
A p p e n d ix 2 
Int e rv ju g u id e : D e  G e e r, Ed v insso n , La g e rgre n , M e lin 
 
1. Vad är/ kännetecknar ett starkt varumärke? 
      - vad är det viktigaste vid uppbyggnaden av ett varumärke? 
      - vilka funktioner kan ett varumärke ha? 
      - vad är styrkan i ett varumärke och hur mäter man det? 

- vad tror du har gjort att det har blivit allt viktigare i dagens samhälle att ha ett starkt           
varumärke? 
- har ett varumärke olika funktioner internt respektive externt? 
- kan ett varumärke vara starkt även om inte försäljningen är det? 

 
2. Varför bör företag engagera sig i socialt ansvar? 
 
3. Vad innebär företags sociala ansvar? 
 
4. Vad innebär ordet märkesidentitet? 
 
5. Kan varumärket förmedla mer än identitet? 
 
6. Om framgången för varumärken i framtiden kan mätas genom värdeskapande faktorer, 

- Finns det möjlighet att nämna ett antal generaliserade grundläggande element för framtida      
varumärkesframgång? 

 
7. I och med lågkonjunkturen förändras marknaden,  

- tror du arbetet med varumärket förändras under denna?  
- tror du att det finns speciella åtgärder för att bibehålla varumärkets styrka under en period då        
försäljningen riskerar att minska? 

      - tror du arbetet med socialt ansvar kommer öka eller minska under lågkonjunkturen? 
 
8. Hur kan ett värdeskapande varumärkesbyggande bidra till att skapa konkurrensfördelar? 

- vad är det som gör att det är ett konkurrensmedel? 
- kan ett socialt ansvarstagande öka varumärkets värde avgörande i konkurrenssyfte? 

 
9. V issa källor menar att förmågan att kunna berätta en historia kring sitt varumärke kommer att bli 
allt viktigare i framtiden. Vad anser du om detta? 

- tror du att denna historia kommer avgörande inbegripa socialt ansvar? 
 
10. Om företag kan förbättra världen, vems ansvar är det? 

- om inte företagens, vems? 
 
11. Kommer framtiden att ställa andra krav på varumärken än vad som är fallet idag? 

- tror du ex att det kommer bli viktigare att förmedla socialt ansvar via varumärken i framtiden? 
    
12. V i använder The Body Shop som caseföretag, ett företag som redan från början ville verka för 
socialt ansvar. Men de har samtidigt kampanjer där de ex anställer kvinnor i U-länder, detta kan vara 
diskuterbart om det är en etisk god gärning eller bara ett fint ord för billig arbetskraft? 
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13. The Body Shop har blivit uppköpta av L’Oréal, påverkar detta uppköpet av ett företag med annan 
syn på etisk sminktillverkning varumärket Body Shop? 
 
14. Etisk kommunikation, kan det likställas med socialt ansvar? 
 
15. Etisk kommunikation, socialt ansvar, kan det då ses som ett konkurrensmedel? vi har hört socialt 
ansvar och CSR liknas med enbart en hygienfaktor, detta är något du inte håller med om? 
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