
 

 

Magisteruppsats  
Vårterminen 2008 

Handledare: Maria Bengtsson 

Författare: Kristin Sundén 
 Johanna Wahlberg 

Internt varumärkesbyggande 
- hinder och stöd inom organisationen 



 

 

SAMMANFATTNING 

Ett företags varumärke kan utgöra en avgörande konkurrensfördel och vara en viktig tillgång 
för företaget. Mycket fokus, såväl inom forskning som i näringslivet, har traditionellt legat på 
hur externa kommunikationsverktyg används för att bygga och stärka varumärket. På senare 
tid har dock personalens, och därmed den interna kommunikationens, betydelse för 
varumärket fått allt större genomslagskraft. De teorier som står till buds på området fokuserar 
främst på idealmodeller för hur interna processer bör hanteras på ett optimalt sätt. Författarna 
till denna uppsats ifrågasätter hur dessa modeller fungerar i en verklig kontext, i en 
organisation. De misstänker att det finns omständigheter inom organisationen som både 
hindrar och stödjer det avsedda varumärkesbyggandet. Därför har författarna sökt svar på 
följande problem:  

Hur hindrar och stödjer en organisation det interna varumärkesbyggandet? 

Författarna har en hermeneutisk kunskapssyn vilket innebär att de inte tror på några absoluta 
sanningar i den verklighet de studerar, utan de menar att verkligheten är subjektiv och tolkas 
av de människor som är i den och som studerar den. Därmed har författarna valt en kvalitativ 
metod, för sin studie, i form av en fallstudie på ett företag som i uppsatsen benämns som 
Tjänstebolaget. Där har de genomfört intervjuer med frontpersonal såväl som ledande 
personal för att få en bild av dessa individers uppfattning av verkligheten inom det ämne 
uppsatsen berör. På så sätt får författarna en förståelse inom sitt forskningsområde och bidrar 
med ny kunskap som kan prövas och utvecklas av framtida forskning.  

Resultaten visar att de modeller och tillvägagångssätt som tidigare forskning presenterar, om 
intern kommunikation och internt varumärkesarbete, inte fungerar lika smidigt i verkligheten, 
som teorierna indikerar. I organisationen finns geografisk spridning, strukturer samt 
individuella skillnader i motivation och intresse, som hindrar att interna processer fungerar 
som i teorin. Inom organisationen återfinns dock även omständigheter som underlättar det 
interna varumärkesbyggandet i form av exempelvis en positiv organisationskultur, 
personalpolitik, arbetsmiljö samt kommunikativa och engagerade chefer.  
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Här presenteras problembakgrunden vilken 
utmynnar i uppsatsens syfte. 

 

 

I detta avsnitt klargörs författarnas 
angreppssätt inför uppsatsen. 

 

 
 

I teorikapitlet presenteras aktuella 
teoretiska ramverk 

 

 

Under praktisk metod så statueras 
författarnas empiriska studie, 

 

 
 

I detta avsnitt sammanfattas den empiriskt 
insamlade datan. 

 

 

Avslutningsvis så jämförs empirin mot den 
forskning som finns och brister belyses. 

 
 
 
La grande finale. Författarnas slutsatser 
presenteras här.  
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1. INLEDNING 
Inledningen utgör den språngbräda från vilken vi tar sats och kastar oss in i vår studie om 
internt varumärkesarbete. Vi vill här ge läsaren en bakgrund till det problem vi har studerat. 
Vad säger tidigare forskning på området och vilken kunskap saknas i de teorier som står till 
buds? Problembakgrunden mynnar ut i uppsatsens problem och syfte.  

1.1 Problembakgrund 
Tiden är sedan länge förbi då företag kunde förlita sig på att producera en tekniskt funktionell 
produkt och förvänta sig att den ska sälja på marknaden. Dagens konsumenter köper inte 
längre produkter, de köper varumärken. Varumärken uppfyller viktiga funktioner på 
marknaden, då de underlättar för företagen att sälja sina produkter och underlättar för 
kunderna att välja mellan det stora utbud av produkter som finns till försäljning. Kunderna vet 
att de får en hållbar dator om de köper en Apple, utan att behöva granska produkten, de vet att 
de får snabb service hos McDonald’s utan att någonsin ha varit där tidigare, och de vet vilket 
varumärke de ska välja för att få svenskt kött, utan att läsa om innehållet på förpackningarna. 
Det är resultatet av medvetet arbete, från företagens sida, med att bygga upp starka 
varumärken som säger något till kunderna om produkten, bara genom namnet (Keller, 1993).  

Varumärken utgör alltså en viktig grund för differentiering mellan konkurrerande produkter 
och erbjudanden och är därmed ofta avgörande för ett företags framgång. Varumärkets värde, 
eller brand equity, kan beskrivas som den särskiljande effekt som varumärket har på 
kundernas respons på marknadsaktiviteter. Om ett varumärke har hög brand equity, det vill 
säga om kunden är bekant med varumärket och dessutom har unika, starka och fördelaktiga 
associationer till det, kommer det att öka kundernas benägenhet att svara på företagets 
kommunikation med marknaden, och köpa företagets produkter. Ett varumärke måste därför 
hanteras och utvecklas strategiskt. Alla företagets marknadsaktiviteter måste fungera på ett 
sätt som stödjer varumärkets budskap. Implikationen av detta blir att varumärken bör förvaltas 
multidisciplinärt och bli mer av en aktivitet på företagsledningsnivå, istället för en fråga på 
marknadsförarens bord. (Wood, 2000)  

Idag har många företag fått upp ögonen för varumärkets betydelse, men det har inte alltid 
varit en självklarhet och framförallt har det inte varit givet inom alla branscher. 
Tjänstesektorn har exempelvis sedan 1960-talet vuxit sig allt starkare och utgör idag den klart 
dominerande delen utav den totala marknaden. Under sin framväxt har sektorn anammat 
viktiga koncept från den varuproducerande sektorn, såsom marknadsmixen, men däremot är 
det först under de senaste decennierna som varumärkesbyggande har fått fäste hos 
tjänsteföretagen. (Mosley, 2007) Detta trots att det inom tjänstesektorn, där fysiska produkter 
saknas, är extra viktigt med immateriella värden, såsom varumärket. (Wheeler et al., 2006) 

Varumärket har alltså visat sig vara betydande och något som företaget bör arbeta aktivt med. 
Så vad inbegriper begreppet varumärke? Ett varumärke kan definieras som ett namn, uttryck, 
tecken, symbol, design eller kombination av dessa, som är ämnade att identifiera ett företags 
produkter och differentiera dem från konkurrenternas motsvarigheter (Keller, 1993). Med 
tiden har begreppets definition kommit att inkludera även de associationer, värderingar och 
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andra mjuka värden som varumärket representerar, utöver de påtagliga aspekter som namn, 
symbol och design utgör. (Keller och Lehman, 2006) 

När det gäller marknadsföring och varumärkesbyggande har fokus traditionellt legat på hur 
extern kommunikation, exempelvis PR och reklam, kan användas av företaget för att profilera 
sig och skilja sig från konkurrenterna. Däremot har intern kommunikation och träning av 
personalen, som verktyg för att stärka varumärket, haft en undanskymd roll i litteraturen. 
Detta trots att anställda kan vara den viktigaste målgruppen för företagets kommunikation och 
varumärkesinsatser, då de anställda ses som den mest tillförlitliga informationskällan om en 
organisation och förkroppsligar företagets varumärke. (Chong, 2007)  

Detta indikerar att personalen har en strategiskt avgörande roll för ett företags varumärke, och 
detta speciellt i ett tjänsteföretag där produkten skapas i samspel mellan kund och anställd. 
Men hur kan företag till fullo utnyttja personalen som varumärkesförmedlare? Det finns 
kunskap om intern kommunikation och intern marknadsföring, vilka teorin lyfter fram som de 
viktigaste verktygen för att arbeta varumärkesbyggande. Dessa teorier redogör för modeller 
och verktyg som kan användas, samt vilka positiva utfall som kan väntas om företaget 
implementerar dessa. Det saknas dock kunskap om vilka komplikationer som kan uppstå, och 
vad inom organisationen som kan stödja eller hindra att teoriernas rekommenderade modeller 
och verktyg genererar de önskade positiva utfallen. Här finns ett gap i forskningen. Vi kan 
själva komma på flera tänkbara hinder i det interna arbetet med varumärket, till exempel om 
ambitionsnivån från ledningens sida inte stämmer överens med motivationen från de 
anställda.  

Även om personalens betydelse för varumärket har fått bristande uppmärksamhet, råder inget 
tvivel om att personalen spelar en strategiskt viktig roll för företaget på flera andra sätt. De 
bidrar exempelvis med att skapa relationer mellan säljare och köpare och att frambringa 
förtroende hos kunden. Kundens lojalitet till personalen har visat sig påverka hennes 
benägenhet till återköp i större utsträckning än lojalitet till företaget. (Chi, 2007) 

De insikter som finns om de anställdas betydelse har frambringat forskning om intern 
kommunikation. Intern kommunikation krävs för att föra ut ett företags idéer och värderingar 
till de anställda. Den interna kommunikationen har visat sig ge en positiv effekt på företagets 
resultat. Det är därför av vikt att satsa på en välutvecklad intern kommunikationsplan, så att 
de verktyg som finns tillgängliga utnyttjas tillfullo, och att företaget därmed kan sprida sitt 
budskap ut till de anställda. (Dortok, 2006) Denna interaktion bör vara ömsesidig så att de 
anställda inte bara blir mottagare av information, utan att värdegrunden skapas gemensamt 
inom företaget så att de anställda känner sig delaktiga. (de Chernatony et al., 2006)  

Frågan är hur pass medvetet man jobbar på ledningsnivå med att stärka personalen, få lojala 
och engagerade medarbetare som är ivriga att förmedla företagets varumärkesvärderingar i 
möte med kund. Vi tror att organisationskultur och icke-formell kommunikation kan vara väl 
så viktig, på sitt sätt, som den formella kommunikationen för att sprida företagets budskap 
och värderingar inom organisationen. Är detta då någonting som företag kan hindra eller 
stödja i den riktning de önskar? 
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För att säkerställa att personalen agerar på ett sätt som stärker företagets varumärke är intern 
marknadsföring ett viktigt redskap, enligt Mosley (2007). Intern marknadsföring är definierat 
som ”införandet av servicemedvetenhet och kundrelaterat beteende hos personalen, för att 
därigenom skapa motiverade anställda och prestera bättre på marknaden”. (Mosley, 2007) 
Internaktionen mellan personal och externa intressenter förmedlar varumärkets värden i lika 
hög, eller högre, grad som traditionell marknadskommunikation. Detta gäller framförallt i 
tjänsteföretag, där ”sanningens ögonblick”, mötet mellan kund och personal, utgör själva 
essensen i produkterbjudandet. (Chong, 2007) 

Det är viktigt att företagets interna varumärke är detsamma som dess externa varumärke. 
Detta för att skapa en kontinuitet liksom en mer trovärdig grund för personalen att arbeta 
utifrån. Det är genom en stark värdegrund som företag idag har en chans att differentiera sig, 
då tekniska lösningar sällan tar lång tid för konkurrenter att kopiera. Ett företags varumärke 
måste vara konsekvent samt kontinuerligt uppdateras och förvaltas. Kommunikation med 
personalen utgör en strategiskt viktig komponent i den förvaltningen. (Mosley, 2007) 

Som vi har sett hittills har mycket forskning fokuserat på just intern kommunikation och 
företags kärnvärden. Forskningen beskriver hur användandet av modeller och verktyg leder 
till den optimala organisationen, inom intern kommunikation eller med det starkaste 
varumärket. Vi saknar dock forskning om vad i organisationen och dess kontext som 
möjligtvis kan sätta käppar i hjulet vid användandet av modeller, eller om det finns andra 
påverkansfaktorer – positiva eller negativa inom en organisation. Detta gap ämnar vi täppa till 
genom att genomföra en fallstudie och därigenom få svar på hur teoretiska begrepp som intern 
kommunikation och intern marknadsföring används operativt i en organisation för att stärka 
varumärket. Vi vill lära oss om vad i en organisation som kan hindra respektive stödja ett 
internt varumärkesarbete. Vi vill ifrågasätta de modeller och verktyg som presenteras i 
forskning och se hur processen egentligen går till, vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra. Forskningen beskriver rationella och lyckade utfall av användandet av olika 
verktyg; men är dessa positiva utfall representativa? Vi ämnar gå bakom verktygen och se hur 
de används för att skapa intern konsensus kring varumärket och se vad för något internt som 
gör att det fungerar eller inte fungerar. Vår fallstudie är på ett nationellt tjänsteföretag som 
arbetar både mot privat- och företagskunder, där vi söker svar på hur ett företag arbetar internt 
med att förankra sitt varumärke och vilket utfall detta arbete har.  

1.2 Problem 
Hur hindrar och stödjer en organisation det interna varumärkesbyggandet?  

Problemet är alltså att förstå vad i en organisation som kan stärka alternativt försvaga den 
interna kommunikationen, och andra verktyg, som används för det interna 
varumärkesbyggandet. Vi ämnar söka förståelse för hur varumärket kommuniceras internt på 
företaget vi studerar, samt vilken effekt detta har på de anställda, i termer av personalens 
kännedom om varumärket och förmåga att leverera varumärket till kunderna. Vi vill skapa en 
teoretisk grund, för hur intern kommunikation tillika andra hjälpmedel inom organisationen 
kan användas för att stärka ett varumärke, som sedan kan prövas och utvecklas. Dagens 
forskning bygger mycket på olika modeller och verktyg som företag kan använda sig utav vid 
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varumärkesbyggandet, men vi ämnar titta på de interna processerna för varumärkesbyggandet 
och vad som stödjer och hindrar dem; hur ett varumärkesarbete operationaliseras och vilka 
resurser som krävs utav organisationen i fråga. 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att få en förståelse för hur omständigheter, resurser och processer, inom 
organisationen påverkar varumärkesbyggandet, antingen som stöd eller hinder.  
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
Innan vi tar oss an uppsatsens problem behöver vi ge läsaren en inblick i vad vi som forskare har i 
bagaget. Utgångspunkterna beskriver vår syn på kunskap och vetenskap samt vilken förförståelse vi 
har som kan påverka hur uppsatsens teoretiska referensram tar form. Vi kommer även att 
argumentera för det angreppssätt vi har valt för att närma oss problemet samt beskriva hur vi har 
funnit våra teoretiska källor. Slutligen redogör vi för vilken kritik som kan riktas mot dessa källor.  

2.1 Syn på vetenskap och kunskap 
Som författare kan man anta olika synsätt på vad som är vetenskap och kunskap. Det 
positivistiska synsättet har som utgångspunkt att absoluta sanningar finns och att vetenskapen 
är objektiv. I kontrast till detta synsätt finns hermeneutiken som istället antar ett 
tolkningsperspektiv. Enligt detta perspektiv är sanningen subjektiv och forskarens uppgift är 
att försöka förstå och tolka situationer. (Bryman, 2004, s. 24-30) Vår mening är att det finns 
kunskap som inte går att mäta eller uttala några absoluta sanningar om, men som ändå är 
verklig och meningsfull. Vi tror inte på den objektivitet som positivismen står för, utan antar 
ett hermeneutiskt synsätt i den här studien. Vi tror att forskning och teorier påverkas av de 
människor som står bakom. Den kunskap vi kommer att söka, för att finna svar på vår 
frågeställning, kommer att grunda sig på hur vi tolkar och förstår de situationer vi studerar 
samt hur vi förstår våra respondenter och hur de har tolkat sin verklighet och presenterar detta 
för oss. Vår syn på kunskap och vetenskap speglas i de metoder vi har valt att använda för 
studien. (Se kapitel 4) Vi kommer att inrikta oss på att förstå människor och tolka deras 
verklighet, istället för att försöka mäta och komma fram till någon exakt siffra eller absolut 
sanning i våra slutsatser.  

Med detta sagt framgår också att vi ser på organisationer och kulturer som sociala 
konstruktioner, som skapas av aktörer knutna till dem. Det företag som vi studerar i denna 
undersökning, ser vi exempelvis som en konstruktion av chefer, medarbetare och andra 
aktörer som agerar i organisationen. Likaså är de strukturer, processer, metoder och verktyg 
som används i företaget, exempelvis de interna kommunikationsprocesser som kommer att 
vara i fokus i vår studie, skapade av individer i företaget. Företaget är alltså, enligt oss, inget 
förutbestämt, objektivt fenomen som individerna bara har att rätta sig efter. Verkligheten är i 
högsta grad påverkningsbar av de aktörer som rör sig i den. Detta är något vi har med oss i vår 
fallstudie, där vi är medvetna om att det resultat vi får fram är avhängigt av de individer som 
vi har träffat, den miljö som de befinner sig i och den socialt konstruerade kultur som de 
kommer ifrån.  

Dessa åsikter speglar en konstruktionistisk syn på ontologiska aspekter. Ontologi handlar om 
sociala tings natur och har två polariserande ståndpunkter: konstruktionismen, som utgår från 
att den sociala verkligheten är en konstruktion av de aktörer som är verksamma i den, och 
objektivismen, som förutsätter att det finns en objektiv verklighet som inte kan påverkas av 
människorna (Bryman, 2004, s. 30-31). 

Vi går in i vår studie med tron på att en organisation påverkas utav de anställda som är knutna 
till den. Att en organisationskultur är påverkbar och i sin tur påverkar de anställda som 
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befinner sig i organisationen. I och med detta så tror vi således att det är en ömsesidig 
påverkansfunktion mellan de anställda i ett företag och dess ledning, där ledningen har en mer 
formell makt för att kunna påverka, men där det utan en dialog och ett samspel med 
medarbetarna inte går att åstadkomma en hållbar social konstruktion. 

2.2 Förförståelse 
Att anta ett hermeneutiskt synsätt på kunskap och vetenskap innebär att tolkningar spelar en 
viktig roll i forskningsprocess. Studieobjektens tolkningar av sin sociala verklighet utgör 
grunden för studien, vilka i sin tur tolkas av forskaren för att skapa kunskap. (Bryman, 2004, 
s. 28-29) Därmed är det viktigt för oss som författare att granska oss själva samt klargöra 
vilken förförståelse vi har på området, då den har inverkan på studien. En tolkning kan aldrig 
göras förutsättningslöst, utan den påverkas alltid av tidigare förståelse och förväntan 
(Nationalencyklopedin, http://www.ne.se). De föreställningar som forskaren bär med sig 
härrör från hennes utbildning, praktiska erfarenhet och sociala bakgrund. Forskaren bär alltså 
med sig förutfattade meningar som kan ha en inverkan på hela forskningsprocessen, från val 
av problemområde, teorier och metoder till analys och tolkning av data (Johansson Lindfors, 
1993, s.25-26). I detta avsnitt ämnar vi ge läsaren en insikt om hur förförståelse kan prägla oss 
i våra val av, och bearbetning av, teori. I kapitel 4 diskuterar vi kring förförståelsen inför den 
empiriska studien och analysen.  

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Vi läser båda universitetsutbildningar med inriktning mot management och marknadsföring, 
och har därmed en relativt stor teoretisk kunskap på de områden som behandlas i denna 
studie. I utbildningen har bland annat ingått kurser i varumärkesbyggande, organisation, 
ledarskap och beteendevetenskap. Det kan vara till hjälp för oss då det gör att vi är bekanta 
med de teoretiska begreppen och därmed har en bild av vad vi bör söka efter då vi bygger vår 
teoretiska referensram. Förkunskapen kan dock även vara hämmande då den kan göra oss 
selektiva i våra val, och göra att vi i stor utsträckning väljer teorier som stödjer den bild vi 
redan har av marknadsföring och management. Vi har aktivt sökt efter teorier med nya 
infallsvinklar och som går emot våra förutfattade bilder på området.  

Att vi har läst utbildningen Service Management, med inriktning mot tjänsteföretag, gör att vi 
båda har ett synsätt som domineras av fokus på personal och relationer i kontakten med 
kunden i kontrast till den klassiska marknadsmixen. Sådan förförståelse kan komma att 
påverka hur vi tar till oss teorierna i denna studie. Tack vare den insikt vi har om 
förförståelsens betydelse kommer vi dock att ta oss an studien med öppna ögon och försöka 
hitta de mest relevanta teorierna för att nå bästa möjliga resultat. Vi ser det också som positivt 
att vi har läst olika utbildningar på magisternivå, där en av oss inriktat sig mer på 
marknadsföring och den andra på management. Vi har dessutom läst vid olika universitet, i 
olika länder, vilket ger oss en bredare förförståelse på området.  

2.2.2 Praktisk förförståelse 
Genom utbildningspraktik och anställningar har vi båda kommit i kontakt med intern 
kommunikation och intern marknadsföring på arbetsplatser. Praktiken har för bådas del varit 
inriktad mot marknadsföring och har inkluderat arbete med varumärke och personalens 
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kontakt med kund. En av oss har dessutom jobbat med lokal marknadsföring av ett nationellt 
varumärke, och har därigenom erfarenhet av hur den interna kommunikationen av ett 
varumärke kan se ut. Genom dessa erfarenheter har vi fått praktisk erfarenhet av de områden 
som berörs i denna studie, vilket underlättar för oss att ta till oss kunskapen. Även den 
praktiska förförståelsen kommer vi att vara konstruktivt kritiska till, och försäkra att vi söker 
med ljus och lykta efter relevanta teorier, och att tolka dem på ett riktigt sätt, och låta 
erfarenheterna hjälpa oss, men inte styra oss blint.  

2.3 Angreppssätt 
Med angreppssätt menas det förfarande på vilket forskaren väljer att närma sig sitt 
forskningsområde. Dels står valet mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie, och 
dels måste forskaren avgöra vilken design som ska användas för forskningen samt välja 
mellan induktion och deduktion. Det är studiens syfte som styr valen av angreppssätt 
(Esaiasson, et al., 2003, s. 96-97) När det gäller kvalitativ respektive kvantitativ 
forskningsstrategi ligger skillnaden i hur data samlas in och tolkas. Vid kvantitativ forskning 
ligger fokus på kvantifierbara variabler och exakta mätningar. Data samlas ofta in i siffror och 
analyseras i exakta termer. I den kvalitativa forskningsstrategin däremot är det ord och 
tolkning som står i centrum. Den data som samlas in rör hur individen tolkar sin verklighet. 
(Bryman, 2004, s. 35) 

Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi för att angripa vår frågeställning och uppfylla vårt 
syfte. För att få en bild av hur ett företag implementerar sitt varumärke internt, och vad inom 
organisationen som kan hindra alternativt stödja denna process, så måste vi få en bild av 
lednings och frontpersonals tolkning av verkligheten och hur de ser på intern kommunikation. 
Vi vill få en djup förståelse för hur företagsledning och personal tänker kring den interna 
kommunikationen som verktyg för att stärka varumärket, och det uppnås bäst genom 
kvalitativa metoder. Den kvalitativa strategin stämmer överens med vårt hermeneutiska 
perspektiv på kunskap. Vi menar att det inte finns något mätbart svar på vårt syfte, utan anser 
att den verklighet vi vill förklara är en konstruktion som individer påverkar och formar. Vi 
måste därför försöka få tillgång till dessa individers verklighet.  

