör samt att leverera ett mervärde. Ett företag kan positionera sig själv 
som en leverantör av överlägset värde till valda kundmarknader, antingen genom att erbjuda 
lägre priser än vad konkurrenterna gör eller genom att leverera mer fördelar vilket rättfärdigar 
ett högre pris. Detta ger företaget en så kallad konkurrensmässig fördel. En stark positionering 
kan dock inte baseras på tomma löften. Om de ansvariga på ett företag positionerar sina 
produkter och/eller tjänster som bästa kvalitet och service så måste de leverera den lovade 
kvalitén och servicen. Det är då som ett företag differentierar sitt marknadserbjudande, så att 
den ger kunderna mer värde än vad konkurrenternas erbjudande gör. (Kotler, 2001, ss. 355, 
357) 
 

3.2.1 Konkurrenskraftiga positioneringsstrategier  
Kotler (2001, ss. 428, 429) återger Michael Porters (1980) myntade fyra grundläggande 
konkurrenskraftiga positioneringsstrategier, varav tre anses vägvinnande och en mindre bra: 
 

1. Kostnadsledare � Inom denna positioneringsstrategi verkar det företag som har den 
lägsta kostnaden på sina produkter och tjänster inom branschen. Det kan vara det 
största företaget som i form av stordriftsfördelar (skalfördelar) kan hålla en lägre 
kostnad, och därmed lägre pris, än sina konkurrenter på marknaden. Men det kan även 
vara ett mindre företag utan stordriftsfördelar, som genom andra kostnadsreduceringar 
lyckas vara kostnadsledaren på marknaden. 

 
2. Differentiering � Inom denna positioneringsstrategi verkar de företag som lyckats 

skapa en differentierad eller unik produkt, tjänst och/eller marknadsföringsprogram, så 
att de framstår som klassledare i sina respektive branscher. Detta varumärke är det 
som kunderna helst skulle vilja äga om priset inte är alltför högt.  

 
3. Fokus/Nischstrategi � Inom denna positioneringsstrategi koncentrerar företagen sig på 

att leverera en eller ett fåtal produkter och/eller tjänster till några få utvalda 
marknadssegment. De väljer att tjäna dessa kunder väl istället för att försöka leverera 
till hela marknaden. 
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4. �Middle-of-the-road� � Inom denna strategi försöker företagen att vara lite av varje för 
kunden utan att de har en klart uttalad positioneringsstrategi. De försöker plocka de 
bästa delarna av de ovan nämnda tre strategierna. Problemet är bara att då de försöker 
vara allt för alla, kanske de blir inget för någon. Denna strategi är därför en förlorande 
strategi, eftersom den inte särskiljer företagen utan de fastnar i det intetsägande 
mittenfacket.  

 

3.3 Brand Equity 
David Aaker (1996, ss. 7, 8) är grundaren till begreppet Brand Equity inom varumärkesteori. 
Brand Equity (varumärkesstyrka; författarens egen översättning) är en uppsättning tillgångar 
eller byggstenar som antingen förstärker eller försvagar bilden av ett varumärke, beroende på 
om, och i vilken grad, dessa tillgångar existerar. I ett annat sammanhang har Aaker (2001, 
s.165) beskrivit Brand Equity som en uppsättning tillgångar eller förpliktelser som kopplas 
ihop med ett varumärkes namn och symbol som antingen förstärker eller försvagar värdet av 
produkterna eller tjänsterna till dess kunder. De olika beståndsdelarna som bygger ett 
varumärke i Brand Equity är varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd 
kvalitet och varumärkeslojalitet: 
 

 

 
 

 
Figur 3.1 Modell över Brand Equity. Källa: Aaker, 2001, s. 166 

 

 

3.3.1 Varumärkeskännedom 
Enligt Aaker (1996, ss. 10-13) syftar kännedom om varumärket till hur pass starkt befäst ett 
varumärke finns i kundernas sinne. Denna kännedom kan enligt honom klassificeras in i olika 
nivåer: 
 

1. Igenkännande 
2. Återkoppling 
3. Klassledaren 
4. Dominanten 

Varumärkes 
kännedom 

Brand 
Equity

Upplevd 
kvalitet 

Varumärkes 
lojalitet 

Varumärkes
associationer
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Den första nivån (1) av kännedom är att enbart känna igen ett varumärke från att tidigare ha 
stött på den i något sammanhang. Denna erfarenhet måste inte ha något att göra med att 
kunder kommer ihåg var de kom i kontakt med varumärket. De behöver inte heller komma 
ihåg, eller veta, hur det skiljer sig från konkurrenterna, eller ens vilken produktkategori eller 
bransch varumärket verkar inom. Studier visar dock att ett varumärke som bara igenkänns 
ändå har ett stort övertag gentemot helt okända varumärken. Den andra nivån (2) av 
kännedom är återkoppling, där varumärket erinras som en bland alla inom en viss specifik 
produktkategori. Att ihågkommas på denna nivå kan vara avgörande för att hamna på en 
kunds inköpslista eller att få vara med i ett anbudsförfarande. Om skillnaden mellan 
igenkännande (1) och återkoppling (2), kan sägas att enbart hög andel av igenkännande av ett 
varumärke inte alltid leder till ett inköpsbeslut, medan det oftare kan göra det i den andra 
nivån. Nästa nivå (3) är �top-of-mind�, eller klassledaren. Detta innebär att varumärket 
påminns först i sin produktkategori. Slutligen är den högsta nivån (4) av kännedom när ett 
varumärke är dominant och därmed är det enda varumärket som konsumenten kommer ihåg, 
eller överväger, i produktkategorin. (Aaker, 1996, ss.10-13).  
 
Keller (2003) menar att varumärkeskännedom tillförsäkrar att en identifikation av varumärket 
finns hos kunderna. Han menar vidare att varumärkeskännedom kan indelas i djup och bredd. 
Djupet i kännedomen gäller sannolikheten att ett varumärke återkopplas eller erinras, och med 
vilken lätthet detta händer, vilket analogt kan kopplas till de olika nivåerna i kännedom som 
Aaker (1996) beskriver. Bredden i kännedomen gäller spannet av olika inköps- och 
användarsituationer i vilka varumärket erinras. Ett starkt framträdande varumärke är ett 
varumärke med både djup och bredd av varumärkeskännedom. (Keller, 2003, ss. 76, 77, 81).  
 
Varumärkeskännedom skapas genom kontinuerlig exponering av det. Ju mer kunderna ser och 
hör av varumärket, eller tänker på det, desto större chans att varumärket kommer att etsa sig 
fast i minnet hos kunden. Detta kan göras genom en vid ström av olika 
marknadsföringsåtgärder som exempelvis personlig marknadsföring, direktmarknadsföring, 
mässor och medieannonsering. Varumärkeselement som företagets namn, logo eller slogan är 
potentiella möjligheter att öka familjariteten och kännedomen för varumärket, vilket kan 
förenkla att det återkopplas i alla de olika områden som den verkar i. Därför är det viktigt att 
visuellt och verbalt förstärka företagsnamnet med dessa varumärkeselement. (Keller, 2003, 
s.69) 
 
Då kännedom skapas via exponering av varumärket beror varumärkets styrka inom denna del 
av Brand Equity till stor del på försäljningspersonalens ansträngningar och framgångar i den 
relation som de har till kunderna (Keller, se Schultz et al, 2000, s.121). Dock kan det enligt 
Aaker (1996, s.16) vara en utmaning att skapa nödvändig varumärkeskännedom på ett 
ekonomiskt sätt. En bred säljorganisation är oftast resurskrävande och för mindre företag med 
en lägre försäljningsomsättning är det en nästintill omöjlig uppgift. Av denna anledning 
menar han att större företag och varumärken som exempelvis General Electric och Siemens 
har en fördel när det kommer till att bygga närvaro och kännedom.  
 

3.3.2 Varumärkesassociationer 
En varumärkesassociation är allting som antingen direkt eller indirekt kopplas till kundernas 
medvetenhet och sinne om varumärket (Aaker, 2001, s.167). Vidare drivs 
varumärkesassociationer av varumärkets identitet, det vill säga vad organisationen vill att 
varumärket ska stå för i kundernas sinne. En nyckel till att bygga starka varumärken blir då att 
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utveckla och implementera en varumärkesidentitet. En varumärkesidentitet kan definieras 
som en unik uppsättning av associationer som företaget strävar att skapa och/eller bibehålla. 
Dessa associationer representerar vad varumärket står för och antyder ett löfte från företaget 
till dess kunder. (Aaker, 1996, ss. 25, 68) Ett företag eller ett varumärke kan koppas till ett 
antal olika associationer: 
 
 

• Tjänster - Ett företag kan skapa eller bibehålla unika och differentierande 
associationer till varumärket via sina tjänster genom att helt enkelt ha en snabbare, 
pålitligare och noggrannare leverans än konkurrenterna. Vidare kan de ha en bredare 
bas av tjänster som installationen av nya produkter eller system, kundutbildnings- och 
konsultationstjänster. (Kotler, 2001, ss. 360, 361) 

 
• Personal - Ett annat område för att skapa eller bibehålla unika associationer till 

varumärket är att rekrytera och fortbilda bättre medarbetare än vad konkurrenterna gör 
(Kotler, 2001, s. 361). Den anställda personalen på företaget ger ofta upphov till starka 
associationer om varumärket, det vill säga att personalen blir en stark del av 
varumärket. Detta är en naturlig positioneringsstrategi för tjänsteföretag. (Keller, se 
Schultz et al, 2000, s.120). Olika personers tidigare handlingar eller relationer till 
varandra i affärssammanhang leder vidare till att historia, arv och erfarenheter kan 
skapa starka, önskvärda och unika associationer till varumärket (Keller, 2003, s. 87).  

 
• Organisationsprofil - Tar fasta på associationer till företagets/varumärkets 

organisationsstruktur. Hur stor och vilken typ av organisation är det frågan om? Anses 
organisationen vara aggressiv, centraliserad, platt, trög, snabb eller kompetent? 
(Keller, 2003, ss. 83, 84). I större organisationer och koncern med många olika nivåer, 
både horisontella och vertikala, kan oklarheter i kommunikationen leda till konflikter. 
Kommunikationsbrister och konflikter kan exempelvis bero på dålig kunskap om de 
olika enheternas respektive roll, men också på prestige mellan de olika enheterna. 
(Robbins, 1990, s. 423, 424) 

 
• Tillgänglighetsprofil - Tar fasta på associationer till företagets/varumärkets 

tillgänglighet, det vill säga hur och när kunder får tag på varumärket? Vilka kanaler 
står till buds? Finns det restriktioner till när varumärket inte är tillgängligt? (Ibid.) 

 
• Känslor - Även känslor kan vara starka associationer till ett varumärke. Dessa känslor 

kan var positiva och/eller negativa och påverkar varumärket därefter. En del av de 
känsloassociationer som ett varumärke kan frambringa är värme, glädje, irritation, 
lathet, trygghet, social acceptans med mera. (Keller, 2003, s. 90) 

 
• Pris - Hur kategoriserar kunderna prisnivån för varumärket och hur pass flexibelt eller 

definitivt är det? Prisnivån är en speciellt viktig association eftersom kunderna ofta har 
starka åsikter om priset och värdet av ett varumärke. Kunder kan vara beredda att 
betala ett högt pris då de upplever att varumärket levererar en unik egenskap, 
exempelvis en hög upplevd kvalitet. Att hitta den rätta balansen för kundernas 
upplevda värde av en tjänst är dock svårt i de flesta fall. Det finns nästan alltid ett 
dilemma mellan att å ena sidan sänka priserna å andra sidan öka kundernas 
uppfattning om kvalitet. (Keller, 2003, ss. 82, 83, 248, 249, 256). Aaker (1996, s. 102) 
menar att priset i sig ger en signal om ett varumärkes kvalitet. Ett högt pris kan 
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signalerna en högre kvalitet och ett lågt pris, en lägre kvalitet. Han tillägger att 
företagen bör bestämma om varumärkets värde ska drivas av fördelar eller av pris.  

 

3.3.3 Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet har definierats som kundens uppfattning om den övergripande kvalitén eller 
överlägsenheten av en produkt eller tjänst gentemot relevanta alternativ. Vidare kan kvalitet 
ses som den primära egenskapen för ett varumärke. (Keller, 2003, ss. 82, 238) Egentligen är 
upplevd kvalitet en association, men då den av många anledningar är så viktig har den 
uppgraderats inom Brand Equity till en egen beståndsdel eller tillgång (Aaker, 1996, ss.17, 
18): 
 

• Bland alla varumärkesassociationer har bara upplevd kvalitet bevisats driva finansiella 
prestationer och lönsamhet. Fastän det ofta är svårt att påvisa att investeringar i Brand 
Equity, eller andra immateriella tillgångar, lönar sig rent finansiellt, har ett antal 
studier påvisat att upplevd kvalitet driver ekonomisk lönsamhet. När 248 olika 
företagsledare blev tillfrågade om deras mest hållbara konkurrensmässiga fördel 
svarade majoriteten att �rykte om god kvalitet� var viktigast, före aspekters som 
�kundservice�, �namnkännedom�, �kostnadseffektivitet� med mera (Aaker, 2001, ss. 
136, 137). 

 
• Upplevd kvalitet är ofta starkt sammankopplad till andra associationer av hur ett 

varumärke uppfattas. När den upplevda kvalitén förbättras eller förstärks, förstärks 
även andra varumärkesassociationer till varumärket.  

 
Enligt Aaker (1996, ss. 19, 20, 47) är det kundernas uppfattningar som bör vara utgångspunkt 
för vad hög kvalitet är. Men för att förstärka varumärket måste även uppfattningar om det 
skapas, då uppfattad eller upplevd kvalitet kan skilja sig från verklig kvalitet. Detta kan bero 
på att kunderna har blivit influerade av tidigare sämre kvalitet, vilket gör dem ovilliga till att 
testa varumärket igen för att verifiera om kvalitén har förbättrats. Det kan också vara att 
företaget som förbättrat sin kvalitet, gjort det inom områden som kunden inte uppfattar som 
viktiga. Vidare menar han att dessa uppfattningar kan skapas genom att marknadsföra de 
egenskaper som gör produkten eller tjänsten bra eller unik. Det kan vara budskap som 
exempelvis �ökar anläggningens effektivitet�. Dessa budskap måste då baseras på exempelvis 
konstaterad prestanda och/eller garantier, för att de ska uppfattas som meningsfulla för 
kunden. 
 
Att det är kundernas uppfattningar som är utgångspunkten för kvalitetsaspekten i Brand 
Equity gör att det emellanåt kan skapas så kallade service- eller kundgap (se figur 3.2).  
Det centrala inom den så kallade gap-modellen är det externa kundgapet (servicegapet), vilket 
är skillnaden mellan kundernas förväntningar av en tjänst och den faktiska upplevelsen av 
densamma. Detta gap spelar en avgörande roll inom marknadsföringen av tjänster. Logiken är 
att en leverantör av en tjänst vill stänga det eventuella gap som finns mellan förväntad och 
upplevd servicenivå i kundens sinne, för att därmed bygga långvariga relationer till dessa 
kunder. För att detta ska vara möjligt måste företaget bland annat ha en medvetenhet om vad 
kunderna förväntar sig. Det är även viktigt att företaget lyckas matcha sin leverans av tjänster 
till de löften som getts till kunden. Dessa aspekter är mer interna, men dessa påverkar det 
externa kundgapet. (Zeithaml & Bitner, 2003 ss. 32, 33) 
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Förväntad service

Upplevd service 

 
 
 
 
                                                                     Kundgap  
 
 
 
 

Figur 3.2 Kundgapet. Källa: Zeithaml & Bitner, 2003, s. 33 
 
 
 

3.3.4 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet är den ultimata relationen och identifikationen som en kund har till ett 
varumärke (Keller, 2003, s. 92). Denna del i Brand Equity är väldigt viktig då ett företags 
värde till stor del utgörs av den lojala kundskaran. Att se lojalitet som en beståndsdel inom 
varumärkesbyggande uppmanar att utveckla lojalitetsprogram, vilket kan öka varumärkets 
styrka i framtiden. Ett vanligt och kostsamt fel många företag gör är att de i sina försök att 
skaffa nya kunder försummar sina befintliga kunder. Att behålla gamla trogna kunder kostar 
mindre än att skaffa nya. (Aaker, 1996, s. 21). I vissa fall har det visat sig vara fem gånger 
dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en gammal och se till att de är tillfreds (Keller, 
2003, s. 243). Undersökningar visar också att företag som minskar sin förlust av befintliga 
kunder med fem procent ökar sin vinst med mellan 25 och 85 procent beroende på bransch 
(Kotler, 2001, s.405).  
 
Lojalitetsprogram är en marknadsföringsmetod som används för att skapa starkare band till 
kunder. Denna metod går ut på att identifiera, underhålla och öka värdet av de mest värdefulla 
kunderna genom långsiktiga relationer. Lojalitetsprogram innebär att erbjuda en mix av olika 
specialiserade tjänster, nyhetsbrev, belöningar och incitament som mängdrabatter. I sin 
extremaste förlängning innebär dessa lojalitetsprogram omfattande samarbete som 
varumärkesallianser (Keller, 2003, s. 246). Att skapa lojalitetsprogram förutsätter dock att det 
finns ett förtroende mellan parterna i samarbetet. Delgado-Ballester och Munuera-Alemán 
(2005, ss.186-196) fann i sin studie att Brand Equity är en relationsbaserad tillgång eftersom 
det (Brand Equity) uppstår från den relation som kunderna har till varumärket.  De fann i sin 
studie ett starkt samband mellan förtroende för ett varumärke och varumärkeslojalitet, vilket i 
sin tur bygger och förstärker varumärket. Detta förtroende har ofta sitt ursprung i tidigare 
erfarenheter till varumärket. 
 
En marknad kan oftast indelas i olika kundgrupper eller segment utifrån perspektivet 
varumärkeslojalitet (Aaker, 1996, s. 22): 
 

• Ickekonsumenter  - de som handlar av konkurrerande företag 
• Prisjägare  - de som är priskänsliga 
• Passivt lojala  - de som handlar av vana mer än av orsak 
• Staketsittarna  - de som är likgiltiga till två eller flera varumärken.  
• De övertygade  - de som är lojala  
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De passivt lojala och de övertygade är de segment som företag ofta underinvesterar i, då 
kunderna i dessa segment oftast tas för givna. Inom dessa två segment behöver företaget inte 
lägga ner mer tid på att bygga eller stärka sin varumärkesidentitet. Däremot bör de ägna 
resurser åt att minska distributionsgapet för dessa kunder. Detta betyder att företaget måste se 
till att alltid ha de resurser och kompetenser som dessa kunder efterfrågar på �lager�, för att 
inte ge dem incitament till byte av leverantör. Det betyder vidare att företaget ständigt måste 
utveckla sina produkter och tjänster över tiden genom att exempelvis tillgodose en snabbare 
och mer pålitlig leverans (jämför med 3.2.2). Hos det trogna övertygade kundsegmentet finns 
det ofta en stor potential till vidare utveckling av samarbetet.  Ett företag bör undvika att 
omdirigera resurser från den lojala kärnan till ickekunderna och prisjägarna. (Ibid.) 
 
Keller (2003, ss. 92, 93) menar att varumärkeslojalitet kan indelas i fyra olika typer:  
 

1. Beteendemässig lojalitet � Hur ofta handlar kunderna varumärket och hur stora 
kvantiteter? Livstidsvärdet av de beteendemässigt lojala kan vara enormt. Dock kan 
vissa kunder handla mycket och ofta för att de måste, om varumärket är det enda som 
exempelvis är tillgängligt. Därför räcker inte endast denna typ av lojalitet.  

 
2. Åsiktsmässig hängivenhet � Kunden känner en stark hängivenhet till varumärket. Detta 

kan åstadkommas genom att företaget utvecklar sina marknadsföringsåtgärder, 
produkter och tjänster, så att de bättre uppfyller kundernas förväntningar och behov. 

 
3. Känsla av gemenskap � Innebär att kunder känner en gemenskap och social 

anknytning till de människor som relateras till varumärket, exempelvis medarbetare 
inom företaget.  

 
4. Aktivt deltagande � Detta är den starkaste bekräftelsen av lojalitet till ett varumärke. 

Dessa kunder är villiga att investera tid, kraft och pengar utöver det som görs vid 
konsumtionen av varumärket. De kan exempelvis bli medlemmar i klubbar, få 
uppdateringar och korrespondera med andra kunder av varumärket.  Dessa kunder blir 
så kallade ambassadörer av varumärket. Denna nivå av lojalitet kräver dock oftast att 
både åsiktsmässig hängivenhet och social gemenskap existerar.   

 
Lojaliteten kan vidare delas in i intensitet och aktivitet. Intensitet hänför till styrkan i den 
åsiktsmässiga hängivenheten (2) och känslan av gemenskap (3) till varumärket. Aktivitet 
hänför till hur frekvent kunderna köper och konsumerar varumärket (1) och hur mycket de 
engagerar sig till olika varumärkesaktiviteter (4) som inte handlar om direkt köp eller 
konsumtion. (Keller, 2003, s.94)  

 

3.4 Olika marknadsföringsåtgärder 
Kotler (2001, s. 647) menar att personlig marknadsföring kan ses som den mest effektiva, då 
den kan bygga på kundernas preferenser, övertygelser och handlingar. Den mest värdefulla 
egenskapen i personlig försäljning är att den innefattar personlig interaktion. Som ett resultat 
av detta kan en säljare identifiera en kunds eller potentiell kunds specifika behov och 
önskemål och anpassa sig efter dem. En annan fördel med personlig marknadsföring är att 
olika typer av relationer kan utvecklas ur det, allt från �helt-appropå-försäljning� till mer 
djupa långtgående relationer. 
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Direktmarknadsföring, exempelvis via brevutskick eller elektroniska brev, har olika fördelar. 
Dessa kan förberedas relativt fort, de kan till viss del skräddarsys att passa specifika kunder 
och är interaktivt i den meningen att en kommunikation mellan sändaren och mottagaren är 
möjlig (Kotler, 2001, ss. 648, 649). Berman (1996, s. 133) uppmärksammar andra fördelar 
som dygnet runt tillgänglighet samt möjlighet att nå avlägsna orter. Nackdelar, enligt honom, 
är att en produkt eller tjänst inte kan undersökas och att uppdateringar av adresslistor är 
tidskrävande och svårt. 
 
Försäljningsfrämjande marknadsföring (sales promotion) innebär att säljaren erbjuder 
incitament att handla på en gång. Dessa incitament kan exempelvis vara prisreduceringar eller 
kostnadsfria �prova-på-tjänster�. Fördelen med denna marknadsföringsaktion är att den 
attraherar kundens direkta intresse och ger ett starkt motiv till köp, på grund av det ökade 
värdet. Nackdelen är att den endast har verkan på kort sikt. (Kotler, 2001, ss. 647, 648) 

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Sammanfattningsvis kan sägas att Aakers (2001, s.166) modell över Brand Equity ger en 
fundamental överblick över de fyra beståndsdelarna, varumärkeskännedom, 
varumärkesassociationer, upplevd kvalitet och varumärkeslojalitet.  
 
För att nå kännedom hos kunder måste varumärket exponeras via olika 
marknadsföringsåtgärder. I dessa åtgärder är det fördelaktigt att koppla olika 
varumärkeselement till företagsnamnet för att på så vis öka familjariteten och kännedomen till 
varumärket. Ju mer varumärket exponeras och marknadsförs, desto större chans att den 
återkopplas hos kunderna i allt fler olika anbudstillfällen. 
 
Associationer är alla de känslor, tankar och upplevelser som en kund kan tänkas ha till ett 
varumärke. Även associationer kan skapas och stärkas via en tydlig och konsekvent 
marknadsföring, vilket differentierar varumärket från konkurrerande varumärken. 
Fördelaktiga och unika associationer att marknadsföra kan vara tjänsteutbudet, personalen, 
organisationen, tillgängligheten, priset och olika känslor som exempelvis trygghet.  
 
