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i morgon

Entreprenörsandan 
frodas i flygkaoset

Stämning fick 
börSerna på fall

 Världen sid 10gunilla von hall, Nyheter sid 7

RappoRt telia Soneras 
siffror väntas bli helt 
utan överraskningar

nytt besked  
Ska riksbanken höja 
den här gången?
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7  profil

Ålder: 37 år.
Bor: I radhus i Nacka.
Har namngivit: Truck-

ar, sprit, företag, tele-
foner, katetrar, godis, 
konstgödsel, stearin-

ljus, hudvårdsproduk-
ter, läkemedel och 
mycket mer.

Katarina Sverdrup, namnstrateg på namngivningsbyrån Eqvarium, gillar pro-
duktnamnet Vaio. Foto: Eqvarium

Har du något  
favoritnamn?
– Ett namn som jag tycker 
är bra är Vaio. Det låter bra, 
är lätt att komma ihåg och 
uppfyller Sonys krav. Sedan 
har de varit skickliga på att 
bygga varumärket. 

Så vilka kriterier måste ett 
riktigt bra namn uppfylla?

– Det ska hålla under lång tid 
och inte begränsa dig verksam-
hetsmässigt. Vad händer när res-
taurang Pastaköket utökar med 
grillrätter, till exempel? Teknik  
i namnet blir också snabbt passé. 
De företag som valde nåt med it 
känns ju inte så himla heta i dag. 
Namnet måste också funka i alla 
länder där du har en marknad.

Har du några exempel på namn 
som inte har funkat internatio-
nellt?

– Det finns många skräckexem-
pel från bilbranschen. Trots att 
spanska är ett av världens största 
språk finns en bilmodell som 
 heter moco – snor på spanska – 
och en annan som heter Laputa …

Vilka namntrender ser du just 
nu?

– Väldigt många high-
techföretag slopar alfa-
numeriska beteckningar på 
sina produkter och väljer 
namn i stället. Det är sär-
skilt tydligt i mobiltelefon-
branschen. Nu heter Sony 
Ericssons nya lur inte K850-
någonting, utan Vivaz. 

Är det en bra trend?
– Ja, den är bra. Ganska natur-

lig också, eftersom man konkur-
rerar mer med emotionella vär-
den, som varumärke, än de fak-
tiska funktionella fördelarna hos 
en produkt i dag, när tekniken 
 utvecklas så snabbt. Företag som 
är bra på att jobba med sina 
 varumärken är också mer lön-
samma. 

– Förr såg man skydd och val 
av namn som kostnader, nu är 
det investeringar. Se på Google. 
De har inga fabriker, knappt 
 några inventarier. Allt de har, för-
utom kontor och anställda, är ett 
oerhört marknadsvärde där nam-
net utgör en jättestor procent. 

ANNA roxvAll
08-13 50 00, anna.roxvall@svd.se

kataRina sveRdRup arbetar som 
namnstrateg på namngivningsbyrån eqvarium, 
där företag kan få hjälp med vad de ska heta 
och vad produkterna ska döpas till.

kommentaRen

1.  Grov mobbning via 
 Facebook. 130 medlem-
mar i gruppen som hånat.

2.  Här är IBM:s spetsforsk-
ning. Nedslag på anlägg-
ningen i Schweiz.

3.  Vägskäl för fondbolagen. 
Oro över att svensk lag  
ska grusa visionen om en 
svensk  finansindustri.

4.  Han skapar lekplatser 
för elektroner. Svensk hör 
till världs eliten inom nano.

5.  Riksgälden söker  
fred med Carnegie.  
Erbjuder en uppgörelse.

Vägskäl för fondbolagen.
Med en fri rörlighet är det 
säkert väldigt få sparare 
som medvetet väljer en fond 
med högre skatt. Politikerna 
borde förstå detta och utfor-
ma reglerna därefter. BIll

IBM:s forskningsanläggning 
i Zürich, Schweiz.
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Kommentera du också.
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LäsaRtoppen
från svd.se/naringsliv

5 
frågor

Vi knyter ihop Sverige
Och gör det enkelt för dig som reser i affärer.  
Vi flyger till 16 destinationer i Sverige. Ofta till orter dit ingen annan flyger. Att skapa frihet 
och tillgänglighet för dig som reser i Sverige och att du ska kunna ta dig till riktiga möten, 
viktiga möten och personliga möten är det som driver oss. Och kanske viktigast av allt, att du 
snabbt ska kunna ta dig hem igen. Välkommen ombord!

Läs mer om våra destinationer, biljetter och företagsprodukter på www.skyways.se, ring 0771-95 95 00 eller prata med din resebyrå.

Skellefteå

Storuman

Kiruna

Visby

Växjö

Kristianstad

Stockholm

Oskarshamn

Göteborg

Karlstad

Kramfors

Halmstad

Örnsköldsvik

Sundsvall

Jönköping

Borlänge