Forskarens syn på förhållandet mellan teori och verklighet kan beskrivas som antingen 
induktivt eller deduktivt. Med ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från befintliga 
teorier, och testar dessa genom hypotesprövning med empiriskt material, vanligen i form av 
en kvantitativ undersökning. Ett induktivt synsätt däremot, innebär att forskaren utgår från 
empiri och utvecklar teorier utifrån detta. Den empiriska undersökningen i sig kan dock 
grunda sig på teori. Dessa två synsätt kan ses som motsatser i sin renaste form; där deduktion 
grundar sig i tron på objektiviteten och en positivistisk grundsyn, medan induktionen grundar 
sig i hermeneutiken och tron på subjektet. Ofta används dock en kombination av de båda 
angreppssätten och studierna befinner sig då någonstans emellan de båda motpolerna. 
(Johansson Lindfors, 1993, s.55,57-59)  

För att kunna besvara vårt syfte så kan vi inte enbart utgå ifrån teorier, då det område vi 
ämnar besvara i stort är outforskat. Vi antar därmed ett induktivt synsätt då vi bygger vår 
studie på vårt empiriska resultat. Vi kommer att använda oss av teorier för att styra upp vår 
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empiriska studie vilken syftar till att utveckla teorier. Vi syftar inte enbart till att förklara och 
beskriva något, utan vi vill förstå processen hur modeller och verktyg fungerar i en verkligen 
kontext i relation till organisationen och dess individer. Vi upplever att de teorier som finns 
presenterar verktyg och modeller som företag rekommenderas att använda för att uppnå ett 
optimalt resultat. Vi saknar dock forskning som beskriver hur det verkligen ser ut i företagen, 
huruvida modellerna är genomförbara i verkligheten. Vi kommer därför, med ett induktivt 
angreppssätt, att söka förståelse för hur en organisation faktiskt stödjer och hindrar den 
interna process som påverkar varumärket. Det vill säga, vi vill se hur de verktyg som tidigare 
teorier har presenterat fungerar i en verklig kontext. Mycket av tidigare forskning är mer 
byggd på teoretiska resonemang och ett fåtal lyckade utfall snarare än en djupgående och 
kritisk empirisk undersökning. 

En undersökning kan vara explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. Explorativ forskning 
är utforskande till sin natur, och kommer till användning då befintlig forskning har luckor och 
då forskaren vill hämta in stora mängder kunskap på området. Deskriptiv forskning tillämpas 
för att katalogisera forskning och hypotesprövning används inom områden med mycket 
befintlig forskning för att pröva den kunskap som redan är beskriven. (Patel och Davidson, 
1991, s. 10-12) Vårt teoriområde består av flera tydliga gap, och därför kommer vi att anta en 
explorativ forskningsdesign. De teorier som finns om hur varumärken byggs sedan tidigare 
saknar redogörelse för hur organisationer i praktiken lyckas använda personalen för att bygga 
ett varumärke. Tidigare teorier om intern kommunikation och intern marknadsföring förklarar 
inte heller fullt ut hur omständigheter inom organisationen hindrar eller stödjer hur 
exempelvis intern kommunikation inverkar på varumärket. Dessa kunskapsluckor ämnar 
denna uppsats att fylla med hjälp av en explorativ forskningsdesign.  

2.4 Val av teorier  

För vår teoretiska referensram har vi valt källor från både marknadsföringsteorier och 
managementteorier. Vi ser det som en fördel att angripa ämnet utifrån flera olika 
teoribildningar då det ger bredare kunskap och öppnar upp för nytänkande. För att kunna 
uppfylla vårt syfte insåg vi att vi behöver ha kunskap om vad ett varumärke är och hur det kan 
och bör hanteras samt vad teorierna säger om hur intern kommunikation och intern 
marknadsföring används i företag.  

Våra teorier är hämtade ur vetenskapliga artiklar, som vi funnit i databasen Business Source 
Premier. De mest frekventa sökord som vi använt oss av är: branding, brand equity, corporate 
brand, internal branding, internal communication. Genom att titta på referenserna i de artiklar 
som vi använt oss av har vi fått ytterligare idéer om författare och artiklar att söka upp.  

I kapitlen Utgångspunkter och Praktisk metod har vi använt oss av böcker om vetenskaplig 
metod samt om rapport- och uppsatsskrivande. Denna litteratur hittade vi dels genom att vi 
från tidigare forskning kände till ett antal väletablerade källor, och dels genom att söka i 
Umeå Universitetsbiblioteks sökdatabas ALBUM.  
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En forskares teoretiska förkunskap kan i olika grader påverka utformningen av 
undersökningen. Teorin kan antingen utgöra en modell eller hypoteser som testas, eller så kan 
teorin utgöra ett perspektiv som ska utvecklas.(Johansson Lindfors, 1993, s. 81-82) Vi 
kommer att använda teorin som ett perspektiv som vägleder oss i vår studie. Vi hävdar också 
att vår empiriska studie kan bidra till det teoretiska perspektivet. Det vill säga att det 
teoretiska perspektivet ska utvecklas utifrån tolkningar från den empiriska verkligheten 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 86) 

Den empiriska studien ämnar fylla kunskapshål rörande interna processer, redskap och dess 
effekter. De teorier som finns idag visar på att personalen är viktig och att hela organisationen 
måste förmedla samma varumärkesbudskap. Teorier snuddar också vid olika medel för att 
uppnå detta. Men frågetecken kvarstår dock, i och med att det är subjektiva processer, med 
olika individer. Vi ställer oss frågan; hur lyckas en organisation med implementerandet av sitt 
varumärke?  

Vi inleder uppsatsen med att bygga upp ett teoretiskt perspektiv, men vår fråga besvaras ändå 
inte. Perspektivet kan bidra till att vägleda oss in i vår undersökning. Teorin beskriver att hela 
organisationen tillsammans ska sprida ett entydigt budskap, genom en process som ska få till 
stånd ett internt homogent varumärke som ger brand equity. Verktyg som intern 
marknadsföring och kommunikation har betydelse, enligt teorierna, men vårt syfte berör 
frågan om andra hinder och stöd i processen; frågetecken återstår således. 

2.5 Källkritik  
En författare bör ställa krav på sina källor och granska dem kritiskt. Ett av de kriterier som 
kan användas för att inspektera källorna är äkthet, det vill säga att den tidpunkt och författare 
som angivits för det insamlade materialet är riktiga. (Esaiasson, et al., 2003, s. 307-308) Vi 
har endast använt källor som är granskade och godkända som äkta av andra forskare. Det har 
vi säkerställt genom att använda oss av sökkriteriet ”peer reviewed” när vi har letat artiklar i 
databaserna. Dessutom har vi använt källor ur väletablerade och ansedda tidskrifter och 
databaser, vilket ökar sannolikheten att de är ordentligt granskade.  

Källor ska också vara oberoende, det vill säga att författaren har varit oberoende från yttre 
påverkan och inte har följt någon egen önskan om vad resultatet av studien ska bli. 
(Esaiasson, et al., 2003, s. 307-308) Vår inställning är att forskning är subjektiv och att det 
därför alltid förekommer en viss vinkling i hur resultaten presenteras. Vi har dock försökt 
undvika kraftiga vinklingar genom att läsa artiklarna med ett kritiskt öga och försökt upptäcka 
tecken på att beroende skulle kunna förekomma.  

För att försäkra att våra källor är färska har vi försökt att hitta de senaste artiklarna och 
använda oss av den senaste forskningen inom våra ämnesområden. Det har dock förekommit 
att vi har sett det som positivt att använda en lite äldre källa, exempelvis Keller från 1993. Där 
finns en bra grundläggande genomgång av varumärken och brand equity. Den källan är 
mycket frekvent refererad av andra författare och de definitioner och teorier som presenteras 
där används på en bred front. Därför ville även vi använda oss av den kunskap som finns 
samlad där.  
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När det gäller teorier kring varumärket och brand equity är flertalet av våra källor skrivna av 
Keller, ibland i samarbete med en eller fler andra forskare. Att Keller förekommer så frekvent 
i våra referenser beror på att han står bakom en övervägande del av den forskning som har 
gjorts inom varumärken och brand equity. Han refereras idogt i artiklar på ämnet, och vi har 
därför gått till hans förstahanskällor, hellre än att använda andrahandskällor. Vi har ändå sett 
till att balansera källorna genom att använda även andra forskare inom varumärken, 
exempelvis Aaker och Wood.  

Den stora majoriteten av våra källor är skrivna på engelska, men ingen av oss författare har 
engelska som modersmål. Det finns därmed en risk för feltolkningar och felöversättningar på 
grund av bristande språkkunskaper. Vi har dock varit medvetna om den risken och försökt 
undvika misstag genom att dubbelkolla och kontrollera varandra.  
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3. TEORI 
Vi kommer i detta kapitel att erbjuda en resa genom aktuell forskning inom ramen för vår 
studie. Resan börjar i definitionen av ett varumärke. För att kunna bidra med kunskap om hur 
internt varumärkesarbete fungerar i en organisation måste vi först reda ut vad ett varumärke 
är, och vad det har för värde för företaget. Vidare kommer vi att titta på de verktyg som 
teorin förser oss med när det gäller internt varumärkesarbete, närmare bestämt intern 
kommunikation och intern marknadsföring. 

3.1 Varumärket 
Ett varumärke kan definieras som ett namn, uttryck, tecken, symbol, design eller kombination 
av dessa, som är ämnade att identifiera ett företag och dess produkter samt differentiera dem 
från konkurrenternas motsvarigheter. (Keller, 1993) Varumärket får effekt genom den 
betydelse det har i kundernas huvuden. Vad varumärket står för på marknaden grundar sig på 
själva produktens eller företagets egenskaper, företagets marknadsföringsaktiviteter samt 
kundens, eller andras, användning av produkten. Företag arbetar aktivt med att bygga upp sina 
varumärken, men faktum är att varumärken skulle existera även om inga 
kommunikationsinsatser gjordes från företagets sida. Kunderna skulle ändå finna utmärkande 
drag för att identifiera produkterna, vilket hade hjälpt dem att skilja produkterna åt och 
underlättat deras val vid köp. (Keller och Lehmann, 2006) Gregory (2007) sammanfattar att 
ett varumärke är ett företags ansikte utåt (Gregory, 2007). 

3.1.1 Brand equity – varumärkets värde 
Begreppet brand equity används för att beskriva och mäta varumärkets värde. Det finns ett 
stort antal olika definitioner av, och perspektiv på, begreppet brand equity. De flesta 
förklaringar har en gemensam grundpelare: att de, uttryckligen eller underförstått, hänvisar till 
kundernas kunskapsstruktur gällande varumärket som källan till varumärkets värde. (Hoeffler 
och Keller, 2003) 

Vi har valt att använda oss av Kellers definition av brand equity, nämligen att det utgör den 
särskiljande effekt som varumärkeskännedom har på kundernas respons på 
marknadsaktiviteter. Den särskiljande effekten kan handla om skillnader i konsumenternas 
uppfattningar, preferenser eller beteende. Till exempel, om kunderna reagerar mer positivt på 
en reklamkampanj för ett visst varumärke, än vad de skulle ha gjort för samma kampanj om 
märkesnamnet var okänt eller ett annat, så har varumärket en hög equity. (Keller och 
Lehmann, 2006) 

För att kunna hantera varumärket på ett framgångsrikt sätt måste företaget ha insikter om 
varumärkets equity – vad som håller varumärket vid liv och vad det är värt. (Keller och 
Lehmann, 2006) Varumärket innebär fördelar för flera aktörer på marknaden och dess värde 
kan därmed mätas ur flera olika perspektiv. Tre perspektiv brukar lyftas fram för att mäta 
brand equity: kundens perspektiv, företagets perspektiv och det finansiella perspektivet. (de 
Chernatony et al., 2006)  

För kundens del betyder varumärket att det blir enklare att utvärdera och välja mellan 
alternativ på marknaden, det utgör en garanti för en viss kvalitetsnivå, minskar risken i 
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samband med köp, det skapar trygghet och förtroende och det höjer kundens upplevelse av 
produkten eller företaget vid konsumtion och produktanvändning. (Aaker, 1992) Den 
kundbaserad brand equtiyn utgör den attraktion eller motvilja en viss produkt väcker hos 
kunden. För att mäta den kundbaserade brand equityn används mått på vilken 
varumärkeskunskap som existerar i kundernas huvuden. Det kan handla om kännedom, 
associationer, attityd, tillgivenhet eller beteenden. (Keller och Lehmann, 2006) 

Varumärkets värde för företaget uppstår bland annat genom att effektiviteten av 
marknadsföringsaktiviteter och –kanaler ökar av ett starkt varumärke. (Keller och Lehmann, 
2006) Hoefflers och Kellers (2003) forskning pekar åt samma håll då de menar att ett starkt 
varumärke påverkar hur kunderna tolkar och utvärderar upplevelsen av företaget och dess 
produkter samt skapar kundlojalitet. Upplevelsen av produkten blir mer positiv hos ett företag 
med starkt varumärke än hos ett företag med svagt varumärke och hamnar då högre upp bland 
kundernas preferenser. (Hoeffler och Keller, 2003) Resultatet blir också att kunderna svarar 
mer positivt på utvidgning av varumärket, det vill säga när nya produkter införs på marknaden 
under samma varumärke. Företaget kan dessutom göra större prispåslag samt få mer 
fördelaktiga reaktioner från kunderna på prisökningar och –minskningar. Egenskaperna hos 
ett starkt varumärke innebär alltså att kunderna uppmärksammar företagets kommunikation i 
större utsträckning, reagerar mer positivt på kommunikationen och lägger mer information på 
minnet. (Aaker, 1992) 

Varumärket utgör slutligen också en finansiell tillgång, ofta en av de viktigaste tillgångarna 
ett företag har. Från den finansiella marknadens perspektiv är varumärken alltså tillgångar 
som kan köpas och säljas, och värdet på varumärket blir, ur detta perspektiv, det pris det 
bidrar med på den finansiella marknaden. (Keller och Lehmann, 2006) Sammanfattningsvis 
har varumärket ett värde på tre nivåer: kundnivå, företagsnivå och finansiell nivå. (Keller och 
Lehmann, 2006)  

Tidigare forskning har alltså visat att det finns fördelar att vinna på att stärka varumärket. Vad 
säger då teorierna om hur ett varumärke blir till? Hur bör företag arbeta för att uppnå sin 
önskade position på marknaden?  

3.1.2 Att bygga ett starkt varumärke 
För att bygga ett starkt varumärke, med hög brand equity, krävs för det första att kunderna är 
medvetna om varumärket samt, för det andra, att de kopplar några starka, fördelaktiga och 
unika varumärkesassociationer till märket. (Keller, 1993) 

Det första kravet, det vill säga medvetenhet om varumärket, rör sig om hur pass lätt kunden 
har att minnas varumärket och identifiera det under olika omständigheter. 
Varumärkesmedvetenhet är en förutsättning för att kunden ska kunna ta till sig information 
från företaget och ta dess produkter i beaktning vid köp. I vissa fall kan medvetenheten i sig 
själv räcka som argument för att välja en leverantör framför en annan. (Keller, 1993) 

Det andra kravet för att brand equity ska uppstå är alltså att kunden har associationer till 
varumärket, det vill säga att företaget har en positiv varumärkesprofil. Associationernas 
styrka, unikhet och fördelaktighet bestämmer den särskiljande effekten som brand equityn 
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utgör. Associationerna kan se väldigt olika ut och kan både utgöra egenskaper hos företaget 
och dess produkter, eller mer abstrakta element. (Keller, 1993) 

Även om varumärket uppstår i kundernas huvuden, är det upp till företaget att aktivt försöka 
påverka att den bilden formas i rätt riktning. I arbetet med att förvalta varumärket bör 
marknadsförare inta en bred syn på marknadsföringsbesluten, och ha insikt om att all 
marknadsaktivitet potentiellt kan ha en inverkan på varumärkets värde, genom att påverka 
medvetenheten om märket samt genom att skapa, upprätthålla eller ändra associationer till 
varumärket. Beslutsfattarna bör göra klart för sig vilka kunskapsstrukturer de vill skapa i 
kundernas sinnen, vilken grad av medvetenhet som ska uppnås, samt vilka associationer som 
är önskvärda att kunderna knyter till varumärket. (Keller, 1993) 

Varumärkespositionering är den process genom vilken företaget bestämmer riktlinjerna för ett 
varumärke och därmed för företagets marknadsaktiviteter. I positioneringen ingår att 
bestämma vilka associationer som ska vara knutna till märket och hur det ska differentieras 
från konkurrerande varumärken. Positioneringen inkluderar beslut om produktens påtagliga 
aspekter såväl som abstrakta element samt företagets profil och anseende. Varumärken kan 
ofta anta en nästan mänsklig sida i form av en personlighet, som kommer till uttryck i 
kundernas samtal om märkena, såväl som i företagens budskap till marknaden. (Keller och 
Lehmann, 2006) 

När marknadsföraren har strategin klar för sig gäller det att värdera taktiska tillvägagångssätt 
för att skapa de rätta kunskapsstrukturerna på marknaden. Mångfalden av de verktyg som står 
till buds blir allt större och rör sig exempelvis om reklam, sponsorskap och PR. Framgången i 
dessa aktiviteter är inte bara avhängigt av hur de var och en fungerar, utan även hur de 
fungerar i kombination, på så sätt att synergiska resultat uppstår. (Keller och Lehmann, 2006) 
Genom att använda, och effektivt integrera, flera olika taktiska redskap för att uppnå samma 
strategiska mål skapas en konsekvent och stark varumärkesprofil. I all förvaltning av 
varumärket bör beslutsfattarna inta ett långsiktigt tankesätt och inse att marknadsaktiviteter 
som utförs idag kommer att påverka kundernas syn på varumärket, samt deras tolkningar av 
information om varumärket, även i framtiden. (Keller, 1993)  

Den teori som vi presenterat hittills har varit ämnad att ge en övergripande bild av begreppet 
varumärke och vad det har för betydelse på ett generellt plan. Viktigt att ha i åtanke är att det 
finns olika sorters varumärken. Ett varumärke kan vara kopplat till en specifik produkt eller 
till en hel organisation, som ett företagsnamn. Det är varumärket på organisationsnivå som är 
aktuellt för vår studie. Då det finns så pass mycket mer forskning inom varumärken på 
produktnivå har vi ändå valt att inkludera dessa teorier i referensramen ovan. Många av de 
principer och tankesätt som den produktinriktade varumärkesforskningen presenterar, 
exempelvis om varumärkets värde, dess strategier och positionering är även relevanta för 
företagets varumärke.  

Även om vi kan ha nytta av produktvarumärkets teorier bör skillnaden mellan olika 
varumärkesnivåer klargöras, eftersom det finns skillnader dem emellan. Inom företaget finns 
ofta en hierarki av varumärken, där företagsvarumärket utgör toppen som sedan följs av 
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varumärken knutna till grupper av produkter eller enskilda produkter. Företagsvarumärket 
definieras av associationer kopplade till den organisation som det representerar. (Aaker, 2004)  

Företagsvarumärket är generellt, i större utsträckning än produktvarumärken, knutna till en 
personlighet. Kunden kan uppleva att hon har en relation till organisationen, vilket inte 
upplevs på samma sätt till en produkt: Företaget har en historia, ett arv, tillgångar, förmågor 
värderingar och människor, som tillsammans bidrar till att ge varumärket en personlighet. 
Denna personlighet kan beskrivas i tre dimensioner: hjärta (passion och medkänsla), hjärna 
(kreativitet och disciplin) samt kropp (flexibilitet och samarbetsvillighet). De tre 
dimensionerna förstärker varandra, varför företaget bör eftersträva en hög och balanserad nivå 
av alla de tre elementen, i varumärkets profil. (Keller och Richey, 2006) 

Vi har nu fått ett antal instrument presenterade för oss, och fått beskrivet hur ett företag kan 
utnyttja dessa verktyg för att maximera sitt varumärke, men är det verkligen så enkelt? Vad 
krävs utav organisationen för att kunna arbeta med dessa instrument, vad krävs utav de 
anställda och deras inställning? Hur ser processen ut genom vilken varumärken skapas? 

3.1.3 Varumärkets värdekedja 
Den process genom vilken varumärken skapas är komplex. Producenten vidtar åtgärder, till 
exempel genom marknadsmixen, vilket leder till en mental respons hos kunden i form av 
uppfattningar, attityder och tilltro till varumärket, vilket i sin tur resulterar i kundbeteende på 
produktmarknaden och skapar finansiellt värde. (Keller och Lehmann, 2006) 

 

 

 

Keller och Lehmann (2006) menar att denna värdekedja visserligen beskriver hur ett 
varumärke får värde på ett enkelt och tydligt sätt, men att den innebär grova förenklingar och 
att den inte fångar upp vissa viktiga aspekter i varumärkets natur. Exempelvis framgår inte att 
varumärket i stor utsträckning påverkas av konkurrenter, statliga aktörer och intressegrupper 
såväl som beteenden hos företagets anställda och produktens användare. (Keller och 
Lehmann, 2006) 

Keller och Lehmann (2006) har därför utvecklat varumärkets värdekedja för att bättre förklara 
hur varumärkets equity fungerar. Modellen innehåller fortfarande de fyra stegen ovan som 
grundstomme, men de har också också fört in element utanför företagets kontroll, som 
påverkar varumärkets equity: konkurrenter, distributionskanaler och anställda samt 
branschmässiga och miljömässiga förhållanden. I modellen framgår även att stegen kan ha 
inverkan både bakåt och framåt i processen. (Keller och Lehmann, 2006) 

Det är överväldigande att se hur pass dominerande tillverkningsindustrins perspektiv är inom 
varumärkesteorierna. Mycket lite utrymme ges till att utforska varumärken i tjänstesektorns 
komplexa verklighet. Efter envist letande har vi dock hittat en del teorier om varumärkets 
betydelse inom just tjänstesektorn. I kommande avsnitt ställer vi oss därför frågan vilka 
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speciella villkor som gäller för varumärkesarbete i tjänsteföretag och vad det får för 
implikationer på vårt forskningsområde.  