Den starkaste och mest differentierande associationen är dock den upplevda kvalitén, varför 
den också särskiljs bland associationerna. Ifall den upplevda kvalitén är hög, brukar även 
andra associationer upplevas som starka. Viktigt är även att minska på det eventuella service- 
eller kundgap som kan uppstå mellan den av kunderna förväntade kvalitén och den av 
kunderna upplevda kvalitén. Den upplevda kvalitén utgår alltid från kundens perspektiv, 
varför det är viktigt att ta reda på kundens syn på god kvalitet.  
 
Avslutningsvis är lojalitet till varumärket den ultimata relationen och identifikationen som en 
kund har till ett varumärke. Ett företag bör vidta åtgärder för att skapa så kallade 
lojalitetsprogram för att knyta till sig de mest lönsamma kunderna. Detta innebär i första hand 
att bearbeta de befintliga kunderna där utsikterna till en starkare, mer utvecklad lojalitet är 
större. 
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4. EMPIRI EXTERNA KUNDER 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna av de, till ABB, externa kunderna att 
presenteras. Före den empiriska presentationen görs en inledande presentation av samtliga 
intervjuade, samt deras bakgrund. Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan utvalda, för 
ämnet intressanta, delar har valts ut. Direkta citat anges kursivt. 

 

4.1 Lars Skoglund6 
Lars Skoglund är konstruktionschef inom el på Sandvik Materials Technology sen sju år 
tillbaka. Tidigare arbetade han dels som entreprenör, dels som konsult inom 
elkraftsbranschen. Han har varit i branschen i 20 år. 
 

4.1.1 Samarbetsformer 
Skoglund anser att ABB har en hög kompetens på valsning inom stålindustrin, och inom 
service, bland annat akututryckningar. De samarbetsformer han framhåller är de avtal som 
finns på bland annat effektbrytare. Andra tjänster är transformatorreparationer och installation 
och service av drivutrustningar. I automationsprojekten är Storvik inblandad som 
kunskapsbank med sina� �mycket duktiga tekniker�, även fast projekten formellt ofta går via 
Västerås. Vidare är det viktigt att de levererar kunskap eller delar av anläggningar i projekt 
som Sandvik själva höll i. Konkurrenter på serviceområdet är bland annat företaget ITG-
gruppen. Inom projekt, som oftast drivs av ABB i Västerås, är det Siemens och Areva. 
 
Alla de tjänster som de använder ABB för idag är viktiga, och han påpekar att de måste 
försöka nyttja ABB inom alla dessa områden, inte bara vid större haverier. Detta för att 
Storviks fortsatta överlevnad i regionen säkerställs. Servicegap uppstår väldigt sällan och 
ABB anses ha ett högt kunnande inom det de gör.  
 

 
�Naturligtvis finns det väl två lägen fram, som i alla projekt och sånt. Men det 
brukar alltid komma i mål när vi använder oss av Storvik och då är det förväntat 
resultat.�  

 

4.1.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Skoglund gör till varumärket ABB i Storvik är �tillgänglighet�. 
Skoglund känner till ABB: s många olika namnbyten. Vad de heter officiellt idag känner han 
inte till, men kallar dem för ABB Service. Angående bytena ansåg han att ...�det är bara att 
gilla läget. Det viktigaste är personerna i företaget. Det är det absolut viktigaste�. Han 
känner inte till ABB: s affärsidé eller slogan. Symbolen ABB ger en signal av trygghet och 
kvalitet, även fast det tidvis blivit befläckat.  
 
Det globala ABB associeras av Skoglund mot kraftförsörjningsprodukter, men även mot 
automation. Andra associationer är att det är en tungrodd och trög organisation med sin 

                                                
6 Intervjun hölls den 27 april 2006 på Sandvik 
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globala storlek, men att Storvik särskiljer sig från detta, med sin platta organisation och 
snabba beslutsvägar. Till det lokala ABB i Storvik har han vidare bara positiva associationer.  
 

 
�ABB i Storvik har mer närvaro här på plats än vad, i de projekt där vi jobbar 
med Västerås. Jag hävdar att man måste andas luften i projektet. Man måste vara 
på plats�.  

 

4.1.3 Positionering av varumärket 
Skoglund positionerar ABB högt inom kriteriet pris, då de har en tendens att vara dyrare än 
sina konkurrenter. Inom kvalitetskriteriet positionerar han ABB väldigt högt. Skoglund ser 
kopplingen dels mellan det högre priset, dels den höga kvalitet som ABB har på sina tjänster.  
�Om ett lågt pris är bra, så håller ABB en något högre kvalitet sett till vad man får för den 
pengen.� Tillgängligheten är mycket bra, då de har ordnade strukturer för jour med mera. Han 
positionerar även ABB väldigt högt angående tillmötesgående och service. 
 
På frågan vad som skulle få dem att bryta samarbetet med ABB i Storvik, svarar Skoglund att 
det är ifall någon av faktorerna kvalitet, pris eller tillgänglighet skulle förändras på ett 
markant sätt. Vidare tycker han att det är sunt att ha fler än en leverantör, för att 
konkurrenssätta kvalitén.  
  

4.1.4 Marknadsföring 
ABB i Storvik är, enligt Skoglund, ofta och mycket närvarande i den personliga 
marknadsföringen. De har återkommande möten och de är en föregångare inom ABB på att 
vara lyhörda och ta till sig synpunkter. Inom diskussionerna för förrättningsmöjligheter har 
Storvik varit drivande vilket de ska ha ett stort erkännande för. Vidare tycker han att 
temadagar, som den i Högbo 2005, upplevdes som mycket bra. Skoglund anser att det 
personliga mötet är den bästa marknadsföringsformen, vare sig det är formellt eller informellt. 
Mässor och större sammankomster är bra, men ger inte lika mycket som det personliga mötet. 
I tidningsannonser drunknar budskapet, menar han. ABB: s hemsida använder han till och 
från och tycker att de har tagit till sig synpunkterna för att förbättra sidan på ett bra sätt. 
Facktidskriften ABB-kunden7 läser han ibland, vid utrymme av tid.  
 

4.1.5 Organisation  
Skoglund anser att ABB i stort blivit bättre rent organisatoriskt under de senare åren, då de 
tagit bort väldigt många bolag och fört samman alla inom ABB till ett. Tidigare var det � 
�vattentäta skott�� mellan de olika bolagen. Kunderna fick agera både som kommunikatörer 
och problemlösare, då de inom ABB inte talade med varandra. Samarbetet med Storvik 
fungerade dock relativt bra, även fast Skoglund upplever att de hamnade� �lite i 
bakvattnet�� under denna period.  Att organisationen blivit bättre exemplifieras genom att 
det idag är lättare att direkt komma till specialister, och att ABB har rätt folk på plats i 
diskussioner och projektgenomföranden. 
 

                                                
7 Ges ut av ABB centralt i Västerås.  
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4.1.6 Hot och möjligheter 
Rent allmänt gillar inte Skoglund ABB: s utflyttning av produktframtagning till andra länder. 
Han menar att de har en konservativ syn, och att det svenska specialutförandet går om intet. 
�Det utförande som svenskar är van att få på produkten, är kanske svårt att få gehör för i en 
stor fabrik i Italien, där man tillverkar för hela Europa eller kanske hela världen.� Han 
tycker att ABB i Sverige försöker lyssna till deras önskemål, men att det kan bli svårt för dem 
att påverka koncernledningen i frågan.  
 
Vidare känner han en viss oro för generationsväxlingen på ABB i Storvik. Detta är enligt 
honom ett problem, inte bara för ABB utan, i hela industribranschen. På ett möte med FIE, 
Förenade Industriell Elteknik, ställdes frågan hur många som kände en elanläggningsingenjör 
som var under 30 år? Det var ingen.  

 

4.2 Karl-Erik Brask8 
Karl-Erik Brask tjänstgör som inköpare på Sandvik Materials Technology, SMT. Han arbetar 
med inköpsfrågor inom entreprenad och tjänsteupphandling, men också inom nyinvesteringar. 
Han arbetar till stor del mot konstruktionsavdelningen. Tidigare tjänstgjorda han i Stockholm 
som inköpare på Försvarets Material Verk, FMV. 
 

4.2.1 Samarbetsformer 
Brask anser att de har ett samarbete med ABB av både tekniska och underhållsmässiga skäl, 
för deras del kopplat till de motorer som SMT har i sina anläggningar. Förutom att ABB är en 
bra leverantör finns det även en tradition att leverera mot Sandvik. Vidare säger han att det är 
lämpligt att ersätta en gammal ABB-produkt med en ny ABB-produkt, då den fungerar med 
den befintliga tekniken. ABB har även lyckats utveckla bra produkter över tiden. 
 
Samarbetsformen har sin utgångspunkt i det serviceavtal som de har med ABB i Storvik. I 
den regleras hur ABB ska serva och reparera deras motorer, vilka priser som gäller vid 
nyttjande av teknisk expertis och konsultation samt vilka priser som gäller vid inköp av nya 
produkter. Den viktigaste tjänsten i samarbetet är service och reparationer av elmotorer. Den 
tekniska konsultationen anses som minst viktig, dels för att de har egen intern kompetens, dels 
för att det idag finns andra konsultfirmor som levererar. ABB: s konkurrenter inom 
motordelen är Siemens och ett brasilianskt företag som heter VEG. Sen nämner han även ett 
företag från forna Östtyskland, som han dock inte kan erinra namnet på. Vidare finns det en 
del mindre återförsäljare i Sverige som erbjuder elmotorer, bland annat ABB: s motorer. 
 
Brask är inte med i den dagliga kontakten med ABB: s tekniker, men upplever dock att det 
inte finns några större servicegap. De gånger servicegap dock uppstått upplever han att detta 
har diskuterats och åtgärdats relativt fort.  
 

                                                
8 Intervjun hölls den 27 april 2006 på Sandvik 
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4.2.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Brask gör till varumärket ABB i Storvik är �elmotorer�. 
ABB: s fullständiga företagsnamn känner han inte till, men är medveten att det byttes ut 
nyligen. �Alla säger ABB Storvik. Fast de har ju ett mer utvecklat företagsnamn, det vet jag.� 
ABB: s affärsidé och slogan har han också sett utan att kunna redogöra för någon av dessa, 
mer än att han känner till att de finns. Företagssymbolen ABB värdesätter han som starkt och 
kraftfullt. Det står för en konkurrenskraftig teknisk lösning, men även för personerna bakom 
företaget som han har träffat genom åren, bland annat Rolf Gustafsson på Storvik. Det globala 
ABB associerar han med ord som, svenskt ursprung, ASEA, kraftstationer, vattenkraft, Percy 
Barnevik och asbestaffären i USA. Associationerna till det lokala ABB i Storvik är 
personerna han träffat och arbetat med, servicegraden, närhet och intimitet. 
 

4.2.3 Positionering av varumärket 
�Vi upplever att de har relativt bra priser. Vi fortsätter med samarbetet, bland annat på 
grund av prisskäl.�  I kvalitetskriteriet håller de sig väl framme, de har en bra kvalitet men 
har även blivit bättre under de sista åren. Brask framhåller leveransprecision som ett exempel 
på hur de blivit bättre. Tillgängligheten är god och positionerar därmed ABB högt bland 
konkurrenterna, då det finns en geografisk närhet och en dygnet runt jour på vissa tjänster. 
�De vill nog vara väldigt tillgängliga för oss. Det upplever jag nog att de är också.�  
Servicegraden är också hög och positionerar ABB i topp. Det finns inarbetade rutiner med 
schemalagda transporter för hur och när motorer ska hämtas och återlämnas.  
 
Att bryta samarbetet skulle kunna vara aktuellt om priset skulle skena iväg. De på Sandvik har 
ett internt krav på att hålla sina kostnader nere. Detta innebär att de skulle kunna samarbeta 
med någon annan om det skulle dyka upp en konkurrent som levererar det Sandvik vill ha, 
men till ett betydligt bättre villkor. 
 

4.2.4 Marknadsföring 
ABB: s marknadsföring anser han vara relativt bra såsom han kunde bedöma från sin position. 
Han möter ABB enbart vid avtalsförhandlingar och i uppföljningar av dessa. Rolf Gustafsson 
har även vid olika tillfällen gjort presentationer om bland annat Storviks historia och nya 
filosofier och tankesätt för ABB i Storvik, något som Brask upplever som positivt. Han 
känner vidare att han med jämna mellanrum blir inbjuden till olika events och aktiviteter som 
ABB i Storvik eller Västerås håller i, och att ABB även syns på olika mässor med mera. 
Däremot har han mindre insyn i hur marknadsföringen mot teknikerna på Sandvik fungerar. 
Han antar att de får mer information och träffas oftare än vad han träffar representanter från 
ABB. Hur hårt de på ABB exempelvis marknadsför sina konsult- och projekttjänster ut mot 
teknikerna, har han ingen vetskap om.  
 

4.2.5 Organisation  
Brask har kännedom om att ABB genomgått vissa omorganisationer under senare år, där de 
också sålt av en del verksamheter som traversservicen med mera. Han har ingen större 
uppfattning om det blivit bättre eller sämre mer än att det funnits olika filosofier för hur 
verksamheten lagts upp. Han visar upp en mapp med visitkort, där uppemot trettio kort finns 
från olika personer på ABB. �Men det här är kanske också ett uttryck för ABB.� Många av 
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korten är ett arv från tiden då det fanns ett antal bolag i bolaget inom ABB. Det viktigaste är 
dock att servicen, produkterna och vissa nyckelpersoner finns kvar. 
 

4.2.6 Hot och möjligheter 
Brask har kunskap om vad de kan och vill leverera, vilket framkommit inom ramen för 
avtalsdiskussioner, där även prisnivåer på samtliga tjänster är klarlagda. I de fall de nyttjat 
ABB inom olika konsultuppdrag, har han inte fått några signaler att arbetet varit mindre bra. 
Dock poängterar han att de köper, och även har avtal med, andra konsultföretag inom ramen 
för el, mekanik och kraft. Vidare spekulerar han i att ABB kanske har mer bredd inom olika 
tjänster, medan konsultföretag har mer djup inom ett specifikt område.  
 
Vidare talar Brask om hur ABB i Västerås arbetar med möjligheten att göra en del arbeten i 
Tjeckien till en lägre kostnad än här i Sverige, vilket han tycker kan vara intressant att 
vidareutveckla. Detta koncept är något som Storvik bör vara med i diskussionen om, då de på 
Sandvik har ett ständigt krav från ledningen att sänka sina kostnader. Han exemplifierar detta 
med att Sandvik vill sälja rör i Kina. För att de ska kunna göra detta måste hela ledet med 
leverantörer inräknade hjälpa dem att göra det. �Att alltså hjälpa oss att sälja rör i Kina� 
Hjälpa oss att sänka våra kostnader� nästan bli en del kanske av vår tillverkningsprocess.� 
Sandvik vill på sikt ha färre leverantörer, men ett mer utvecklat samarbete och relation med 
dem de har kvar. De vill ha förslag och utbyte av idéer med de större leverantörerna, något 
som de inte kanske kan få av andra leverantörer som de använder mer sporadiskt.  

 

4.3 Åke Norlin9 
Åke Norlin är el- och underhållschef på Stora Enso i Fors. Där ansvarar han för underhåll på 
el- och styrsystem, projekt och ingenjörsjobb som drivs i projektform. Han har 24 
projektingenjörer anställda under sig. 
 

4.3.1 Samarbetsformer 
Samarbetsformen har sin grund i att Stora Enso i Fors har mycket ABB utrustning både inom 
kraft och automation och att ABB i Storvik blir deras serviceorganisation mot denna 
utrustning. Samarbetet är reglerat i så kallade serviceavtal, där ABB i Storvik har beredskap 
på deras driv- och styrsystem vid exempelvis större haverier. Denna tjänst är den viktigaste 
för Stora Enso i samarbetet med ABB i Storvik. Här upplever Norlin att det inte finns så 
många konkurrenter på dessa tjänster. Det finns några företag som kan konkurrera i vissa 
delar av automationsservicen, men det är bara ABB som kan erbjuda ett beredskapsavtal. �De 
har ju den absolut bästa kunskapen.� Avtalet reglerar även att de får mer rabatter ju mer 
tjänster de handlar, vilket enligt Norlin minskar på köpet av tjänster� �lite här och var�.  
 
Sen köper de även en del service på kraftprodukterna, som brytare och transformatorer. Detta 
är också inbakat i serviceavtalet, även fast de kan inhandla dessa tjänster från andra 
leverantörer. Omlindningar av kortslutna växelströmsmaskiner anses mindre viktiga i 
samarbetet. Däremot vid service av större maskiner använder de sig av ABB. Inom 
kraftområdet finns det ett antal företag som konkurrerar med ABB, som Electro Sandberg, 

                                                
9 Intervjun hölls den 24 april 2006 på Stora Enso i Fors 
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Drott och Fortum. Inom motorsidan finns det konkurrenter som NEA10,  som de har avtal med 
inom de kortslutna maskinerna, och EuroMaint.  
 
Servicegap existerar väldigt sällan med ABB i Storvik, då serviceuppdrag ofta är 
väldefinierade och de får vad de vill ha. Får de inte det så får ABB göra om arbetet, vilket 
dock inte sker så ofta. Däremot inom projektarbeten kan servicegapen vara i princip hur stora 
som helst. Norlin poängterar att det nästan alltid är Västerås eller någon annan ort som 
levererar dessa projekt, men att Storvik kan till vissa delar vara med, ofta i själva 
idrifttagningen (igångkörningen av nya anläggningar).  
 

4.3.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Norlin gör till varumärket ABB i Storvik är �service�. Norlin är 
medveten om att ABB bytt namn, men att han alltid har kallat dem för ABB Service i Storvik. 
Han säger vidare att han inte bryr sig om de olika namnbytena, utan det är ABB som 
intresserar dem och att Storvik är deras närmaste kontakt till företaget. ABB: s affärsidé och 
slogan känner han inte till. ABB: s företagssymbol är för honom väldigt viktig.  
 
 

�Det är mer i hjärtat egentligen det att man känner att det var svenskt och man var 
rätt stor. Sen att man har förstört mycket av det där, det är någonting helt annat, 
men ABB skulle man ändra på det en gång till, då skulle det vara helt utslätat.�  

 
 
Enligt Norlin är ABB kanske på väg tillbaka till det som kunderna förväntar av varumärket 
men poängterar att de har gjort en� �fruktansvärd resa ut i ingenmansland�. Under Percy 
Barneviks ledning gjordes en styckning av bolaget som höll på att bli ABB: s undergång. 
Resultatet blev massor av olika bolag som konkurrerade med varandra och där den interna 
kommunikationen knappt existerade. Dock har de på Storvik alltid lyckats hålla en god 
servicegrad och kompetens genom åren, trots ABB: s alla utsvävningar.  
 

 
�Om man pratar service, så är det alltid kopplat till personliga kontakter, kompetens, 
förtroende för vissa personer. Då är det inte ABB som varumärke, utan då är det 
nedbrutet till människor som man har förtroende för, som man vet kan det här. Det är 
det Storvik har stått för hos oss.� 

 
 
Han menar vidare att Storvik ställer upp mer för dem än vad ABB i Västerås gör. Han 
upplever Västerås som mer anonyma och svåråtkomliga, bland annat deras Key Account 
Manager som de inte hör av särskilt ofta. Ställer de frågor till Västerås får de inte någon hjälp, 
varför de hellre vänder sig till Storvik. 
 

4.3.3 Positionering av varumärket 
I priskriteriet är ABB fullt konkurrensmässiga, annars skulle de inte få sälja tjänsterna, enligt 
Norlin. Inom driv- och styrsystem har ABB bara en konkurrent, vilket i vissa fall har 
återspeglats i en högre prisbild, även fast ABB kämpar med att hålla priserna nere. Inom 
kvalitetskriteriet positionerar sig ABB som jämbördiga med de flesta. Det som handlas från 
Storvik håller en bra kvalitet. För ett par år sedan var dock kvalitén sämre, då 
                                                
10 Närkes Elektriska AB 
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automationschefen tillhörde Västerås och servicechefen satt och åkte till Storvik. Han 
upplever det som väldigt positivt att verksamheten åter blivit koncentrerad till Storvik. Detta 
har lett till ökad kvalitet i servicetjänsterna. Inom kriterierna tillgänglighet och 
tillmötesgående positionerar Norlin ABB bland de bättre företagen. Beredskapsavtalet ger 
dem både tillgång och prioritet dygnet runt året om. Det är inte ofta som de behöver nyttja 
beredskapen vid akuta haverier, men de gånger som de behövt det, har hjälpen funnits. ABB i 
Storvik levererar allt en god service innefattar, enligt Norlin. 
 
Om samarbetet med ABB i Storvik skulle brytas beror detta på hur pass bra Västerås säljer 
sina produkter. Drivsystemen som de har till sina kartongmaskiner var tidigare ABB, båda är 
nu Siemens. Detta innebär att det är Siemens som sköter servicen inte ABB. Service och 
eftermarknad hänger otroligt väl ihop med projektverksamhet och produktförsäljning, vilket 
nästan uteslutande sköts från Västerås. Storvik har varit med i en del ombyggnadsprojekt på 
Stora Enso i Fors, men annars är det Västerås. Vid större investeringar måste alltid Storviks 
ingenjörer vara med som igångkörare för att lära sig. Detta har inta alltid efterlevts, vilket 
gjort att de som kund fått styra upp vilka de vill ha med.  
 
 

�Men de andra projekten ta typ det där med styrsystembytena vi hade, det var ju inte 
Storvik inblandad i. Det var inte bra. Det innebär ju att de förlorar en del av basen där. 
Det blev ett Siemenssystem istället.� 

 

4.3.4 Marknadsföring 
Norlin berättar att industrifolk i allmänhet är relativt enkla människor, och att det är under 
enkla samvaroformer, att en leverantör kommer förbi för att dricka kaffe och prata, som man 
utvecklar relationer och skapar affärer. Detta är ABB i Storvik för dåliga på idag.  De har ofta 
levt på att kunderna har vetat vad de har kunnat. Norlin efterfrågar lite mer enklare 
informationsträffar där Storvik kan presentera nyheter och olika system som de jobbar med 
idag. Dock träffar han ABB på mässor och andra liknande sammankomster. Han nämner 
träffen i Högbo som ett väldigt bra initiativ, vilket gav en inblick i tekniken, men även i 
varumärket ABB.  
 

4.3.5 Organisation 
Norlin upplever att det alltid varit lite av en kamp mellan Västerås och Storvik vad gäller 
olika projekt. Han tror att det också kan vara anledningen till att Storvik en gång i tiden 
styckades, för att de växte sig starka. Storvik hade och har bra folk med en god kompetens för 
att driva projekt, menar han vidare. Som kund upplever han en frustration att de interna 
stridigheterna och konkurrensen lyste igenom. Huruvida det fortfarande finns tendenser till 
detta, får tiden utvisa, eftersom det fortfarande är så pass nytt att de är ett eget servicecenter.  
 

4.3.6 Hot och möjligheter 
Enligt Norlin minskar motorsidan med roterande maskiner och transformatorer. Detta beror 
på en hårdare konkurrens inom området, men även på att exempelvis de oljeisolerade 
transformatorerna byts ut mot torrisolerade, vilket ger ett mindre servicebehov.  
Servicebehovet minskar successivt idag, det är inte lika mycket akututryckningar längre, 
vilket gör att det är mer ombyggnadsprojekt och förnyelseprojekt som ABB i Storvik måste 
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försöka växa inom. Norlin upplever att det är ett område som Storvik skulle kunna ta större 
delar än vad de har idag. För att möjliggöra detta måste ABB upprätthålla en hög 
kompetensnivå för att kunna konkurrera med konsultföretagen som verkar på marknaden, 
menar han.  
 