3.1.4 Varumärkets betydelse i tjänstesektorn 
Vår undersökning kommer att göras genom en fallstudie på ett företag verksamt inom 
tjänstesektorn. Det är en sektor som skiljer sig väsentligt på många sätt från den mer 
traditionella, varuproducerande industrin. Vi har därför, genom att titta på de teorier som finns 
på området, försökt att få en bild av på vilket sätt, och till vilken grad, tjänstesektorn har tagit 
till sig av tankarna kring varumärken. Har varumärkesarbetet fått en central roll även i denna 
del av näringslivet? 

Sedan 1960-talet har tjänstesektorn brutit sig allt större marknadsandelar och står idag 
dominerande på den totala marknaden. Trots detta är marknadsföringsstrategier och 
varumärkesstrategier fortfarande uppbyggda med varuproducerande företag som norm. 
Kotlers fyra P utgör fortfarande en grundstomme på marknaden, trots att dessa verktyg på 
många sätt inte är tillräckliga i tjänsteföretagens verklighet. Det är bara under de senaste åren 
som förvaltning av varumärken, till viss mån, har blivit anpassat till tjänsteföretagens villkor. 
(Mosley, 2007) 

Anledningen till att tjänstesektorn är så sena på att skapa egna spelregler beror på dess 
komplexitet i jämförelse med den varuproducerande sektorn. Tjänstesektorn karaktäriseras av 
opåtaglighet, heterogenitet liksom att tjänsten samtidigt konsumeras och produceras (Wallace 
och de Chernatony, 2007) Denna komplexitet kan delas in i två funktioner; en operationell 
funktion och en interpersonell funktion. Den operationella funktionen står för de delar som 
ingår i varumärket; antalet olika tjänster, antalet steg i fullbordandet av en tjänst liksom 
antalet produkter som krävs/finns som tillval till tjänsten. Den interpersonella funktionen å 
andra sidan relaterar till interaktionen mellan kund och personal; antalet personer som är 
inblandade och kunskapsnivån eller djupet av relation som krävs för att med positiv 
genomslagskraft lyckas fullborda den erbjudna tjänsten. (Mosley, 2007)  

En varumärkesstrateg vill naturligtvis kunna förmedla en känsla av totalupplevelse på ett 
konsekvent sätt. Denna strävan gör att fokus lätt hamnar på de delar av totalupplevelsen som 
är mest konsekventa, det vill säga att fokus ofta ligger på just den operationella funktionen av 
en tjänst, i och med att denna funktion är minst föränderlig. Den operationella funktionen är 
visserligen viktig för att undvika missnöjda kunder, men för att nå framgång måste företaget 
även arbeta med de mer komplexa komponenterna i kundens totalupplevelse. Det krävs en väl 
fungerande interpersonell funktion för att lyckas göra kunder nöjda. (Mosley, 2007)  

Det är alltså generellt svårare för tjänsteföretag än för företag inom den varuproducerande 
sektorn att förvalta ett varumärke i och med att tjänster ofta är så mycket mer komplexa än 
varor, på ett interpersonellt plan. Trots vetskapen om att den mänskliga kontakten är viktigare 
än andra funktioner så tenderar även tjänsteföretag att fokusera mer på de operationella 
delarna i sina försöka att förmedla sitt varumärke. (Mosley, 2007)  

Teorierna konstaterar alltså att tjänstesektorns unika egenskaper och dess komplexitet gör att 
förutsättningarna och metoderna för att bygga ett varumärke ser annorlunda ut jämfört med i 
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den varuproducerande sektorn. Nämnas bör dock att även fysiska produkter kan vara mycket 
komplexa och erbjuda stora utmaningar. Komplexiteten torde dock vara av en annan art när 
det gäller tillverkningsindustrin. Där är det tekniska detaljer och funktioner i den fysiska 
produkten som skapar komplexitet. När det gäller tjänster däremot, ligger komplexiteten i det 
faktum att det inte finns någon fysisk produkt att visa upp för kunden. Det finns ingenting att 
känna på, testa eller äga. Tjänsten produceras i samverkan med kunden, genom samtidig 
konsumtion och produktion. De människor som är involverade i denna process, det vill säga 
personal och kunder, samt interaktionen dem emellan skapar en komplexitet som är unik för 
tjänstesektorn. I och med tjänsternas speciella natur finns det anledning att misstänka att 
traditionella modeller för varumärkesbyggande, som är utformade utifrån forskning om 
varuproducerande företag, inte räcker till för att förklara hur ett varumärke utvecklas inom 
tjänstesektorn.  

3.1.5 Varumärkets värdekedja i tjänsteföretag  
Den värdekedja som vi presenterade tidigare i teorin, om hur ett företags agerande leder till att 
varumärket får värde, saknar aspekter som är avgörande inom tjänstesektorn. Författarna har 
visserligen vävt in företagets anställda i processen, genom att klargöra att personalens 
agerande har effekt på kundens mentala respons och därmed den följande kedjan. Att ta med 
personalen som en yttre påverkansfaktor, likställd med konkurrenter, distributionskanaler och 
miljö, kan dock inte vara tillräckligt för att beskriva tjänsteföretagens verklighet.  

Vi tänker oss istället en utvidgad modell där personalens mentala process utgör ett förlopp 
som föregår värdekedjan. Innan företagets agerande når kunden genomgås en liknande 
process, men på ett internt plan och med personalen som nyckelpersoner. Personalen upplever 
vissa värden i det företag de jobba för. De upplever ett internt varumärke som formas utifrån 
erfarenheter och kommunikation, precis som det externa varumärket formas på marknaden 
genom kundens erfarenheter och kommunikation från företaget. Det är personalens upplevelse 
i företaget som sätter igång en mental process hos dem och som leder till ett visst 
personalbeteende. Eftersom personalen, och interaktionen mellan personal och kund, har så 
pass stor betydelse i tjänsteföretag blir personalens handlande en avgörande del i företagets 
agerande mot kund. Traditionellt sett är reklam, PR och annan extern masskommunikation de 
huvudsakliga ingredienserna i företagets agerande mot kund, och det är också denna typ av 
agerande som främst avses i den värdekedja som Keller och Lehmann presenterar. Om 
modellen ska vara användbar inom tjänstesektorn menar vi dock att personalens beteende, och 
interaktion med kund, måste vara en grundpelare i det som avses som företagets agerande. 
Därmed har vi knutit samman personalens process med det externa varumärkets värdekedja, 
enligt nedan.  
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För att förstå hur intern kommunikation påverkar företagets varumärke måste vi jobba vidare 
härifrån och söka svar på vad det är som rymmer sig i den första boxen i den utvidgade 
värdekedjan. Vad är det som skapar den mentala responsen hos personalen och hur kan 
företaget arbeta för att skapa önskvärd respons och beteende hos personalen för att i slutändan 
uppnå finansiellt värde för varumärket? Vi ska nu titta närmare på intern kommunikation och 
internt varumärkesarbete. 

3.2 Intern kommunikation  
Allt eftersom företagsklimatet förändras, i takt med att allt fler företag flyttar eller lägger ner 
sin producerande verksamhet, förändras också sättet på vilket ett företag kommunicerar sina 
mål till intressenterna. En viktig intressent, med allt större betydelse, är de anställda. 
Målbilderna förändras från tydliga produktionstal till mer diffusa mål. Mätmetoder förändras 
och den enskilt anställde individen får en allt mer central roll, då hennes personliga 
egenskaper får ökad betydelse vid kundkontakt, istället för framför ett löpande band. För att 
företaget ska kunna påverka sina anställdas beteende gentemot kund är det viktigt att en 
dialog finns mellan ledning och anställda så att en värdegrund gemensamt byggs upp i linje 
med företagets visioner. I och med att vissa intressenter sitter på fler olika stolar i ett företag 
så är det viktigt att ett enhetligt varumärke kommuniceras ut till samtliga intressenter; internt 
och externt. (de Chernatony et al., 2006)  

Personalen och dess kunskap är således en viktig del inte bara i tjänsteföretag utan blir allt 
mer en konkurrensfördel även hos varuproducerande företag. Detta är säkerligen ett steg i att 
allt fler företag inser att service är ett effektivt verktyg att konkurrera med. Men hur ska 
företaget arbeta för att stärka individerna, för att få ut det mesta av varje anställda och hur ska 
företaget agera för att locka till sig personal och få sina anställda att vilja stanna kvar i 
företaget och vara lojala? 

Dagens marknad präglas av ständiga förändringar och ökad konkurrens. Detta leder till att 
tekniska lösningar får allt mindre egenvärde då dessa ofta är lättare att kopiera än emotionella 
faktorer. (Dortok, 2006) När det kommer till tjänstesektorn så är den kritiska punkten i ett 
företags marknadskommunikation just ögonblicken när kund möter anställd. Det är i dessa 
ögonblick som företaget har sin chans att påverka kundens syn på dem. Kunden kommer att 
lägga märke till om det är en enhetlighet i det som kommuniceras externt via 
marknadsföringsinsatser och det som levereras på plats från de anställda. (de Chernatony et 
al., 2006) Därför måste kommunikationen hanteras strategiskt från ledningens sida, i och med 
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att kommunikation blir en alltmer avgörande framgångsfaktor. Intern kommunikation kan ses 
som en cykel, som börjar i en strategi för framtiden vilken konkretiseras i en intern 
kommunikationsplan som är överensstämmande med de anställdas behov och förväntningar. 
Därefter följer utförande, mätning och utvärdering av kommunikationen. Ett företag med gott 
anseende finner det ofta viktigare att ha en god intern kommunikation än företag med sämre 
anseende. Med god intern kommunikation inberäknas även att ha en kommunikationsplan 
liksom att regelbundet mäta och utvärdera den interna kommunikationen. Ett verktyg för 
intern kommunikation kan exempelvis vara årsmöten, då strategier och visioner delges de 
anställda, eller ett intranät. (Dortok, 2006) 

Forskning har visat att anställda främst tillskansar sig medvetenhet om arbetsgivarens 
varumärke via intern tvåvägskommunikation, via ryktesspridning inom företaget, förebilder 
inom ledningen, via HR-aktiviteter samt dessutom via den externa kommunikationen. 
Samtliga dessa kanaler bör bilda ett enhetligt budskap. (de Chernatony et al., 2006) Den 
anställde behöver känna tillhörighet till organisationen, och känna att de är värdefulla för 
organisationen, genom exempelvis direkt kommunikation från ledningen. På detta vis får den 
anställda vetskap om vad organisationen står för och vartåt organisationen siktar och därmed 
också en möjlighet att själv kunna förmedla detta i sina kontakter mot kund. (Dortok, 2006) 
En nyanställd på ett företag behöver få genomgå ett formellt socialiseringsprogram för att 
fostras in i organisationskulturen och de värden som företaget vill förmedla genom de 
anställda. (Wheleer et al., 2006) 

Som grund för vår studie räcker det inte att veta att intern kommunikation är viktig och får en 
alltmer framträdande roll för dagens företag. Vi behöver också ha kunskap om vilka alternativ 
som står till buds för att genomföra den interna kommunikationen. Vi föreställer oss att 
exempelvis organisationskulturen måste spela en viktig roll för socialiseringen på 
arbetsplatsen. Företag som är medvetna om detta kan utnyttja det genom att försöka bygga 
upp en organisationskultur som främjar deras värden och vad de vill bli associerade med. 
Nedan följer därför en redogörelse för teorier om kommunikationskanaler inom företag. Det 
är knappast något företag som inte anser att kommunikation både är viktigt och svårt, men hur 
genomförs det rent praktiskt? 

3.2.1 Kommunikationskanaler 
De Chernatony et al. (2006) har identifierat tre olika typer av kommunikation som ett företag 
kan anta; ledning, marknadsföring samt organisationsmässig kommunikation. 
Ledningskommunikation handlar om envägskommunikation från ledningen till företagets 
intressenter. Marknadsföringskommunikation handlar om kommunikation gentemot kund, 
detta innefattar såväl reklam och PR som personalens interaktion med kund. Slutligen, 
organisationsmässig kommunikation, inrymmer all kommunikation som sker inom 
organisationen. Generellt så sker förmedlingen av företagets grundvalar till kund främst via 
marknadsföring, och till personal främst via ledning eller organisationsmässig 
kommunikation. (de Chernatony et al., 2006) 

För att djupare förklara vad organisationsmässig kommunikation innebär, så kan den dels vara 
det som företaget kommunicerar vid nyrekrytering, i form av företagets värdegrund samt vad 
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de önskar se hos en anställd. Förutom vid rekrytering så sker organisationsmässig 
kommunikation i diverse kontrollerade och okontrollerade former feedback, mentorskap, 
nyhetsbrev, artefakter, berättelser eller helt enkelt all form av socialisering som sker på 
arbetsplatsen. Detta sätt att kommunicera på anses vara effektivt för att förmedla 
varumärkesintresse, då det ofta kan ske genom dialog med och iakttagelse av andra anställda. 
Ledningen kan genom HR-processer och system för befordran och belöning på sitt sätt 
manövrera de anställdas lärande via socialisering. A och O är att företagets HR-avdelning 
arbetar i linje med företagets varumärke då de annars kan skapa förvirring hos de anställda 
och snarast en urholkande effekt av varumärket internt. (de Chernatony et al., 2006) 
Traditionellt har HR haft rollen som kommunikatör och support inom företag. HR skulle 
dock, med sin strategiska position inom företaget, kunna bidra i varumärkesbyggandet på ett 
mer aktivt sätt. (Mosley, 2007)  

Det faktum att icke-formella och ostrukturerade kontakter i stort bidrar till socialiseringen 
samt uppfattningen av företaget och dess kultur, innebär att det är viktigt för företag att ha 
lojala anställda som genom word-of-mouth skapar en positiv bild av företaget, såväl internt 
som externt. 

Kommunikationen från ledningen kan ske dels som direkt kommunikation, men det handlar 
även om utstrålning, att ledningen ska föregå med gott exempel och agera förebilder. Det 
signalerar en skevhet i organisationskulturen om chefer och ledning agerar motsägande mot 
företagets värdegrund. Liksom barn, så gör anställda ”som man gör och inte som man säger åt 
dem att göra”. (de Chernatony et al., 2006) Hur ledningen agerar och vad de förespråkar är 
också en stark påverkansfaktor för företagskulturen i stort, och är inte bara ett steg i 
varumärkesbyggandet. (Mosley, 2007)  

Den fysiska miljön kan också ses som en kommunikationskanal för ett förmedla ett företags 
varumärke. Det handlar mycket om image, och att skapa en omgivning som lämpar sig för 
den typ av socialisation mellan anställda som företaget vill se. (de Chernatony et al., 2006)  

Vi har nu presenterat vad ett varumärke är och vad det har för betydelse för företaget samt hur 
intern kommunikation blir allt viktigare inom organisationer. Vi börjar närma oss kärnan i 
denna studie, där intern kommunikation och varumärkesarbete möts. Vi kommer att avsluta 
teorikapitlet med att presentera teorier om hur företag arbetar internt med varumärkesarbete 
genom kommunikation med personalen. Hur arbetar företag med intern marknadsföring och 
vad menas med begreppet internt varumärke? Slutligen, hur kan företag arbeta internt med 
varumärket och vad är personalens roll för varumärket? Genom att sätta oss in i vilka svar 
tidigare forskning har bidragit med till dessa frågor, är vi snart redo att börja samla egen data, 
genom en empirisk undersökning, för att finna svar på vår frågeställning. Det låter som guld 
och gröna skogar, alla de rationella idéer som presenteras för hur ett företag på bästa möjliga 
sätt ska kunna kommunicera internt. Men vad krävs av de anställda i organisationen för att det 
ska lyckas, vad gäller ambitioner och motivation, och hur uppnås detta?  



TEORI 
___________________________________________________________________ 

20 

3.3 Internt varumärkesarbete  

3.3.1 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är ett omtvistat ämne bland forskare och har egentligen tre olika slags 
ursprung; intern marknadsföring gentemot interna kunder, intern marknadsföring på interna 
marknader samt intern marknadsföring som en strategi och förändringsåtgärd. Dessa tre olika 
grenar behöver inte vara ömsesidigt uteslutande, utan överlappar ofta varandra. (Mahnert och 
Torres, 2007) 

Intern marknadsföring kan definieras som att ”träna och effektivt motivera de anställda som 
har kundkontakt i syfte att uppnå kundnöjdhet”. (Mosley, 2007, s. 128) Under det senaste 
decenniet så har ett skifte skett från intern marknadsföring till internt varumärkesbyggande. 
Det nya synsättet indikerar att varumärkesbyggandet bör eftersträva ett inifrån-ut-perspektiv, 
med en starkt förankrad värdegrund inom organisationen. Steget innebär att fokus har flyttats 
från kundens upplevelse av varumärket till internt varumärkesbyggande i linje med företagets 
mål och visioner. Forskning har visat att företag med ett välgrundat, värdebaserat varumärke 
utklassar företag med sämre förankrat varumärke. (Mosley, 2007)  

Ett företags goda anseende får allt större vikt på marknaden då det kan påverka hur lojala 
kunderna är. Börsnoterade företag kan värdera sitt anseende genom att jämföra det bokförda 
värdet med marknadsvärdet; skillnaden där emellan är det immateriella värdet. Det imateriella 
värdet består å ena sidan av anseendekapitalet och å andra sidan av det intellektuella kapitalet 
vilket består av företagets kunskapsbank. Företagets goda anseende är svårt att bygga upp, 
men enkelt att rasera, och en av de viktigaste aktörerna i att bygga upp ett företags anseende 
är de anställda. De anställda är dessutom den grupp individer som har reellt inflytande på flera 
andra intressentgrupper. Utan att ha de anställda bakom ryggen, med ett gott internt anseende, 
så är det omöjligt att skapa ett gott externt anseende. De anställdas lojalitet och närhet till 
företaget kan mätas på en skala där den lägsta graden är medvetenhet och den högsta graden 
är att agera försvarare för företaget. (Dortok, 2006)  

Ett gott anseende är alltså beroende av hängivna anställda. Hur får ett företag sina anställda att 
bli dem hängivna då? Hur ska företaget arbeta för att vårda sin personal, få anställda at vilja 
stanna kvar och utvecklas i och tillsammans med företaget? Dessa frågor borde ständigt vara 
på tapeten hos en företagsledning.  

3.3.2 Internt varumärke 
Det är inte ovanligt att ett företags varumärke och dess innebörd förmedlas genom en 
uppsättning ord, nedskrivna på ett papper, som presenteras för de anställda. Problemet som då 
uppstår är att dessa värden mister sin genuinitet och blir svåra att ta till sig och leva ut för de 
anställda. De Chernatony et al. (2006) menar att de anställda bör få en mer involverad roll i 
varumärkesbyggandet. (de Chernatony et al., 2006) Mosley (2007) specificerar att om de 
anställda inte känner att varumärket och dess grunder finns och upplevs inom organisationen 
så blir det de ska förmedla bara ett spel för gallerierna och utan verklig substans vilket med 
tiden kommer att uppfattas även utav kunderna. (Mosley, 2007) Det uppstår ett gap mellan 
förväntningarna på varumärket och det reella varumärket. (Mahnert och Torres, 2007)  
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Som vi konstaterat så håller marknaden på att förändras; allt fler tillverkande företag övergår 
till tjänsteföretag. I tjänsteföretag så krävs, som tidigare nämnts, andra slags 
varumärkesstrategier, i och med att fokus ligger på personalen och deras möte med kunden 
istället för på en fysisk produkt.  