Vidare önskar Norlin att Storvik skulle ha robotservice i sitt tjänsteutbud. Nu kommer 
tekniker från olika håll av landet, exempelvis Landskrona. Norlin upplever att de har svårt 
att� �hitta rätt�� i de personrelationerna. Konkurrenter inom robotservice finns idag, men 
då servicen är reglerad i avtalet så använder de sig än så länge av ABB.   
 
Storviks styrka har varit att de haft ett antal duktiga medarbetare, och har det även idag. Dessa 
börjar dock komma upp i en hög ålder. Norlin ser det som en risk att de yngre inte hinner 
växa in tillräckligt fort för att skapa de nödvändiga relationerna. Storvik har försökt att visa 
upp en del nya yngre medarbetare som säkert är duktiga, men de på Fors är, enligt Norlin 
själv, lite tröga och konservativa när det kommer till ny personal. 

 

4.4 Sten Hjorth11 
Sten Hjorth jobbar som el-chef eller sektionschef på Stora Enso i Kvarnsveden. Han har en 
teknikerstab av 29 personer under sig.  Han började sin bana som elektriker på samma företag 
1972. Han avancerade till arbetsledare sex år senare och har sedan jobbade sig vidare inom 
organisationen. 
 

4.4.1 Samarbetsformer 
Samarbetsformen har sin grund i att Stora Enso i Kvarnsveden har mycket ABB-utrustning. 
De använder sig av ABB i Storvik som serviceleverantör eftersom de dels har en erfarenhet 
att jobba med den typen av maskiner, dels för att de i Kvarnsveden vill få tillgång till 
moderniseringar av de stora motorerna i sina anläggningar. De två viktigaste tjänsterna som 
ABB levererar är service av stora motorer och service av frekvensomriktare inom automation, 
så kallad specialistkunskap som Storvik levererar. En mindre viktig tjänst är exempelvis olika 
mätningar av befintliga anläggningar och maskiner för att prediktera framtida fel. Inom det 
området har de försökt att göra så mycket som möjligt själva.  Hjorth anser vidare att det 
förekommer servicegap i tjänsteleveransen. 
 

 
�I och med att man byter folk, då får du ett gap. Du kanske har jobbat in mot 
en viss person, kommit till en viss nivå som du är jättenöjd med. Sen byter den 
arbetsplats inom ABB Storvik, då får du ett gap automatiskt�.  

 
 
Han menar att det tar tid innan en ny person från ABB vet vilka krav Stora 
Enso i Kvarnsveden har och vem Hjorth är som person och så vidare. Dock 
menar Hjorth att så länge som den tidigare kontakten finns kvar inom ABB får 
han den assistans han behöver vid exempelvis akuta haverier. Därför upplevs 
servicegapet som relativt litet. Han spekulerar vidare i att det kan vara ett 
problem från deras sida att ta till sig ny personal, att de vill jobba vidare i� 
�gamla hjulspår�. 
                                                
11 Intervjun hölls den 24 april 2006 på Stora Enso i Kvarnsveden 
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Inom stora motorer är den närmaste konkurrenten till ABB företaget NEA i 
Örebro. Sen finns det även andra stora aktörer längre söderut i Sverige. Vidare 
kan en del gamla ABB: are som startat eget företag i vissa fall vara ett 
alternativ. Han känner till att ABB har en del projekttjänster i sitt utbud, men 
att de inte har använt sig av dessa. Inom projekt är det ofta nya produkter som 
ska in, menar han vidare. Då är det en annan typ av kunskap de vill åt, som 
finns hos andra konsulter. Han nämner att de tar in mer lokala företag för att 
exempelvis rikta upp en motor.  
 

4.4.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Hjorth gör till varumärket ABB i Storvik är �bra samarbete�. ABB: 
s företagsnamn i Storvik känner han inte till, men han kallar dem för ABB i Storvik. Att ABB 
har bytt namn genom åren får bara accepteras, men han tycker samtidigt att det strular till det 
med exempelvis beställningar. Han säger vidare att när ABB byter namn så blir de inte alltid 
uppdaterade på detta samtidigt som det i många fall kan vara deras interna kommunikation 
som det brister i. ABB: s affärsidé och slogan känner han inte till så att han kan redogöra för 
dem. Företagssymbolen ABB tycker han i sig inte ger någon garanti för någonting, utan är 
mer som en förklaring mot en inriktning av något slag, och tillägger:  
 

 
�För mig är det alltid personerna bakom som gör företaget� 
 

 
Det globala ABB upplever han som en� �trög stor elefant�, som alla andra 
koncerner. Samtidigt poängterar han att de har bra kontakter med Key Account 
Managers från ABB, vilket har underlättat samarbetet. De får både leveranser från 
ABB i Sverige och i Finland, vilket han upplever närmast som en intern 
landskamp inom ABB. De olika nationella bolagen talar knappt med varandra, 
vilket han inte upplever som någonting bra.  
 

4.4.3 Positionering av varumärket 
Inom priskriteriet positionerar han ABB i Storvik likvärdig med andra stora aktörer i samma 
bransch. Han upplever att prisbilden varierar mellan konkurrenterna beroende på vilken 
beläggning de för närvarande har. En annan bidragande orsak till att priserna varierar är ifall 
leverantören vill� �försvara sitt territorium�. Han säger också att de försöker hålla två 
leverantörer på respektive område så att om någonting händer med den ena så ska de ändå 
klara sig. Inom kvalitet tycker Hjort att båda deras större leverantörer, NEA och ABB, håller 
en jämngod kvalitet. Inom tillgänglighet likväl som tillmötesgående och service upplever 
Hjorth aldrig några problem med att få hjälp från ABB. Detta tror han beror på att de i 
Kvarnsveden är en så pass viktig kund för ABB i Storvik.  
 
För att utvärdera om samarbetet med ABB skulle brytas, måste Hjort ta ställning till ett antal 
kriterier som pris, support och snabbhet, från ABB respektive en konkurrent. En annan 
parameter som är viktig för honom i jämförelsen är den eventuella modifieringen han får om 
han anlitar ABB. Då det är ABB som har tillverkat maskinen till att börja med, så borde de ha 
mer kunskap om maskinen än vad en konkurrent har. Detta eventuella mervärde måste han 
värdera in i beslutet för vem som får ett uppdrag, om det exempelvis är så att ABB skulle vara 
dyrare i ett specifikt fall.   
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4.4.4 Marknadsföring 
Facktidskriften ABB-kunden brukar han få och läsa igenom. Han tycker att det då och då 
fanns intressanta artiklar i den. ABB: s hemsida har han oftast inte tid att söka i. Vill han veta 
någonting så ringer han hellre till ABB och så får de tala om vart han kan hitta informationen 
eller också ge den direkt till honom. Hjorth tycker att ABB i Storvik är duktiga på att 
marknadsföra sig via personliga möten. De håller sig väl med vad ABB i Storvik har att 
erbjuda. 
 

4.4.5 Organisation 
Han upplever inte att ABB centralt bromsar Storvik eller tvärtom. Det han däremot upplever 
och inte gillar är att samma sak kan kommuniceras från två olika håll. I vissa fall har ABB i 
Västerås eller Stockholm varit där och försökt marknadsföra någon liknande tjänst som ABB i 
Storvik tidigare marknadsfört. Då Hjorth menar att en person ska göra jobbet för tre inom 
industrin idag på grund av rationaliseringar i branschen, skapar sådana dubbeljobb irritation 
och kan förfela budskapet. Han anser att en bättre samordning av ABB: s 
marknadsföringsåtgärder är önskvärd. Annars kan någonting som skulle kunna vara positivt 
istället uppfattas som negativt. De har även haft önskemål om en huvudman inom respektive 
område, och att ABB skiljer på försäljning av produkter och service.  
 

4.4.6 Hot och möjligheter 
Hjorth är medveten om att ABB vill sälja in andra tjänster där samarbetet idag är litet. Vissa 
diskussioner har även förts där de på Stora Enso i Kvarnsveden har haft en del 
frågeställningar och där ABB i Storvik har varit på Stora Enso och fått visa vad de går för. 
Framtiden får visa hur långt de kan komma inom dessa områden, menar Hjorth. De på Stora 
Enso måste dock kunna försvara kostnaden för dessa aktioner, menar han vidare. För att detta 
ska vara möjligt måste de kunna se mervärdet i dessa projekt, exempelvis att de på Stora Enso 
med denna lösning kan få upp tillgängligheten eller produktiviteten med x antal procent. I 
denna visualisering av effekterna har ABB inte varit tillräckligt bra. Han menar vidare att de 
inom liknande projektarbeten ibland kan få uppfattningen att leverantören är ute efter att sälja 
tid och tjäna pengar för sin egen överlevnads skull. Enligt Hjorth är detta inte enbart ett 
uttryck för ABB utan för branschen generellt. De har i tidigare perioder låtit konkurrerande 
företag till ABB göra en del mätningar. I dess fall har uppföljningen inte varit till Stora Ensos 
belåtenhet. Därför är de något skeptiska till liknande projekt. Dock är de i grunden positiva till 
att inleda diskussioner om olika åtgärder och projektarbeten. Hjorth säger vidare att denna typ 
av kunskap alltid är kopplat till hur pass bra personerna i projekten har visat sig vara. Vid 
något tillfälle har ABB i Storvik varit på Stora Enso i Kvarnsveden och försökt leverera 
projekttjänster, då de upplevt ABB: s personal som mindre kunniga på det aktuella 
teknikområdet.   
 
Hjorth menar att problem de har i produktionen i vissa fall kan härledas till projektsäljarens 
utrustning. I dessa fall kanske projektleverantören är villig att ta en del av kostnaden själv för 
att påvisa mervärdet av projekten för dem på Stora Enso. Visar det sig att det gav dem ett 
mervärde i produktionen kan Hjorth givetvis vara beredd att ta del av kostnaden. Han 
spekulerar vidare i att vissa kunder skulle kunna utnyttja denna frikostighet, det vill säga 
projektkunskapen, genom att ta informationen gratis. Han menar dock att det inom sfären för 
dessa affärer måste finnas en� �gentlemans agreement��, som baseras på ett ömsesidigt 
givande och tagande, då båda har behov och kostnader att täcka.  
 



30 

4.5 Nicklas Sjödin12 
Nicklas Sjödin är underhållschef på Outokumpu Stainless AB i Avesta, vilket i dagligt tal 
även refereras som till Avesta Järnverk. Han tjänstgör i en av de tre producerande enheterna, 
på Varmband, där de varmvalsar stål. Tidigare arbetade han inom det centrala underhållet 
med gemensamma underhållsfrågor för hela verket. Sen 2005 är han dock verksam inom det 
lokala underhållet för Varmbandsenheten.  

4.5.1 Samarbetsformer 
De på Outokumpu samarbetar med ABB för att de i vissa fall har en unik kompetens och att 
de är relativt nära rent geografiskt. De har samarbete inom automation via ett beredskapsavtal 
som säkerställer service på deras ABB utrustning på hela orten. Detta är spetskompetens som 
de utnyttjar kanske maximalt en gång i månaden. De har de även tecknat ett ramavtal om 
priser när de köper löpande servicetimmar. Förut hade de ett så kallat värdevårdsavtal för 
dessa tjänster, där de betalade mot ett prognostiserat behov av tjänster, kvartalsvis enligt en 
fast prislista. Detta avtal har de valt att gå ur under 2006 för att istället ropa av de tjänster de 
behöver mot ett avtalat timpris. Reparation av mindre distributionstransformatorer och 
akuthaveri på någon riktigt stor drift, som exempelvis ett valsverk, är de viktigaste tjänsterna 
som ABB i Storvik har att erbjuda. Enligt Sjödin har de inom dessa områden en unik 
kompetens, för vilket det är svårt att hitta alternativ. Mindre viktig tjänst är inom 
automationsområdet, som programmering av styrsystem där det idag finns väldigt många 
alternativ. Det finns både små och större konsultföretag som kan jobba med ABB: s 
styrsystem. Inom motorområdet är konkurrenten främst ett lokalt företag i Krylbo, som lindar 
alla motorer de har kapacitet att hantera. Detta företag är både mer lokalt och prisvärt än ABB 
i Storvik. Vid reparationer av transformatorer inom kraftområdet finns det idag ingen reell 
konkurrens, enligt Sjödin. 
 
Sjödin anser att servicegap i princip aldrig uppstår Undantaget var värdevårdsavtalet som de 
nu gått ifrån. 
 

 
�� det gamla värdevårdsavtalet det var mer att man skulle leverera ett mervärde, 
och det känner jag nog att vi inte fick riktigt, det mervärdet�man hade lite sämre 
kontroll på hur mycket man köpte och lite dålig avrapportering kanske, svårare att 
följa.� 

 
 
Automationsprojekt förknippade Sjödin i första hand till ABB i Västerås, men att Storvik 
kunde vara med som medaktör i vissa projekt. 
 

4.5.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Sjödin gör till varumärket ABB i Storvik är �service�. ABB: s 
korrekta företagsnamn känner han inte till. Han kallar dem för �ABB Service i Storvik�. Han 
känner inte till vare sig ABB: s affärsidé eller slogan. Vad gäller ABB: s företagssymbol så 
tycker han att det är en bra leverantör på relativt nära håll, men att det i sig inte innebär någon 
större trygghet eller� �wow-känsla, det var i så fall mer förr�.  Enligt Sjödin hade ABB ett 
starkare varumärke för 5-10 år sedan. Han menar att förut fanns det en större benägenhet att 
anlita ABB på grund av att det ansågs som praxis och de ansvariga på Avesta Järnverk kände 
en större risk att anlita en konkurrent. Detta medförde att Sjödin kände en starkare lojalitet då 
                                                
12 Intervjun hölls den 2 maj 2006 på Outokumpu Stainless AB i Avesta 
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till ABB. Idag kan de vända sig till konkurrenter även inom områden som tidigare var starkt 
knutna till ABB. Det är bland annat inom automationsområdet som han upplever att det har 
vuxit fram en hel del konkurrenter. En del av dessa är avhoppade ABB-anställda. Om en 
tekniker inom ABB som arbetat gentemot Avesta Järnverk under lång tid startar ett eget 
konsultföretag, följer Avesta Järnverk teknikerns kompetens och inte ABB.  
 
Det globala ABB upplever Sjödin som en stor leverantör av kraft- och automationsutrustning. 
Det lokala ABB i Storvik associerar han till kompetens inom service av kraft- och 
automationsutrustning.  
 

4.5.3 Positionering av varumärket 
Inom priskriteriet positionerar sig ABB som lite för dyra enligt Sjödin. Detta är enligt honom 
ABB största problemen idag. Därför letar Avesta Järnverk efter alternativ till ABB på 
marknaden. Inom kvalitetsområdet positionerar han ABB som likvärdiga med sina 
konkurrenter, och inom vissa teknikområden till och med som bättre. Mindre 
motorlindningsföretag kan exempelvis vara sämre vad gäller ISO 9000 certifieringar, men i 
praktiken tycker han att de inte har en sämre kvalitet i det arbete de utför. Inom tillgänglighet 
positionerade han ABB som bättre i vissa fall, men sämre i andra. Jämfört med Siemens så är 
ABB: s tillgänglighet mycket bättre i området för kraft- och automationsutrustning. Däremot 
ses ABB som mindre tillgängliga jämfört med de lokala motorlindningsföretagen. Inom 
tillmötesgående och service positionerade han ABB högt, även fast de lokala och mindre 
företagen kanske upplevs som något mer framåt även inom det kriteriet. Inom de områden där 
de idag har ett samarbete, skulle de bryta samarbetet om produkten eller servicetjänster inte 
håller vad den lovar. 
 

4.5.4 Marknadsföring 
Sjödin upplever att han sen gammalt har en ganska bra� �koll på vad ABB i Storvik 
levererar för tjänster�. Dock säger han att det i vissa fall har framkommit att ABB haft 
tjänster som Avesta Järnverk inte känt till, utan själva fått fråga efter. Exempelvis var det en 
gång som de� �via bakvägar�� fick reda på att ABB i Storvik hade diagnostik av kablar i 
marken. Han upplever inte att ABB marknadsför sig i form av uppsökande verksamhet. Han 
vet inte heller om ABB har några direkta nyheter att marknadsföra. Han har varit bjuden till 
Storvik under ett antal gånger, men har av tidsskäl haft svårt att delta på dessa träffar. ABB: s 
hemsida använder han väldigt sällan. Dock tror han att denna tjänst är mer viktig för 
�teknikerna på golvet�.  
 

4.5.5 Organisation  
Mycket av ABB: s styrka återfinns i personalens kompetens, enligt Sjödin. Därför reagerade 
de på Avesta Järnverk till viss del på den personalflykt som ABB i Storvik upplevde.  Bland 
annat gick en person från ABB över till Avesta Järnverk. De på ABB har dock haft kvar en 
del riktigt kompetenta personer som tjänstgjort på ABB en längre tid, exempelvis inom 
drivsystemsområdet. Skulle fler anställda med hög kompetens välja att sluta hos ABB skulle 
det ligga ännu närmare till hands för Avesta Järnverk att leta efter alternativa leverantörer. 
Vidare talar han om att ABB är en väldigt bra skola för dem som blir anställda på företaget. 
De blir snabbt duktiga, i alla fall på nyare produkter.  
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Sjödin tror att en del av det höga priset kan bero på overheadkostnader som Storvik har till det 
centrala ABB i Västerås. Vilket i så fall, enligt honom, innebär att problemet med de höga 
priserna återfinns högre upp i ABB-koncernen. Ett alternativ som Sjödin spekulerar över är 
ifall Storvik skulle kunna bli en egen enhet i form av ett dotterbolag. Han menar att de därmed 
skulle kunna få lägre overheadkostnader och bli mer konkurrenskraftiga i pris. Vinsten för 
centrala ABB skulle kunna vara att de får sälja mer produkter då Storvik blir ännu starkare på 
eftermarknaden. Detta skulle gagna båda parter inom ABB. Att ABB är starka på 
eftermarknaden är idag ett av huvudmotiven till att Avesta Järnverk köper ABB: s produkter. 
 

4.5.6 Hot och möjligheter 
Avesta Järnverk har en relativt hög kompetens internt idag, vilket leder till att behovet av 
extern hjälp är mindre. På frågan om det skulle kunna finnas något mervärde från ABB: s sida 
som skulle kunna rättfärdiga ett högre pris, menar Sjödin att det beror på innehållet i 
mervärdet. Rent generellt har de dock inte ett behov av mervärden idag, då de har en 
överkapacitet i produktionen. Han menar att leverantörerna måste leverera exakt det Avesta 
Järnverk behöver i varje stund, och till rätt pris, eftersom de själva är hårt ansatta att hålla 
kostnader nere. Ifall ABB inte lyckas sänka sina priser kan det i framtiden leda till att behovet 
av ABB: s produkter och tjänster minskar.  
 
Vad gäller moderniserings- och uppgraderingsprojekt, så känner Sjödin till Storviks 
kompetens och menar att de i vissa fall även får leverera. Han tror att ABB i Storvik är 
aktuella för ett projekt med att uppgradera ett drivsystem från ett analogt till ett digitalt system 
hos Avesta Järnverk, som skall driftsättas under sommaren 2006. Sjödin anser att detta projekt 
är inom ramen för det som gör ABB unikt i vissa fall.    

 

4.6 Jan Nyström13 
Jan Nyström är chef för Underhållsbolaget inom Outokumpu Stainless AB i Avesta, vilket i 
dagligt tal även refereras som till Avesta Järnverk. Han är ansvarig för det teknisk service 
inom det centrala underhållet, inom IT-verksamhet och fastighetsunderhåll, vilket innefattar 
traversunderhåll, medieunderhåll, el- och elektronikunderhåll. Han har cirka 100 anställda 
personer under sig.  Han representerar även underhållsfrågor i ledningen på företaget, vilka 
beslutar om investeringar för Avesta Järnverk. Denna grupp benämns av Nyström själv som 
ortsledningen. Han har tidigare arbetat på bland annat Stora Enso i Fors och på 
konsultföretaget ÅF.  
 

4.6.1 Samarbetsformer 
Samarbetet med ABB har idag sin grund i ett så kallat värdevårdsavtal. Detta innebär att ABB 
hjälper Avesta Järnverk med förebyggande underhåll framförallt på deras drivsystem. I 
värdevårdsavtalet inkluderas även ett beredskapsavtal för akuta haverier. Vidare servar ABB 
deras mellanspänningstransformatorer. De viktigaste tjänsterna är akututryckningar, men 
också drivsystem- och kraftkompetens. Nyström nämner även service av kranar och traverser 
som en viktig del i Storviks tjänsteutbud.  
 

                                                
13 Intervjun hölls den 2 maj 2006 på Outokumpu Stainless AB i Avesta 
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Avesta Järnverk har mindre samarbete med ABB inom området för omlindningar av vanliga 
standardmotorerna. Detta görs av ett lokalt företag. Större motorer servas dock av ABB i 
Storvik. Vid samarbete med ABB inom automationsområdet, sker samarbetet, enligt Nyström, 
med ABB i Västerås.  Detta tror han gäller rent generellt för hela Avesta Järnverk. ABB i 
Storvik är, enligt honom, mer förknippat med service. Han säger vidare att han är dåligt 
uppdaterad med ABB: s fullständiga tjänsteutbud från Storvik.  
 
Inom kraftservice anlitar Avesta Järnverk företag som Vattenfall och Electro Sandberg, där 
den senare ses av Nyström som en stark konkurrent till ABB. Inom programmering och 
konstruktion använder de sig till viss del av Siemens. Inom automationsområdet är företagen 
Midroc och Electro Sandberg starka konkurrenter, till stor del för att de är mer märkesneutrala 
än både ABB och Siemens.  
 
Vad gäller servicegap upplever Nyström att det fungerar bra med ABB i Storvik, de håller 
oftast vad de lovar. När missöden skett i leveranser från Storvik har detta diskuterats och 
åtgärdats. Däremot har han haft erfarenheter med ABB i Västerås där han upplevt 
servicegapet vara väldigt stort. Vid dessa tillfällen har dock ABB i Storvik inte varit 
inkopplat. 
 

4.6.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Nyström gör till varumärket ABB i Storvik är �service�.  
Nyström känner inte till ABB: s fullständiga företagsnamn i Storvik, utan kallar dem för 
�Service i Storvik�. Han har ingen vetskap om ABB: s affärsidé och slogan. 
Företagssymbolen upplever han som starkt, då den är känd och förknippad till området. 
Vidare upplever han det globala varumärket ABB som starkt. Han anser att hela elbranschen 
har präglats av den. Associationer han gör till ABB globalt är �kraft och power�, i form av 
stora kraftprojekt. ABB på lokal nivå associeras av Nyström till automations- och 
drivsystemsområdet.  
 
Det lokala varumärket ABB i Storvik upplever han som� �anonymt�, att de blivit mindre 
offensiva än vad de var på 90-talet, då de varken� �hörs eller syns�. Han påtalar dock att han 
inte har samma sits som han hade på 90-talet då han arbetade på Stora Enso i Fors. Detta 
skulle kunna förklara� �en del av tystnaden�. 
 

4.6.3 Positionering av varumärket 
Nyström positionerar ABB som att de har ett högt pris jämfört med sina konkurrenter. Han 
anser vidare att det finns olika prisgrupperingar på marknaden. Mindre lokala leverantörer 
ligger på en lägre prisklassnivå, medan exempelvis ABB och Vattenfall ligger på en högre 
prisnivå. I kvalitetskriteriet ligger ABB i Storvik i toppskiktet. Han ser en viss koppling 
mellan ett högre pris och en högre kvalitet. Inom tillgänglighet upplever han lokala 
leverantörer exempelvis Electro Sandberg och Midroc mer tillgängliga. Ändå upplever han 
ABB som relativt bra i tillgängligheten, framförallt inom ramen för de avtal som de har med 
varandra. Beträffande personalens tillmötesgående upplever han ABB som bra.  
 