Tjänsteföretagets marknadsstrategier bör ligga på interaktivitet och långsiktiga relationer med 
sina kunder. Personalen får ofta en nyckelroll som värdeförmedlare till kunden. Både vad 
gäller funktionella och emotionella värden så beror kundens upplevelse i stor utsträckning på 
personalen som representerar företaget. Företagets fokus bör således inte bara ligga på kunden 
och dess potentiella behov och önskemål, utan även på de individuella anställda och deras 
förmåga att förmedla värden till kunderna. Traditionellt sett har företag främst varit inriktade 
på att förstå kundernas behov, och tillfredställa dem. Ett företag som satsar på att bygga upp 
en värdegrund för de anställda att förmedla, vinner på dock både de anställdas lojalitet på 
samma gång som kunden får en tryggare och mer konsekvent upplevelsem, oavsett vem hon 
har kontakt med på företaget. (de Chernatony et al., 2006) 

I och med personalens centrala roll för varumärket så finns det en risk att företag vill styra och 
kontrollera personalens beteende in i minsta detalj. I och med det riskerar dock företaget att 
kunden får en bild av företaget som falskt, då de endast blir matade med plattityder. 
Konceptet bör istället vara att ge den anställde en uppsättning av grundvärden som ska 
förmedlas men sen låta denne förmedla dem på det sätt som passar henne bäst. På så vis blir 
mötet mot kund mer personligt, men rätt värden blir ändå förmedlade. (Mosley, 2007) För att 
underlätta för personalen kan en varumärkesvision utvecklas, denna ska bestå av varumärkets 
syfte och kärnvärden, tillika en idé om varthän varumärket strävar. (Gregory, 2007) 

3.3.3 Intern branding 
Intern branding, eller internt varumärkesbyggande, behandlar de aktiviteter som den anställde 
genomgår för att stärka det intellektuella och emotionella varumärke som är förankrat i 
företagskulturen. Intern branding används för att skapa en konkurrensfördel genom de 
människor som ingår i organisationen snarare än genom företagspolitik och finansiella 
strategier. (Mahnert och Torres, 2007)  

Arbetet med det interna varumärkesbyggandet kan delas upp på sju olika dimensioner; 
organisation, information, ledning, kommunikation, strategi, anställda samt utbildning. Hur 
dessa sju dimensioner, enskilt och i samarbete, klarar av att hantera varumärkesarbetet blir 
sedan avgörande för om varumärkesarbetet lyckas eller misslyckas. Organisationen är 
svårföränderlig, men där gäller snarast att öppna upp en medvetenhet om 
organisationskulturen snarare än ett uppstartat förändringsarbete. Information och kunskap 
om organisationens interna och externa miljö krävs för att kunna anpassa och förändra denna 
miljö i den riktning vartåt varumärkesarbetet barkar. Ledningen måste vara engagerade och ge 
tydlig support till varumärkesprogrammet för att det ska kunna arbeta fullt ut i organisationen 
som helhet. Kommunikation tillgängliggör information till samtliga inom organisationen. 
Varumärkesbudskapet som kommuniceras internt bör vara detsamma som det externa 
budskapet för att inte skapa förvirring.  
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Vidare så är det endast när företagets mål och visioner stämmer överens med 
varumärkesprogrammets mål och visioner, och detta är välförankrat ut i en organisation, som 
varumärket kan uppnå sin fulla potential. Strategi handlar om att låta varumärkesprogrammet 
löpa strategiskt med budget och tidsplan. De anställda måste behandlas enhetligt och rättvist 
både när det kommer till rekrytering, motivering och belöning då detta påverkar hur pass 
villig personalen är att ta till sig och följa varumärkesvärdena. Intern branding kan aldrig 
uppnå riktig effektivitet om inte de anställda stödjer, och helst är med och utformar, 
varumärkesprogrammet. De anställda behöver få uppdaterad information om företagets 
strategier. Utbildning, den sista dimensionen, uppstår som ett stöd till de första sex 
dimensionerna och här krävs det ett grundligt förarbete med identifierandet av de attityder och 
värden som varumärkesprogrammet ska byggas på. (Mahnert och Torres, 2007)  

Mahnert och Torres (2006) har tagit fram ett ramverk för det interna varumärkesarbetet; ”The 
Consolidaet Internal Branding Framework” (CIBF). Ramverket består i stort av tre nivåer, där 
den första nivån är planering. Under planeringsfasen är det viktigt att tänka på timingen och 
gärna slå ihop varumärkesarbetet med någon annan typ av förändring i organisationen. De 
anställda blir nämligen mer öppna för förändringarna då utveckling sker på flera håll i 
organisationen samtidigt. I planeringsfasen är det också viktigt att planera hur och hur ofta 
varumärkesbudskapet ska förmedlas. (Mahnert och Torres, 2007) 

Den andra nivån i ramverket är utförande. För att säkra de anställdas delaktighet under den 
här fasen så är det viktigt att de får känna sig delaktiga i att faktiskt utforma 
varumärkesplattformen. Utförandet bör ske multidiciplinärt inom företaget, gärna med 
utsedda varumärkesambassadörer från olika delar av organisationen. Det är viktigt att 
varumärket kommuniceras genom olika kanaler för att ge samtliga anställda möjlighet att 
uppfatta varumärkesbudskapet på det sätt som är lättast för individen. Den tredje och sista 
nivån är utvärdering och här är ska möjlighet finnas att ge feedback både uppåt och nedåt i 
organisationshierarkin. (Mahnert och Torres, 2007)  

3.3.4 Personalens betydelse för varumärket  
Forskning har visat att den enskilt viktigaste faktorn i att skapa varumärkeslojala och nöjda 
kunder är beteendet hos de anställda. Nöjda anställda leder ofta till nöjda kunder, vilket i sin 
tur leder till ett positivt rörelseresultat – detta kallas för ”tjänsternas vinstkedja”. (Mosley, 
2007)  

I och med att personalen sitter på en så strategiskt viktig position för företagets varumärke är 
det lätt att anta att personalen också spelar en framträdande roll i byggandet av varumärket, 
men så är sällan fallet. Det emotionella värdet som förmedlas från personal till kund är också 
det värde som är viktigast för att skapa kundlojalitet och som är svårast för konkurrenter att 
kopiera. Andra funktioner som tekniska lösningar är betydligt lättare för konkurrenter att 
kopiera, trots detta är det de tekniska aspekterna som fortfarande utgör grunden i 
tjänsteföretags varumärkesbyggande. (Mosley, 2007)  

”Varumärkesmedborgerligt beteende” är enligt de Chernatony et al (2006) en attityd bland de 
anställda att försöka leverera de värden som företagets varumärke står för, ut till kund. Detta 
beteende drivs utav tre faktorer; varumärkesfokuserade HR-aktiviteter, kommunikation av 
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varumärket samt brand management. För att uppnå varumärkesmedborgerligt beteende bland 
de anställda så krävs det förutom ett starkt engagemang från ledning, även ett engagemang 
från de anställda där de känner att de personligen också kan stå för de kärnvärden som 
företaget har. Varumärkesarbetet bör vara en del av det dagliga arbetet för de anställda, och 
det är av vikt att detta sker något så när centraliserat för att inte fel värden ska bli 
kommunicerade och utlevda, då detta kan ge en felaktig moralisk bild utav företaget. För att 
klargöra att ”rätt” uppsättning värden ingår i de anställdas bild av varumärket kan ledningen 
uppmuntra diskussioner eller genomföra surveyundersökningar bland de anställda rörande just 
dessa frågor. (de Chernatony et al., 2006) 

Kunder uppfattar handling starkare än ord, och i tjänsteföretag så är varje interaktion mellan 
kund och personal ett sanningens ögonblick. Det är därför av stor vikt att de anställda ”lever 
varumärket” så att de inte bara i ord och fraser, utan även i sina handlingar, faktiskt förmedlar 
det som företaget står för. Om kunden inte får uppleva varumärket på plats – existerar det alls 
då? (de Chernatony et al., 2006)  

Företag spenderar vanligtvis stora summor på att forska i sina kunders beteenden och behov, 
men sällan ägnas tid och energi på de anställda och deras uppfattningar eller behov. Forskning 
visar nu att anställda är mer villiga att stanna och mer nöjda med sin roll hos ett företag om 
det har en stark företagskultur och ett starkt varumärke. Ett företags prestige påverkar således 
i allra högsta grad de anställda och hur de ser på företaget. Word-of-mouth får allt större 
betydelse för hur individer uppfattar företag, då ord från en bekant tas på större allvar än 
reklam, och anställda i företag med ett starkt varumärke har benägenhet för att vara goda 
förespråkare privat åt deras arbetsgivare. (Wheeler et al., 2006) 

Vidare så kan anställda som ej är varumärkeslojala orsaka stor skada för ett företag och dess 
anseende. Ett företags goda anseende och starka varumärke bygger som sagt i stort på de 
anställdas prestationer. Enligt Wallace och de Chernatony (2007) så sker någon form av 
varumärkessabotage från personalens sida vid 85 procent av företagets kundkontakter. 
Sabotage må låta allvarligt, men det kan handla om anställda som helt enkelt inte alltid orkar 
ge 100 procent. Sabotage delas upp i tre olika typer; beteende som motstrider företaget, 
underprestationer eller bristande förmåga att upptäcka problem. Hos den anställda kan 
sabotaget bero på olika saker, till exempel rädsla, bristande engagemang, för hög 
arbetsbelastning eller kontexten. (Wallace och de Chernatony, 2007) 

3.4 Summering 
Den teoretiska referensramen har alltså visat att varumärket och dess associationer är 
avgörande framgångsfaktorer för ett företag. Inom tjänstesektorn ligger både forskningen och 
företag steget efter, jämfört med tillverkningsindustrin. Företagen jobbar, trots tjänstesektorns 
dominerande roll på marknaden, fortfarande utifrån de varuproducerande företagens 
spelregler. Forskning om hur varumärket tar form i tjänstesektorns speciella och komplexa 
verklighet saknas i stort. Det framgår dock från forskning att ett tjänsteföretags goda anseende 
och starka varumärke är avhängigt på personalen. Personalens lojalitet och hängivenhet 
vinner företaget, enligt teorin, via god intern kommunikation och intern marknadsföring.  
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Tjänsteföretag måste bli bättre på att acceptera sin särprägel och applicera för dem lämpliga 
metoder att arbeta med strategiskt. De modeller som teorin presenterar är dock inte tillräckliga 
för att förstå den komplexa verklighet som en organisation i tjänstesektorn står inför. Vad som 
framgår med tydlighet är dock att ett företag utan stabil personal har svårt att uppnå ett stabilt 
varumärke. A och O borde därmed vara för företaget att vilja bevara sin personal och bygga 
ett gott internt varumärke, som personalen i sin tur kommunicerar i mötet med kund.  

Vi har i teorikapitlet gått igenom ett antal metoder och verktyg som beskriver hur företag bör 
hantera interna processer för att lyckas med sin interna kommunikation och sitt 
varumärkesbyggande. Teorierna säger dock inte just något om de praktiska omständigheter 
som påverkar organisationens förmåga att uppnå ett gott resultat. Fungerar de teoretiska 
metoderna och modellerna lika optimalt i verkligheten som teorierna tycks påskina? Finns det 
problemområden, som hindrar att de teoretiska modellerna kommer till sin rätt i en verklig 
organisation? Finns det andra element som istället stödjer de interna processerna och 
förbättrar förutsättningarna för internt varumärkesbyggande? Frågtecknen hopar sig, och det 
är här vår studie kommer att ge ett bidrag.  

För att tydliggöra vad vi söker finna svar på i studien har vi lagt till ytterligare element i vår 
utvidgade variant av Keller och Lehmanns värdekedja (2006). Dels har vi utvecklat de boxar 
som fanns sedan tidigare, genom att införa de teoretiska begrepp som enligt tidigare forskning 
bör ingå i processen. Intern påverkan av personalen bör, enligt teorin, verkställas genom 
intern kommunikation och intern branding. Om detta genomförs på rätt sätt blir den mentala 
responsen hos personalen att de erhåller en medvetenhet, i termer av kunskap om varumärket, 
samt får en positiv attityd till detsamma. Detta i sin tur leder till varumärkesmedborgerlighet i 
form av beteenden som genomsyras av varumärkets värderingar.  

Vad som inte framgår av tidigare forskning är hur organisationen hindrar och stödjer process. 
I värdekedjan nedan framgår dessa frågetecken i form av två nya, markerade, boxar. Vi vet 
inte vad som hindrar och stödjer att den interna kommunikationen och brandingen når fram 
till personalen och ger önskad mental respons. Kan det exempelvis vara motivation hos 
ledningen, eller organisationsstrukturer? Vi vet inte heller vad inom organisationen som 
hindrar och stödjer att personalen i slutändan uppnår det önskade beteendet. Är motivationen 
en avgörande omständighet och har organisationskulturen betydelse? Dessa frågetecken 
kommer vi att söka svar på i vår empiriska undersökning.  
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4. PRAKTISK METOD 
Det är nu dags att presentera och föra en argumentation för våra praktiska metodval. Först 
lägger vi fram vår forskningsstrategi och vårt urval, för att därefter förklara vårt 
tillvägagångssätt och slutligen leverera kritik mot den gjorda studien. Kapitlet är främst till 
för att styrka trovärdigheten i studien, och för att läsaren ska få en så klar bild som möjligt av 
hur forskningen har gått till och därmed kunna avgöra dess giltighet och värde.   

4. 1 Forskningsstrategi 
Vi har, som nämnts tidigare, valt en kvalitativ forskningsstrategi, i och med att det vi vill 
undersöka är mer av ett socialt fenomen än något som är exakt mätbart.  

En fallstudie riktar in sig på ett specifikt fall som studeras ingående, till exempel en specifik 
organisation. Fallstudien ingår ofta i den kvalitativa forskningen och genomförs gärna med 
intervjuer och observationer av organisationen. Fallstudien kan ha olika syften, till exempel 
att röja något tidigare outforskat. Denna typ av studie kan mycket väl passa sig för 
teorigenerering och teoriprövning. (Johansson Lindfors, 1993, s. 61, 63-65)  

Vi bedömde att en fallstudie vore en bra metod för att genomföra vår forskning. Genom att 
göra en djupare studie av hur intern marknadsföring genomförs på en specifik organisation 
kan vi få en bred insikt om den interna kommunikationens betydelse för varumärket genom 
att studera flera olika plan i organisationen, från ledning, med strategiskt ansvar, till 
frontpersonal. Vi har valt ett stort rikstäckande företag för att kunna få en bild av den interna 
kommunikationens utmaningar i en så pass stor och komplex organisation, med personal 
utspridd i hela landet. Vi valde ett företag inom tjänstesektorn, eftersom teorin har gjort klart 
för oss att i dessa företag har personalen och varumärket en extra framträdande roll.  

Kvalitativ forskning utmärks av att vara mer flexibel och mer dynamisk än kvantitativ 
forskning. (Backman, 1998, s. 50) I kvalitativ forskning kan respondenten själv påverka 
socialiseringen och därmed påverka intervjusituationen, i motsats till kvantitativ forskning där 
den mänskliga faktorn snarast skall elimineras. (Bryman, 2004, s.249-252) Inom ramen för 
kvalitativ forskning finns samtalsintervjuer som kan ske i olika grader av standardisering. 
(Esaiasson et al., 2003, s. 254-55)  

Vi har genomfört kvasistandardiserade och -strukturerade samtalsintervjuer. Det innebär att vi 
har haft en mall att hålla oss till och ett manus att utgå ifrån, men med utgångspunkt i detta 
har intervjuprocessen utvecklats i interaktionen med respektive respondent. Vi tror att det är 
viktigt att ge respondenten utrymme att forma intervjun för att hon ska känna sig så bekväm 
som möjligt. Genom att vara flexibla kan vi också få nya kunskaper om sådant som vi inte har 
tänkt på att fråga. Ett alternativ till samtalsintervju hade kunnat vara fokusgrupper. En fördel 
med fokusgrupper vore att vi hade fått tillgång till fler respondenters tankar och erfarenheter. 
Nackdelar med fokusgrupper hade dock varit att respondenterna kan bli mer återhållsamma i 
en större grupp, och det kan vara svårt för oss att avgöra vad var och en egentligen vet och 
tänker om varumärket. Samtalsintervjun känns därför som rätt alternativ för oss, då vi i viss 
grad påverkar det som berörs under samtalet genom vår intervjumall. 
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4.2 Urval 
Vid ett urval så är det viktigt att betänka flera olika aspekter såsom; Hur många ska 
intervjuas? Spelar geografisk belägenhet någon roll? Vilka olika slags respondenter behövs 
för att uppnå mättnad? (Bryman, 2004, s. 9-101) 

Vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett urval som grundar sig på andra 
premisser än att vara statistiskt signifikant eller utan påverkan av den mänskliga faktorn. Ett 
icke-sannolikhetsurval behöver inte vara mindre tillförlitligt eller ge ett mer snedvridet 
resultat än ett sannolikhetsurval, men det går sällan att med säkerhet bevisa att forskningen är 
allmängiltig på grund av sättet forskningen är uppbyggd på. En typ av icke-sannolikhetsurval 
är det sociometriska urvalet, vilket byggs från en mindre utvald kärna, vidare utifrån vem som 
har relationer med vem. (Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97)  

Vårt urval gick till på så vis att vi tog kontakt med kommunikationsansvarige på ett antal 
företag via mail, med en förfrågan om huruvida de skulle vara intresserade av att vara med i 
vår studie. De fem företagen vi kontaktade valde vi ut efter ett antal kriterier som vi ville att 
de skulle uppfylla, nämligen att företaget skulle ha varit aktivt i minst femtio år, finnas 
representerat över hela landet, ha åtminstone tusen anställda och vara ett tjänsteföretag. Ett 
företag var snabbt med ett positivt svar, vi tog kontakt via telefon och kom överens om att det 
kändes givande både för dem och oss att göra studien på dem. Vår kontakt på företaget, 
kommunikationsansvarige, kopplade oss vidare till ansvarige för intern kommunikation, som 
vi bokade in en intervju med. Den ansvarige för intern kommunikation hänvisade oss i sin tur 
vidare till chefen för en av företagets regioner; den norra, då det passade oss bra geografiskt. 
Vi bokade in en intervju med regionsansvarige och hon kopplade oss också vidare till ett 
lokalt kontor där vi bokade in tre intervjuer med personal med mycket kundkontakt. Slutligen 
så bokades en sjätte intervju in, direkt på plats, då vi genomför vår intervju med ansvarige för 
den interna kommunikationen. Hon hade kontaktat sin kollega, ansvarige för varumärket på 
företaget, och bokat in oss till henne också, på eget initiativ.  

Urvalet kan antingen bestå av informanter eller respondenter, vi har som ovan nämnt valt 
respondenter. En informant används som ett vittne, för att förklara ett särskilt fenomen. 
Respondenten å andra sidan är i sig själv ett studieobjekt, forskaren är därmed intresserad av 
att höra intervjupersonens åsikter i en speciell fråga. Vid respondentundersökningar ställs ofta 
samma uppsättning av frågor till samtliga respondenter. En respondentundersökning kan 
antingen anta formen av samtalsintervju eller frågeundersökningen; samtalsintervjun är det 
friare och mindre strukturerade alternativet. (Esaiasson et al., 2003, s. 253-257) Två av våra 
intervjuobjekt skulle kunna uppfattas som informanter då de arbetar specifikt med intern 
kommunikation och varumärkesarbete. Dessa individer har vi också delvis använt som 
informanter, då de vittnat om hur företaget arbetar med interna processer. De har dock 
framförallt agerat respondenter, eftersom vi har varit ute efter deras tankar och åsikter, inte 
bara neutral information.  

Vid respondentintervjun är syftet att komma åt människors uppfattningar och föreställningar, 
och dessa kan inte benämnas som sanna eller falska. Det innebär att valet av respondenter inte 
bör göras utefter klassiska urvalskriterier, exempelvis sannolikhetsurval. Sådana metoder 
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lämpar sig bäst då utmaningen ligger i att kunna generalisera resultatet. Vid samtalsintervjuer 
ligger utmaningen snarare i att komma så nära de utvalda respondenterna att man får ta del av 
deras verkliga tankevärld. Valet bör alltså ske utifrån andra kriterier. (Esaiasson et al., 2003, s. 
286-87) 

Oberoende av vilka valkriterier som forskaren utser så bör följande tre råd följas; 
respondenterna ska vara främlingar för att på så vis få den mest korrekta bilden, utan 
förutfattade roller då annars intervjuaren kan skippa frågor för att hon tycker sig redan veta 
svaret, eller respondenten kan välja att svara oriktigt på grund av känsliga ämnen. Det andra 
rådet är att inte utföra alltför många intervjuer, en riktlinje är 15 personer plus minus 10, då 
kvalitet är av större vikt än kvantitet vid samtalsintervjuer. Slutligen så bör respondenterna 
inte vara subjektiva experter; det vill säga vara experter på det område forskaren undersöker. 
(Esaiasson et al., 2003, s. 286-87)  

Samtliga respondenter uppfyller ovanstående tre råd; de är för oss författare främlingar, de är 
sex till antalet och de är inte intervjuade för att de är just konsulter utan för deras strategiska 
roller och bakgrunder inom företaget. Två av våra respondenter, den varumärkesansvarige och 
den interna kommunikationsansvarige, har visserligen mycket kunskap och praktisk 
erfarenhet inom sina respektive områden, men de har ingen specifik teoretisk kunskap om just 
det interna varumärkesarbetet ur det perspektiv som vi studerar det. Därmed blir deras tankar 
och erfarenheter ändå intressanta. 

4.3 Förförståelse 
I kapitel två beskrev vi vår förförståelse inför den teoretiska delen av uppsatsen. Vi ska här gå 
djupare in på vår förförståelse som berör den empiriska delen. Vi kände naturligtvis till 
företaget sedan förut då det är ett stort, nationellt företag, men ingen utav oss har haft någon 
personlig kontakt med företaget som kunder eller anställda. Självklart kan vi ändå inte 
utesluta att vi har en viss uppsättning förutfattade meningar om företaget med oss, dels från 
deras externa marknadsföringsinsatser men också från arbetsmarknadsdagar på skolan liksom 
vänner och bekanta som i sin tur haft kontakt med företaget och därmed pratat om dem.  

Enligt Bryman (2004) så är det inte ovanligt att intervjuaren får känslor för respondenten. 
(Bryman, 2004, s. 37) Efter att ha bokat in intervjun så är det möjligt att ha skapat sig en viss 
uppfattning om respondenten i fråga, efter att ha pratat i telefon med denne – att hon antingen 
verkade väldigt trevlig och engagerad, eller tvärtom, att respondenten tycks kort i tonen och 
tvär. Dessa uppfattningar ligger kvar och speglas som olika förväntningar på personen i fråga 
när det är dags att träffas. Ämnet vilket vi studerar anser vi dock inte vara av den art att det är 
avhängigt på tycke vad som kommer fram under intervjun. Det vill säga, oavsett våra 
omedvetna känslor för respondenten så anser vi att sakfrågan kunnat lyftas fram på ett bra sätt 
under intervjun, då sakfrågan inte berört personens ifråga privata sfär. Vi tycker att 
stämningen under samtliga intervjuer har varit öppen och lättsam, vilket vi hoppas inneburit 
att respondenterna känt sig otvungna i sammanhanget och kunnat svara så rättroget som 
möjligt. 
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Vår förförståelse för metod är relativt stor då vi efter fyra år på universitetet både skrivit egna 
uppsatser tidigare, men också kommit i kontakt med forskning via artiklar och annan 
undervisning. Vi anser att detta är något som stärker vår undersökning, då vi vid det här laget 
vet vad vi pratar om då det handlar om just metod. Vi är insatta i metodteorier och har kött på 
benen nog att själva, i samråd med handledare, kunna välja bland dessa för att välja ut för vår 
forskning mest lämpade metoder.  

Vi är, liksom förklarat i ovanstående stycke, inga noviser vad gäller analys eller 
analysmetoder heller. Detta kan vara både positivt och negativt; positivt i den bemärkelsen att 
vi är vana vid att tänka analytiskt och att kritiskt granska. Negativt på så sätt att vi är 
inskolade i att vara analytiska på ett visst sätt, vilket kan vara en begränsning då vi därmed 
kanske missar infallsvinklar som inte ingår i vår redan skapade referensram för analytiskt 
tänkande. Den förförståelse som vi har fått genom den teoretiska referensramen och genom 
förutfattade meningar om det studerade företaget, kan påverka hur vi tolkar och analyserar 
resultaten, samt vilka slutsatser vi drar. Vår hermeneutiska kunskapssyn gör dock att vi ser det 
som en nödvändighet att forskarens person har en inverkan på resultaten, och att denna 
subjektivitet är oundviklig vid skapande av ny kunskap. Vi försöker, i den utsträckning det 
går att påverka, att tänka utanför de analysramar som vi bildat oss genom tidigare forskning, 
och att hålla oss neutrala trots att vår förförståelse påverkar våra tolkningar. 

4.4 Konstruktion och upplägg 
Efter att vi beslutat urvalet så var det dags att börja konstruera en intervjuguide. Denna 
byggde vi upp utifrån de teorier, i kapitel tre, som vi anser mest matnyttiga och därmed 
lämpligast att agera ramverk. Vi har byggt upp intervjuguiden med syfte att den ska fungera 
just som en vägledare snarare än ett manuskript. Intervjuguiden stämdes av, efter 
färdigställandet, med handledare för att dels se hur frågorna kunde tänkas uppfattas och dels 
för att få ytterligare åsikter i just val av teman för frågorna.  