Att bryta samarbetet med ABB skulle enbart bli aktuellt om ABB inte håller vad de lovar, 
vilket Nyström exemplifierar med en tidigare erfarenhet från sin tid som anställd på Stora 
Enso i Fors. Då höll ABB: s produktbolag inte sitt löfte och de blev tvungna att byta ut hela 
systemet till ett Siemenssystem. Fastän ABB i Storvik inte var inblandade i affären, menar 
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Nyström, att det påverkar dem negativt då de förlorar på eftermarknaden. Samtidigt tyckte de 
ansvariga på Fors (däribland Nyström) att det var viktigt att bryta � 
�hovleverantörskänslan� inom Stora Enso i Fors, som fanns till ABB.  

 
 
�Vi tyckte att vi måste ha två huvudleverantörer och inte bara en. Vi tyckte 
under resans gång under 90-talet att ABB hade blivit lite, som vi sa, feta och 
lata, för att de visste att Fors där fick man allt.� 

 
 
4.6.4 Marknadsföring 
Nyström säger att i dagsläget är marknadsföring från ABB i Storvik� �lika med noll�. Han 
är lite förvånad att ABB inte hört av sig till honom ännu, efter att han börjat arbeta på Avesta 
Järnverk med en helt ny befattning. Han är trots allt ansvarig för en underhållsorganisation 
med 100 medarbetare under sig. Dessutom sitter han, tillsammans med fem andra personer, 
med i ortsledningen som ansvarar för alla investeringar som görs på området. Hur mycket 
ABB i Storvik bearbetar elområdesansvariga inom de olika enheterna och/eller hans chef har 
han ingen kunskap om idag. Däremot har han haft kontakt med ABB i Västerås som 
kontinuerligt marknadsfört sig mot honom genom åren. Han anser att ABB i Storvik bör vara 
mer på� �hugget�. Han drar paralleller till sin tidigare anställning på konsultföretaget ÅF: 
 

 
�På ÅF var man ju på hugget hela tiden på förändringar. Vart tog han 
vägen nu? Man kanske kunde komma in där och där genom den här 
personen som man har haft kontakt med tidigare. Om inte annat så för att 
höra vem man ska vända sig till. [Jag får] mer känslan att ABB är nöjda 
med vad de har...� 

 
 
Under sommaren 2006 hade Avesta Järnverk ett projekt för byte av ett ställverk på deras 
färdigställningslinje. I det projektet gick de ut med en förfrågan till ett antal konsulter och 
entreprenörer, men i dessa projekt skulle de inte komma på tanken att lämna en sådan 
förfrågan till ABB i Storvik. �Men det kanske de är intresserade av? I så fall måste de 
marknadsföra sig inom detta område, att de tar liknande projekt�. 
  

4.6.5 Organisation  
Under 90-talet när Nyström hade mer kontakt med ABB i Storvik, fanns det en chef inom 
Storvik som marknadsförde ombyggnadsprojekt till honom; han kunde sälja strömriktare och 
frekvensomriktare med mera. Det fick han inte göra för ABB i Västerås. Enligt Nyström blev 
det mycket diskussioner på grund av detta. Det fanns rigorösa restriktioner på vem som fick 
göra vad och det uppstod interna bråk mellan de olika enheterna på ABB. Som kund upplevde 
han det många gånger� �som en katastrof�. Hur den interna policyn är idag vet han inte, då 
han sen 2001 har haft mindre att göra med ABB i Storvik. 
 

4.5.6 Hot och möjligheter 
Nyström menar att ABB i Storvik kan förbättra och fördjupa samarbetet med Avesta Järnverk 
genom att kontakta dem. ABB i Storvik skulle först och främst kunna ge dem en ram. Hur ser 
kontakterna ut idag mellan ABB och Avesta Järnverk? Skulle det vara intressant om ABB 
kom och presenterade sig för ortsledningen på Avesta Järnverk? Nyström anser att det skulle 
vara positivt att exempelvis få något utskick från ABB i Storvik. Vidare anser han att det 
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måste finnas en drivande person i säljorganisationen hos ABB i Storvik, som de har på ABB i 
Västerås. ABB i Västerås har haft koll på var Nyström befunnit sig under olika 
anställningsperioder i sitt liv, och hur de skulle kunna bearbeta honom. Givetvis med syftet att 
sälja någonting, vilket Nyström ser som ett naturligt förhållningssätt i relationen. ABB i 
Västerås har bland annat tagit reda på att han kommer att få medel till ett 
drippövervakningssystem som ska byggas om. De ringer med jämna mellanrum för att kolla 
om han fått pengarna eller inte. Liknande projekt kanske Storvik är intresserad av, ställer sig 
Nyström frågande? 

 

4.7 Göran Mathisson14 
Göran Mathisson är inköpschef på Ovako Steel AB i Hofors sen elva år tillbaka. Dessförinnan 
tjänstgjorde han tio år i Örnsköldsvik, dels på MoDo, dels på ett ingenjörsbolag som 
anläggningsbyggare, en tidigare femårsperiod på Ovako i Hofors och fem år inom LKAB som 
forskare inom metallurgi.  Idag arbetar han med logistik och inköpsfrågor mot dels Ovako i 
Hofors, dels mot Ovakos enheter i Hällefors och Smedjebacken. 
 

4.7.1 Samarbetsformer 
Ovako är kund hos ABB idag för att de anses ha resurser. Det finns enligt Mathisson inte 
många företag de kan anlita som har de produkter och tjänster som ABB erbjuder. Samarbetet 
bygger på ett antal avtal, bland annat ett värdevårdsavtal, för service av den utrustning som 
Ovako har på sina anläggningar. Utöver detta är ABB kompetenta när det händer någonting 
akut i produktionen hos Ovako. Dessa delar är de viktigaste tjänsterna för Ovako i samarbetet. 
 
Däremot är de sämre på de� �rullande småaffärerna�. Med detta menar Mathisson bland 
annat reparationer av motorer, så kallade omlindningar. Det är en förhållandevis enkel 
hantering som måste vara billig för att den ska ge affärer. Inom det området finns det ett antal 
alternativ i form av småföretag i närområdet som inte har några overheadkostnader och är 
betydligt billigare än vad Storvik är. Mathisson berättar att de får motorerna omlindade till 
hälften av det pris som ABB i Storvik tar till samma kvalitet. På de större motorerna blir ABB 
mer konkurrenskraftiga då det inte finns lika många aktörer på nära håll som konkurrerar 
inom det området. Konkurrenter inom andra teknikområden än motoromlindningar är företag 
som Närkes Elektriska (NEA) och Midroc. Inom nyinvesteringar finns det en mängd 
konkurrenter, enligt Mathisson, varav den största är Siemens. 
 
Leverans av automationstjänster förknippar han till ABB i Västerås. Han är osäker på vad 
ABB i Storvik säljer inom detta område. Han tror att inom automation utför de inspektioner 
och service, men att det annars är Västerås som utför projektarbeten. På följdfrågan om 
Storvik tar ombyggnads- och moderniseringsprojekt, svarar han att de tar speciella projekt 
som är lämpliga för Storvik.  
 

4.7.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Mathisson gör till varumärket ABB i Storvik är �tröga�. Han tror 
sig känna till ABB: s företagsnamn som �ABB Service�. Affärsidén har han säkert sett 
tidigare men inget han kan redogöra för och deras slogan har han glömt bort. ABB: s 
                                                
14 Intervjun hölls på Ovako Steel AB i Hofors 
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företagssymbol värderar han högt. Det står för kvalitet och resurser och vilket gör att ABB 
aldrig kan� �misslyckas totalt�.  
 
Det globala varumärket ABB upplever han som starkt. Enligt Mathisson är det känt både 
bland kunder och konkurrenter som en bra leverantör och en stark konkurrent. Han associerar 
till transformatorer och kraftöverföring, men även till styrsystem. Vidare associerar han till 
den� �rörighet� som tidigare rådde i ABB: s organisation, då de kommunicerade olika 
budskap. Det lokala varumärket ABB upplever han som �� stora i lilla Storvik�. De har en 
fysisk närhet, inte bara i Hofors utan även Ovakos enheter i Smedjebacken och Hällefors. Han 
förknippar dem i Storvik med akutreparationer av stora motorer vid haverier. Mathisson tror 
att ABB i Storvik vid dessa tillfällen också känner att de gör en insats.  
 
Vad gäller servicegap tycker Mathisson att Ovako i de allra flesta fall får det de förväntar sig; 
att ABB i stort står för kvalitet.  
  

4.7.3 Positionering av varumärket 
Inom priskriteriet positionerar Mathisson ABB i Storvik som dyra i jämförelse med 
konkurrerande företag på marknaden. Det är enligt honom deras största problem idag. Inom 
kvalitetskriteriet positionerar han dem som bra och på en hög nivå, men inte som överlägsna. 
Inom tillgänglighetskriteriet positionerar han dem väldigt högt jämfört med konkurrerande 
företag. Han har aldrig upplevt att de inte fått hjälp från ABB, eller att� �det skulle ha varit 
stängt�, det vill säga att de inte varit tillgängliga. Inom kriteriet tillmötesgående och service 
positioneras ABB också bra. Då de haft ett långt samarbete har det ibland funnits� �knepiga 
människor� både på Ovako och på ABB, men eventuella dispyter har alltid rättats till.  
  
Att avbryta samarbetet med ABB i Storvik skulle kunna bli aktuellt om priset skulle vara 
omotiverat högt och om Ovako hade ett annat alternativ, om ABB inte levererar vad de ska 
eller om reklamationer inte går att lösa. Det skulle också kunna bli aktuellt om 
personrelationer, exempelvis till platschefen i Storvik, skulle bli ansträngd av någon 
anledning. 
 
 
4.7.4 Marknadsföring 
Mathisson påstår att ABB har förbättrats och blivit öppnare i sin marknadsföring då de är ute 
och berättar vad de vill och kan. Han menar att ABB tidigare var en verkstad, men att det nu 
är en egen enhet som ska� �tjäna pengar och överleva�. Han ser personliga möten som de 
har med ABB som bra marknadsföring från ABB: s sida. Den bästa marknadsföringen är dock 
att ABB: s tekniker gör ett bra jobb när de är på Ovako. Mathisson menar att ABB: s hemsida 
är mer användbar för teknikerna i produktionen, än för honom personligen. Han har vidare 
inga konkreta synpunkter eller förslag på hur marknadsföringen skulle kunna förbättras, utan 
är i det stora hela nöjd. 
 

4.7.5 Organisation  
Mathisson menar att ABB fått ordning på sin organisation nu, men att det var lite� �darrigt 
ett tag�, för 5-10 år sedan. Vid större upphandlingar var det ofta många ABB: are 
involverade. Detta ledde till interndiskussioner runt förhandlingsbordet mellan ABB: s 
medarbetare då dessa inte hade stämt av med varandra i förväg. Det var, enligt Mathisson, en 
rörig matrisorganisation som var svår att förstå och som ständigt förändrades och därmed inte 
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ingav någon trygghet till Ovako som kund. I dagsläget är dock gränserna klargjorda, enligt 
honom. ABB i Storvik sköter kontakter med löpande serviceavtal och ABB i Västerås sköter 
kontakter med automationsprojekt. Han upplever ingen konflikt mellan ABB centralt i 
Västerås och ABB i Storvik.  
 
Mathisson talar dock om att det finns en tröghet kvar i organisationen, som det oftast blir 
inom större koncerner, enligt hans uppfattning. Han ger ett exempel på ett reparationsavtal 
som de diskuterade för ett halvår sedan. Han har påtalat till ABB att färdigställandet av detta 
avtal tar tid, varpå de sagt att de skulle förbättra sig och bad att få återkomma. Efter detta har 
han inte hört någonting från ABB. Det avtalet innefattar bland annat möjligheten att skicka 
motorer till Tjeckien för omlindning. När det kommer till det konkreta upplever Mathisson att 
förhandlingsförfarandet tar tid. 
 

 
�De verkar ha så många bollar i luften att det rinner ut i sanden. Så det tror jag att 
man skulle vinna på att man tog en sak i taget och gjorde klart den och sen nästa och 
sen nästa.� 

 
 
Som kund upplever Mathisson det som� �ytterst frustrerande� att det inte händer någonting, 
eller att han inte märker att det händer någonting. Han tror vidare att denna tröghet bottnar i 
att beslut måste godkännas på högre nivå i Västerås eller Zürich. Han tror vidare att mer akuta 
händelser i ABB: s verksamhet gör att beslut kring mindre akuta händelser skjuts framåt i tid. 
Han menar att ABB måste driva igenom affärer utan att de alltid måste vara� �110 procent 
bombsäkert�. ABB måste våga prova och blir det problem får dessa lösas på vägen. Det blir 
trögare inom större organisationer, vilket även de själva ibland erfar på Ovako, � �men man 
måste i alla fall driva på, sparka och greja, och så chansa lite�.   
 

4.7.6 Hot och möjligheter 
Mathisson anser att ABB i Storvik måste se över sina kostnader och hitta effektivare lösningar 
åt Ovako som kund. Han är positivt inställd till att låta ABB i Storvik skicka deras motorer till 
Tjeckien för reparation. Då menar Mathisson att Ovako som kund måste tillåta längre ledtider, 
vilket han inte ser som något problem. De har ett antal motorer som� �bara ligger och 
väntar att få omlindas�. Han ser inga som helst negativa aspekter med att skicka motorer till 
Tjeckien. I det ser Mathisson en möjlighet för ABB att� �ta lite mer affärer�, det vill säga 
en möjlighet för ABB att växa på marknaden. 
 
Det som ABB i Storvik kan göra för att förbättra och fördjupa samarbetet med Ovako är bland 
annat att de blir billigare i pris. Mathisson berättar att de själva är pressade att hålla sina 
kostnader nere, och menar att varenda krona de hittar är en krona på sista raden på Ovakos 
resultaträkning. �Det finns inga klipp i industribranschen, utan det är ett ständigt gnet.� Ifall 
de hittar en leverantör som är billigare och Ovako tror att företaget kan utföra arbetet till en 
bra kvalitet testas leverantören. När de hittar en sådan leverantör kan det vara början på en 
relation, vilket kan innebära att ABB förlorar marknadsandelar. ABB kan även fördjupa 
samarbetet med Ovako genom att utveckla bättre koncept. Mathisson har föreslagit till ABB i 
Storvik att de skulle kunna ansvara för ett större totalkoncept av underhåll på Ovako. Hans idé 
är att ABB utvecklar ett nätverk av olika underentreprenörer inom regionen. Både små och 
stora företag inom mekanik och elektronik skulle under ABB: s flagg, tillsammans med ABB 
i Storvik, ansvara för underhållsarbeten och projekt på Ovako. Vinsten för ABB skulle vara 
att de får mer affärer och växer organiskt, medan vinsten för Ovako skulle vara att de skulle 
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kunna banta sin projektorganisation. Detta koncept har Ovako även föreslagit till andra större 
aktörer exempelvis Bäckströms. Han menar vidare att om ABB vill växa så måste de utveckla 
större totalkoncept, och kunna ta lite större uppdrag. I annat fall kan uppdragen gå till andra 
företag. 
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5. EMPIRI INTERNA MEDARBETARE 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna av de på ABB interna medarbetarna att 
presenteras. Först görs en inledande presentation av de intervjuade, samt deras bakgrund. 
Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan utvalda, för ämnet intressanta, delar har valts 
ut. Direkta citat anges kursivt. 
 

5.1 Magnus Damm15 
Magnus Damm är chef för automationsavdelningen på ABB Automation Technologies AB i 
Storvik. De är 17 personer på avdelningen där de arbetar med serviceavtal, drifttagningar och 
egna projekt inom driv- och styrsystem, främst mot processindustrin. Han har varit på 
avdelningen i två år. Före det tjänstgjorde han som försäljare, men har även arbetat utanför 
ABB i tre år som konstruktör. Under 90-talet tjänstgjorde han som serviceingenjör på samma 
avdelning som idag.  
 

5.1.1 Samarbetsformer 
Damm tror att kunderna väljer dem som leverantör eftersom de har en kompetens och en 
kvalitet i det de gör. Att kunden vid väl valda tidpunkter väljer dem för att de litar på att 
känslig och specifik utrustning, som de kanske inte vill lägga ut till vem som helst, tas om 
hand av ABB i Storvik. Att de är lokala men ändå har stora ABB koncernen i ryggen spelar 
också en roll, tror Damm. Samarbetsformen är deras serviceavtal inom de olika 
teknikområdena, men även som en tredje part i de affärer som produktbolagen i Västerås och 
Ludvika gör. De gör även mindre automationsprojekt från Storvik, vilket de också ser en 
potential i att växa inom.  
 
Den viktigaste i samarbetet är det förtroende de har som service- och kunskapspartner i sina 
direktkontakter med kunderna. Att ABB: s produktbolag säljer produkter är också viktigt, 
eftersom detta påverkar eftermarknaden för Storviks del. I det korta perspektivet är det lokala 
samarbetet de har viktigare, men i ett längre perspektiv är ABB: s försäljningsframgångar 
också viktiga. Ett mindre viktigt jobb kan vara akuta reparationer, under förutsättning att de 
har en hög beläggning av planerade jobb och projekt. Då blir dessa jobb mer en störning på 
den övriga verksamheten. När de har mindre inplanerade jobb, blir dessa akuta reparationer 
dock viktigare. 
 
De har sett en marknadsminskning inom de mindre motorerna. Detta beror först och främst på 
att kunderna inte längre reparerar dessa utan köper nya, men också på att konkurrensen har 
ökat. Inom kraft- och motorområdet är det NEA (Örebro, Gävle) och Euromaint som är de 
stora konkurrenterna. Konkurrensen är mindre på de riktigt stora maskinerna och 
transformatorerna, då det inte finns så många som kan hantera dem. Även inom ramen för 
serviceavtalen har de upplevt en viss minskning.  
 
Inom automationsområdet har de sett en minskning på exempelvis drifttagningar av 
frekvensomriktare, dels för att produkterna är enklare att installera själv, dels för att de har 
svårare att konkurrera mot konsult- och elserviceföretagen i pris. Dessa företag har kanske 
även mer kompetens än själva installationen.  Damm upplever att kunderna kostar på att anlita 
                                                
15 Intervjun hölls på ABB Automation Technologies AB i Storvik den 28 december 2006 
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dem när det gäller mer komplicerad eller dyr utrustning som de behöver hjälp med. Deras 
konkurrenter inom automation är Midroc, Tennkulan i Borlänge och Koteco i Västerås, och 
ett antal ingenjörskonsultföretag som Beijers och Epsilon och till viss del ÅF. Han upplever 
att konkurrensen hårdnat på senare år inom alla teknikområden, till och med inom de större 
motorerna, där de tidigare varit relativt ensamma på marknaden. Många av konsultföretagen 
är även duktiga på ABB: s produkter och system, bland annat för att de anställda kan vara 
tidigare ABB: are som gått över till dessa konsultföretag. 
 
Damm upplever att kundgapet är relativt litet, eftersom det är sällan som kunderna är väldigt 
missnöjd med deras insatser. De gör fel ibland, men han upplever det som relativt sällan. Om 
de får signalen att en kund inte är nöjd så jobbar de hårt för att reparera den skadan.  
 

5.1.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Damm gör till varumärket ABB i Storvik är �en fältservicekille ute 
hos en kund�. Deras fullständiga juridiska företagsnamn är ABB Automation Technologies 
AB. Sedan heter de även ABB Service i divisionsnamn. I dagligt tal kallar de sig för ABB 
Service, men i alla papper och fakturor står det Automation Technologies AB. Ordet Service 
var borta ett tag, men kom tillbaks i och med att de organiserades tillbaka till regioner och 
organiserade Service som det var från början. Detta att Service var borta från vokabulären har 
gjort att de anställda vant sig vid att säga ABB Storvik, vilket även många kunder gör. Att de 
har ändrat företagsnamn till och från har till viss del påverkat kunderna och de har fått en del 
kommentarer om detta. De försöker dock tydliggöra företagsnamnen för sina kunder under 
kundträffar, varför de inte tror att det ska vara någon större nackdel. Damm känner inte till om 
ABB har en generell affärsidé, men inom Service jobbar de med att ta fram affärsidéer för de 
olika teknikområdena. ABB: s slogan är �Power and productivity for a better world�, vilket 
Damm tycker är en bra slogan. ABB: s företagssymbol värdesatte han ganska högt. Den har 
varit nedsvärtat på grund av pensionsskandalerna och den ekonomiska krisen, som var som 
värst år 2002. Under Percy Barneviks ledning gjordes en del dåliga affärer, bland annat den så 
kallade asbestaffären i USA. Under de svåra åren fungerade ändå kärnverksamheten, även fast 
en del andra, kanske till och med strategiskt viktiga, enheter fick säljas för att klara upp 
krisen. Nu upplever dock Damm att anseendet har byggts upp igen och att det åter är positivt 
att jobba på ABB. Det globala ABB upplever Damm som ganska starkt, även fast det 
internationellt finns starkare aktörer. Han förknippade det med stora kraftprojekt inom 
infrastruktur i första hand, medan processautomation blir mer konkret på vissa industrier och 
företag. Det lokala ABB i Storvik förknippade han med service, inte så mycket automation. 
En fältservicekille som är ute och hjälper till med en motor, brytare eller strömriktare. Han 
trodde att deras direkta kunder känner till deras automationskunskaper, men andra tänker nog 
på motorer och transformatorer när de hör ABB i Storvik, det vill säga ren service.  
 

5.1.3 Positionering av varumärket 
Damm positionerar ABB i Storvik som dyra i jämförelse med konkurrerande företag. De har 
framförallt en högre löpande timtaxa än många av konkurrenterna. Detta beror dels på den 
prispolicy som drivs av ABB centralt, men även på deras kostnadsstruktur. Dock har de i 
Storvik möjlighet att sätta sina egna priser på längre jobb och projekt, något som de varit 
dåliga på att förmedla till kunderna. Han tror vidare att de kan vara konkurrenskraftiga idag i 
pris i alla fall på projektanbuden. Han menade vidare att de kunde i kortare perioder driva 
vissa projekt utan vinst, om det var strategiskt rätt. Detta kan de göra för att de har ett brett 
utbud av tjänster och flera ben att stå på, än vad exempelvis specialiserade konsultföretag har. 
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Inom kvalitetskriteriet positionerar han dem väldigt högt. Han upplever att det i vissa fall är 
avgörande för att de får jobb, fastän de kanske är dyrare. Inom tillgänglighet positionerade 
han dem högt vad gäller servicejobb exempelvis akutreparationer. Däremot kunde 
tillgängligheten för andra delar vara sämre. Om en kund vill ha en populär person till ett 
projekt eller en utredning och han redan är uppbokad, kan kunderna uppleva att de inte är 
tillgängliga.  
 

 
�Det är nog mycket det som processkunderna också ser fördelen med oss; att köper man 
grejer eller projekt av oss så vet de att här finns det support att få och att vi ställer upp. 
Nackdelen är att vi håller på med så mycket att vi inte kan tillgodose vad de vill ha alla 
gånger.�  

 
 
Inom tillmötesgående och service positionerade Damm ABB som bra. Förut var det svårt att 
nå dem via ABB: s centrala växel, men nu upplever han att det fungerar bra, då de bland annat 
har utökat sina öppettider och fått bättre sökkriterier. Tidigare hade de två telefonnummer 
men använder bara en idag, vilket också ökat servcigraden.  
 
Damm tror att en kund skulle överväga att bryta samarbetet om de upplever att ABB inte 
skulle ha en resurs när detta efterfrågas. Detta kan exempelvis ha hänt i situationer där en 
kund inte har ett serviceavtal och de på ABB inte haft en resurs ledig. Dock tycker han att de 
många gånger skämmer bort kunderna med att oftast kunna frigöra en resurs vid akuta behov, 
för att låta andra delar av verksamheten vänta, vilket kan påverka någon annan kund istället. 
Att en kund avbryter samarbetet med ABB kan även bero på att han är missnöjd med priset, 
även fast de anser att resultatet blev bra. 
 