En semi-strukturerad intervju byggs upp utifrån en förbestämd intervjumall, men där utrymme 
lämnas för sidospår och uppföljningsfrågor. (Bryman, 2004, s. 301-302) I kvalitativ forskning 
så spelar sociala konstruktioner och subjektiva uppfattningar en central roll, därmed är det av 
vikt att kunna tolka och kategorisera uppfattningar från respondenterna. Själva intervjun i sig 
är också ett slags socialt experiment som kan barka åt olika håll, just på grund av den 
mänskliga faktorn. Interaktionen mellan två olika människor kan aldrig vara densamma som 
mellan två andra; det går aldrig att till hundra procent förbereda sig för alla tänkbara 
situationer som intervjuare. Samtalsintervjuer är dock ett effektivt verktyg för att få ökad 
förståelse för olika uppfattningar eller erfarenheter hos respondenter. (Esaiasson et al., 2003, 
s. 255-56, 279)  

En till viss grad standardiserad och strukturiserad intervju byggs upp efter en intervjumall. 
Denna mall grundar sig inte sällan på vissa teoretiska teman vilka intervjuarna vill täcka in 
under intervjun. (Esaiasson et al., 2003, s. 290-91) Bryman (2004) listar viktiga punkter att 
iaktta vid formulerandet av en intervjumall; strukturera de teman som ska beröras, formulera 
frågorna på så vis att det lätt går att få ut ett svar från dem, anpassa språket för tillfälle och 
respondent, ställ inte ledande frågor och kom ihåg att ta reda på basinformation. (Bryman, 
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2004, s. 305-6) Intervjun inleds lämpligen med frågor av mer allmän karaktär då det på så vis 
ges möjlighet till att känna av varandra som personer, och för att slappna av med varandra. 
Respondenten ska förhoppningsvis kunna svara uttömmande på de mer essentiella frågorna 
utan inverkan från intervjuaren. Skulle detta inte ske, så är det bra om intervjuaren är 
förberedd att följa upp med utvecklandefrågor, antingen mer direkt formulerade frågor 
alternativt mer tolkande kontrollfrågor, beroende på hur intervjuaren läser av situationen och 
respondenten. (Esaiasson et al., 2003, s. 290-91) 

Våra intervjuguider finns bifogade i appendix 1 och 2, det är två olika guider beroende på om 
den vi intervjuade satt på en ledande ansvarsposition eller ej. Innan intervjuerna så beskrev vi 
övergripande att ämnet som skulle behandlas rörde intern kommunikation. Till 
respondenterna med högre ansvarsnivåer så beskrev vi även att vi skulle beröra varumärket, 
då de i och med sina strategiska positioner förväntas vara inbegripna i hur företaget arbetar 
med detta. Anledningen till att vi valde att enbart nämna intern kommunikation för övriga 
respondenter är att vi ville se vad de faktiskt kunde om varumärket och därför ville vi inte ge 
dem möjlighet att ta reda på, eller diskutera i fikarummet något särskilt inför intervjun då 
detta kunnat leda till ett missvisande positivt resultat. 

4.5 Förfarande  
Vi författare var båda närvarande vid alla sex intervjuer. Samtliga intervjuer skedde på 
företaget i fråga, i enskilt rum med vardera respondent. Det gjorde förhoppningsvis att 
respondenterna kände sig avslappnade och bekväma. Intervjuerna varade ungefär en timme 
styck.  

Vid vår första intervju, med marknadsområdeschefen i norra regionen, valde vi att föra 
anteckningar under intervjun istället för att använda bandspelare. Genom att banda intervjun 
garanterar man visserligen att allt som sägs dokumenteras, men att förlita sig på tekniken 
innebär också risker. Respondenten kan bli nervös, distraherad eller onödigt formell av att ha 
en stor bandspelare framför sig, som påminner om att allt som sägs kan komma att citeras.  

Vi valde därför den mer personliga, informella och avslappnade metoden, att föra 
anteckningar på intervjun. I och med att en av oss är extremt snabb på att anteckna, bedömde 
vi att vi ändå skulle få med alla väsentliga delar. Vi la upp det så att en av oss var ansvarig för 
att anteckna och den andra var ansvarig för att föra samtalet. På så vis kunde den som ställde 
frågorna fokusera helt på att ta in alla detaljer i samtalet och hålla det i minnet, för att efter 
intervjun anteckna intrycken, medan den som antecknade kunde koncentrera sig på att få med 
så mycket som möjligt. Även den som antecknade sköt in någon enstaka fråga, där det 
behövdes. Vi är medvetna om att det finns saker som vi kan ha missat på grund av att vi inte 
använde bandspelare och därigenom ej har möjlighet att återuppleva intervjun. För att ändå 
försäkra oss om att den information som vi antecknat är korrekt uppfattad och tolkad så bad vi 
respondenten att i efterhand ”godkänna” vår sammanställning av anteckningarna vilka vi 
mailade till henne. Vi var dock kritiska mot oss själva, efter den första intervjun, och insåg att 
en bandspelare trots allt bidrar med väldigt mycket genom att eliminera risken att missa 
viktiga detaljer. Vi ändrade därför taktik inför de kommande intervjuerna, och valde att spela 
in dem.  
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Att använda bandspelare på de följande tre intervjuerna kändes extra viktigt eftersom de 
genomfördes i följd, tätt inpå varandra. Det fanns alltså ingen tid till att reflektera och arbeta 
med anteckningarna direkt efter varje intervju. Vi valde alltså att spela in, även om detta kan 
ge intervjun en mer formell prägel. Bandspelaren var liten och diskret, men kan ändå ha 
utgjort ett psykiskt störningsmoment hos respondenterna. Vi var noga med att poängtera att 
intervjuerna skulle behandlas anonymt för att därmed få respondenterna att känna sig mer 
frispråkiga.  

De sista två intervjuerna var i Stockholm med ansvarige för intern kommunikation och 
ansvarige för varumärket. Dessa intervjuer var också på varandra direkt följande, och 
eftersom att vi tyckte att respondenterna vid tidigare intervjuer hade hanterat bandspelaren bra 
under intervjuerna, så valde vi även här att banda intervjuerna.  

Vi har innan varje intervju meddelat respondenten att dennes svar kommer att behandlas 
anonymt i uppsatsen, för att skydda respondenten och hennes åsikter, men också för att 
individen som sådan inte är relevant för uppsatsen. Anonymitet är dock något som är svårt att 
arbeta med, för var går gränsen för när något är anonymt och ej? Vi arbetar med ett fiktivt 
företagsnamn och fiktiva namn på respondenterna. I övrigt har vi utelämnat information som 
är företagsspecifik och ej rör arbetet med varumärket. Vi är medvetna om att det givetvis vore 
möjligt att ta anonymiteten längre, men då initiativet till anonymitet togs av oss, och inte av 
någon utav respondenterna eller vår företagskontakt, så anser vi inte att det är värt att tumma 
på vår information ytterligare för att i någon mån förstärka företagets anonymitet. 

De bandade intervjuerna har vi så fort tillfället givits efteråt satt oss och transkriberat. Innan 
vi bandade någon respondent så fick vi givetvis dennes godkännande för att spela in samtalet. 
Vi har sammanfattat samtliga intervjuer i varsin sammanställning som vi har skickat ut till 
vardera respondenten i efterhand så att denne har haft möjlighet att kommentera om det är 
något som vi har missuppfattat eller om det skulle vara något som vederbörande glömde 
under intervjun och skulle vilja tillägga. Alla respondenterna gav sitt samtycke till hur vi 
tolkat dennes svar, med enbart vissa ordvalsändringar, förtydliganden eller tillägg av 
kuriosakaraktär.  

4.6 Intervjuareffekter 
I och med att en samtalsintervju är en interaktion mellan två, eller fler, personer, respondenten 
och intervjuaren, så kan oönskade effekter uppstå under intervjuns gång som en konsekvens 
av ett icke väl fungerande samspel mellan individerna. Själva situationen att bli intervjuad kan 
i sig vara en påverkansfaktor till att respondenten känner sig obekväm och därför hämmas i 
sina svar på ett annat sätt än vid en enkät. Intervjuaren kan omedvetet påverka respondenten 
med sin mimik eller kroppsspråk. En forskare som är medveten om detta kan dock öva och 
därmed i stor utsträckning undvika intervjuareffekter. (Esaiasson et al., 2003, s. 262) Varje 
respondent har olika svarstendenser vilka intervjuaren inte kan styra över. Svarstendenser 
innebär mönstret i vilket respondenten svarar på frågor; det vill säga om respondenten svarar 
utan eftertänksamhet eller väldigt analyserande. En respondent försöker inte sällan ge en 
positiv bild av sig själv, så kallad social önskvärdhet. (Bryman, 2004, s. 140-42) För att i 
största möjliga mån undvika intervjuareffekter bör gruppkonstellationen vid en intervju vara 



PRAKTISK METOD 
___________________________________________________________________ 

32 

så blandad som möjligt vad gäller synliga egenskaper liksom att respondenten får möjlighet 
att besvara särskilt känsliga frågor skriftligen i efterhand. (Esaiasson et al., 2003, s. 262)  

För att i största möjliga mån försöka eliminera intervjuareffekter så var vi två intervjuare 
närvarande vid intervjuerna och vi tog, i och med vår vetskap om intervjuareffekter, i 
beaktning att vi påverkar respondenten med vårt sätt att vara och våra uttryck. Vi försökte 
därför att neutralisera oss själva så mycket som möjligt, och försökte låta respondenten 
spekulera fritt utan allt för mycket ledning. Vi var förberedda med en i förväg formulerad 
intervjuguide och vi var också mentalt förberedda med följfrågor för att säkra att vi skulle få 
svar på det vi ville. I och med ämnesval och val av forskningsstrategi så finns risken att 
respondenten som individ vinklar sina svar och försvinner in i argumentationer som inte berör 
ämnet i fråga på ett annat sätt än vid en mer strukturerad undersökningsform.  

4.7 Analys 
Efter intervjuerna så har vi så snart vi fått tillfälle satt oss och bearbetat materialet; antingen 
transkriberat eller diskuterat och renskrivit anteckningar. Därefter så har vi försökt att på ett så 
neutralt sätt som möjligt presentera det som framkommit under intervjuerna i ett 
empirikapitel. En analys av vår insamlade data presenterar vi därefter i ett särskilt kapitel, 
kapitel sex.  

Johansson Lindfors (1993) beskriver hur en datasammanfattning kan ske via substantiv 
kodningsprocedur. Det vill säga att proceduren styrs av olika benämningar eller 
radjämförelser som leder till att datan sammanfattas i olika informationsenheter. (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 146-148) Vi har försökt kategorisera olika uttalanden från våra 
respondenter under olika rubriker vilka har varit styrande i vår datasammanfattning. 
Informationsenheterna kan därmed slås samman till olika grundkategorier karaktäristiska för 
fallföretaget, och därefter kan jämförelse göras mot teorier (Johansson Lindfors, 1993, s. 149). 
Vi sorterade således först upp empiristycken beroende på vad som berördes; vi kategoriserade 
uttalanden och efter ett tag så hade informationsenheter utkristalliserats. Det är för oss, som 
hermeneutiker, viktigt att komma åt tolkningar och respondenternas berättelser ur deras 
världsbild. Vi måste tolka in det som de säger, finna betydelserna och ställa dessa vid 
varandra för att kategorisera. I och med denna kodning så hittade vi mönster vilka vi drog 
ihop i analysen med förklaringar och olika exempel. Vi har jämfört skillnader och likheter 
mellan olika respondenter och grupper av respondenter, vilka bidrar med tolkningsbegrepp. 
När vi skrev ihop detta i analyskapitlet så gjorde vi också löpande jämförelser mot teorin för 
att visa på när våra empiriska upptäckter inte har stämt överens med teorin.  

Vid en analys så kan det vara en god idé att forskaren först försöker greppa helheten, för att 
därefter gå in i detalj i de olika teman som forskningen är uppdelad i. (Patel och Davidson, 
2003, s. 30) En typ av analys är den analytiska induktionen vilket innebär teoriupptäckter 
genom ständig prövning. Här spelar förförståelse och intervjuareffekter mindre roll; för det 
resultat som framkommer genom att fallstudien därefter ska kunna prövas i en ny fallstudie; 
vilkens resultat därefter ska kunna prövas och så vidare. (Johansson Lindfors, 1993, s. 153-
154) Vi applicerar analytisk induktion på vår studie; det vill säga att vår analys som därefter 
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resulterar i ett par slutsatser må gälla i vårt fall; men för mer allmängiltig teorigenerering så 
krävs det att studiens resultat i sig därefter prövas.  

4.8 Kritik 
Kritik kan riktas mot generaliserbarheten av resultatet i en kvalitativ studie. Kvalitativa 
studier ger ofta inte generaliserbara resultat, och har normalt inte det som syfte heller. Vårt 
syfte är inte att kunna generalisera resultatet från vår empiriska undersökning, även om 
resultatet skulle kunna vara applicerbart på fler företag. Applicerbarheten måste bedömas för 
varje enskilt fall. Då vårt resultat inte enbart är grundat på empiri, utan även har en teoretisk 
stomme som grund, får studien också en delvis allmängiltig karaktär.  

Vi är medvetna om den mänskliga faktorns påverkan vid intervjuer och har, som ovan nämnt, 
försökt att i största möjliga mån eliminera intervjuareffekter. Dock så är vi, trots försök till att 
vara objektiva, subjektiva individer också när vi tolkar svaren vi fått. Vi har i och med 
följdfrågor försökt att få bättre förståelse för svaren och få fram vad respondenten egentligen 
åsyftar med sin argumentation, detta är dock inte solklart att vi lyckats med i samtliga fall.  

Vid transkriberingen så har vi uteslutande valt bort att notera pauser eller ”läten” a’la ”hm”, vi 
har även valt att inte beskriva kroppsspråket i och med att vi inte ansåg det ha någon särskild 
betydelse, då ingen av våra respondenter har agerat särskiljande på något vis. Detta kan vara 
brister, men vi har valt att inte lägga alltför mycket krut på dessa mer visuella delar då de inte 
skulle ha bidragit särskilt i den analys som vi är på väg mot. 

För att en studie ska hålla en hög kvalitet krävs att forskaren få access till respondenterna, det 
vill säga att individerna känner sådant förtroende att de vill dela med sig av sina verkliga 
tankar och berättelser. (Johansson Lindfors, 1993, s. 122) Vi upplevde att samtliga 
respondenter kände förtroende för oss och var ivriga att få delge oss sina erfarenheter och 
meningar. Vi kan dock konstatera att det var betydligt lättare att komma åt kärnfrågorna och 
få ett mer uttömmande samtal kring vårt ämne med respondenterna på ledningsnivå än med 
dem i frontpersonalen. Det var inte så att de i frontpersonalen kändes ovilliga att besvara 
frågorna, de tycktes bara ha mindre kött på benen och mindre åsikter i frågorna. Å andra sidan 
kan vi också konstatera att vissa från ledningen snarast var väl frispråkiga inom sina 
specialistämnen då dessa låg dem varmt om hjärtat. När utsvävningarna blev för vida så 
sprängde vi in specifika följdfrågor för att återgå till fokus och sakfrågan.  

 

 



EMPIRI 
___________________________________________________________________ 

34 

5. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras resultaten från vår empiriska studie. Resultaten presenteras i två 
delar, varav den ena återger ledningens perspektiv på det interna varumärkesarbetet, och den 
andra återger frontpersonalens syn på detsamma. Eftersom företaget är anonymt kommer vi 
att ersätta företagets namn med Tjänstebolaget. Respondenternas anonymitet har vi 
säkerställt genom att ge dem fingerade namn. Se en presentation av respondenterna i 
nedanstående sammanställning.  

Respondentens 
namn (fingerat) 

Placering 

 

År i företaget Kort arbetsbeskrivning 

Inga  Stockholm, 
huvudkontoret 

29 år (9 år på 
kommunikations-
avdelningen) 

Ansvarig för intern 
kommunikation: Huvudsakliga 
kanaler som hon hanterar är 
interntidningen, intranätet och 
chefskanalen (den sistnämnda i 
samarbete med HR) 

Vera Stockholm, 
huvudkontoret 

20 år (7 år på 
nuvarande 
position) 

Varumärkesansvarig: Ansvarar för 
varumärket, den grafiska profilen, 
policyansvar och undersökningar 
kopplade till varumärket.  

Marta Luleå 10 år Marknadsområdeschef: ansvarig 
för försäljning, marknadsföring, 
personal, budget med mera i norra 
Sverige.  

Erika Umeå 9 år Frontpersonal: Arbetet består till 
cirka 50 procent av kundkontakt 
mot privatkunder. Utöver det har 
hon kontakt med utomstående 
företag, kommuner och andra 
intressenter.  

Joon Umeå 7 år (3 år på 
nuvarande 
position) 

Frontpersonal: Har ett arbete med 
väldigt mycket kundkontakt via 
telefon och mail. Vid enstaka 
tillfällen förekommer även fysiska 
kundmöten 

Sara Umeå 18 år (har haft 
olika roller i 
företaget) 

Frontpersonal: Har hand om de 
kunder som är mer komplicerade 
och struliga. Arbetet innefattar 
väldigt mycket kundkontakt, främst 
via mail och telefon.  
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5.1 Ledningens perspektiv 
Med ledningen menar vi personer som har ett övergripande ansvar inom något område, på 
någon nivå i företaget. De tre respondenter som tillhör denna kategori är företagets 
varumärkesansvarige, den som är ansvarig för intern kommunikation samt 
marknadsområdeschefen i norra Sverige. De två förstnämnda arbetar på informationsenheten, 
centralt i Stockholm, och leder hela företagets verksamhet inom sina respektive 
ansvarsområden. Marknadsområdeschefen arbetar på det regionala huvudkontoret, i Luleå, 
och ansvarar för verksamhet och personal i regionen. Vi kommer att inleda avsnittet med att 
presentera det studerade företaget. 

5.1.1 Företaget 
Tjänstebolaget, med en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, har idag 
3500 anställda, och är verksamma över hela Sverige. Företaget är aktivt både på 
privatmarknaden och på företagsmarknaden och deras produkt är av tjänstekaraktär. (Intervju, 
Inga) Den norra regionen, som vi har studerat närmare, har 230 anställda utspridda på 
områdets 15 kontor, från Gävle och norrut. De flesta av dessa kontor består av ett mycket litet 
antal anställda, vilket innebär att den stora merparten av personalen är fördelad på de tre 
större kontoren i Umeå, Luleå och Skellefteå. Marta har också några av sina anställda 
stationerade på kontor söderut, exempelvis i Stockholm. (Intervju, Marta) 

5.1.2 Varumärket 
Marta anser att varumärket spelar en väldigt viktig roll på ett privat plan såväl som på ett 
professionellt plan. Hon ser det som en viktig del av sitt jobb som marknadschef på 
Tjänstebolagets att bidra till att företagets varumärke är något som visar på positiva sidor hos 
organisationen, och attrahera människor. Marta menar att varumärken förmedlar en känsla, 
bild och upplevelse. (Intervju Marta) 

”Varumärket betyder väldigt mycket. Om jag ska prata på ett privat plan så är 
varumärket någonting som antingen kan attrahera eller stöta bort mig som kund. Det är 
ju väldigt viktigt för de val man gör.” (Intervju, Marta)  

 
”Varumärket ska inte bara vara ett ord eller en logga, utan det måste finnas något mer 
betydelsefullt bakom.” (Intervju, Marta) 

Vera menar att varumärket skapas av allt företaget gör, och hur de gör det, i möte med 
kunder, journalister och omvärld. Egentligen anser hon dock att företaget inte kan styra 
särskilt mycket över varumärket, utan att det är kunderna som styr. Varumärket är vad 
kunderna tänker om företaget och dess produkter. (Intervju, Vera) Hittills har kundernas bild 
av Tjänstebolagets varumärke inte stämt så väl överens med den position företaget önskar. 
Enligt en undersökning från 1999 kopplar nämligen kunderna Tjänstebolaget till 
socialdemokrati och kooperativ.  (Intervju, Marta). 

”De associerar företaget med grått och trist och jämför det med en gubbe i keps eller en 
gammal Volvo.” (Intervju, Marta) 
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Marta ser det därför som en viktig uppgift att förflytta bilden av Tjänstebolaget, och göra den 
mer modern. (Intervju, Marta) Vera påpekar att Tjänstebolaget är ett alltför introvert företag, 
jämfört med konkurrenterna. Företaget börjar inifrån när de ska utforma nya produkter eller 
strategier, istället för att se till marknaden och fråga kunderna vad de vill ha. Ett annat sätt att 
beskriva det, menar Vera, är att företaget är mer produktorienterade än kundorienterade, vilket 
hon anser att det måste bli en ändring på. (Intervju, Vera)  

Vera menar, som nämnts tidigare, att det är vad som rör sig i kundernas huvuden som 
definierar ett varumärke. Tjänstebolaget försöker dock underlätta för kunderna att få den 
önskvärda bilden av företaget. Den bild Tjänstebolaget vill  att varumärket ska vara förknippat 
med kan beskrivas med några grundläggande koncept: fyra grundvärderingar, en vision, tre 
mervärden och tre associationsord. (Intervju, Vera) Dessa koncept beskrivs mer ingående 
nedan.  

De fyra grundvärderingarna utarbetades 1999 i en process som involverade hela företaget.  
Företaget genomförde workshops, varifrån värdeord utkristalliserades. Praktiskt taget alla 
individer i hela företaget tog del i dessa aktiviteter. De fyra orden som kom fram i denna 
process var: trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism; tanken är att orden 
ska ligga till grund för verksamheten och genomsyra företaget i allt de gör. 
Grundvärderingarna har alltså utvecklats i samarbete med medarbetarna, till skillnad från 
visionen, mervärdena och associationsorden som arbetats fram på ledningsnivå. Efter att 
grundvärderingarna var utvalda kvarstod problemet att se till att de anställda verkligen tog till 
sig dem, vilket gjordes genom enträgna upprepningar i alla möjliga kanaler. (Intervju, Inga) 

”Vi såg till att älta orden, och integrera dem i nyheter och pressmeddelanden med mera 
så fort det fanns tillfälle. Personalen matades med budskapet på alla tänkbara sätt.” 
(Intervju, Inga)  

Grundvärderingarna är en del i den reviderade varumärkesplattform som Tjänstebolaget 
utvecklade vid millennieskiftet. I denna veva gjorde Tjänstebolagets ledning också om och 
förtydligade visionen och affärsidén, samtidigt som de förändrade synen på varumärket. Den 
vision som formulerades, och som fortfarande gäller är: ”Att bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle där individen känner trygghet.” (Intervju, Inga) 

Tjänstebolaget har alltså även tre mervärden, nämligen att de arbetar aktivt med 
trafiksäkerhet, miljö och ansvarsfulla placeringar. Konceptet skiljer Tjänstebolaget från 
konkurrenterna och gör att kunden får ut något extra, ett mervärde, av att vara kund hos 
företaget. Mervärdena förmedlas framförallt genom att de är kopplade till produkterna, samt 
genom reklam och annan extern kommunikation. Personalen har ingen uttalad roll i att 
förmedla konceptet. (Intervju, Vera) 

Associationsorden är det senaste inslaget i Tjänstebolagets varumärke. Bolaget bestämde sig 
för att de ville utse några ord som kunderna ska associera med företaget, för att bli ännu 
tydligare i sin image. Orden arbetades fram under hösten 2007 och ska användas i 
varumärkesarbetet framöver. De utvalda associationsorden är enkelhet, engagemang och 
framtidsinriktning (EEF). (Intervju, Inga)  
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”Med enkelhet menas att all kommunikation ska vara tydlig och att ett enkelt språk ska 

användas, både i muntlig och i skriftlig kontakt med kunden[...]Engagemanget ska 
gestaltas på så sätt att Tjänstebolagets medarbetare visar empati i varje unik 
kundsituation, oavsett ärendets art och omfattning[…] Framtidsinriktningen är mer av en 
imagefråga och handlar bland annat om att ha uppdaterade och kunniga anställda.” 
(Intervju, Inga) 

Ovanstående tre associationsord har formats av den centrala kommunikationsenheten och har 
diskuterats och utvecklats på ledningsnivåer. (Intervju, Marta) Man har börjat lite smått att 
plantera tankarna hos personalen genom att det skrivits om orden i interntidningen och 
berättats om dem på intranätet, men konceptet är ännu så pass nytt att företaget inte har börjat 
kommunicera ut dem i organisationen på allvar. Orden börjar implementeras mer intensivt till 
hösten. (Intervju, Inga) 

I Martas marknadsområde, det vill säga i norra regionen, har de dock redan börjat lyfta fram 
orden och befästa dem bland personalen genom att diskutera i grupper och genom att bygga 
upp det lokala konceptet: FEEL (EEF + Lojala Rebeller). Marta har alltså tillfört ett 
ytterligare element utöver de tre associationsorden. Med lojala rebeller menas någon som har 
gjort något extra för företaget. I detta arbete har man bland annat inrättat en tävling där 
personalen får lyfta fram andra medarbetare som agerat föredömligt som en FEEL-
ambassadör för företaget. På så sätt försöker Marta implementera konceptet hos personalen, 
redan innan insatser börjat göras på central nivå. (Intervju, Marta)  

”Det är viktigt att individer i personalen, som gör något extra för företagets varumärke, 
uppmärksammas. Det här är ett sätt att göra det. Även den som lyft fram sin medarbetare 
får en belöning.” (Intervju, Marta) 

5.1.3 Varumärkets värde och effekter 
Ett starkt varumärke, som kunderna uppskattar, är viktigt eftersom det gör det enklare för 
medarbetarna som ska leverera produkten. Utan varumärkeskunskap hos kunden, måste 
medarbetaren argumentera så mycket mer i varje säljögonblick, vilket gör verksamheten 
trögare. Varumärket får också effekter som att det blir lättare att nå affärsmål, att vara lönsam 
samt att ha nöjda och lojala kunder. (Intervju, Vera) 

Enligt Marta är varumärket värt ”ALLT”. Varumärket måste vara känt och stå för bra saker, 
annars lämnar kunderna företaget. Det finansiella värdet av varumärket är dock ingenting som 
observeras lokalt, eftersom det inte råder något regionalt resultatansvar. (Intervju, Marta) 

5.1.4 Varumärkesarbetet 
Olika budskap, kopplade till varumärket, kommuniceras på olika sätt och genom olika 
kanaler. När det gäller associationsorden (EEF) menar Vera att de förmedlas bäst genom 
företagskulturen och hur personalen möter kunderna. Det är de anställdas inställning och 
beteende som skapar associationer hos kunden. Och hur skapas då en organisationskultur som 
stödjer varumärket? Jo, enligt Vera skapas företagskulturen av medarbetarna och chefen på 
arbetsplatsen. När en nyanställd kommer till företaget är det exempelvis kollegorna som 
inviger den nye i vad som gäller på arbetsplatsen i termer av beteenden och värderingar, 
genom att föregå som förebilder. ”Kulturen sitter i väggarna och det är lätt att ta till sig en 
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etablerad kultur. Den som kommer ny till arbetsplatsen vill bli accepterad och anpassar sig 
därför till rådande organisationskultur.” För att personalen i företaget ska ge en enhetlig bild 
av företaget, i mötet med kund, är det viktigt att företaget är tydligt och jobbar aktivt med att 
styra företagskulturen åt ett visst håll. Nyrekryteringar, utbildning och ledarutveckling är 
verktyg som ledningen kan använda för att forma företagskulturen. (Intervju, Vera) 

På det regionala planet arbetar Marta mycket med att sprida kunskap bland personalen om hur 
kunderna ser på varumärket, genom att kommunicera resultatet från diverse 
kundundersökningar. Hon väver också in Tjänstebolagets värderingar, vad företaget vill stå 
för, i den löpande verksamheten. I alla möten och alla aktiviteter försöker hon få med det på 
ett eller annat sätt. Det ger personalen ett övergripande perspektiv, en vision, av vad 
Tjänstebolaget vill åstadkomma och hur de vill uppfattas. Det handlar alltså mer om att 
kontinuerligt integrera värderingar i alla möten och samtal, istället för att bestämma att ”Nu 
ska vi prata varumärke”. (Intervju, Marta) 

Över tiden har arbetet med varumärket blivit alltmer strukturerat, man gör fler undersökningar 
och uppföljningar och involverar medarbetarna mer i arbetet. Varumärket är idag mer 
integrerat i verksamheten, berättar Marta. (Intervju, Marta) Vera är inne på samma linje och 
bekräftar även hon att varumärkesarbetet har blivit mer strukturerat och medvetet. Hon 
förklarar att den viktigaste förändringen är att man tidigare inte har haft någon 
varumärkesplattform att arbeta utifrån i företaget. Den kom till strax innan millennieskiftet. 
Ännu nyare är associationsorden som utvecklats bara för ett år sedan. Företaget har lagt ett 
allt tydligare fokus på varumärket över åren. Fler och fler förstår varumärkets betydelse och 
vikten av hur kunden ser på Tjänstebolaget som företag, att det inte bara är själva produkten 
som har betydelse. (Intervju, Vera) Även Inga uttrycker att Tjänstebolaget har blivit mer och 
mer medvetna om vikten av ett enhetligt varumärke och nämner associationsorden som en del 
i denna process. (Intervju, Inga) 

Alla tre ledningsrespondenterna med ledande positioner i företaget lyfter fram personalen, och 
därmed den interna kommunikationen, som viktiga element i varumärkesarbetet. (Intervju, 
Vera, Marta och Inga) Marta menar till exempel att det är personalen som bygger varumärket, 
och att de därför spelar en väldigt viktig roll i sammanhanget. (Intervju, Marta)  

”Människorna ÄR varumärket, det är i mötet med kund som värderingar kommuniceras. 
Det Tjänstebolaget vill uppfattas som måste speglas i mötet med kunden.” (Intervju, 
Marta)  

Även Inga betonar att personalen ÄR varumärket. Det är de som upplevs utåt. Det är 
superviktigt, menar hon. Därmed blir den interna kommunikationen oerhört viktig för 
företaget. För att personalen ska kunna kommunicera det önskvärda varumärket ut till kunden 
måste de själva ha en klar bild av vad företaget står för och ha kunskap om, och känsla för, 
varumärket. (Intervju, Inga)  

5.1.5 Intern kommunikation 
Två huvudsakliga kanaler för intern kommunikation är Tjänstebolagets interntidning samt 
intranätet. Inga betonar att tidningen inte är en personaltidning, utan en företagsintern tidning, 
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som syftar till att förklara och fördjupa insikten om mål och visioner samt att skapa en vi-
känsla. Inga brukar bland annat lägga in nyheter om företagets mervärden. Gällande intranätet 
är Inga främst ansvarig för förstasidan. På övriga delar av intranätet är det en stor mängd 
andra personer inom företaget som är aktiva och publicerar. All kommunikation som företaget 
gör externt, måste också förmedlas internt, gärna med en intern vinkling om det är möjligt. 
(Intervju, Inga)  

Chefskanalen är en annan viktig kanal som hanteras i samarbete med Human Relations-
avdelningen (HR). HR har ansvaret för cheferna, men även Inga försöker att arbeta aktivt med 
kanalen för att skapa kommunikativa chefer. (Intervju, Inga)  

”Den absolut viktigaste kanalen för intern kommunikation är cheferna. Den absolut 
effektivaste![…] Det är cheferna som har den dagliga kontakten med de anställda och de 
kan bidra med mycket via sina informationsmöten med de anställda”. (Intervju, Inga) 

Övriga kanaler för intern kommunikation är olika typer av möten, OH-bilder, film, 
videosändningar på intranätet, en chefssida på intranätet, samt mail och SMS. Att 
kommunicera med personalen via SMS-utskick är ett verktyg som inte använts så mycket 
hittills i Tjänstebolaget, men som Inga tror kommer att utnyttjas mer, och som kan vara bra 
för att få uppmärksamhet kring ett budskap. I de interna kommunikationskanalerna ingår även 
en chat som genomförs en gång per kvartal och kretsar kring något ämne som är viktigt och 
aktuellt för företaget. Där har personalen en chans att framföra frågor och kommentarer, 
vanligtvis till VD. Det är en bra kanal, menar Inga, på det viset att den är snabb och dessutom 
kan den anställde vara anonym och därmed våga fråga om sådant hon inte skulle våga eller 
vilja fråga vid ett vanligt möte. (Intervju, Inga) 

Kommunikationsavdelningen tar också initiativ till tillfälliga kampanjer och metoder för att 
sprida speciellt riktad kunskap och information på något område. Exempelvis vill Inga och 
hennes kollegor att alla på företaget ska ha en viss kunskap om företagets tre mervärden. Inga 
tror att de flesta redan kan en del om Tjänstebolagets miljöarbete och deras 
trafiksäkerhetsarbete. Däremot tror hon att kännedomen kring ansvarsfulla placeringar är 
mycket bristfällig. De kör därför under året en nationell ”toakampanj” vilket innebär att de 
sätter upp information om mervärdena på insidan av toalettdörrarna på alla företagets kontor. 
Informationen är i form av en mailkonversation som berör mervärdena och Tjänstebolagets 
arbete kring dessa.  

För att kunna ge oss en förståelse för hur den interna kommunikationen fungerar i den norra 
regionen, presenterar Marta för oss hur regionens organisationsstruktur är uppbyggd. 
Uppdelningen är grundad på personalens funktion i företaget, snarare än på geografi. De som 
arbetar med samma typ av uppgifter tillhör samma grupp och har möten ihop. Mycket 
information kanaliseras gruppvis och i nätverksgrupper där både värderingar och praktiska 
frågor diskuteras. Som marknadsområdeschef har Marta sex funktionsgrupper under sig: 

- Partneransvariga: Sköter kontakten och samarbetet med fackliga organisationer, 
idrottsorganisationer och andra intressenter. 

- Kundtjänst: mottagning av inkommande samtal  
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- Ombud: Träffar privatkunder och genomför försäljning. Vissa gör arbetet på heltid, 
andra på deltid. 15 av ombuden arbetar på Tjänstebolagets kontor, medan cirka 30 
stycken arbetar på annan plats. 

- Rådgivare företag 
- Verksamhetsområde 1 
- Verksamhetsområde 2  

(Intervju, Marta) 

För att skapa enhetlighet trots alla gruppindelningar måste värderingarna kopplas till 
organisationskulturen, menar Marta. Detta ska hindra sub-grupper och 
ryktesspridning.(Intervju, Marta) 

Marta menar att kommunikationen är hanterbar, men att det är svårt att få alla medarbetare att 
förmedla samma sak till kund. I och med att de är så pass utspridda träffas sällan hela 
arbetsstyrkan gemensamt, och man arbetar i olika miljöer. Det är tillexempel stor skillnad på 
att sitta på kontoret i Stockholm och att sitta i Luleå.  

”Kommunikation är ju det svåraste vi håller på med. Jag skulle ljuga om jag sa att det 
var lätt.[…]Jag har anställda som är placerade i Stockholm, och som jag aldrig träffar 
på mina informationsmöten” (Intervju, Marta)  

De viktigaste kommunikationskanalerna för att skapa ett internt varumärke är enligt Marta 
intranätet, interntidningen och de informationsmöten som hon själv håller några gånger om 
året. Värderingar tas också upp på gruppmöten och i utvecklingssamtal individuellt med 
chefen, vilket genomförs minst en gång per år. Marta tror inte att medarbetarna uppfattar att 
varumärket faktiskt behandlas så här mycket. Det vävs in så pass mycket i den löpande 
verksamheten och det löpande informationsflödet. Även kick-offer används som spridare av 
varumärkeskunskap till personalen. Senast visade Marta en film för att förmedla känslor 
kopplade till associationsorden FEEL. Det tror hon fick personalen att tänka till och att 
uppleva något utöver det vanliga. (Intervju, Marta) 

Marta håller informationsmöten, på cirka en timme, i Umeå, Luleå och Skellefteå ungefär en 
gång varannan månad. Sådana möten hålls dock inte på de mindre kontoren, där de istället får 
titta på bildspel och delta över telefon. (Intervju, Marta) 

5.1.6 Mätningar 
Det görs regelbundet en medarbetarundersökning bland personalen i Tjänstebolaget, den så 
kallade Speglingen. Syftet är att ge en ögonblicksbild av hur organisationen mår just för 
stunden. Undersökningen görs centralt, vartannat år, och bryts ner på regionsnivå samt för 
vardera gruppchef. (Intervju, Marta) Speglingen sköts av HR och behandlar, förutom 
arbetssituationen, även visions-, värderings- och mervärdesfrågor (Intervju, Inga). I den 
senaste undersökningen, i höstas, ställdes bland annat frågor om hur pass väl personalen 
känner till företagets mervärden och hur de tror att kundernas syn på företaget påverkas av 
mervärdena.(Intervju, Marta)  

Tester görs också på ledarna inom företaget. Testen är dock inte kopplade till varumärket på 
något sätt. Allmänna kundundersökningar görs centralt varje eller vartannat år och många 
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reklamkampanjer följs upp med mätningar av aktivitetens effekter. Tjänstebolaget mäter 
också kundnöjdheten löpande, genom att var femtonde kund som varit i kontakt med förtaget 
får en enkät där de besvarar ett par frågor om hur de upplevde bemötandet. Återkoppling sker 
månadsvis. Dessutom deltar Tjänstebolaget i Svenskt KonsumentIndex och gör egna liknande 
mätningar för att få en bild av marknadsläget. (Intervju, Marta) 

Vera berättar att Tjänstebolaget, från och med april i år, infört en varumärkestracking som 
görs månadsvis. Syftet är att kunna följa svängningar i kännedom av, och uppfattningar om, 
företagets varumärke. På så sätt kan de koppla förändringar i varumärkets styrka och 
betydelse till kampanjer de genomför och till konkurrenternas aktiviteter. (Intervju, Vera)  

5.1.7 Internkommunikativa utmaningar 
Marta berättar att det är ett bekymmer hur kommunikationen till arbetsgruppen ombud ska 
hanteras. Eftersom många av dessa arbetar deltid och inte är verksamma på något av 
företagens egna kontor, eller har tillgång till företagets intranät, är de svåra att nå ut till med 
den löpande informationen. Ändå möter dessa ombud i stor utsträckning företagets kunder 
och har därför en viktig roll i kundbemötandet. (Intervju, Marta) 
 
En annan svårighet för Marta är att en del av personalen är placerade söderut, exempelvis i 
Stockholm, där hon inte håller några egna kontorsmöten. De får därför inte alltid ta del av 
samma informationsflöden som hennes övriga personal. (Intervju, Marta) 

Inga lyfter fram IT-avdelningen, med sina 500 anställda, som ett bekymmer när det gäller 
internkommunikation. (Intervju, Inga) 

”De [IT-avdelningen] lever sitt eget liv i företaget och består ofta till stor del av externa 
konsulter som kommer in och ut i avdelningen beroende på den varierande 
arbetsbelastningen[…] Det gäller att få IT-avdelningen att förstå att de är en 
supportavdelning som ska stödja den övriga verksamheten. Allt kretsar inte kring IT” 
(Intervju, Inga) 

Den inkonsekventa strukturen som råder inom IT-avdelning kan till viss del rasera 
företagskulturen. IT har nu en ny chef som förhoppningsvis ska kunna knyta samman IT-
avdelningen med resten av företaget i större utsträckning. (Intervju, Inga)  

5.2 Frontpersonalens perspektiv 
De tre respondenter vars svar presenteras i detta avsnitt ingår alla i Tjänstebolagets 
frontpersonal. Till frontpersonalen räknar vi personer som har till huvudsaklig arbetsuppgift 
att sköta någon typ av direktkontakt med kunderna, via fysiska möten eller över telefon.  

5.2.1 Tjänstebolagets varumärke 
I Erikas ögon står Tjänstebolaget först och främst för trygghet. Det är det första hon tänker på, 
men hon poängterar att företaget även står för miljö, trafiksäkerhet och annat som inte direkt 
syns utåt. Erika framhåller också att företaget står för en bra personalpolitik med god 
stämning och kultur på arbetsplatsen. (Intervju, Erika) 
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Erika upplever att hennes arbetsgivare är engagerade i mycket, såsom trygghet, engagemang 
och medmänsklighet. Hon tycker att de har en bra syn på allt både vad gäller personal och 
omvärld. Däremot tycker inte Erika att Tjänstebolaget marknadsför sina insatser tillräckligt 
väl, trots att satsningarna på miljö och säkerhet ger mycket mervärden till kunden. Hon tror att 
många kunder blir alltmer medvetna och intresserade av miljö, och att de därför inte bara ser 
till priset när de väljer företag, utan att de även tar hänsyn till andra mervärden. (Intervju, 
Erika)  

Även Sara kopplar samman Tjänstebolaget med trafiksäkerhet och miljötänk. Framförallt 
kopplar dock Sara företagets varumärke till starka ideologier, även om hon menar att dessa nu 
börjar luckras upp. Hon anser också att just värnandet om den lilla människan utgör en 
markant skillnad mot andra bolag på marknaden. (Intervju, Sara) 

”Tjänstebolaget är ett bolag med värderingar. Det har varit ett arbetarbolag som vilar 
på tanken om att värna om den lilla människan. De lösningar som företaget erbjuder ska 
täcka mångas behov.” (Intervju, Sara) 

För Joon står Tjänstebolaget för bra sammanhållning och en anda av kamratskap. Personalen 
har lätt för att samarbeta, jobba över gränserna och hjälpa varandra. Detta tror Joon är 
generellt för företaget över hela landet; den så kallade ”Tjänstebolaget-andan”. Joon berättar 
också att Tjänstebolaget står för ett ”långsiktigt hållbart samhälle där individen ska känna 
trygghet” samt att de jobbar för att ta sitt miljöansvar. Joon menar att varumärket är ”otroligt 
viktigt, en viktig hörnsten för ett företag”. Han upplever att Tjänstebolaget har ett starkt 
varumärke, baserat på arbetarvärderingar, socialdemokrati, solidaritet och att alla hjälps åt. 
Denna mentalitet finns kvar än idag menar han. (Intervju, Joon) 

Joon nämner också det nya konceptet FEEL som en viktig del i varumärket, men kan inte på 
rak arm komma ihåg vad alla bokstäver står för. Han stämmer dock av med en kollega i slutet 
av intervjun, och får reda på att orden är framtidsinriktning, engagemang, enkelhet och lojala 
rebeller. Joon förklarar att framtidsinriktningen innebär att Tjänstebolaget ska gå i bräschen 
inom sin bransch och att engagemang handlar om att leva sig in i kundens situation och visa 
empati. Med enkelhet menas att det ska gå snabbt och enkelt för kunden. Lojala rebeller, 
slutligen, innebär att man som anställd ska uppmuntras att hitta fel i företaget och framföra 
konstruktiv kritik och förslag på förbättringar. (Intervju, Joon) 

5.2.2 Kommunikation 
Erika upplever att hon och de övriga i personalen hela tiden blir matade och invanda i att 
tänka ”god service”. Hon får information om företagets varumärke och värderingar dels via 
intranätet, chefen och genom gruppmöten . På gruppmöten brukar de exempelvis diskutera 
företagets värderingar samt hur de som anställda ska bete sig mot kunden och mot varandra. 
Man arbetar med målbilder och visioner, som följer Tjänstebolagets centrala riktlinjer. Det 
finns en visionsskrift som gruppmötena utgår från. Gruppmöten sker veckovis och oftast är 
chefen med. Utöver dessa möten sker erfarenhetsutbyten två gånger per år, med personer som 
arbetar med samma uppgifter på andra kontor i företaget. (Intervju, Erika) 
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”Jag har fått min bild av företaget genom år av indoktrinering. Som anställd matas man 
hela tiden med värderingar genom företagsträffar, kick-offer med mera.” (Intervju, Sara)  

Information från huvudkontoret i Stockholm når ut främst genom intranätet, vilket hon läser 
dagligen, men även genom broschyrer och annat material som går ut både till kunder och 
anställda. (Intervju, Sara) 

Sara poängterar att hon, som har något av en specialistroll på kontoret, hamnar utanför 
informationsflödet. Mycket information kanaliseras nämligen genom gruppmöten, och 
eftersom hon är ensam på kontoret i sin tjänst tillhör hon inte någon grupp. I och med detta 
går hon miste om mycket information på arbetsplatsen. Det är upp till henne själv att leta reda 
på information och hålla ögon och öron öppna för att hålla sig uppdaterad, dels genom 
kollegor och dels genom intranätet. (Intervju, Sara) 

Sara har dessutom en lite speciell situation när det gäller chefskap, då hon har två olika chefer 
med olika funktion. Chefen i Stockholm är ansvarig för Sara i hennes yrkesroll och ansvarar 
för själva arbetets utförande, medan den andra är den lokala chefen i Umeå som svarar för 
arbetsplatsen, lön och så vidare. Sara menar att den interna kommunikationen skulle kunna 
förbättras genom mer kommunikation lokalt med den närmaste chefen. Värderingar skulle 
exempelvis kunna tas upp på utvecklingssamtalen. (Intervju, Sara) 

Joon bekräftar det som Sara sa om att mycket information kanaliseras via gruppmöten. Lokal 
kommunikation sker främst via gruppmöten samt månadsmöten med 
marknadsområdeschefen. Han berättar att de har gruppmöten varje vecka och pratar då om 
värderingar och hur de ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Mycket fokus har legat 
på dessa målbilder under det senaste halvåret. Varannan vecka brukar gruppmötena behandla 
villkor och varannan vecka mer generell information och värderingar. Förutom via möten 
sprids central information även via intranätet, vilket Joon dock inte läser särskilt mycket, på 
grund av stressigt jobb. Även förkovring har fått ge vika på grund av stressig jobbsituation. 
Tjänstebolaget är annars generösa med utbildningar. (Intervju, Joon) 

Det är ledningen som bestämmer vilka värderingar Tjänstebolaget ska stå för. Dessa beslut är 
inte personalen inblandade i, enligt Sara. Hon tror dock att det är svårt att jobba med 
värderingar och varumärke i ett företag, om inte personalen är med på det. (Intervju, Sara) 
Även Joon och Sara nämner att företagets värderingar bestäms från ledningen och 
kommuniceras därifrån nedåt. Detsamma gäller organisationskulturen, som de blir 
”påprackade uppifrån”. Förändringar av arbetssätt kan däremot komma nedifrån vilket är bra 
då det annars inte hade känts naturligt och rätt (Intervju, Joon). 