5.1.4 Marknadsföring 
Inom marknadsföringen upplever Damm att de idag gör för lite för att få fram sitt budskap. 
Framförallt har de varit dåliga på att påvisa att de inte bara har en verkstad utan har ett 
bredare utbud av tjänster att erbjuda. Vidare anser han att de skulle kunna göra bättre 
uppföljningar på de kunder där de har fått göra en del jobb och där kunderna upplevt dem som 
bra. Att de inte gör dessa åtgärder idag beror till stor del på att den prioriterade tiden för denna 
verksamhet inte finns idag. De har en Stockholmsbaserad säljare som är ute i Mellansverige i 
Bergsslagen och marknadsför Storviks och Västerås automationstjänster. Förutom säljaren i 
Stockholm arbetar även Damm till viss del med marknadsföring och kundbearbetning. Utöver 
honom finns det ingen inom ABB i Storvik som har det i sitt ansvarsområde. Damm anser att 
det är för lite resurser tilldelat till denna del av verksamheten.  
 
 

�Det finns ju kunder som vi har försökt och jobba med ibland, men kontinuiteten blir ju för 
dålig. Det blir kanske en gång om året eller någonting emellan som vi besöker de här 
kunderna. Jag tror att det skulle behövas mer tid ute hos kunderna. Vi märker ju också att 
när vi väl är ute� så får man någonting hem. Någon fråga eller ledtråd� som man ska 
bearbeta och ge ett svar till.� 

 
 
När dessa besök görs är det också viktigt att de har tiden att följa upp de frågeställningar som 
uppkommer, annars vore det bättre att inte alls åka till dessa kunder, menar han. De är mer 
närvarande idag tillsammans med produktbolagen i olika sammanhang, bland annat under så 
kallade ABB-dagar. De i Storvik var arrangörsvärd av ABB-dagen 2005 som hölls i Högbo 
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Bruk utanför Sandviken och dit olika kunder och föreläsare var inbjudna. Dock är den bästa 
marknadsföringsformen att sitta ned med kunden och lyssna. Vad har de på gång? Vilka 
strategier har de? Hur tänker de? Vad har de för leverantörer idag? Sen kan de presentera 
nyheter och vilket utbud de har på ABB i Storvik och även lämna ifrån sig lämpligt material.  
 

5.1.5 Organisation  
På frågan om de olika bolagen inom ABB berättar Damm att de som mest var ett 60-tal olika 
bolag inom ABB-sfären. För deras del i Storvik var det på sätt och vis enklare då de blev en 
egen enhet och skulle leverera ett resultat, men att det i det stora hela upplevdes som mer 
rörigt av kunderna. Det var mer intern konkurrens och parallella verksamheter. Han tror att 
kunderna då hade det svårare att få tag på rätt personer för att göra affärer. Det positiva idag 
är att de jobbar mer ihop med övriga ABB enheter, vilket han även tror kunderna upplever 
som bättre. 
 
Storvik ses ibland som lillebror till ABB i Västerås, även fast Damm upplever att många 
kunder runt Bergslagen uttrycker en önskan att ha mer med Storvik att göra. Vad gäller 
relationen till Västerås anser Damm att samarbetet har blivit bättre, även fast det genom åren 
varit lite fram och tillbaks. Uppdelningen av automationsprojekten idag är att ABB i Västerås 
skall ta hand om de lite större projekten, då de har organisatoriska förutsättningar för detta. 
Gränsen för vilka projekt som ABB i Storvik får driva, erkänner Damm, är något flytande och 
var en sak som diskuterades från fall till fall.  Han tror att det fortfarande kan göras mer för att 
sätta kunden och själva affären i centrum, och att utifrån det titta var resurserna skall plockas 
för bästa möjliga resultat. Han tror att ett bättre samarbete mellan Storvik och Västerås kan 
stärka ABB i stort på marknaden. Han menar bland annat att de i Storvik skulle kunna sälja 
projekt även åt ABB i Västerås, om stödet för liknande aktioner fanns från centralort. Han 
menar att ABB i Västerås skulle tjäna på Storviks lokala rykte, höga servicegrad och 
inarbetade medarbetare, på dessa marknader.  
 

5.1.6 Hot och möjligheter 
Damm anser att de idag är väldigt beroende av ett fåtal stora företag inom pappers- och 
stålindustrin, som i dagsläget är de enda verksamhetsområdena för ABB. När dessa industrier 
tappar i orderingångar så tappar även ABB uppdrag, vilket gör dem sårbara. Han ser en 
möjlighet att växa inom de mindre projekten ute på små och medelstora företag, där de idag 
inte verkat överhuvudtaget. De kanske inte kan ta allt, men vissa delar av marknaden. 
Intressanta organisationer och företag kan exempelvis vara landsting, kommun, eller andra 
mindre och medelstora tillverkningsindustrier med behov av automationstjänster. De har 
också från och till gjort en del ansträngningar för att bearbeta dessa marknader. De har dock 
inte haft kontinuiteten i detta, utan de faller ofta tillbaks på de större företagen när resurserna 
kniper. Detta försöker de titta på nu, genom att lansera en reklamdrive ut mot mindre företag 
som kan tänkas ha ett behov av ABB: s produkter och tjänster. Aktionen känns rätt i tiden då 
ABB numera har ett mer komplett utbud av produkter och tjänster, både för stora och små 
anläggningar och kan konkurrera både prestanda- och prismässigt. Planen är att göra ett 
reklamutskick till ett antal potentiella kunder i regionen och sedan följa upp en del av dessa.   
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5.2 Timo Arnfelt16 
Timo Arnfelt är chef för roterande maskiner på ABB i Storvik sen april 2006. Han kommer 
närmast från Sandvik där han tjänstgjorde sen 1999 inom olika underhållsfunktioner. Före det 
arbetade han på ABB i Storvik i nio år, då inom automationsavdelningen.  
 

5.2.1 Samarbetsformer 
Arnfelt tror att ABB: s nuvarande kunder gör affärer med dem för att de har ett gott renommé 
inom de områden som de verkar på och att de har ett genuint teknikkunnande. 
Samarbetsformerna varierar, alltifrån kunder som de har en väldigt intim relation till och till 
kunder som ringer dem en gång om året. Han tycker att det är svårt att väga tjänsternas 
betydelse med varandra eller att direkt peka ut tjänster som är mer eller mindre viktiga för 
dem i samarbetet med deras kunder. Dock nämner han till slut att underhåll och service är den 
del som kanske är det viktigaste området för dem. Han tycker ändå att det måste vara 
behovsanpassat, det vill säga det som deras kunder upplever som den viktigaste tjänsten från 
Storvik, vilket varierar från fall till fall.  
 
Enligt Arnfelt uppstår det ibland, dock inte ofta, servicegap. Detta är i så fall ofta relaterat till 
att de levererar fel sak och det blir ett garantiåtagande. Han tycker att när kundgap uppstår 
utmärker sig ABB i Storvik som ett företag som tar ansvar för sina åtaganden, vilket han även 
upplevde som kund till ABB, då han jobbade på Sandvik.  
 

5.2.2 Varumärkeselement och associationer 
Den första associationen Arnfelt gör till varumärket ABB i Storvik är �teknikkunnande�. Han 
säger att de använder sig av företagsnamnet �ABB Automation Technologies� vid mer 
formella, och �ABB Service� i mer informella sammanhang. Han tycker vidare att det råder 
en viss otydlighet då de använder sig av två namn och inte ett. Begreppet service är väldigt 
inarbetat sen länge, medan Automation Technologies trycker på att de är ett teknikföretag. 
Företaget skulle kunna heta exempelvis ABB Automation Technologies avdelning Service. 
Han tror dock inte att kunderna upplever dem som otydliga i företagsnamnet, utan de är vana 
att använda begreppet ABB Service och vet vilka de är och vad de gör och kan. ABB: s 
affärsidé har han läst några gånger utan att kunna redogöra för den utantill. Dock säger han att 
de har funderat över att lansera en lokal affärsidé. Det kan ha ett värde både intern och externt 
om det finns en lokal anknytning i affärsidén som fokuserar på de produkter och tjänster som 
de levererar och som förtydligar vad de gör. ABB: s slogan känner han inte till. ABB: s 
företagslogga anser han är värdefull, eftersom den genererar associationer om företaget som 
exempelvis IKEA gör. Deras kunder som berörs av ABB associerar nog till ett rejält 
teknikföretag i företagsloggan, tror han. 
 
Det globala ABB associerar han med infrastruktur och kraftförsörjning, transformatorer, 
kanske inte lika mycket automation även fast det också finns där. Detta för att 
massmedierapporteringen oftast handlar om de stora kraftorder som ABB lyckats ta. Dock 
anser han att ABB krymper ihop lite på den internationella scenen framför storheter som 
Siemens och General Motors. I Sverige är de dock ett starkt varumärke. I det lokala 
varumärket ABB i Storvik ville han läsa in underhåll och service, att de har underhållit 
motorer där ganska länge. Automation jobbar lite mer i det dolda, tycker han. Delvis för att en 
                                                
16 Intervjun hölls på ABB Automation Technologies AB i Storvik den 28 december 2006 
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del av personalen jobbar i automationsprojekt utomlands, bland annat i Kina, och inte lika 
mycket mot den kringliggande industrin, vilket de nästan uteslutande gör på hans avdelning.  
 

5.2.3 Positionering av varumärket 
Arnfelt positionerar ABB som dyrast bland konkurrenterna. Detta för att de har höga 
kostnader som måste täckas upp, bland annat fastighetshyror, där mindre företag kanske äger 
fastigheten som de verkar i. På frågan om det går att göra något åt prissituationen säger han: 
 

 
�Ja� naturligtvis går det att göra någonting åt det� men sen är det ju någon fråga om pris 
kontra prestanda som man måste titta på. Jag menar våra kunder handlar utav oss fastän vi 
kanske har ett högt pris, men jag tror att de tycker att vi levererar en bra tjänst med en bra 
kvalitet.� 
 

 
Det finns dock områden som de tappar uppdrag på, exempelvis inom installationer av motorer 
där de idag inte alls har någon verksamhet. Det är en förhållandevis enkel åtgärd som vilken 
mekfirma som helst kan konkurrera till ett betydligt lägre pris. Tjänster där det krävs ett mer 
avancerat tekniskt innehåll har de lättare att konkurrera inom. Han positionerar ABB högt 
inom kvalitetskriteriet, bland de absolut bästa. Inom tillgängligheten positionerade han ABB i 
Storvik högt upp jämfört med konkurrerande företag inom teknikområdet motorer, medan 
inom automation som mindre tillgängliga. De kunder som har ett serviceavtal har en högre 
tillgänglighet, även fast de försöker att hjälpa alla så långt det är möjligt. Han positionerar 
ABB som bland de bästa inom service och tillmötesgående. 
 
Han tror att deras nuvarande kunder skulle kunna avbryta samarbetet med dem om de skulle 
uppleva dem som oskäligt dyra, eller om de inte skulle ha en resurs att utföra det de har sagt 
de ska göra eller att de inte håller tillräcklig hög kvalitet. Han upplever inte som att de har haft 
problem inom de här punkterna varken nu eller tidigare.  
 

5.2.4 Marknadsföring 
Marknadsföring från ABB: s sida anser Arnfelt är lite blygsam och att de skulle kunna göra 
mer inom detta område. Han upplever att de skulle behöva umgås mer med sina kunder. 
Under sin tid på Sandvik fick han impulser att ABB i Storvik är relativt osynliga. I dagsläget 
har de en säljare, men han upplever att denne inte hinner med överallt. Han tror att det behövs 
fler som jobbar med försäljning inom ABB i Storvik. Den absolut bästa marknadsföringen är 
den personliga kontakten, anser Arnfelt.  
 

5.2.5 Organisation  
Förhållandet mellan ABB i Västerås och Storvik upplever han har blivit bättre med åren. För 
ett tiotal år sedan fanns det intressekonflikter mellan enheterna, då de slogs om samma 
kunder, och oklarheter rådde över vem som skulle ta vilken kund. Numera är det mer 
branschindelat. Annars tror han att de i Västerås upplever Storvik som en bra serviceverkstad. 
Dock kan han få känslan att de tror att det ligger långt uppe i den Norrländska periferin, trots 
att det bara är 14 mil mellan orterna.  
 
Inom automationsprojekt finns det en kompetens både i Västerås och i Storvik där det ibland 
kan uppstå vissa oklarheter om vem som ska ha affären. Detta är inte på grundval av 
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geografin utan mer beroende på projektets storlek. När ett projekt blir tillräckligt stort kan det 
uppstå diskussioner om ABB i Storvik ska driva det eller om det bör hamna på en mer 
specialiserad enhet inom ABB. I de fall som kunderna efterfrågar namngivna personer till ett 
projekt, vilket sker ganska ofta, finns det ingen intern konkurrens, menar Arnfelt.  
 

5.2.6 Hot och möjligheter 
För att fördjupa och förbättra samarbetet med deras befintliga kunder, kanske framförallt 
inom de områden där de idag har ett litet samarbete, skulle de kunna utveckla sin produkt till 
någonting mer värdeskapande för kunden. Vidare skulle de kunna sänka sina timtaxor. En 
sista åtgärd skulle kunna vara att de ökade sina försäljningsansträngningar.  
 
Teknikverkstaden som finns i Tjeckien har de inte alls utnyttjat. De har en stor verkstad i 
Storvik där de har kapacitet för en hel del motorer. Han upplever att de behöver hålla sina 
medarbetare sysselsatta istället för att skicka iväg motorerna utomlands. Vidare har de fått 
signaler från en del kunder att de inte vill få sina motorer skickade till Tjeckien, utan vill att 
de ska åtgärdas i Storvik. Han säger att många av de större industrierna inte skickar sina 
motorer till ABB i Storvik, utan att de i många fall kasserar motorerna och köper nya. Det är 
helt enkelt inte lönt att reparera dem.  
 
Inom automation upplever Arnfelt att det handlas relativt lite. Som kund på Sandvik hade de 
en väldigt stor intern underhållsorganisation som kunde ta de flesta smällarna. Det var endast 
vid väldigt knepiga situationer som de ringde till ABB för att be om deras hjälp.  
 
 

�Kunder som� har en stor personalstyrka, där kan ju inte vi göra så mycket åt det. 
Utan det är bara att konstatera att vi får fundera på andra typer av marknader. Och 
igångkörningar, alltså starta upp av nya anläggningar, tycker jag är intressant. Där 
kanske man skulle kunna jobba mer va. Men då tappar man lite av den lokala närvaron 
också lite samtidigt då� det är inte varje år som någon större maskin tas i drift� 
däremot så är det ju fullt upp i exempelvis Kina då.� 

 
 
Vidare, menar Arnfelt, att det kan vara problematiskt att skapa efterfrågan på nyanställd 
personal som inte hunnit göra sig ett namn ännu. Ett sätt att lösa detta problem skulle, enligt 
Arnfelt, vara att sänka timtaxorna för denna personal till en introduktionstimtaxa.  
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6. ANALYS EXTERNA KUNDER 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten av de externa kunderna att granskas mot 
tidigare redogjorda teorier.  

 

6.1 Lars Skoglund  

6.1.1 Kännedom om varumärket 
Skoglund kan anses ha en väldigt god kännedom om varumärket ABB i Storvik, då 
varumärket återkopplas tidigt i anbudsförfaranden och i vissa teknikområden till och med som 
klassledaren, det vill säga som det första varumärket (Aaker, 1996, ss.10-13). Då dessa 
återkopplingar sker med lätthet, och inom alla de olika teknikområden som ABB är aktuell 
inom hans avdelning, är både bredden och djupet i varumärkeskännedomen hög (Keller, 
2003, ss.77, 81). Inom projektarbeten gör dock Skoglund kopplingar mot ABB i Västerås, där 
ABB i Storvik ses som en kompetent medaktör.  
 

6.1.2 Associationer till varumärket 
De associationer (Aaker, 2001, s.167) som Skoglund gör till ABB är att de är väldigt 
��tillgängliga�, har � �mycket duktiga tekniker� och en stark närvaro i projekten. ABB: s 
logga gav en signal av trygghet och kvalitet. Dessa unika associationer ger ABB en önskvärd 
identitet i kundens sinne, som kan kopplas till det löfte som ABB vill ge kunden (Aaker, 
1996, ss.25, 68). Vidare anser han att ABB: s organisationsprofil särskiljer sig inom 
koncernen genom sin platta organisation och snabba beslutsvägar (Keller, 2005, ss. 83, 84). I 
marknadsföringen är de närvarande ofta och mycket, vilket kan kopplas till den tydlighet och 
konsekvens som Nordström (2005, s.8) menar är viktig i byggandet av ett starkt varumärke.  
 

6.1.3 Upplevd kvalitet  
Skoglund upplever att ABB oftast levererar� �förväntat resultat�� och att servicegapet 
därmed är relativt litet (Zeithaml & Bitner, 2003 ss. 32, 33). Han ansåg vidare att de har en 
väldigt hög kvalitet och att ABB i jämförelse med konkurrenter i lägre prisspann har en 
kvalitet som är något bättre. Som Keller (2003, ss. 249, 256) menar kan kunder som upplever 
en hög kvalitet vara beredda att betala ett något högre pris för tjänsterna. Därmed kan antas att 
ABB hittat den rätta balansen för kundens upplevda värde av tjänsterna, det vill säga rätt pris 
för den aktuella kvalitén. Vidare positionerade han ABB högt inom tillgänglighet och 
tillmötesgående. ABB: s positionering av varumärket kan därmed anses vara i samklang med 
positioneringen hos kunden (Kotler, 2001, ss.316, 369). ABB kan vidare anses ha en klar 
konkurrenskraftig differentieringsstrategi enligt Porter (se Kotler, 2001, ss. 428, 355, 356). 
 

6.1.4 Lojalitet till varumärket 
Skoglund är en varumärkeslojal kund, som kan anses påvisa inte bara en beteendemässig 
lojalitet, utan även en åsiktsmässig hängivenhet och en känsla av gemenskap till varumärket 
ABB (Keller, 2003, ss. 92, 93) Detta exemplifierades med att han ansåg att de bör nyttja ABB 
i fler sammanhang än bara akutreparationer. Han kan enligt Aakers teori (1996, s. 22) anses 
tillhöra de övertygade till vilka ABB inte behöver lägga energi för att bygga upp sin 
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varumärkesidentitet, då den redan är stark. Däremot behöver de enligt samma teori 
konsekvent jobba på att minska distributionsgapet, det vill säga kontinuerligt fortsätta 
utveckla leveransen av sina tjänster över tiden. Detta kan exempelvis innebära att ABB 
fortsätter att utveckla snabbheten i sin tjänsteleverans och fortbildningen av personalens 
kompetens.   
 

6.1.5 Hot och möjligheter  
Skoglund framhöll medarbetarna och deras kompetens som det viktigaste i ABB: s 
varumärke. Det var också inom denna del han kände en viss oro inför framtiden, då 
generationsväxlingar kan slå hårt inte bara mot ABB, utan på hela branschen i stort. Det 
synsätt som Skoglund har till personalen framhålls även av många varumärkesteoretiker, vilka 
anser att personalen är en differentierande och viktig varumärkesfaktor inom tjänsteföretag 
(Kotler, 2001, s. 361; Keller; se Schultz, 2000, s.120).  

 

6.2 Karl-Erik Brask 

6.2.1 Kännedom om varumärket 
Brask har en god kännedom om varumärket ABB och deras tjänsteutbud, då dessa är 
reglerade i serviceavtalen. Inom service och reparationer av elmotorer är de klassledaren, 
medan de inom de tekniska konsulttjänsterna återkopplas hos kunden, men där den egna 
kompetensen finns och där andra konkurrerande varumärken återkopplas före ABB (Aaker, 
1996, ss.10-13). Han talade också om att ABB kanske har en större bredd, medan 
specialiserade konsultföretag har ett större djup i sin kompetens.  
 

6.2.2 Associationer till varumärket 
Brask associerar ABB till �elmotorer�. Andra associationer han uttrycker är personerna 
bakom varumärket, tradition och historia, servicegrad, tillgänglighet, närhet och intimitet. 
Dessa varumärkesassociationer ger en indikation av att personalen utgör en stark del av 
varumärket (Keller; se Schultz et al, 2000, s.120). Associationerna kan förknippas till känslor 
(intimitet, närhet), tillgänglighetsprofil (hög tillgänglighet) och historia, arv och erfarenhet. 
Dessa associationer skapar mening för kunden till varumärket och ökar kundens positiva 
uppfattning om det. (Keller, 2003, 83, 87, 90) Företagssymbolen är en stark symbol som han 
förknippar till en konkurrenskraftig teknisk lösning. Detta varumärkeselement ses därmed av 
kunden som ökande av familjariteten och kännedomen till varumärket (Keller, 2003, s.45, 
69). 
 

6.2.3 Upplevd kvalitet 
Inom ramen för serviceavtalen, där bland annat service och reparation av Sandviks elmotorer 
är reglerat, upplever Brask att de håller en väldigt hög kvalitet. Han ansåg vidare att kvalitén 
hade förbättrats under senare år. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att ABB förstått 
kundens syn på god kvalitet, så att dessa har gjorts på områden som kunden uppfattar som 
viktiga, det vill säga att den verkliga och upplevda kvalitén är densamma (Aaker, 1996, s.19, 
20). När den upplevda kvalitén förbättras kan kundens uppfattning av andra egenskaper till 
varumärket också förstärkas (Aaker, 1996, s.17). Därför är det inte så förvånande att kunden 



48 

positionerade ABB högt inom de andra kriterierna, vilket tillkännagavs med relativt bra 
priser, och en utmärkt tillgänglighet och tillmötesgående.  
 

6.2.4 Varumärkeslojalitet 
Den beteendemässiga lojaliteten, det vill säga återkommande köp, är hög inom ramen för 
service och reparationer, vilket manifesteras av de serviceavtal som knutits parterna emellan. 
Vidare kan tillgänglighet och servicegrad respektive känsloassociationer som intimitet och 
närhet betraktas som uttryck för åsiktsmässig hängivenhet och känsla av gemenskap. (Keller, 
2003, ss. 92, 93). Däremot kan lojaliteten anses vara lägre på projektarbeten, då 
konkurrerande företag anses ha en bättre, eller mer differentierad, kompetens. För att 
konkurrera på projektmarknaden måste ABB, enligt Kotlers (2001, ss. 355, 356) uppfattning, 
antingen sänka priserna för dessa tjänster, eller öka kompetensen så att den minst matchar 
konkurrenternas.  
 

6.2.5 Hot och möjligheter  
Brask menade att de har en stark intern press på SMT att sänka sina kostnader. Därför måste 
ABB också� �hjälpa oss att sänka våra kostnader�. Han såg en möjlighet för ABB att 
utveckla ambitionen av att göra en del arbeten utomlands i länder med lägre kostnadsstruktur, 
exempelvis Tjeckien. Han sa vidare att ABB måste � �hjälpa oss att sälja rör i Kina� � 
nästan bli en del� av vår tillverkningsprocess�. Häri kan tyckas ligga en stor utmaning och 
möjlighet för ABB att växa och utveckla intensiteten i lojaliteten och därmed förstärka 
varumärket ytterligare (Keller, 2003, s, 94). Denna intensifiering av lojaliteten kan möjligtvis 
utvecklas till en varumärkesallians, där Sandvik och ABB gemensamt söker utveckla 
möjligheten att exempelvis sälja rör i Kina (Keller, 2003, s. 246).  

 

6.3 Åke Norlin 

6.3.1 Kännedom om varumärket 
Norlin har en god kunskap om ABB: s alla servicetjänster. Inom service på driv- och 
styrsystem från ABB (sålda av produktionsbolagen) kan ABB betraktas som 
klassledare/dominant, det varumärke som erinras först/enbart (Aaker, 1996, s.10). Inom detta 
teknikområde är ABB så framträdande som produktionsbolagens försäljning tillåter. Däremot 
erinras andra konkurrenter på service av kraftprodukterna. Inom motoromlindningar kan de 
ses som klassledare inom de större motorerna, medan de inom omlindningar av de kortslutna 
växelströmsmaskinerna kan ses som en i mängden, återkopplas tillsammans med andra 
konkurrenter (Aaker, 1996, ss.10-13). Norlin anser dock att ABB lever mycket på gamla 
meriter och marknadsför sitt varumärke relativt lite. Kännedomen om deras möjlighet att 
driva projekt finns, men är något vag då gränsdragningen mot ABB i Västerås inte är klar i 
deras sinne. Därmed kan tydligheten inom detta område anses som dåligt från ABB: s sida 
(Nordström, 2005, s.8).  
 