5.2.3 Personalens roll 
Erika tror att personalens roll för varumärket är mycket betydande. (Intervju, Erika) 

”Det är ju vi som ska kanalisera ut företagets värden till kunderna. Personalen är de som 
faktiskt möter kunderna, och är då det viktigaste för den enskilde.” (Intervju, Erika)  

För att förmedla varumärket på ett positivt sätt försöker Erika leva upp till det kunden 
förväntar sig. Som frontpersonal måste hon vara professionell, tydlig och göra det enkelt för 
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kunderna. Hon försöker dessutom att vara engagerade och möta alla kunder på samma sätt. 
Erika anser att det viktigaste för varumärket är att alla i företaget måste leva efter sina 
värderingar och leva som de lär. (Intervju, Erika)  

Joon betonar vikten av att vara rättvis mot kunderna, och att kommunicera på ett bra och 
enkelt sätt, men framhåller också att det är en svår utmaning. 

”Det är en konst att kommunicera och samtala. Detta är den stora utmaningen i jobbet, 
att behandla alla lika.” (Intervju Joon) 

5.2.4 Förändring över tiden  
Erika upplever att varumärkesarbetet har blivit tydligare över tiden. Hon tycker dock att 
Tjänstebolaget fortfarande är dåliga på lokal exponering mot privatpersoner. Däremot syns 
företaget mycket i idrottssammanhang. Internt tycker hon att varumärket har blivit mycket 
tydligare sedan hon började på företaget.  

”Man har satt ord på det [vad varumärket ska stå för]! Det är en stor skillnad”. 
(Intervju, Erika)  

Sara menar att Tjänstebolaget har gått från ett rött, ideologiskt, bolag till ett mer ”öppet” 
bolag. Dessutom har miljöengagemanget kommit som ett nytt starkt inslag. 
Värderingsgrunden existerade knappt förut. Idag är det tydligare kommunikation, och 
kommunikationen har även underlättats genom att tekniska hjälpmedel tillkommit, som 
exempelvis intranätet. (Intervju Sara) 

5.2.5 Utmaningar 
Sara tror att bilden som förmedlas till kund är olika beroende på vem i företaget kunden 
möter. Hon har till exempel lagt märke till att man arbetar olika mycket med värderingar i 
olika regioner. Fyra gånger per år möter Sara dem som har samma jobb som hon i olika 
regioner, och då har hon märkt att man på andra ställen arbetar mindre medvetet med 
värderingarna och inte använder dem som grund för beslut, på samma sätt som i norra 
regionen. Hon tror att det är upp till marknadsområdeschefen hur mycket utrymme 
värderingarna får i verksamheten regionalt. Därmed blir värderingarna och därmed 
varumärket olika starka i olika delar av företaget. (Intervju, Sara) 

Joon tror däremot att kunder får relativt lika bemötande oavsett vem på företaget kunden 
kontaktar. Han framhåller dock att kommunikationen mot kund är det svåraste jobbet; att 
kommunicera effektivt och vara rättvis mot alla. Joon har emellertid upplevt att det har varit 
ett problem med samordningen av de arbetsprocesser som finns i företaget, eftersom 
processägarna finns i Stockholm, hittills utan fungerande informationskanaler ut till kontoren. 
Nu har det dock införts en ny struktur som innebär att det i varje marknadsområde ska finnas 
en person som ansvarar för att ta emot nyheter från processägarna och förmedla ut i sitt 
område. Joon har förhoppningar om att detta kommer att förbättra kontakten med 
processägarna. (Intervju, Joon) 
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6. ANALYS 
Vi har nu kommit till den del av uppsatsen där vi analyserar studiens problem, främst med 
utgångspunkt i våra empiriska resultat, men även utifrån den teoretiska referensramen. Data 
ställs mot varandra och mot teorier, för att vi sedan ska kunna gå vidare och dra slutsatser på 
forskningsområdet och uppfylla vårt syfte. I en avslutande diskussion höjer vi analysen ännu 
en nivå och lyfter fram essensen i resultaten och ställer dessa mot den modell vi utformade i 
summeringen av teorikapitlet.  

6.1 Varumärket 

6.1.1 Synen på varumärket 
I vår teoretiska referensram började vi med att definiera vad ett varumärke är. Vi kommer 
även att inleda detta kapitel med att analysera vilken definition av varumärket som tycks råda 
i den organisation som vi studerat. Vera menar att varumärket definieras i kundens huvud, och 
har alltså synen att det är kunden som i slutänden avgör varumärkets position. Hon förklarar 
att varumärket formas av allt företaget gör, och hur de gör det, i möte med kunder, journalister 
och omvärld. Marta beskriver varumärket i termer av känslor, bilder och upplevelser. Hon 
poängterar att varumärket antingen attraherar eller stöter bort en kund, och att det inte är 
namnet eller symbolen som är essensen i varumärket, utan snarare värderingarna som ligger 
bakom. Även de tre respondenterna från frontpersonalen definierar Tjänstebolagets 
varumärke i termer av värderingar, ideologi och andra mjuka associationer, snarare än namn, 
symbol och design.  

I teorin definierar Keller (1993) varumärket som ett namn, uttryck, tecken, symbol, design 
eller kombination av dessa, som är ämnade att identifiera ett företags produkter och 
differentiera dem från konkurrenternas motsvarigheter. Forskningens syn på varumärket har 
dock förflyttats alltmer från att fokusera på påtagliga delar såsom logotyp och namn, till att 
fokusera på varumärkets innebörd innefattande associationer och image. Keller betonar också 
att det är kundernas uppfattning av varumärket som avgör varumärkets position och betydelse. 
Produkternas egenskaper, företagets aktiviteter samt erfarenheter av varumärket formar 
varumärkesbilden i kundens huvud. (Keller, 1993)  

Det framgår alltså att Tjänstebolaget har en modern syn på varumärket som stämmer bättre 
överens med senare tids forskning, med fokus på värden och associationer, istället för äldre 
definitioner som kretsar kring varumärket som ett namn och symbol. Vi ser också att våra 
respondenter tycks ha en bredare och mer nyanserad syn på varumärket än vad vi kunnat se i 
teorierna. Teoriernas perspektiv på varumärket grundar sig mycket på rationalitet och 
konkreta associationer till specifika egenskaper hos produkten eller företaget. Vår studie visar 
att medarbetarnas uppfattning är att varumärket formas av irrationella och odefinierbara 
känslor och föreställningar, och inte bara de påtagliga aspekter som betonas i teorin. I det 
företag vi studerat råder uppfattningen att ett starkt varumärke väcker positiva känslor hos 
kunden, utan att dessa nödvändigtvis är kopplade till specifika fördelar hos företaget eller 
produkten.  
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6.1.2 Varumärkets värde och effekter 
Samtliga respondenter uttrycker att varumärket är viktigt för företaget och att det har ett 
betydande värde. Hur detta värde beskrivs och läggs fram är dock olika från individ till 
individ. Vera, som arbetar heltid med just varumärket, har den bredaste synen på varumärkets 
värde. Hon diskuterar varumärket ur kundens perspektiv; att kunderna blir mer lojala och litar 
på företaget, ur företagets perspektiv; att försäljningen underlättas och stöds av ett starkt 
varumärke samt ur ett finansiellt perspektiv: att det bidrar till lönsamheten.  

Frontpersonalen, å sin sida, betraktar i stor utsträckning varumärket ur ett fjärde perspektiv, 
nämligen ur ett medarbetarperspektiv. På frågan om vad Tjänstebolaget står för lägger både 
Joon och Erika stor vikt vid sammanhållning, kamratskap och god stämning på arbetsplatsen, 
att företaget ställer upp för de anställda med bra personalpolitik, samt att de anställda ställer 
upp för varandra. Joon, såväl som Erika och Sara, uttrycker även en stolthet över att jobba för 
ett företag som engagerar sig i omvärlden, som värnar om den lilla människan och som står 
för en solidarisk ideologi. Ändå är det ingen på ledningsnivå som diskuterar hur varumärket 
ska genomsyra personalpolitiken och andra förhållanden på arbetsplatsen, eller vilken 
betydelse varumärket har för medarbetarnas syn på, och nöjdhet med, sin arbetsgivare.  

I de teorier vi studerat om varumärkets effekter och värde, det vill säga dess brand equity, 
återfann vi tre perspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv och ett finansiellt 
perspektiv. (Keller och Lehmann, 2006, de Chernatony et al., 2006) Däremot finner vi 
ingenting om varumärkets värde ur personalens perspektiv. Detta tycks vara ett fenomen som 
inte observerats i tidigare forskning, och som inte heller uppmärksammas på ledningsnivå i 
Tjänstebolaget, men som däremot är betydelsefull för personalen. Den bristande 
uppmärksamheten på detta perspektiv kan vara en effekt av den underordnade roll som 
tjänstesektorn spelat i forskningen om varumärkesbyggande. Här har vi alltså gjort en viktig 
iakttagelse, kanske framförallt viktig för tjänsteföretag med sin komplexa, personalberoende 
natur.  

Varumärkets värde måste betraktas även ur personalens perspektiv. För personalen innebär 
varumärket något att vara stolt över, något som symboliserar kulturen på arbetsplatsen och 
stämningen mellan kollegorna. Varumärkets värde, ur personalens perspektiv, avgörs till stor 
del av den personalpolitik som förs, hur pass väl företaget upplevs värna om sina anställda. 
Genom att ta personalens perspektiv i beaktning lyfts alltså personalpolitik och arbetsmiljö 
upp som viktiga delar för att skapa värde för varumärket. Positiv personalpolitik och 
arbetsmiljö stödjer det interna varumärkesbyggandet i organisationen på så vis att de skapar 
en positiv attityd till varumärket bland personalen och driver dem att agera varumärkesbärare.  

6.2.3 Integrerad varumärkespositionering  
Vera berättar att företaget, sedan millennieskiftet har börjat arbeta mer aktivt och medvetet 
med att stärka sitt varumärke. Den position som varumärket är tänkt att ha på marknaden 
beskrivs genom företagets vision, grundvärderingar, mervärden och, sedan ett år tillbaka, även 
tre associationsord.  

De kanaler som Inga, Vera och Marta nämner för att skapa den önskade positioneringen av 
varumärket är dels externa kanaler såsom reklam, broschyrer och sales promotion, och dels 
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interna kanaler som sprider budskapet i organisationen, exempelvis chefskanalen, intranätet 
och interntidningen. Olika kanaler används mer eller mindre för olika typer av budskap. För 
marknadsföring av företagets mervärden nämns framförallt externa kanaler, såsom TV och 
informationsmaterial. Grundvärderingarna däremot, är något som nästan uteslutande används 
internt. När det gäller associationsorden betonas personalens roll som kanal ut till kunderna.  

Respondenterna beskriver att arbetet med varumärket har blivit mer strukturerat över åren och 
värderingarna som ligger bakom har blivit mer tydliga och uttalade. Marta nämner även att 
medarbetarna har involverats mer och mer i varumärkesarbetet. Tjänstebolaget har alltså mer 
och mer arbetat med en medveten positionering av varumärket. Det är först för ett år sedan 
som de har bestämt sig för några konkreta ord som företaget vill förknippas med och som ska 
stå i centrum vid kommunikation med kunderna. Även om Tjänstebolaget faktiskt har en klar 
och uttalad strategi för varumärket, så är det dubiöst huruvida de olika koncepten i 
plattformen hänger ihop på en gemensam grund. Vi har inte, i vår studie av Tjänstebolaget, 
funnit någon sammanlänkande strategi som ligger till grund för de olika koncepten. Teorin 
rekommenderar att alla olika budskap som kopplas till varumärket måste integreras så att de 
stödjer varandra och strävar mot ett gemensamt strategiskt mål (Keller, 1993). Så verkar dock 
inte fallet vara i den organisation vi studerat. Grundvärderingarna, mervärdena och 
associationsorden är alla utvecklade fristående av varandra, utan att vila på någon gemensam 
grundstrategi, även om de olika delarna troligtvis har påverkat varandra.  

Teorin betonar också att det är viktigt att samtliga marknadsföringskanaler syftar till samma 
mål och stödjer varandra. Det är viktigt att samtliga kommunikationskanaler, inklusive 
exempelvis reklam, PR och annan promotion, strävar mot samma strategiska mål. (Keller, 
1993) Här blir det tydligt att varuproducerande företag har utgjort normen vid bildandet av 
teorierna. Att kontrollera budskap som går ut via annonsering, TV-reklam och press är en helt 
annan sak än att försöka kontrollera var och en i personalstyrkan, vilka ofta utgör de 
viktigaste kommunikationskanalerna i tjänsteföretag. Det är en tydlig utmaning som 
utkristalliserat sig i vår undersökning: Hur ska företaget kunna verkställa en sådan integrering, 
som teorierna rekommenderar gällande marknadsföringskanaler, i en verksamhet där de 
viktigaste kommunikationskanalerna utgörs av flera tusen enskilda individer, i form av 
medarbetare. 

Att detta utgör ett bekymmer i Tjänstebolaget har framgått i flera av våra intervjuer. För det 
första har det visat sig att synen på Tjänstebolagets varumärke skiljer sig mellan de anställda i 
frontpersonalen. Även om alla har någorlunda insikt i någon del av varumärkets plattform, så 
lägger de vikten vid olika koncept och olika delar av koncepten. Erika nämner till exempel 
trygghet, trafiksäkerhet och miljöarbete som de viktigaste komponenterna i företagets profil. 
Sara däremot associerar främst varumärket med ideologier och värnandet om den lilla 
människan. Joon, i sin tur, nämner visionen som ankaret i företagets varumärke. Ingen av dem 
vi har träffat i frontpersonalen har kunskap om alla varumärkeskoncepten. Även om de olika 
begreppen och koncepten påminner om varandra, och inte nödvändigtvis motsäger varandra, 
blir det ändå uppenbart att varumärket är splittrat i frontpersonalens huvuden. Ändå arbetar 
samtliga våra respondenter från frontpersonalen på samma ort och kontor. I företaget som 
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helhet, med sin nationella spridning, torde personalens bild av varumärket vara än mer 
uppdelad.  

Trots alla interna informationsinsatser via gruppmöten, informationsmöten, intranät och 
interntidning visar det sig ändå att medarbetarna har klart skilda bilder av företaget. Det tyder 
på att medarbetarna, även om de exponeras för samma information, ändå lägger märke till 
olika information, och lägger olika detaljer på minnet. Det rör sig om ett selektivt 
informationsintag och informationsbearbetning. Grunden kan ligga i medarbetarnas skilda 
intressen, värderingar och personligheter.  

Den skilda informationsbearbetningen får till resultat att medarbetarna har olika bilder av vad 
varumärket står för, och att de därmed förmedlar olika bilder till kunden, oavsett vilka 
berömvärda interna kommunikationsansträngningar som gjorts från ledningens sida. 
Individuella skillnader i perception och tolkning bland medarbetarna utgör alltså ett hinder för 
det interna varumärkesbyggandet.  

Under intervjuerna nämner också flera av respondenterna detta som ett problem, hur de ska 
kunna se till att alla i personalen kommunicerar samma varumärkesvärderingar till kunden. 
Marta menar att det är svårt att sprida information om varumärkets värderingar till de ombud 
som inte finns på kontoret utan är geografiskt utspridda. Hon nämner också de anställda som 
hon har stationerade i Stockholm, vilka inte får lika mycket information från henne som de 
övriga medarbetarna. Inga betonar också att det är en svårighet att säkerställa att personalen 
har en enhetlig bild av varumärket och att samtliga har tillgång till samma information, vilket 
i sin tur gör det svårt att ge kunden en enhetlig bild av företaget. Hon nämner IT-avdelningen 
som ett exempel på ett internkommunikativt bekymmer, eftersom den till sin struktur är löst 
knuten till resten av företaget, plus att avdelningen består av många tillfälliga medarbetare i 
form av konsulter. Vi har dock, som redan nämnts, insett att det även inom samma kontor, på 
samma ort, råder en splittrad bild av vad företagets varumärke står för. Olika personer har 
fastnat för olika begrepp och värderingar, vilket tyder på att de olika koncepten utgör ett 
förvirrande element för företagets varumärke.  

Det framgår alltså av vår studie att geografisk spridning samt lösa och oregelbundna 
organisationsstrukturer utgör ett hinder för att sprida information och skapa en enhetlig bild av 
företagets varumärke bland de anställda, och därmed ett hinder för det interna varumärkesarbetet.  

6.2 Intern kommunikation 
Vera berättade att på Tjänstebolaget så tog de fram en värdegrund för åtta år sedan. Denna 
konstruerades utifrån de anställdas syn på företaget och vad det stod för. Alla medarbetare 
engagerades i processen där grundvärderingarna togs fram. På så vis är värdegrunden djupt 
förankrad i företaget och dess kultur, den ligger även de anställda nära till hands och är något 
som de känner är riktigt. Enligt Sara och Joon så är det dock ledningen som bestämmer vilka 
värderingar Tjänstebolaget ska stå för. De upplever inte att de som anställda har varit 
inblandade i skapandet av värdegrunden.  

Teorin belyser vikten av att de anställda ska få vara med och bygga upp en värdegrund. För 
att ett företag ska kunna påverka sina anställdas beteende gentemot kund är det viktigt att en 
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dialog finns mellan ledning och anställda så att värdegrunden gemensamt byggs upp i linje 
med företagets visioner. (de Chernatony et al., 2006)  

Vi ser alltså att även om ledningen försöker få de anställda att medverka i framtagandet av 
varumärkets värderingar, så behöver det inte uppfattas av de anställda som att de faktiskt är 
delaktiga. I Tjänstebolagets fall handlar det om en kommunikationsmiss, att ledningen 
uppenbarligen måste bli bättre på att förmedla vad och hur de anställda är med eller kan vara 
med och påverka i företaget.  

Kommunikationen måste hanteras strategiskt från ledningens sida, i och med att den är en 
alltmer avgörande framgångsfaktor. Intern kommunikation kan ses som en cykel, med en 
strategi för framtiden, en intern kommunikationsplan överensstämmande med de anställdas 
behov och förväntningar tillika utförande, mätning och utvärdering av kommunikationen. 
(Dortok, 2006)  

Tjänstebolaget har ”framtid” som ett av sina associationsord, och de vill skapa en 
medvetenhet bland personalen om hur företaget arbetar mot framtiden. För att föremedla, till 
exempel associationsorden, så utarbetar de kommunikationsplaner där olika kanaler, olika 
steg och olika regelbundenhet i förmedlingen av budskapet planeras. Enligt Inga så arbetar de 
på Tjänstebolaget till en viss utsträckning med att mäta hur pass väl deras kommunikation 
fungerar. I medarbetarundersökningar så tar de ibland med frågor som rör varumärke och 
kärnvärden och de får därigenom siffror på hur pass väl de har lyckats med att förankra dessa 
ute i organisationen.  

Vi anser dock att de inte har någon egentlig utvärdering på sin interna kommunikation på 
Tjänstebolaget. De jobbar idogt på ledningsnivå med kommunikation, och har välutvecklade 
strategier för detta. Ändå så väljer de att inte mäta, eller följa upp hur pass goda utslag deras 
insatser får. Anser de att detta inte är av intresse, så att det är något som de aktivt har valt att 
inte använda sig av eller är det snarare av slentrian som de inte har startat upp med någon 
planlagd, regelbunden utvärdering av den interna kommunikationen? Vi ställer oss också 
frågan hur pass väl de på Tjänstebolaget uppmärksammar engagerade chefer och kan ta och 
lyfta goda exempel till att beröra hela organisationen. De tycks vara fokuserade på att 
utveckla kommunikativa chefer, tillika att få en välutbildad personal när det gäller 
varumärket. Men en internkommunikativ fråga som vi ställer oss är: Hur kommuniceras det 
på mellannivåer, och hur arbetar företaget med att faktiskt ta tillvara på sina intellektuella 
resurser? 

6.2.1 Kommunikationskanaler 
Två huvudsakliga kanaler för intern kommunikation är Tjänstebolagets interntidning samt 
intranätet. Interntidningen syftar till att förklara och fördjupa insikten om mål och visioner 
samt att skapa en vi-känsla. Chefskanalen är en annan viktig kanal som hanteras i samarbete 
med HR som har ansvaret för cheferna. Inga menar att ”Den absolut viktigaste kanalen för 
intern kommunikation är cheferna. Den absolut effektivaste!”. Övriga kanaler för intern 
kommunikation är olika typer av möten, OH-bilder, film, videosändningar på intranätet en 
chefssida på intranätet, samt mail och SMS.  
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Forskning visar på att anställda främst tillskansar sig medvetenhet om arbetsgivarens 
varumärke via intern tvåvägskommunikation, via ryktesspridning inom företaget, förebilder 
inom ledningen, via HR-aktiviteter samt dessutom via den externa kommunikationen. 
Samtliga dessa kanaler bör bilda ett enhetligt budskap. (de Chernatony et al., 2006) På detta 
vis får den anställda vetskap om vad organisationen står för och vartåt organisationen siktar 
och därmed också en möjlighet att själv kunna förmedla detta i sina kontakter mot kund. 
(Dortok, 2006)  

Sara poängterar att hon hamnar utanför informationsflödet på Tjänstebolaget. Mycket 
information kanaliseras nämligen genom gruppmöten, och i och med att hon är ensam på 
kontoret i sin tjänst tillhör hon inte någon grupp. Hon går således miste om mycket 
information på arbetsplatsen. Det är upp till henne själv att leta reda på information och hålla 
ögon och öron öppna för att hålla sig uppdaterad, dels genom kollegor och dels genom 
intranätet. Sara har dessutom en lite speciell situation när det gäller chefskap, då hon har två 
olika chefer med olika funktion. Chefen i Stockholm är chef för hennes yrkesroll och ansvarar 
för själva arbetets utförande, medan den andra är den lokala chefen i Umeå som svarar för 
arbetsplatsen, lön och så vidare. Sara menar att den interna kommunikationen skulle kunna 
förbättras genom mer kommunikation lokalt med den närmaste chefen. Värderingar skulle 
exempelvis kunna tas upp på utvecklingssamtalen. Joon bekräftar lokal kommunikation 
främst sker via gruppmöten samt månadsmöten med marknadsområdeschefen.  