6.3.2 Associationer till varumärket 
Norlin associerade ABB med � �service� och förtroende för vissa personer� Det är det 
Storvik har stått för hos oss�. Därmed kopplas varumärket starkt till tjänsterna och personerna 
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i företaget vilket differentierar ABB från konkurrenterna (Kotler, 2001, ss, 360, 361; Keller, 
se Schultz et al, 2000, s.120) Norlin kan anses hysa starka känsloassociationer till varumärket 
ABB, då det alltid haft en plats i hans hjärta på grund av framgångarna och det svenska 
ursprunget (Keller, 2003, s. 90). Ytterligare respons till ABB i Storvik rymmer ord som 
kompetens, kvalitet, tillgänglighet, service och konkurrensmässiga priser. Dessa starka och 
meningsfulla associationer kan enligt Kotlers (2001, s. 316) teori anses ge ABB en klar, 
distinkt och önskvärd position inom ramen för service och reparationer. Norlin upplever att 
ABB inom projektarbeten tryckts undan av enheten i Västerås, då stridigheter om dessa 
uppdrag funnits. Därför är Storviks position inom projektområdet mer otydligt för Norlin. 
 

6.3.3 Upplevd kvalitet 
Precis som Brask upplever Norlin att kvalitén blivit bättre under de senare åren. Norlin anser 
att detta beror på att service- och automationschefen åter lokaliserats till Storvik från 
Västerås. Servicegap uppstår väldigt sällan, då serviceuppdrag är väldefinierade, och vid 
eventuella fel helt enkelt åtgärdas (Zeithaml & Bitner, 2003 ss. 32, 33).  
 

6.3.4 Varumärkeslojalitet 
Då bilden av ABB: s möjligheter att verka inom projektarbeten är vag, det vill säga att 
associationerna till varumärket är diffusa, kan lojaliteten betraktas som liten inom detta 
teknikområde. Inom de teknikområden som ABB kan anses återkopplas som 
klassledare/dominanten är lojaliteten dock väldigt hög. Dessa är rent allmänt de tjänster som 
är reglerade i serviceavtalen. Serviceavtalen kan därmed anses fungera som verktyg för 
utvecklandet av ökad lojalitet gentemot ABB: s befintliga kunder (Aaker, 1996, s.21). 
Lojaliteten/serviceavtalen beror till stor del på hur bra ABB: s produktbolag säljer produkter 
till Stora Enso i Fors. Norlin upplever att försäljningen fungerar bättre då ABB i Storvik är 
med i processen. Genomgående kan Norlin anses känna en starkare känsla av trygghet, 
gemenskap och hängivenhet till ABB i Storvik än till ABB i övrigt (Keller, 2003, ss. 90, 92, 
93).  
 

6.3.5 Hot och möjligheter 
Norlin ansåg att det är både möjligt och nödvändigt för ABB att växa inom projektarbeten. Då 
detta i så fall skulle innebära en avsevärd förändring i ABB: s verksamhet kan det enligt 
Kotler (2001, ss. 481, 482) ses som en ompositionering av varumärket. Denna 
ompositionering är enligt Norlin nödvändig då servicesektorn successivt minskar. Dock 
efterlyser han en bättre marknadsföring av dessa tjänster, via enklare informationsträffar. Här 
kan ABB anses ha misslyckats med det som Nordström (2005, s. 8) poängterar är viktigt vid 
byggandet av ett starkt varumärke, nämligen tydlighet och konsekvens i marknadsföringen. 
Vidare önskar kunden att ABB i Storvik skulle hålla i robotservicen. Detta skulle kunna anses 
bredda ABB: s bas av differentierade tjänster (Kotler, 2001, ss. 360, 361).  
 
Varumärkesbyggande är enligt Delgado-Ballester & Munuera-Alemán (2005, ss. 186-196) 
relationsbaserat och bygger på förtroendet som baseras på tidigare erfarenheter. Detta gör att 
det kan bli en utmaning för ABB att introducera nyanställd personal, speciellt som kunden 
upplever sig själv som restriktiv och konservativ i fråga om nyanställda och obeprövade 
personer. 
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6.4 Sten Hjorth 

6.4.1 Kännedom om varumärket 
Keller (2003, s. 69) menar att metoden för att skapa medvetenhet är att kontinuerligt exponera 
varumärket till kunderna. Då Hjorth anser att ABB marknadsför sig väl via personliga möten, 
har han en god kännedom om ABB: s fullständiga tjänsteutbud. Även inom projektområdet 
har han kunskap om ABB: s vilja och ambition att leverera. Därmed behöver ABB inte lägga 
marknadsföringsåtgärderna på att öka kunskapsbredden (erinran av hela spannet av tjänster) 
hos denna kund. Däremot skulle de kunna fortsätta marknadsföra sig på djupkännedomen för 
projekt, det vill säga sannolikheten att med lätthet erinras inom ramen för projekt. Kunden 
uppvisar en nyfikenhet för ABB: s möjlighet att leverera vissa projekt, men är inte övertygad i 
dagsläget om mervärdena i tjänsterna. Det är dessa mervärden ABB kan anses behöva 
marknadsföra för att öka sannolikheten att återkopplas inom projektarbeten. (Keller, 2003, ss. 
76,77, 81) I dagsläget finns det även konkurrerande konsultföretag på närmre håll, som inom 
ramen för projekt och konsultationstjänster i vissa fall har en mer utvecklat 
marknadserbjudande. Även Stora Ensos interna kompetens är relativt god. 
 

6.4.2 Associationer till varumärket 
Hjorth associerar ABB med �bra samarbete���För mig är det alltid personerna bakom som 
gör företaget.� Dessa associationer bestyrker åter att det är personerna bakom 
företaget/varumärket som är det viktiga (Keller, se Schultz et al, 2000, s. 120). Dock kan det 
anses finnas negativa känsloassociationer, eftersom kunden upplevt irritation på grund av 
ABB: s handlande (Keller, 2003, s. 90). Detta har skett när erbjudanden om projektarbeten 
kommit dels från ABB i Storvik och dels från någon annan enhet inom ABB kort därefter. 
Detta kan enligt Hjorth förfela någonting positivt till någonting negativt. Denna negativa 
association kan kopplas till att det finns oklarheter i ABB: s interna kommunikation, vilket 
leder till konflikter. Som Robbins (1990, s. 423, 424) påpekar, kan dessa 
kommunikationsbrister exempelvis bero på dålig kunskap om de olika enheternas respektive 
roll på ABB, eller på prestige mellan de olika enheterna.  
 

6.4.3 Upplevd kvalitet 
Hjorth har upplevt servicegap, då inarbetad personal fått förnyade arbetsuppgifter på ABB. 
Enligt Zeithaml & Bitner (2003 ss. 32, 33) ska en tjänsteleverantör försöka minska och stänga 
detta servciegap. Det har ABB lyckats relativt bra med, då kunden upplever sig få nödvändig 
hjälp från den tidigare kontaktpersonen vid större haverier. Därför anses gapet som befintlig 
men inte alltför stort. Hjorth positionerade ABB som jämngod i de flesta fall med 
konkurrenterna. Han kunde/ville inte göra någon direkt särskiljning mellan ABB och 
konkurrenter inom de valda kriterierna, utan ABB sågs som jämngod i kvalitet, tillgänglighet 
och service. Priserna menade han varierade från gång till gång.  
 

6.4.4 Varumärkeslojalitet 
ABB är det första alternativet, klassledaren, på service av sina egna produkter, framförallt 
inom stora motorer och automationsservice av frekvensomriktare (Aaker, 1996, s.10). Fastän 
de inte har ett serviceavtal kan det antas att det är inom denna gren som lojaliteten är som 
störst för ABB. Hjorth framlyfte att ABB kan ha ett mervärde, då de kan tillhandahålla 
eventuella moderniseringar av anläggningen, vilket en konkurrent inte kan. Enligt Kotler 



51 

(2001, ss. 355, 356) differentierar detta medvärde ABB från konkurrenterna och ger dem en 
konkurrensmässig fördel. Detta gör att ABB i vissa fall kan vinna ett anbud även fast de inte 
är billigast.  
 

6.4.5 Hot och möjligheter 
De på Stora Enso i Kvarnsveden behöver se ett mervärde i de projektarbeten som ABB vill 
växa i. De är inte negativt inställda till en dialog, men poängterar att ABB måste vara beredd 
att bjuda på en del tjänster till en början för att eventuellt kunna få göra uppföljningsarbeten. 
Detta kan kopplas till nyttan av försäljningsfrämjande marknadsföring, med vilken ABB 
skulle kunna ge kortsiktiga incitament till kunderna att våga testa deras kompetens av 
projekttjänster, utbildningar med mera (Kotler, 2001, ss. 647, 648). Denna 
marknadsföringsåtgärd skulle kunna skapa kännedom och önskvärda associationer till 
teknikområdet. I tidigare projekt har ABB: s kunskap till viss del ifrågasatts. Aaker (1996, ss. 
19, 20, 47) menar att dessa erfarenheter kan påverka den upplevda kvalitén negativt även fast 
den har förbättrats. Därför måste associationer till den upplevda kvalitén återskapas. Detta kan 
enligt honom göras genom att marknadsföra de egenskaper som gör produkten eller tjänsten 
bra eller unik för kunden. Förutom klatschiga budskap som � �ökar er effektivitet��, måste 
dessa egenskaper byggas upp av exempelvis garantier att åtgärden verkligen ger den lovade 
effekten. 
 
Hjorth menade vidare att utveckling av olika projekt måste föregås av ett förtroende till vissa 
personer och ett ömsesidigt givande och tagande i relationen. Detta synsätt bestyrks av 
Delgado-Ballester och Munuera-Aléman (2005, ss. 186, 196), vilka menar att 
varumärkesstyrka (Brand Equity) uppstår som en relationsbaserad tillgång. När ABB byter 
inarbetad personal kan detta förtroende till varumärket anses minska, varmed möjligheten till 
utveckling av samarbetet också stagnerar. I detta samanhang är det även tydligt att avhoppade 
tidigare ABB: are kan utgöra ett alternativ för kunden. Att lansera nyanställd personal tar sin 
tid och, som Hjorth själv uttryckte det, de är konservativa i frågan.  
 
 

6.5 Nicklas Sjödin 

6.5.1 Kännedom om varumärket 
Varumärket ABB återkopplas alltmer sällan i det breda perspektivet inom de olika 
teknikområden som de verkar på. Detta kan kopplas till att bredden i kännedomen, de vill 
säga spannet av olika situationer som varumärket erinras, är litet. Däremot kan djupet i 
kännedomen anses vara stor angående vissa teknikområden där Sjödin anser ABB som unika. 
(Keller, 2003, s. 77) De anses vara dominanten, det enda alternativet, inom akutreparationer 
av stora drifter och reparationer av så kallade distributionstransformatorer (Aaker, 1996, s.10). 
Inom automationsområdet och omlindningar av mindre motorer återkopplas de mer sällan, då 
konkurrenterna anses mer prisvärda.  
 
Inom projektarbeten går Sjödins tankar till ABB i Västerås, med ABB i Storvik som en möjlig 
medaktör. Han är dock medveten om Storviks möjlighet att leverera vissa moderniserings- 
och uppgraderingsprojekt. Att kopplingen till ABB i Storvik är dålig inom projektarbeten kan 
delvis förklaras av en otillräcklig marknadsföring. Detta kan göra att kännedomen om ABB: s 
fullständiga tjänsteutbud upplevs som otillräckligt (Keller, 2003, s. 69).  
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6.5.2 Associationer till varumärket 
Sjödin ansåg att ABB: s styrka ligger i eftermarknaden, vilket är en stark orsak till att de 
handlar ABB-produkter. I vissa av dessa eftermarknadstjänster förknippas de till och med som 
unika (Kotler, 2001, ss. 355, 356; Nordström, 2005, s. 8). Inom dessa områden är kunden 
beredd att betala, fastän priset anses som högt (Keller, 2003, ss. 248, 249). Deras största 
problem är dock det allmänt höga priset, enligt Sjödin. Det gör att kunden anlitar ABB bara 
då de måste för att lämpliga alternativ saknas, det vill säga när ABB har en unik kunskap.  
 
Sjödin upplevde förut att det var praxis att anlita ABB och att det fanns en risk i att anlita 
konkurrerande företag. Denna praxis och känsla av trygghet har dock minskat med åren. Detta 
kan kopplas till försvagningen av de känsloassociationer som Keller (2003, s. 90) beskriver, 
exempelvis socialt godkännande och trygghetskänsla. Att dessa känsloassociationer har 
förminskat i styrka kan antas ha lett till en försvagning av varumärket ABB.  
 

6.5.3 Upplevd kvalitet 
Servicegapet fanns tidigare inom värdevårdsavtalet, där kunden inte uppfattade mervärdet 
som ABB ville förmedla. (Zeithaml & Bitner, 2003 ss. 32, 33). Avtalet gav därmed inte ABB 
en konkurrensmässig fördel, då det inte differentierade ABB från konkurrenternas erbjudande 
(Kotler 2001, ss. 355, 356).  
 
Enligt Sjödin sitter mycket av ABB: s kvalitet i personalen och dess kompetens. Keller (2003, 
s. 70) menar att varumärken kan associeras till specifika personer i företaget. Då ABB har 
tappat kompetent personal (bland annat till Avesta Järnverk) under senare år, har en del av de 
meningsfulla associationerna till varumärket ABB försvagats.  
 

6.5.4 Varumärkeslojalitet 
Lojaliteten finns framförallt inom ramen för beredskapsavtalet som reglerar akutreparationer 
vid haverier på Avesta Järnverk. Däremot gick Varmband på Avesta Järnverk ifrån det så 
kallade värdevårdsavtalet under 2006. De fortsätter att handla mot ett förhandlat ramavtal om 
priser, men här kan tänkas att de även handlar från konkurrerande företag. Det faktum att de 
idag ropar av dessa tjänster kan vara ett uttryck för att Avesta Järnverk blivit mindre 
varumärkeslojalt. Aaker (2001, s.22) identifierar dessa kunder som så kallade �prisjägare� (de 
som är priskänsliga). Enligt teorin ska företaget inte omdirigera resurser från den lojala 
kärnan till dessa prisjägare.  
 

6.5.5 Hot och möjligheter 
Den möjlighet Sjödin såg för ABB att förstärka varumärket ABB i Storvik, var att de skulle se 
över sina kostnader. Overheadkostnader till centralort trodde han var en starkt bidragande 
orsak till att ABB i Storvik har svårt att hålla priser nere. Vidare spekulerade han i ABB: s 
möjlighet att bli ett dotterbolag med eget ekonomiskt ansvar. Detta trodde han skulle stärka 
ABB, då de skulle slippa overheadkostnader till centralort. ABB i stort skulle tjäna på ett 
starkare ABB i Storvik, då styrkan på eftermarknaden skulle öka produktbolagens försäljning 
av ABB produkter. Enligt Aaker (1996, s. 102) måste ett företag bestämma om verksamheten 
ska drivas av fördelar eller av pris. Sjödin vill att ABB ska basera sin verksamhet kring pris 
mer än fördelar, då de i dagsläget inte har behov av mervärden på Avesta Järnverk.   
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6.6 Jan Nyström 

6.6.1 Kännedom om varumärket  
Kännedomen om ABB känns väldigt inaktuell från Nyströms sida, vilket dels kan bero på 
deras interna kommunikation, dels på undermålig marknadsföring från ABB: s sida. 
Exempelvis nämnde han kran- och traversservice som en viktig del i samarbetet med ABB, 
trots att ABB sålde av den verksamheten under 2005. Dock gör han återkopplingar till ABB 
inom de traditionellt starka teknikområdena inom service och reparationer (Aaker, 1996, 
s.10). Inom projektarbeten gjordes endast kopplingar till ABB i Västerås, varmed 
kännedomen om Storviks projektarbeten inte existerade. I ett specifikt projekt under 
sommaren 2006 skulle� �de inte komma på tanken att lämna en sådan förfrågan till ABB i 
Storvik�.  
 

6.6.2 Associationer till varumärket 
Det finns en känsla hos Nyström att ABB är� �anonyma� och att � �ABB är nöjda med 
vad de har�. Dessa känsloassociationer kan påverka synen på varumärket ABB negativt. 
(Keller, 2003, s. 90). De associationer som Nyström har till ABB är tydligt kopplade till 
�gammal� kunskap varmed �service� var den första associationen han gör till varumärket 
ABB. ABB: s otillräckliga marknadsföring gentemot Nyström har som följd att han inte 
associerar ABB till den breda bas av differentierade tjänster som de har i sitt utbud, 
exempelvis kundutbildnings- och konsultationstjänster (Kotler, 2001, ss. 360, 361).  
 

6.6.3 Upplevd kvalitet 
Sjödin ansåg att ABB ligger i toppskiktet på kvalitet inom ramen för service och reparationer. 
Den uppfattade kvalitén eller överlägsenheten kan därmed anses hög inom dessa 
teknikområden (Keller, 2003, s. 238). Servicegap upplevde han väldigt sällan och när dessa 
uppstått har ABB varit snabba på att stänga detta gap (Zeithaml & Bitner, 2003 ss. 32, 33). 
Han såg även kopplingar mellan den något högre kvalitén och det relativt sett högre priset. 
Därmed kan det fastslås ABB: s något högre priset till viss del rättfärdigas av den högre 
upplevda kvalitén. Priset fungerar med andra ord som en signal för kvalitet. (Aaker, 1996, s. 
102) 
 

6.6.4 Varumärkeslojalitet 
De beredskaps- och värdevårdsavtal som finns sen tidigare kan antas borga för en fortsatt 
lojalitet till ABB inom ramen för service- och reparationer. Denna lojalitet skulle kunna 
kopplas till den beteendemässig lojalitet Keller (2003, ss. 92, 93) beskriver och där kunden 
har en vana att handla stora kvantiteter vid behov. Nyström kan anses vara en passivt lojal 
kund som handlar mer av vana än av orsak, och som ABB underinvesterar i och tar för given 
(Aaker, 1996, s. 22).  
 
För att växa inom ramen för projekt bör ABB först och främst skapa kännedom genom ökade 
marknadsföringsåtgärder gentemot Nyström (Keller, 2003, s. 69). Kunden själv upplever att 
ABB i Storvik saknar drivande personer inom säljsidan.  Nyström är dock positivt inställd till 
en ökad marknadsföring från ABB i Storvik, vilket i sig är en god grund för att förtroende 
skall kunna skapas. Detta förtroende skulle i förlängningen kunna leda till en ökad lojalitet till 
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varumärket ABB enligt den logik som Delgado-Ballester & Munuera-Alemán (2005, ss.186-
196) beskriver. 
 

6.6.5 Hot och möjligheter 
Nyström såg att det finns möjligheter för ABB att växa inom projektarbeten på Avesta 
Järnverk. Han såg möjligheter att diskutera ABB inom ortsledningen som han sitter med i. 
Dock upplevde han en osäkerhet för den gränsdragning som idag finns till ABB i Västerås 
inom ramen för projekt. Förut uppstod slitningar och internt bråk då liknande affärer gjordes 
med Storvik. Dessa negativa associationer är ett uttryck för att det råder en otydlighet över 
vad ABB i Storvik vill, kan och får göra (Nordström, 2005, s.8).  

 

6.7 Göran Mathisson 

6.7.1 Kännedom om varumärket 
Mathisson upplevde att ABB förbättrats i sin marknadsföring, och att de med tydlighet 
förklarat att de idag är en enhet som ska tjäna pengar, inte bara en verkstad. Kännedomen om 
Storviks utbud kan därmed anses vara god. ABB kan enligt Aakers (1996, ss. 10-13) teori 
anses vara klassledare inom många av de service- och reparationstjänsterna som de har 
gentemot Ovako, exempelvis inom omlindning av stora motorer. Inom ramen för 
akutreparationer och förebyggande underhåll kan de ses som dominanten, det enda 
varumärket som återkopplas. Inom området för omlindningar av mindre motorer återkopplas 
ABB som en i mängden, men inte som klassledaren. Detta för att ABB på grund av 
prisdifferensen har svårigheter att verka på detta område. 
 
Mathisson var tvetydlig i kännedomen om projektverksamheten. Å ena sidan menade han att 
Storvik har kompetens, möjlighet och vilja att driva vissa projekt, å andra sidan att gränserna 
numera är att Storvik sköter de rullande serviceavtalen och Västerås automationsprojekten.  
Här har ABB i Storvik antingen inte lyckats tydliggöra sin roll tillräckligt, eller också anses 
ABB i Västerås vara en samarbetspartner med en starkare differentierad leverans av 
projektarbeten (Kotler, 2001, ss. 355, 356). Dock är det tydligt att kunden återkopplar till 
ABB i Västerås när det gäller projekt. 
 

6.7.2 Associationer till varumärket 
Mathisson associerade ABB: s företagssymbol som starkt och förknippat till kvalitet och 
resurser. Vidare angav han associationsord som, närhet, bränt koppar, akutreparationer och 
stora motorer, vilket är en klar koppling till den traditionella kärnverksamheten som ABB 
stått för. Det finns med andra ord starka associationer till tillgänglighetsprofilen (hög 
tillgänglighet) och tradition och historia i associationerna (Keller, 2003, ss. 83, 84, 87). Dock 
associerade han dem för närvarande även som� �tröga�, då ABB inte återkommit med 
uppföljning i ett påbörjat förhandlingsförfarande. Han trodde vidare att detta berodde på att 
de� �verkar ha så många bollar i luften att det rinner ut i sanden� man skulle vinna på att 
man tog en sak i taget�. Detta gör att ABB: s organisationsprofil skapar negativa 
associationer, vilket följaktligen minskar på varumärketsstyrkan (Keller, 2003, ss. 83, 84). En 
av Nordströms (2005, s. 8) ledord för att skapa ett starkt varumärke var konsekvens, vilket 
innebär att saker görs följdriktigt. ABB har inte varit konsekventa mot kunden i uppföljandet 
av detta avtal. 
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6.7.3 Upplevd kvalitet 
Mathisson ansåg att servicegap sällan uppstår med ABB, och att ABB i stort är kvalitet. Dock 
upplevde han dem inte som överlägsna på detta område. Associationerna inom de så 
kallade� �rullande småaffärerna�� exempelvis omlindningar av mindre motorer var att de 
är alldeles för dyra sett till den relativt enkla hanteringen. Detta ger att differentieringen inom 
denna � �enklare hantering�� är besvärligare, och att kostnadsledaren på marknaden kan 
anses ha ett övertag inom detta teknikområde (Kotler, 2001, ss. 428, 429) På de större 
motorerna konkurrerade de bättre, då tjänsten är mer specialiserad och ABB ansågs ha en mer 
unik kompetens (Nordström, 2005, s. 8).  
 

6.7.4 Varumärkeslojalitet 
Lojaliteten är stor inom alla de avtal som idag� �rullar på�� om ingenting annat sägs. 
Detta är att betrakta som en klart beteendemässig lojalitet. Dock skulle ABB kunna utöka 
lojaliteten till denna kund genom att utveckla tjänsterna för att bättre möta Ovakos behov 
(Keller, 2003, ss. 92, 93). Bland annat är Mathisson positivt inställd till att skicka mindre 
motorer till Tjeckien för omlindning, motorer som idag skickas till konkurrenter i närområdet.  
 

6.7.5 Hot och möjligheter 
Mathisson såg även en stor möjlighet för ABB att ta över hela underhållet på Ovako, genom 
att bland annat kontraktera andra mindre mekanik- och elföretag i regionen. Detta skulle i så 
fall kunna leda till det som Keller (2003, s. 94) beskriver som en stark intensifiering av 
lojaliteten. Stötestenen i förslaget kan vara huruvida det är möjligt, eller ens intressant, för 
ABB att skapa nätverk till andra företag som idag är deras konkurrenter. 
 
Mathisson tyckte även att ABB kan utveckla samarbetet genom att våga testa lösningar utan 
att de alltid måste säkerställas till hundra procent med centralort. Detta är också en del av den 
tröghet han upplevde i ABB: s organisationsprofil (Keller, 2003, ss. 83, 84).  
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7. ANALYS INTERNA MEDARBETARE 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten av de interna medarbetarna att granskas mot 
tidigare redogjorda teorier. Kapitlet avslutas med en gemensam analys av 
varumärkeselement och marknadsföringsåtgärder samt en sammanfattande analys. 

 

7.1 Magnus Damm 

7.1.1 Kännedom om varumärket 
Damm trodde att kunderna väder sig till dem vid väl valda tidpunkter, framförallt när de har 
större mer komplexa problem. Även vid akuta reparationer och vid större motorer upplevde 
han ABB som starka. I dessa teknikkategorier kan ABB anses bli klassledare eller 
dominanten, det vill säga erinras först eller som enda alternativet (Aaker, 1996, s.10). Dock 
upplevde han en minskning inom de mindre motorerna och inom automationsverksamheten i 
drifttagningar. Denna minskning kan anses bero på att konkurrerande företag har en klarare 
positioneringsstrategi. Inom mindre motorer är det troligt att kostnadsledarna har tagit 
marknadsandelar av ABB och inom automation de mer nischade konsultföretagen, som i vissa 
fall kan anses ha en mer specialiserad eller differentierad tjänsteleverans (Kotler, 2001, 
ss.428, 429, 355, 356). Återkopplingen till ABB kan också anses ha minskat då avhoppade 
ABB: are startat konkurrerande konsultföretag. Att ABB förlorat medarbetare har försvagat 
ABB: s varumärke avsevärt, då varumärket inom tjänsteföretag starkt förknippas till den 
anställda personalen (Keller, se Schultz et al, 2000, s.120).  
 

7.1.2 Associationer till varumärket 
Damm trodde att deras kunder associerade ABB mer till service, motorer och transformatorer 
och mindre till automationsprojekt, som de också skulle vilja bli sammankopplade till. 
Associationerna går tydligt mot det som Keller (2003, ss. 83, 87) beskriver som tradition, 
historia och tidigare erfarenheter. Detta ger ABB en klar position i både kundens och 
företagets sinne inom ramen för service och reparationer (Kotler, 2001, s. 316). Däremot kan 
ABB anses ha misslyckats att marknadsföra den önskade positionen inom 
automationstjänster, det vill säga vad de skulle vilja framstå som, istället för vad de är i 
kundernas sinne (Keller, 2003, s.119).  
 
Numera värdesatte Damm ABB: s företagssymbol högt. Det var åter positivt att jobba på 
ABB efter en svårare period, med associationer till skandaler och en rörig organisation med 
intern konkurrens. Detta ger att ABB: s organisationsprofil tycks ha blivit mer distinkt 
(Keller, 2003, ss. 83, 84). Han positionerade ABB som förhållandevis dyra, vilket beror på 
centrala prispolicyn och kostnadsstrukturen i företaget. Detta gör att de har svårt att agera med 
en positioneringsstrategi som kostnadsledare, det vill säga företaget med de lägsta 
kostnaderna och därmed lägsta priserna (Porter, se Kotler, 2001, s.428). Den stora fördelen 
med ABB, enligt Damm, är den support som finns att få för kunderna som väljer att köpa 
ABB-produkter. Inom denna del är ABB klart differentierad från de flesta av sina 
konkurrenter, exempelvis Siemens som inte alls har samma eftermarknadsstyrka (Kotler, 
2001, ss.355, 356). Nackdelen är att de håller på med så mycket att de inte alltid kan 
tillgodose vad de vill ha, vilket ger bilden av att de vill vara allt för alla, men därmed riskerar 
att bli inget för någon. Att skämma bort kunderna med att alltid ge en resurs vid 
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akutreparationer, på andra kunders bekostnad, är också det ett uttryck för denna oklara 
positioneringsstrategi som också kallas för �Middle-of-the-road�. (Porter, se Kotler, 2001, s. 
429).  
 

7.1.3 Upplevd kvalitet 
Damm ansåg att ABB har en väldigt hög kvalitet i det de gör. Servicegap uppstod väldigt 
sällan, och då detta skett har de åtgärdat felen på en gång, varvid gapet stängts (Zeithaml & 
Bitner, 2003 ss. 32, 33). Att de idag har produkterna, tjänsterna och kompetensen att verka 
inom automationsprojekt på ett starkare sätt, upplevs inte alltid av kunden. Som Aaker (1996, 
ss.19, 20) menar kan det finnas en skillnad i den för kunderna upplevda kvalitén och den 
verkliga kvalitén. Detta kan lösas främst genom att via personlig marknadsföring påtala den 
förbättrade kvalitén, men även genom försäljningsfrämjande marknadsföring (sales 
promotion), där direkta incitament ges till att testa värdet av den nya kvalitén (Kotler, 2001, 
ss. 647, 648). Damm påtalade att de har en fördel mot många konkurrenter då de har en bred 
bas av olika tjänster att stå på. De skulle på kort sikt kunna leverera vissa strategiskt viktiga 
tjänster utan vinst. Detta �introduktionspris� av tjänsterna kan vara ett värdefullt sätt för ABB 
att öka kundernas medvetenhet om den förbättrade kvalitén för exempelvis anläggnings- och 
moderniseringsprojekt.  
 

7.1.4 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojaliteten finns inom serviceavtalen. Dock menade Damm att det skett en viss 
minskning även inom dessa serviceavtal, vilket är alarmerande. Denna del är ABB: s signum 
och överlag deras starkaste sida. Det är få konkurrenter som kan erbjuda exempelvis ett 
beredskapsavtal inom de kompetenser som ABB har. Detta gör att ABB till viss del kan anses 
ha ett unikt erbjudande vilket särskiljer dem från deras konkurrenter (Kotler, 2001, ss. 360, 
361; Nordström, 2005, s.8).  
 

7.1.5 Hot och möjligheter 
Att ABB är svag i sin marknadsföring kan antas minska kundernas hågkomst successivt. 
Detta kommer i förlängningen att leda till ett försvagat varumärke (Keller, 2003, s. 69; Keller, 
se Schultz et al, 2000, s.121). Damm upplever att konkurrensen tilltagit och blivit starkare 
inom allt fler teknikområden, samtidigt som kundernas behov skiftat då service och 
reparationer successivt minskat. Dessa två faktorer är ett uttryck för att en ompositionering av 
varumärket är nödvändig (Kotler, 2001, ss. 481, 482). Denna ompositionering bör, enligt 
Damm, ske inom automationsprojekt mot både befintliga och nya kunder. Att växa mot nya 
marknader och kundsegment kan enligt Keller (2003, s. 243) vara riskabelt då detta kräver 
större resurser än vad bearbetningen av de redan befintliga kundsegmenten gör. Att skaffa nya 
kunder har i vissa fall visat sig vara fem gånger dyrare än att behålla de befintliga kunderna 
och tillfredsställa dessa. Dessutom finns det oftast en större möjlighet till ökade intäkter 
genom att betjäna befintliga kunder, än att locka nya kunder på bekostnad av de befintliga 
(Kotler, 2001, s.405).   
 
Ett annat hot är om ABB i stort inte sätter kunden i fokus, utan fortsätter att delvis konkurrera 
med sig själv. Denna strategi är väldigt destruktiv och skapar negativa associationer hos 
kunderna, vilket i sin tur påverkar varumärkesstyrkan negativt (Aaker, 2001, s.165).  
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7.2 Timo Arnfelt 

7.2.1 Kännedom om varumärket 
Arnfelt trodde att kunderna har en god kännedom om ABB: s kompetens inom service och 
reparationer. Dock finns det även inom detta område vissa tjänster där kännedomen till ABB: 
s kompetens knappt existerar. Inom ramen för exempelvis installation av motorer finns knappt 
igenkännande av ABB som varumärke, då detta är en förhållandevis enkel åtgärd som 
kunderna antingen gör själva eller anlitar billigare alternativ än ABB. Ju mer tekniskt 
krävande och avancerade problem kunder har, desto starkare återkopplas varumärket ABB, 
enligt Arnfelt. (Aaker, 1996, s.10-13)  
 
Kännedom om ABB: s automationkompetens är enligt Arnfelt låg. Detta kan kopplas till att 
personalens lokala närvaro delvis var låg inom denna del samt på den svaga 
marknadsföringen av dessa tjänster. Keller (se Schultz et al, 2000, s.121) menar att 
framgången i företagens varumärkesstyrka beror till stor del på försäljningspersonalens 
ansträngningar och den relation som de har till kunden. Om denna marknadsföring är svag 
och dessutom den tekniska personalens närvaro låg, blir det svårt för ABB att skapa 
kännedom om denna del av verksamheten. Vidare ansåg Arnfelt att det fortfarande finns vissa 
oklarheter för när ABB i Storvik eller ABB i Västerås skall leverera automationsprojekt. 
Denna otydlighet minskar Storviks möjlighet att profilera sig mot projektverksamhet 
(Nordström, 2005, s.8). 
 

7.2.2 Associationer till varumärket 
Arnfelt associerar ABB till service och underhåll av motorer, men även till ett gott rykte och 
ett genuint� �teknikkunnande�. En negativ association var att de är något� �osynliga�� i 
sin marknadsföring och även inom automationsarbeten. Enligt Arnfelt är ABB dyrast på 
marknaden, vilket kan kopplas till Aakers (1996, s. 102) teori om att ett varumärke kan drivas 
mer av fördelar än av pris. Detta gör att de enligt Kotler (2001, ss.355, 356) måste leverera 
mer fördelar än sina konkurrenter för att överhuvudtaget konkurrera. Arnfelt identifierar dessa 
fördelar med den höga kvalitet som ABB håller och med den tillgänglighet som finns 
framförallt för de kunder som har ett serviceavtal. Detta kan kopplas till Keller (2003, ss. 82, 
83, 84), då han beskriver kvalitet som den primära egenskapen för ett varumärke. Vidare 
menar han att ett varumärkes tillgänglighet är ett sätt att skapa meningsfulla associationer till 
det och särskilja det från mängden. Restriktionen till denna tillgänglighet är, enligt Arnfelt, 
om en kund inte har ett beredskapsavtal då resursen är knapp. Vidare positionerade han dem 
som mindre tillgängliga inom automationsarbeten, eftersom personalen till viss del jobbade i 
projekt utomlands och saknade den lokala närvaron.  
 

7.2.3 Upplevd kvalitet 
Servicegap uppstår bara ibland, och blir då ofta ett garantiåtagande där ABB rättar till det 
�gap� eller kvalitetsfel som blivit på ett snabbt och tillförlitligt sätt (Zeithaml & Bitner, 2003 
ss. 32, 33). Detta rykte om sig, att snabbt åtgärda eventuella servicegap, upplevde han starkt 
även som kund åt ABB på Sandvik Materials Technology. Denna uppfattning bestyrks av 
både Skoglund och Brask på SMT.  
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7.2.4 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojaliteten varierade kraftigt enligt Arnfelt, från kunder som ringde en gång om 
året till kunder som de har en väldigt intim relation till. De som ringer en gång om året kan 
relateras till ickekonsumenter eller prisjägare, medan de som de har en relation till kan ses 
som de passivt lojala eller övertygade. Enligt Aaker (1996, s.22) ska ABB inte omdirigera 
resurser mot ickekonsumenter eller prisjägare, för att om möjligt skapa mer affärer till dessa. 
Det är helt enkelt för kostsamt och riskerar att minska på resurser för att tillgodose de lojala 
kunderna.   
 

7.2.5 Hot och möjligheter 
Möjligheten som Arnfelt såg för att öka ABB: s varumärkesstyrka var att de blev mer synliga 
i sin marknadsföring. Enligt honom behövs det fler på ABB som jobbar med 
marknadsförings- och försäljningsverksamheten. Den bästa marknadsföringen ansågs vara 
den uppsökande verksamheten. En annan möjlighet som han såg var att de sänkte sina 
timtaxor, exempelvis för att lansera nyanställd personal hos kunden. Ett tredje sätt att 
förstärka varumärket ABB var att differentiera tjänsterna ytterligare, det vill säga skapa ett 
ökat mervärde för kunden (Kotler, 2001, ss. 355, 356, 360, 361).  

 

7.3 Gemensam analys  

7.3.1 Varumärkeselement 
På frågor om ABB: s varumärkeselement var synen bland kunderna snarlika. Kunderna visste 
att ABB relativt nyligen bytt företagsnamn, men ingen av dem kunde återge det korrekta 
juridiska företagsnamn för ABB i Storvik. Muzellec och Lambkin (2006, ss.803-824), menar 
att ett namnbyte ofta föregås av organisatoriska förändringar, exempelvis att 
verksamhetsinriktningen förändras. Därför görs dessa namnbyten för att omdefiniera 
företagets identitet. ABB är inget undantag från detta, utan resultatet av namnet ABB 
Automation Technologies är en omorganisation, där namnet ska ge associationer till mer än 
bara reparationer och service, det vill säga ompositionera ABB från enbart betydelsen av 
service och reparationer (Kotler, 2001, ss. 481, 482). Dock är kännedom och associationer hos 
ABB: s kunder starkt förknippade till service och reparationer, varför dessa kunder refererar 
till ABB som �ABB Service� eller �ABB i Storvik�. Företagsnamnet �ABB Service� finns 
även kvar internt i det dagliga talet. Denna tvetydighet i företagsnamnet är olycklig då den 
inte fungerar som en förtydligande av varumärket ABB i Storvik. Det vill säga, vad står 
varumärket för, vilken inriktning vill det kommunicera? Dock kvarstår det faktum att ABB 
mångt och mycket associeras till service, varför det �gamla� namnet inte i sig är fel. Dock kan 
det nya namnet �Automation Technologies� förmedla budskapet av ett mer utvecklat 
teknikkunnande. Arnfelts förslag att slå ihop namnen är i sig logisk, då den sammanför de två 
begrepp (service och automation) som ABB i Storvik vill associeras till, utan att införa några 
nya begrepp. 
 
Som Muzellec och Lambkin (2006) vidare menar, påverkar inte namnbyten 
varumärkesstyrkan lika mycket som exempelvis de anställdas beteende. Fastän de flesta av 
ABB: s kunder ansåg att namnbytena kunde upplevas som jobbiga var dessa inte avgörande 
för relationen i stort. Det viktigaste enligt kunderna var att ABB levererade den kvalitet, 
tillgänglighet och personal som kunden vant sig vid.  
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ABB: s slogan var det ingen kund som kände till, och inte heller Arnfelt. Att konsekvent och 
kontinuerligt använda varumärkets slogan i exempelvis olika utskick, som reklam och 
fakturor, kommer medvetet eller omedvetet att öka kundens kännedom och familjaritet till 
varumärket. Att endast Damm kände till ABB: s slogan är ett utryck för att detta 
varumärkeselement exponerats alldeles för lite i marknadsföringen (Keller, 2003, ss. 45, 69). 
 
Vidare kunde ingen, varken kunderna eller medarbetarna på ABB, ange ABB: s affärsidé. 
Frågan som ställdes särskiljde inte på en allmän, för hela koncernen gällande, affärsidé, eller 
på en lokal, för ABB i Storvik gällande, affärsidé. I dagsläget har ABB i Storvik ingen lokal 
affärsidé. En gemensam och global affärsidé hittades inte heller, exempelvis på ABB: s 
hemsida17.  
 
Både Damm och Arnfelt berättade att de funderat på att utveckla lokala affärsidéer för ABB i 
Storvik. Arnfelt menar att en affärsidé kan ha ett värde om det finns en lokal anknytning i den 
som fokuserar på de produkter och tjänster som de levererar och som förtydligar vad de gör. 
Enligt teorin ska en affärsidé ge ett existensberättigande, det vill säga ge de externa kunderna 
och de interna medarbetarna en förvissning om vem varumärket finns till för, inom vilket 
område det ska verka och utvecklas mot, och på vilket sätt det är unikt eller bättre än 
konkurrenterna (Kotler, 2001, s.77; Olsson och Skärvad, 1997, s.53). En utvecklad affärsidé 
kan således fungera som ett element för att öka kännedomen och/eller underlätta önskvärda 
associationer till varumärket (Keller, 2003, ss. 45, 69). 
 

7.3.2 Marknadsföringsåtgärder 
Internet hade samtliga kunder, undantaget Skoglund, ingen tid eller nytta av att leta 
information på. Den allmänna synen var att ABB: s hemsida främst var en möjlighet för 
teknikerna � �ute på golvet�� att få kunskap om ABB: s produkter och tjänster. Tidskriften 
ABB-kunden uppskattades av dem som fick den, som en informativ och bra tidskrift. Dock 
hinner de flesta kunder inte läsa i den på grund av tidspressen i arbetet. Utskick och annonser 
ansågs som mindre effektiv marknadsföring, då en merpart av respondenterna upplevde att de 
får ett överflöd av information, som dagligen måste bearbetas. En del kunder, som Nyström 
och Brask, välkomnade dock olika former av utskick för att hålla sig ajour med ABB: s 
tjänsteutbud. Kotler (2001, ss. 647-649) menar att direktmarknadsföring, som utskick är en 
del av, kan leda till interaktion mellan sändaren och mottagaren. Dock menar han att den mest 
effektiva marknadsföringen är den personliga försäljningen, då denna leder till personlig 
interaktion, där säljaren direkt kan anpassa sig efter kundens önskemål men även påverka 
dennes preferenser och handlingar. Denna tes att den personliga marknadsföringen är den 
mest effektiva marknadsföringsåtgärden bestyrks av samtliga respondenter för denna studie. 
De menade att utskick, större sammankomster, mässor och seminarier fyllde sin funktion, 
men att den personliga, förtroliga, informella eller formella samtalet, var det absolut bästa 
sättet för ABB att marknadsföra sig på. 
 
 

                                                
17 www.abb.com 
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7.4 Sammanfattande analys  
Kännedomen om varumärket ABB kan anses vara relativt god inom de traditionella 
verksamheterna service och reparationer. Inom dessa områden kan ABB sägas bli betraktade 
som klassledaren i många av de teknikområden som de verkar på, och i vissa fall till och med 
som dominanten, det enda varumärket. Denna erinran finns sen gammalt, vilket gör att 
exempelvis Nyström som har en väldigt svag kännedom i övrigt, kan göra nödvändiga 
återkopplingar till ABB.  
 
Däremot varierar kundernas kännedom om ABB: s möjlighet och vilja att tillhandahålla 
projektarbeten. I denna del upplevde Damm att de flesta av deras befintliga kunder känner till 
deras vilja och kunskap inom området. Dock har en osäkerhet och diffus bild av varumärket 
ABB målats upp inom ramen för denna studie. En del av kunderna är medvetna om ABB: s 
kompetens och även vilja att leverera projektarbeten, medan andra gör tydliga kopplingar till 
enbart ABB i Västerås som projektleverantör. Samtliga kunder är dock medvetna om ABB: s 
möjlighet att, som medaktör, delta i projekt som leds av andra företag. 
  
Denna diffusa bild, och ABB: s i vissa fall svårighet att få utföra projektarbeten i egen regi, 
kan härledas till tre möjliga orsaksfaktorer. Först och främst kan det bero på en svag 
marknadsföring som lett till en otydlig gränsdragning av projektverksamheten inom ABB 
koncernen. Denna otydlighet verifieras även av Damm och Arnfelt som menar att det finns en 
något flytande gräns för vilka projekt som ABB i Storvik får och ska utföra och vilka projekt 
som ABB i Västerås ska vara huvudleverantör på. För det andra kan det bero på att kunderna 
idag har en egen kompetens, som i möjligaste mån används för att lösa problemen. För det 
tredje kan det bero på att konkurrerande konsultföretag levererar ett mervärde i vissa av de 
projekt som ABB vill verka inom. 
 
Oavsett orsak står det klart att ABB inte kan anses associeras med projektverksamhet på ett 
starkt och önskvärt sätt. Poängteras bör dock att i de projekt som drivs av ABB i Västerås, 
eller av kunden själv, och där Storvik är med som en medaktör, allt som oftast anses hålla en 
hög kvalitet. Inom dessa projekt är associationerna i överlag positiva till ABB i Storvik. I 
vissa fall uppger en del kunder att de hellre samarbetar med ABB i Storvik än med ABB i 
Västerås. Det finns även kunder som anser och vill att ABB i Storvik skulle kunna växa inom 
projektarbeten. Andra kunder är dock nöjda med den idag dominerande praxisen; att ABB i 
Storvik enbart agerar som serviceenhet och att ABB i Västerås håller i produkt- och 
projektverksamheten.    
 
Av varumärkeselementen är det enbart ABB: s företagssymbol eller logotyp som idag hjälper 
till att skapa kännedom och familjaritet till varumärket. För vissa kunder är denna logo ett 
signum för styrka, trygghet och resurser. För andra kunder är det bara en upplysning om en 
inriktning av verksamhet, men inger inget större mervärde som sådant.  
 
ABB associeras fortfarande mestadels till service och reparationer, och mindre till projekt, 
vilket framgår av respondenternas associationer till varumärket. De av kunderna angivna 
associationerna beskriver ABB med ord som starkt, kvalitet, resurser, service, elmotorer, 
bränt koppar, kompetent personal, platt organisation, snabba beslutsvägar, förtroende, 
tillgänglighet, närhet, plats i hjärtat, svenskt, tradition, bra samarbetspartner och i vissa fall 
unik kompetens. Dock finns även associationer som beskriver ABB som dyra, tröga, osynliga, 
anonyma, nöjda med vad de har, irriterande på grund av parallella verksamheter, ej 
samordnade i marknadsföringen, mindre prisvärda på enklare ingrepp och som inkonsekventa.   
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Alla dessa associationer, positiva eller negativa, kan anses förstärka eller försvaga ABB: s 
varumärkesstyrka. De mest bestående intrycken som ges av kunderna är att ABB anses vara 
av hög kvalitet. Dock ses de även som dyra/dyrast av många av de tillfrågade kunderna. Detta 
ger att ABB har lättare att konkurrera inom ramen för mer komplexa problem, vilket också 
bestyrktes av både Damm och Arnfelt. Dock är det tydligt att ABB förlorar mer och mer av de 
mer enklare ingreppen, enligt samma logik. Inom installationsarbeten och omlindningar av 
mindre elmotorer finns det idag ett antal konkurrenter med ett betydligt lägre pris. Då det 
inom dessa tjänster inte är lika lätt att differentiera sig med ett mervärde, blir det oftast 
företaget med de lägsta priserna som får anbudet. Dock påstod både Damm och Arnfelt att de 
mindre motorerna oftast inkasseras och inte alls repareras. Detta påstående stämmer till viss 
del, men som Mathisson uttryckte sig har de ett antal mindre motorer som �bara ligger och 
väntar att få omlindas�. Han var också, tillsammans med Brask, positiv till att skicka en del 
motorer exempelvis till Tjeckien för omlindning.   
ABB kan anses differentiera sig genom sina tjänster, bland annat inom reparationer av stora 
motorer och transformatorer, men också inom ramen för förebyggande underhåll av befintliga 
anläggningar och beredskap för akuta haverier på industrierna. Inom beredskapsavtalen lyfts 
deras tillgänglighet fram som en unik del av varumärket ABB. Som Norlin påpekade, är det 
svårt för andra konkurrenter att erbjuda ett beredskapsavtal på haverier för ABB: s produkter. 
Problemet är att dessa tjänster minskar i frekvens då produkterna blivit allt bättre och 
hållbarare och serviceintervallerna blivit längre.  
 
ABB kan även anses differentiera sig med den personal som de har och som allmänt ses som 
kompetent och kunnig. Problemet är att ABB till och från �tappat� kompetent personal som 
valt att starta eget företag, bli anställda av till ABB konkurrerande företag eller bli anställda 
av kunderna direkt. Sjödin uttryckte att de hellre följer teknikern än ABB, om teknikern varit 
inarbetad sen ett antal år tillbaka mot deras företag. Detta är väldigt bekymmersamt för ABB, 
då alla liknande avhopp direkt kan bedömas försvaga varumärket ABB.  
 
Inom marknadsföringen har de enligt Damm och Arnfelt en heltidsanställd försäljare och 
marknadsförare för ABB inom automationstjänsterna. Denna person är dessutom delad mellan 
ABB i Västerås och Storvik. Enligt en del kunder, som Nyström och Norlin, behöver ABB 
förstärka sin marknadsföring, då den enligt dessa kunder är otillräcklig i dagsläget. Både 
Damm och Arnfelt styrker denna syn och menar att de behöver mer resurser till denna 
verksamhet. En del kunder, som exempelvis Mathisson och Skoglund, upplever dock att 
ABB: s marknadsföring är tillräcklig. 
 
Det är inom ramen för alla avtal som ABB kan antas ha sin huvudsakliga grund till lojalitet. 
Bland annat Mathisson menade att ABB är som starkast inom ramen för de avtal som de 
knyter till sina kunder. Damm såg dock en viss minskning inom avtalsområdet. Det är 
alarmerande att vissa kunder, som exempelvis de på Varmband på Avesta Järnverk 
(Outokumpu Stainless AB) valt att gå ur samarbetet för värdevårdsavtal, då de inte upplevde 
mervärdet av det.  
 
Damm och Arnfelt talade om lägre �introduktionstaxor� inom ramen för projekt. Damm 
menade att för vissa projekt mot strategiskt viktiga kunder, kunde de agera utan vinstpåslag 
under kortare perioder. Arnfelt föreslog att timtaxorna kunde sänkas på nyanställd personal. 
Hjorth menade att om ett mervärde kan påvisas genom vissa kostnadsfria aktioner, är de 
beredda att i efterhand betala för en del av denna tjänst och då även avtala om uppföljning av 
projekt. Försäljningsfrämjande marknadsföring skulle kunna vara en metod för ABB att få 
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påvisa sin kompetens, duktiga personal och unika tjänster, mot marknader eller kundsegment 
där det idag inte finns ett utvecklat samarbete.  
 
När kunderna väl erfar ABB som leverantör av projektarbeten, kan det vara grunden till en 
långsiktig relation. Ett incitament för denna lojalitet kan vara att priserna vid längre projekt 
blir betydligt lägre än de listpriser eller löpande timtaxor som ABB normalt har.  
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8. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer slutsatserna av denna studie att redovisas. Även egna reflektioner samt 
områden för fortsatt forskning kommer att anges. 
 
 

8.1 Besvarande av syftet 
Det finns idag en relativt samstämmig bild av varumärket ABB Automation Technologies, 
mellan å ena sidan de externa kunderna, å andra sidan de interna medarbetarna. Den generella 
bilden är att ABB i Storvik är: 
 

• Svagt marknadsfört � otydligt och inkonsekvent 
 
• Relativt dyrt � ointressant vid enklare ingrepp 

 
• Relativt hög kvalitet � starkaste differentierande faktor 

 
• Personal med hög kompetens � kopplat till kvalitén 

 
• Tillgänglighet i toppklass � resurser som få konkurrenter har 

 
• Starkt på avtal� lojalitetsskapande  
 
• Klart associerat till service och reparationer 

 
• Svagare association till projektarbeten � oklar gränsdragning till ABB i Västerås 

 
Den andra frågan för studien är hur varumärket skulle kunna förstärkas eller ompositioneras. 
En förstärkning eller ompositionering av varumärket ABB, mot såväl gamla som nya kunder 
kräver:  
 
 

• Mer resurser till marknadsföringen. Det är tydligt att ABB i dag inte hinner bearbeta 
vare sig befintliga eller nya kunder på ett tillfredsställande sätt. Rekommendationen är 
att minst en heltidsanställd säljare är nödvändig till ABB i Storvik. Resurser bör 
främst riktas mot personlig marknadsföring. 

 
• Tydligare marknadsföring av vad ABB får, vill och kan leverera för projekt. 

Gränsdragningen mellan ABB i Storvik och Västerås måste klargöras en gång för alla 
och påtalas till samtliga kunder. Denna gränsdragning måste vidare respekteras av 
samtliga enheter inom ABB.  

 
• Inom projektområdet kan det i vissa fall vara nödvändigt att, via försäljningsfrämjande 

marknadsföring, erbjuda kostnadsfri konsultation för att öka medvetenheten om ABB: 
s kompetens på området.  
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• Konsekvent handlande och fullföljande av åtaganden.  Kundernas frågeställningar 
måste besvaras och eventuella förhandlings- och avtalsprocesser måste slutföras så att 
kunden upplever att ABB håller sitt löfte. 

 
• Mer koncentrerade resurser inom de områden som ABB anses starkt/unikt. Det är 

riskabelt för ABB att ödsla resurser på områden där kostnadsledare och nischexperter 
är starka. De bör även fortsättningsvis anamma en differentieringsstrategi. Att ABB 
försöker vara allt för alla, innebär risken att de blir inget för någon. Offra aldrig de 
gamla kunderna, till förmån för de nya. Det är hos de befintliga kunderna som 
potentialen till tillväxt är störst.  

 
• Kontinuerlig fortbildning av personalens kompetens. ABB måste vara bäst på 

kompetens för att överleva. Personalprogram för att behålla personalen måste också 
beaktas, då varje förlorad medarbetare är en direkt försvagning av varumärket ABB.  

 
• Öka kännedom och associationer till varumärket genom att i marknadsföringen 

konsekvent förena de olika varumärkeselementen till varandra. I alla dokument, vare 
sig reklamutskick eller fakturor, bör det korrekta företagsnamnet framgå, tillsammans 
med ABB: s officiella logotyp och generella slogan. Möjligheten att utveckla lokala 
affärsidéer bör också beaktas. Dessa element kan både medvetet och omedvetet skapa 
kännedom och associationer till varumärket ABB, och därmed bidra till att förstärka 
varumärket.  

 
• Att en del kunder inte ser det mervärde som ABB vill påskina via sina avtal innebär att 

dessa avtal möjligtvis bör ses över. Detta skulle kunna göras genom att ABB justerar 
avtalsinnehållet. Det kan exempelvis innebära att priset på vissa avtal ses över, så att 
de bättre matchar upplevelsen av värdet det ger till kunden och/eller att 
avrapporteringen och dokumentationen av tjänsterna förbättras. 

 
 
Möjligheten att skicka en del motorer till Tjeckien är någonting ABB i Storvik bör reflektera 
över, då det i dagsläget är konkurrerande företag som levererar dessa tjänster i allt större 
utsträckning. Att göra detta kanske inte gagnar ABB i direkt mening, då de kanske inte får del 
av vinsterna med denna åtgärd. Dock kan det gagna ABB i indirekt mening. För det första 
ansätter ABB en del av konkurrenterna på området. För det andra, och kanske viktigaste 
motivet, ABB sätter kunden i fokus genom att ständigt söka det bästa alternativet för denne. 
Detta skapar en goodwill som kan komma till nytta i andra anbudsförfaranden. 
 
I detta arbete identifieras ABB: s styrkor och svagheter i byggandet av varumärket, samt 
behovet av att ompositionera varumärket i sinnet hos kunderna. Vidare tas olika faktorer upp 
för hur denna ompositionering skulle kunna genomföras. Därmed anses att syftet med studien 
har besvarats.  
 
 

8.2 Egna reflektioner 
Jag anser att ABB har goda möjligheter att förstärka bilden av sitt varumärke. Redan idag är 
ABB ett erkänt och välkänt varumärke hos den breda allmänheten. Visserligen vet den breda 
massan knappast vad ABB egentligen gör, mer än att de verkar inom den svenska 
basindustrin. För industrifolk blir varumärket ABB mer påtagligt och skapar starka 
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associationer, inte bara positiva. Dock är det faktum att alla inom industrin har en åsikt om 
ABB, vare sig positiv eller negativ, det yttersta beviset för att ABB är ett starkt varumärke. 
Dock har denna styrka, som även denna studie delvis påvisat, varit ifrågasatt på grund av 
olika turer som varit mindre smickrande för ABB. Som dock en majoritet av de kunder som 
jag intervjuat påtalar, är ABB på väg tillbaks till det som de önskar att det ska vara. 
Omorganisationerna från de många bolagen ses som välkommet och har klart förbättrat 
relationerna till kunderna. Vidare påtalar ett antal av respondenterna i denna studie att de ser 
en möjlighet, och även önskan, för ABB att växa. Denna möjlighet ser de både inom ramen 
för service och reparationer och projekt. 
 
Det som dock fortfarande är påtagligt är att det finns en intern konkurrens inom koncernen. 
Damm var inne på att de fortfarande kan göra ansträngningar för att sätta kunden och själva 
affären i fokus, och inte att den egna enheten ska tjäna pengar. Exempelvis Norlin påtalade att 
ett styrsystembyte de tidigare hade blev misslyckat, delvis för att ABB i Storvik inte var 
närvarande i projektet, vilket ledde till ett Siemenssystem istället. Detta förlorade hela ABB 
koncernen på. I längden vinner alla enheter inom ABB på att samarbeta, och på att sätta 
kundens behov och önskemål i centrum. I regionen Mellansverige har ABB i Storvik en stark 
lokal närvaro, vilket gett dem ett gott rykte på markanden. Detta rykte skulle ABB i Västerås 
också kunna ta del av genom att låta ABB sälja större projekt åt Västerås, och vice versa. 
Vidare kan det tänkas att ABB i Västerås och Storvik �slog� ihop sina påsar inom 
projektverksamheten och verkade tillsammans i alla projekt, stora som små. Det är möjligt att 
kunderna skulle uppskatta denna �joint-venture� inom ABB-koncernen, då det bästa ur två 
världar skulle förenas; De organisatoriska resurserna från Västerås skulle mixas med det 
lokalt goda rykte som ABB i Storvik har.   
 
Inom ramen för de olika serviceavtalen (värdevårdsavtal, beredskapsavtal) som ABB har 
finns det en inneboende risk som kunden kan uppleva som stötande. Det är om dessa avtal 
leder till högre pris i slutändan än vad ett rent avrop mot ett ramavtal gör. Då finns inte 
incitament till att vara en lojal kund, då icke lojala kunder har ett förmånligare pris i 
slutändan. Ett sätt att förfina dessa avtal skulle kunna vara att ha ett system med återbäring till 
de lojala kunder som bundit sig till avtal och som vid väldigt litet utnyttjande av tjänsterna 
(exempelvis beredskapen vid akuta haverier) får tillbaks en del av premien som betalats för 
denna tjänst. Då skulle kanske fler kunder uppleva ett ännu större mervärde i avtalen och i att 
vara en lojal och trogen kund.  
 
Vad gäller prissättningen och kostnadsstrukturen inom ABB är detta en av de större 
stötestenarna för bolaget. Även fast ABB kanske aldrig varit kostnadsledaren, utan alltid varit 
det dyrare alternativet som fått hänvisa sig till en mer differentierad och värdeskapande 
produkt och/eller tjänst, så måste koncernen i stort börja �jaga� sina kostnader. Detta för att 
samtliga kunder själv är pressade att hålla sina kostnader nere och därmed är intresserad av 
samarbete med leverantörer som tänker i samma linje. Problemet är att dessa kunder förväntar 
sig lika bra, eller till och med bättre, kvalitet till ett lägre pris. Häri ligger utmaningen för 
ABB; att hitta balansen mellan fördelar och pris.  
 
Betyder inte ett starkt varumärke att det finns ett utrymme att sätta ett högre pris än vad 
konkurrerande företag kan? Inte nödvändigtvis. IKEA är ett av Sveriges starkaste varumärken 
och har gjort sig känd för att leverera bra produkter till ett lägre pris än vad de flesta 
konkurrenter förmår. Inom vissa unika tjänster, som exempelvis reparationer på en stor 
transformator är det logiskt att ABB tar ett något högre pris, då tjänsten är väldigt 
specialiserad och är förenlig med extraordinära resurser (och kostnader), som stora lokaler 
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och kraftiga traverser. Inom de mer �standardiserade� och enkla åtgärderna är det oftast det 
billigaste alternativet som får anbudet.  
 
Här måste ABB, som jag ser det, välja spår. Ska ABB i fortsättningen konkurrera i det breda 
perspektivet, måste vissa tjänster bli avsevärt billigare. Annars är alternativet att bli mer 
�slimmad�, eller nischad, i sitt tjänsteutbud för att leverera inom ramen för mer komplexa 
tjänster, där konkurrensen är mindre påtaglig. Ett annat alternativ skulle kunna vara att 
fortsätta leverera en bred uppsättning av tjänster genom att göra större paketlösningar, där 
vissa av tjänsterna görs med små eller inga marginaler alls.  
 
En annan stötesten för ABB i framtiden är personalpolitiken. En viss omsättning av 
personalen kanske är oundviklig. Vissa medarbetare kanske alltid kommer att gå till kunder, 
konkurrenter eller starta eget företag. Att ABB förlorar en inarbetad, färdigutvecklad 
medarbetare är dock bekymmersamt. För att råda bukt på detta bör ABB ha en klar strategi 
gentemot den anställda personalen och utveckla en personalpolitik som förhoppningsvis 
minskar på avhoppen.  
 
Att växa mot andra kundsegment där det idag inte finns ett samarbete är i sig inte fel. Dock 
bör det aldrig göras på bekostnad av de gamla kunderna. Då resurser i alla sammanhang är 
knappa, måste en prioritering göras. Marknadsföringsteorin är otvetydig; det är alltid mer 
kostsamt att skaffa sig nya kunder än att behålla gamla. Livstidsvärdet på nya kunder kan 
också vara osäkert, då deras lojalitet kanske sträcker sig till några få år. De gamla kunderna 
har en historia som sträcker sig decennier tillbaks i tiden. Det är också ofta inom ramen för 
dessa kunder som potentialen att växa eller att ompositionera varumärket finns. Detta betyder 
dock inte att det reklamutskick som ABB i Storvik planerar inte ska göras. Det betyder dock 
att fördelningen av resurserna måste övervägas. Resurserna bör fokuseras mot de 
teknikområden, och även mot de kunder, som ABB vill växa inom och betraktas för på lång 
sikt.  
 
Ett dilemma finns inom akuta reparationer, då dessa är oplanerade och kan kräva resurser när 
som helst från ABB. Denna tjänst är dock oerhört viktig för ABB: s kunder och är en av de 
tjänster som de starkt identifierar med ABB i Storvik. För att åtgärda detta dilemma bör ABB 
ha ett tydligt samarbete inom koncernen, för att lösa resursproblem vid akuta haverier. Att ta 
resurser från andra kunder, exempelvis från projektverksamhet, är inte en hållbar lösning. 
Detta förfarande skulle i så fall underminera denna verksamhet och kunder skulle uppleva en 
kvalitetsförsämring inom projektverksamheten. Lösningen kanske är att centralort skulle 
garantera resurser vid oanade haverier för att lösa tillfälliga toppar? Som en del av kunderna 
påpekade, har ABB den fördelen gentemot andra konkurrenter att det finns en stor 
organisation att �plocka� resurser ur. 
 
 

8.3 Områden för fortsatt forskning 
Ett intressant område för fortsatt forskning skull vara att se hur ABB i Sverige arbetar med sitt 
varumärke och hur varumärkesstarkt det är.   
 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar att personalen, 
som är en viktig differentierande varumärkesfaktor, antingen lämnar eller stannar kvar på 
ABB. Vilka incitament är det som driver personalens lojalitet och vilka program skulle kunna 
utvecklas för att förmå denna personal att stanna kvar inom koncernen? 
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Ett annat intressant område för vidare forskning är vilken effekt olika organisationsstrukturer 
inom ABB-koncernen har, och har haft, på varumärket. Denna studie har gått in på dessa 
effekter till viss del, utan att för den skull gå närmare på hur organisationen de facto var 
uppbyggd. Dock framkommer det tydligt att olika organisationsfilosofier över tiden påverkat 
bilden av ABB på ett långtgående sätt. De olika organisationsstrukturerna och dess respektive 
effekter vore intressant att följa upp i fortsatta undersökningar. 
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BILAGA 1 
 
Underlag för intervjuer med kunder till ABB i Storvik 
 
De här frågorna är bland annat ställda utifrån David Aakers (2001, s.166) Brand Equity 
modell. Brand Equity är en uppsättning tillgångar eller byggstenar som antingen förstärker 
eller försvagar bilden av ett varumärke, beroende på om, och i vilken grad, dessa tillgångar 
existerar. De olika tillgångarna eller byggstenarna i Brand Equity är: 

 
•  Varumärkeskännedom (Brand awareness) 
•  Varumärkesassociationer (Brand associations) 
•  Upplevd kvalitet (Perceived quality) 
•  Varumärkeslojalitet (Brand loyalty)  

 
Innan varje intervju ombads respondenterna att berätta kortfattat om sig själv, sin befattning 
och bakgrund. 
 
 

1. Vad är det första som Du tänker på när Du hör varumärket ABB i Storvik? 
(association)  

 
2. Varför är ni kund med ABB idag? (associationer/lojalitet) 
 
3. Vilka samarbetsformer har ni idag med ABB i Storvik? Vilken produkt/tjänst är det 

viktigaste för er i samarbetet? Mindre viktig produkt/tjänst i samarbetet?  Hur 
upplever ni samarbetet med dem, före, under och efter köp; existerar det så kallade 
servicegap/kundgap? (förväntad och upplevd kvalitet)  

 
4. Känner Du till deras fullständiga företagsnamn i Storvik? Känner Du till ABB: s 

affärsidé? Deras slogan? Deras Code of Conduct eller Värdegrund? Hur starkt 
värdesätter Du deras företagssymbol? (Varumärkeselement) 

 
5. Hur upplever Du det globala varumärket ABB? Vilka tjänster och produkter 

förknippar Du med det? (kännedom/associationer) 
 

6. Hur upplever Du det lokala varumärket ABB i Storvik? Vilka tjänster/produkter 
förknippar Du med dem? (kännedom/associationer) 

    
7. Vilka är ABB:s (i Storvik) konkurrenter? 

 
8. Hur skulle Du placera, eller positionera, ABB i Storvik jämfört med konkurrerande 

företag angående  
• Pris? 
• Kvalité? 
• Tillgänglighet? 
• Tillmötesgående och service? 

 
9. Under vilka förhållanden skulle ni överväga att bryta samarbetet med ABB i Storvik 

för att anlita en konkurrent? (varumärkeslojalitet) 



 

 
10. Hur upplever ni ABB utifrån de produkter/tjänster som de förvisso har, men där ni 

idag har ett litet, eller inget, samarbete? Hur ser konkurrensen ut i dessa grenar eller 
områden där ni idag har ett litet samarbete? (Positionering av varumärket) 

 
11. Vad skulle de � ABB i Storvik � kunna göra för att förbättra och fördjupa samarbetet 

med er, framförallt inom de områden där ni idag har ett litet eller inget samarbete? 
(ompositionering/differentiering) 

 
12. Vad anser Ni om ABB: s (i Storvik) marknadsföring av sina produkter och tjänster? 

Vad skulle kunna vara bättre i marknadsföringen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 
Hej!  
 
Här kommer personerna som du kan intervjua. 
 
 

 
Namn 

 
Företag 

 
Ort 

 
Befattning 

 
Telefonnummer 

 
Nicklas Sjödin 

Outokumpu 
Stainless AB 

 
Avesta 

Underhållschef 
Varmband 

 
X 

 
Jan Nyström 

Outokumpu 
Stainless AB 

 
Avesta 

Chef 
Underhållsbolaget 

 
X 

Göran 
Mattisson 

 
Ovako Steel AB 

 
Hofors 

 
Inköpschef 

 
X 

 
Karl-Erik Brask 

Sandviks Materials 
Technology 

 
Sandviken 

 
Inköpare 

 
X 

 
Lars Skoglund 

Sandviks Materials 
Technology 

 
Sandviken 

 
El-konstruktör 

 
X 

 
Åke Norlin 

 
Stora Enso AB 

 
Fors 

El- och 
Underhållschef 

 
X 

 
Sten Hjorth 

 
Stora Enso AB 

 
Kvarnsveden

 
El-chef 

 
X 

 
 
Hör av dig om du inte tror att någon passar, det är för några, om du vill ha mer information 
eller om någon inte kan ställa upp på en intervju.  
 
MVH  
 
Krister Jonsson 
ABB, Storvik 
Tel. 0290-XXXXXX 
070-XXXXXXX 
 
 



 

BILAGA 3 
 
Underlag för intervjuer � examensarbete ABB 
 
De här frågorna är bland annat ställda utifrån David A. Aakers (2001, s.166) Brand Equity 
modell. Brand Equity är en uppsättning tillgångar eller byggstenar som antingen förstärker 
eller försvagar bilden av ett varumärke, beroende på om, och i vilken grad, dessa tillgångar 
existerar. De olika tillgångarna eller byggstenarna i Brand Equity är: 

 
•  Varumärkeskännedom (Brand awareness) 
•  Varumärkesassociationer (Brand associations) 
•  Upplevd kvalitet (Perceived quality) 
•  Varumärkeslojalitet (Brand loyalty)  

 
Innan varje intervju ombads respondenterna att berätta kortfattat om sig själv, sin befattning 
och bakgrund. 
 
 

1. Vad är det första som Du tänker på när Du hör varumärket ABB i Storvik? 
(association) 

 
2. Av vilken anledning/anledningar tror Du att era nuvarande kunder gör affärer med er 

på ABB idag? (associationer/lojalitet) 
 

3. Vilka samarbetsformer har era kunder idag med ABB i Storvik? Vilken produkt/tjänst 
är den viktigaste för er i samarbetet? Mindre viktig produkt/tjänst i samarbetet?  Hur 
upplever Du samarbetet med era kunder, före, under och efter en affär; existerar så 
kallade servicegap/kundgap? (förväntad och upplevd kvalitet) 

 
4. Känner Du till ert fullständiga företagsnamn i Storvik? Känner Du till ABB: s 

affärsidé? Er slogan? Er Code of Conduct eller Värdegrund? Hur starkt värdesätter Du 
er företagssymbol? (Varumärkeselement)  

 
5. Hur upplever Du det globala varumärket ABB? Vilka tjänster och produkter 

förknippar Du med det? (kännedom/associationer) 
 

6. Hur upplever du det lokala varumärket ABB i Storvik? Vilka tjänster/produkter 
förknippar Du med det? (kännedom/associationer) 

 
7. Vilka är era konkurrenter? 

 
8. Hur skulle Du placera, eller positionera, ABB i Storvik jämfört med konkurrerande 

företag angående  
 

• Pris? 
• Kvalité? 
• Tillgänglighet? 
• Tillmötesgående och service? 

 



 

 
9. Under vilka förhållanden tror Du att era nuvarande kunder skulle överväga att bryta 

samarbetet med er för att anlita en konkurrent? (varumärkeslojalitet) 
 

10. Hur upplever Du ABB i Storvik utifrån de produkter/tjänster som ni förvisso har, men 
där ni har ett litet eller inget samarbete med era kunder? Hur ser konkurrensen ut i 
dessa grenar eller områden där ni idag har ett litet samarbete? (positionering av 
varumärket) 

 
11. Vad tror Du att ni skulle kunna göra för att förbättra och fördjupa samarbetet med era 

befintliga kunder, framförallt inom de områden där ni idag har ett litet eller inget 
samarbete? (ompositionering/differentiering) 

 
12. Vad anser Du om ABB: s (i Storvik) marknadsföring av sina produkter och tjänster? 

Hur marknadsför ni er gentemot era kunder? Vad skulle kunna vara bättre? 
Submit

 
 