Marta menar att kommunikationen är hanterbar, men att det är svårt att få alla medarbetare att 
förmedla samma sak till kund. I och med att de är så pass utspridda träffas sällan hela 
arbetsstyrkan gemensamt, och man arbetar i olika miljöer. ”Kommunikation är ju det svåraste 
vi håller på med. Jag skulle ljuga om jag sa att det var lätt”, nämnde Marta i intervjun.  

Tjänstebolaget jobbar således på bred front med den interna kommunikationen inom 
företaget, och verkar kontinuerligt försöka uppdatera kanalerna och på vilket sätt som de kan 
sprida budskap internt. Men som Marta påpekar så finns det också problemområden. Enligt 
teorin så ska kommunikation fungera bra bara den är välplanerad och sker genom olika 
kanaler. På Tjänstebolaget så tycks kommunikation definitivt vara en strategisk fråga, men 
ändå så erkänner de att det inte är lätt. Joon menade på att just kommunikation är det svåraste 
i hans jobb, den största utmaningen. För Saras del så tycks hon falla mellan stolarna och ingen 
har riktigt ansvar för att informera henne om företagsinterna frågor. För att sammanfatta så 
verkar teorin och empirin eniga vad gäller det faktum att det är viktigt med kommunikation 
och att det är en fråga som kräver planering. Vår insamlade data pekar dock på hinder för fullt 
ut effektiv och lyckad kommunikation trots rutiner, motivation och planering; nämligen 
geografiska problem – att de som inte ses varje dag inte får samma uppdateringar och samma 
”känsla” som de som arbetar på samma kontor. Ett problem är också de individer och grupper 
som inte ingår naturligt i kommunikationskanalerna. Dessutom upplever respondenterna att 
kommunikation är svårt i allmänhet, även i sin enklaste och renaste form. Oavsett vilja och 
kunskap, rätt kanaler och ett välutformat budskap så kan det ändå finnas aber; såsom att 
mottagaren inte är mottaglig för budskapet just då, eller förväntar sig ett annat slags budskap.  
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6.3 Internt varumärkesarbete  
Enligt teorin så har ett eftersträvansvärt varumärkesbyggande ett tydligt inifrån-ut-perspektiv 
med en värdegrund som är starkt förankrad i organisationen. Fokus har tidigare legat på 
kundens upplevelse av varumärket men har idag förflyttats till internt varumärkesbyggande i 
linje med företagets mål och visioner. Forskning har visat att företag med ett välgrundat, 
värdebaserat varumärke utklassar företag med sämre förankrat varumärke. (Mosley 2007) 
Traditionellt sett har företag främst varit inriktade på att förstå kundernas behov, och 
tillfredställa dem. Ett företag som satsar på att bygga upp en värdegrund för de anställda att 
förmedla, vinner både de anställdas lojalitet på samma gång som kunden får en tryggare och 
mer konsekvent upplevelse vid kontakt med företaget. (de Chernatony et al., 2006) 

Vera, som ansvarig för varumärket, anser att Tjänstebolaget är ett alltför introvert företag, 
jämfört med konkurrenterna. Företaget är mer produktorienterade än kundorienterade, vilket 
hon anser att det måste bli en ändring på. I motsats till vad teorin här ovan fastslår, så har de 
på Tjänstebolaget alltså gått från att ha ett inifrån-ut-synsätt på företagets värderingar och 
målsättningar till att numera istället försöka få ett större fokus på utifrån-och-in. I slutändan så 
handlar det givetvis om överlevnad, pengar. För att lyckas överleva på marknaden så krävs 
det att man kan tillgodose kundernas förväntningar och behov på ett tillfredsställande sätt. 
Och då kan det faktiskt tyckas mest naturligt att utgå från kunden.  

På Tjänstebolaget så mäts de anställda genom en personalundersökning. Denna sker inte 
särskilt frekvent och det tycks vara olika saker som mäts. Bland annat så är det endast 
kvasilenta försök som gjorts för att mäta hur pass väl företagets värderingar och varumärke 
upplevs och kan vidareförmedlas från de anställda. Enligt Dortok (2006) så ska de anställdas 
lojalitet och närhet till företaget mätas på en skala där den lägsta graden är medvetenhet, 
därefter kommer tillit, överföring, uppgörelse, nöjdhet, lojalitet och den högsta graden är att 
agera försvarare för företaget. (Dortok, 2006)  

Vera berättar att Tjänstebolaget, från och med april i år, infört en varumärkestracking som 
görs månadsvis. Syftet är att kunna följa svängningar i kännedom av, och uppfattningar om, 
företagets varumärke. På så sätt kan de koppla förändringar i varumärkets styrka och 
betydelse till kampanjer de genomför och till konkurrenternas aktiviteter. 
Varumärkestrackingen kommer att göras på kunder, och detta visar än en gång på hur 
Tjänstebolaget aktivt jobbar på att bli mer extroverta.  

6.3.1 Värderingsgrund 
Tjänstebolaget arbetar både med värdeord, associationsord och mervärden. I vår undersökning 
så fann vi att de anställda med kundkontakt hade dålig koll på dessa, och framför allt så kunde 
de inte särskilja de tre olika kategorierna. För dem så är detta bara ord, och inte den axiom 
som de i företagsledningen vill att företaget ska genomsyras utav.  

Ett företags varumärke och dess innebörd förmedlas ofta genom en uppsättning ord, 
nedskrivna på ett papper, som presenteras för de anställda. Problemet som då uppstår är att 
dessa värden mister sin genuinitet och blir svåra att ta till sig och leva ut för de anställda. De 
Chernatony et al. (2006) menar att de anställda bör få en mer involverad roll i 
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varumärkesbyggandet. (de Chernatony et al., 2006) Mosley (2007) specificerar att om de 
anställda inte känner att varumärket och dess grunder finns och upplevs inom organisationen 
så blir det de ska förmedla bara ett spel för gallerierna och utan verklig substans, vilket med 
tiden kommer att uppfattas utav kunderna också. (Mosley, 2007) De anställda på 
Tjänstebolaget fick vara med och bygga upp företagets värdeord, men trots att det faktiskt var 
de som tog fram värdeorden så är inte detta något som de anställda är medvetna om. Ur deras 
perspektiv så är det företagsledningen som styr och bestämmer, och de kan på sin höjd få vara 
med och påverka sitt dagliga arbete – men inte vara med och utveckla företagets 
grundstomme och värderingar. Trots detta så tycks de anställda vara varumärkeslojala, som 
tidigare beskrivet så hade de anställda positiva associationer kring sin arbetsgivare och dess 
varumärke. De anställda på Tjänstebolaget anser att organisationskulturen är, som Joon 
uttryckte det, något som de har blivit påprackade – ändock så verkar frontpersonalen trivas 
med både kulturen och företagets värderingar. Är det således inte så viktigt egentligen att de 
anställda får vara med och styra och ställa, så länge som de anser att ledningen kommunicerar 
en vettig värderingsgrund och ett trivsamt företagsklimat?  

6.3.2 Kommunicerandet av varumärkesvärden 
På det regionala planet arbetar Marta mycket med att sprida kunskap bland personalen om hur 
kunderna ser på varumärket, genom att kommunicera resultatet från diverse 
kundundersökningar. Hon väver också in Tjänstebolagets värderingar i den löpande 
verksamheten. I alla möten och alla aktiviteter försöker hon få med det på ett eller annat sätt. 
Det ger personalen ett övergripande perspektiv, en vision, av vad Tjänstebolaget vill 
åstadkomma och hur de vill uppfattas. Det handlar alltså mer om att kontinuerligt integrera 
värderingar i alla möten och samtal. 

Personalen har ofta en nyckelroll som värdeförmedlare till kunden. Kundens upplevelse beror 
i stor utsträckning på personalen som representerar företaget. Företagets fokus bör således inte 
bara ligga på kunden och dess potentiella behov och önskemål, utan även på de individuella 
anställda och deras förmåga att på ett konsekvent sätt förmedla värden till kunderna. (de 
Chernatony et al., 2006) 

För att göra kundens upplevelse vid kontakt med företaget så konsekvent som möjligt så har 
Tjänstebolaget veckovis gruppmöten för dem som arbetar med samma sak, samt månadsvis 
arbetsplatsmöten. Enligt Inga så resonerar de att chefskanalen är den viktigaste och mest 
effektiva kanalen för att nå ut till medarbetarna, och idén med möten kan då vara att cheferna 
ska ha regelbunden och tät kontakt med de anställda och genom detta forum då kunna 
förmedla företagets tänk och värderingar till de anställda. Joon beskrev också hur de nu precis 
är i uppstart av en ny arbetsgrupp med processägarna vilket han hade stora förhoppningar på 
för att därigenom få en bättre kontakt med processägarna och då också kanske kunna få bättre 
instruktioner om hur de ska jobba och få en mer enhetlig linje bland de anställda med 
tydligare ramar.  

På Tjänstebolaget så arbetar de under det senaste decenniet på ett mer och mer fokuserat sätt 
med att stärka de anställdas varumärkesförankring. På det här planet så tycks teori och empiri 
stämma överens; både vad gäller synen på personalens roll som nyckelpersoner samt vikten 
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av att personalen kan förmedla varumärkesvärderingarna på ett konsekvent sätt. Som vi sett, 
är det dock svårt att åstadkomma.  

6.3.3 Intern branding 
Intern branding används för att skapa en konkurrensfördel genom de människor som ingår i 
organisationen snarare än genom företagspolitik och finansiella strategier. Arbetet med det 
interna varumärkesbyggandet kan delas upp på sju olika dimensioner; organisation, 
information, ledning, kommunikation, strategi, anställda samt utbildning. Hur dessa sju 
dimensioner, enskilt och i samarbete, klarar av att hantera varumärkesarbetet blir sedan 
avgörande för om varumärkesarbetet lyckas eller misslyckas. Intern branding kan aldrig 
uppnå riktig effektivitet om inte de anställda stödjer, och helst är med och utformar, 
varumärkesprogrammet. (Mahnert och Torres, 2007)  

Tjänstebolaget arbetar med sitt interna varumärkesbyggande på samtliga sju dimensionerna. 
De arbetar aktivt med organisationskulturen, ledningen försöker vara förebilder och styrelsen 
kan inte få ta del utav företagets bonussystem. Företaget har dessutom väl utvecklade 
kommunikationsplaner; under det senaste decenniet så har varumärkesarbetet antagit allt mer 
strategiska element och enligt de anställda så har de goda möjligheter att förkovra sig. 
Slutligen den sjunde, och för oss kanske mest intressanta punkten är de anställda och 
ambitionen från ledning tycks verkligen vara att få med sig de anställda i varumärkesarbetet. 
Joon påpekade att Tjänstebolaget genomsyras av tjänstvillighet; öppna dörrar och högt till tak. 
Detta kan tyda på en stark organisationskultur med värderingar som är väl invävda i företaget.  

Teorin säger att hur företaget hanterar dessa sju dimenstioner är avgörande för hur väl 
företaget lyckas med sin interna branding. Detta anser vi är en sanning med modifikation, då 
de sju dimensionerna kan inrymma så ofantligt mycket. Det Mahnert och Torres (2007) 
beskriver i sin artikel är förenklingar, och det är oklart huruvida de önskar läsaren att läsa 
mellan raderna – vilket vi anser behövs. Allt inom ett företag skulle kunna sorteras in under 
Mahnert och Torres (2007) sju dimensioner, men vi tolkar författarna till att inte inbegripa 
samtliga olika processer och resurser som vi tror kan antingen hindra eller stödja 
varumärkesarbetet. 

Av de sju dimensionerna har framförallt organisationskulturen framträtt som ett viktigt stöd 
för det interna varumärkesbyggandet, i vår studie. Organisationskulturen är det som Vera 
nämner som den viktigaste kanalen för att förankra associationsorden bland medarbetarna, för 
att de i sin tur ska kunna förmedla dem till kund. Kulturen sätter normerna för hur man beter 
sig på arbetsplatsen, vilka attityder som är okej och vilka värderingar som gäller bland 
medarbetarna. En nyanställd lär sig, enligt Vera, mycket om vad företagets varumärke står för 
genom att ta in organisationskulturen. Eftersom organisationskulturen är så pass betydande 
försöker ledningen forma den åt rätt håll, via nyrekryteringar, utbildning och ledarutveckling. 
Genom organisationskulturen kan organisationen på så sätt stödja det interna 
varumärkesbyggandet.  

6.3.4 Personalens roll i varumärkesbyggandet  
Hitintills kan vi konkludera att både teorin liksom vår empiriska data entydigt säger att 
personalen sitter på en avgörande roll som varumärkesförmedlare. Men hur står det till med 
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personalens roll internt som varumärkesbyggare då, och hur byggs det interna varumärket upp 
mentalt hos personalen?  

I dagsläget så arbetar de på Tjänstebolaget med att introducera och implementera 
associationsord, det vill säga de ord som de vill att kunden ska associera med dem. Dessa ord 
är framtagna på ledningsnivå, därefter så har cheferna fått sitta med och diskutera orden och 
nu så ska de börja arbetet med att förmedla dessa ord till samtliga anställda i organisationen. 
De har vid tidigare introduktioner, såsom när värdeorden introducerades för åtta år sedan 
arbetat på bred front med att implementera företagets varumärke ut till de anställda. De 
använda sig då utav samtliga kanaler, och de anställda känner också av detta; såsom Sara 
nämnde att det sker en ständig indoktrinering från ledningens sida gentemot de anställda. Det 
som egentligen både vi, och Inga och Vera kunde hålla med om saknas något, det är tydligare 
utvärderingar av arbetet. Det forum de idag har är dels medarbetarsamtal och dels 
medarbetarundersökningen; inget utav dessa forum är dock egentligen utformat till att fungera 
som utvärderingspunkt för företagets kommunikationsansatser, eller mätstation för hur pass 
väl företagets värderingar är befästa i organisationen.  

The Consolidated Internal Branding Framework består i stort av tre nivåer, den första nivån är 
planering. Under planeringsfasen är det viktigt att tänka på timingen och gärna slå ihop 
varumärkesarbetet med någon annan typ av förändring i organisationen. I planeringsfasen är 
det också viktigt att planera hur och hur ofta varumärkesbudskapet ska förmedlas. Den andra 
nivån i ramverket är utförande. För att säkra de anställdas delaktighet under den här fasen så 
är det viktigt att de får känna sig delaktiga i att faktiskt utforma varumärkesplattformen. 
Utförandet bör ske multidiciplinärt inom företaget, gärna med utsedda 
varumärkesambassadörer från olika delar av organisationen. Det är viktigt att varumärket 
kommuniceras genom olika kanaler för att ge samtliga anställda möjlighet att uppfatta 
varumärkesbudskapet på det sätt som är lättast för individen. Den tredje och sista nivån är 
utvärdering och här är ska möjlighet finnas att ge feedback både uppåt och nedåt i 
organisationshierarkin. (Mahnert och Torres, 2007)  

Som vi också tidigare har kunnat konstatera så lägger teorin stor tonvikt på uppföljning, där 
Tjänstebolaget alls inte lägger samma vikt. Tjänstebolaget lägger däremot större vikt på att 
följa upp varumärkets respons hos kunder. Vi tror att det är mode i tyckandet och 
forskningen; idag så är lägger forskare stor vikt på mjuka värden och sociala strukturer. 
Traditionellt sätt så har företagsvärlden varit mer fokuserad på hårda värden som 
produktionstal, sålda enheter, vinst och kassaflöden. Detta vill vi förklara med att dels så är 
det lättare för förändringar i teorin än i praktiken och dels så är risken mindre för en forskare 
att spekulera i nya banor än för ett företag att omvärdera och omstrukturera sin verksamhet. 
Företag är därför överlag mer kundinriktade än personalfokuserad vad gäller mental respons 
hos densamma, av tradition. Dock så ser vi att ett skifte är på väg, Tjänstebolaget har börjat 
satsa mer på att förmedla sitt varumärke till personalen för att de anställda i sin tur ska kunna 
på ett korrekt, enhetligt och effektivt sätt vidareförmedla detta till kund. 

Varumärkesmedborgerligt beteende är enligt de Chernatony et al (2006) en attityd bland de 
anställda att försöka leverera de värden som företagets varumärke står för, ut till kund. För att 
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uppnå varumärkesmedborgerligt beteende bland de anställda så krävs det förutom ett starkt 
engagemang från ledning, även ett engagemang från de anställda där de känner att de 
personligen också kan stå för de kärnvärden som företaget har. Varumärkesarbetet bör vara en 
del av det dagliga arbetet för de anställda, och det är av vikt att detta sker något så när 
centraliserat för att inte fel värden ska bli kommunicerade och utlevda då detta kan ge en 
felaktig moralisk bild utav företaget. (de Chernatony et al., 2006) 

Teorin snuddar här vid en för oss viktig punkt; att det faktiskt ställs vissa krav både på de 
anställda och på företagsledningen för att kunna uppnå viss nivå av varumärkesmedvetenhet. 
Att det inte bara är att följa modeller och därigenom nå succé, utan att vissa motkravs också 
ställs på organisationen. Vi vill dock ta detta ett steg längre, att även om organisationen också 
har rätta ambitionen så tror vi ändock att hinder kan finnas för att nå succé, det kan ligga i 
organisationskulturen, det kan ligga i bristande kommunikationskanaler, det finns många 
olika sätt att hindra en organisation från att nå sin fulla potential. Därtill vill vi också lägga att 
vi är övertygade om att det likfullt finns många olika vägar att gå för att nå succé, och att 
många bäckar små… kan leda till att en organisation utan kanske yttre tecken på styrka kan 
inrymma faktorer som stödjer organisationens utveckling och därmed leder organisationen 
varthän målet är inriktat.  

6.3.5 Kundmötets betydelse 
När det gäller associationsorden (EEF) menar Vera att de förmedlas bäst genom 
företagskulturen och hur personalen möter kunderna. Det är de anställdas inställning och 
beteende som skapar associationer hos kunden. Och hur skapas då en organisationskultur som 
stödjer varumärket? Jo, enligt Vera skapas företagskulturen av medarbetarna och chefen på 
arbetsplatsen. När en nyanställd kommer till företaget är det exempelvis kollegorna som 
inviger den nye i vad som gäller på arbetsplatsen i termer av beteenden och värderingar, 
genom att föregå som förebilder. ”Kulturen sitter i väggarna och det är lätt att ta till sig en 
etablerad kultur. Den som kommer ny till arbetsplatsen vill bli accepterad och anpassar sig 
därför till rådande organisationskultur.”  

I Martas marknadsområde har de börjat lyfta fram associationsorden, trots att det centrala 
arbetet med detta egentligen inte ska starta förrän till hösten, och befästa dem bland 
personalen genom att diskutera i grupper och genom att bygga upp det lokala konceptet: 
FEEL (EEF + Lojala Rebeller). På så sätt försöker Marta implementera konceptet hos 
personalen, redan innan insatser börjat göras på central nivå. Detta är ett tydligt tecken på 
varumärkesmedborgerligt beteende från Martas sida gentemot Tjänstebolaget, hon ger det lilla 
extra för att implementera företagets värderingar och vill dessutom skapa ett aktivt arbete 
bland det anställda att göra kutym av varumärkesmedborgelighet.  

Vi ser alltså att den regionala chefen har en avgörande betydelse. Chefens initiativ och 
kommunikativa förmåga avgör vilket genomslag ledningens strategier och budskap får hos 
medarbetarna ute på kontoren. Martas initiativ är föredömligt, men hur ser det ut i de andra 
regionerna? En förutsättning för lyckat varumärkesbyggande tycks vara motiverade chefer 
som är intresserade att arbeta lokalt med varumärkets värderingar. Detta bekräftas av Inga, 
som nämner chefskanalen som den absolut viktigaste och mest effektiva interna 
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kommunikationskanalen. Saras situation belyser chefens betydelse ytterligare, eftersom hon i 
med två chefer faller mellan stolarna, och går miste om information. Alltså, kommunikativa 
och motiverade chefer, som tar sitt ansvar för varumärkesförmedling till samtliga 
medarbetare, är ett stöd för det interna varumärkesbyggandet.  

Kunder uppfattar handling starkare än ord, och i tjänsteföretag så är varje interaktion mellan 
kund och personal ett sanningens ögonblick. Det är därför av stor vikt att de anställda ”lever 
varumärket” så att de inte bara i ord och fraser, utan även i sina handlingar, faktiskt förmedlar 
det som företaget står för. Om kunden inte får uppleva varumärket på plats – existerar det alls 
då? (de Chernatony et al., 2006)  

Både de anställda med kundkontakt och de med högre ansvar inom tjänsteföretaget kan 
konstatera att ett företags personal är nyckelpersoner för att leverera företagets varumärke till 
kund. Denna medvetenhet om något är ett gott tecken på att begreppet varumärke är något 
som aktivt behandlas inom Tjänstebolaget, det är också ett tecken på att organisationen som 
helhet verkar sträva åt samma håll. Det vill säga att samtliga vet om vad som är viktigt för 
kund och vad som därmed i sin tur är viktigt för företaget – frontpersonalen.  

Vidare så kan anställda som ej är varumärkeslojala orsaka stor skada för ett företag och dess 
anseende. Någon form av varumärkessabotage från personalens sida sker vid 85 procent av ett 
företags kundkontakter. Sabotage delas upp i tre olika typer; beteende som motstrider 
företaget, underprestationer eller bristande förmåga att upptäcka problem. Hos den anställda 
kan sabotaget komma bero på olika saker, till exempel rädsla, bristande engagemang, för hög 
arbetsbelastning eller kontexten. (Wallace, de Chernatony, 2007) 

Vi kan inte utläsa något uttalat om sabotage från Tjänstebolagets sida. Men indirekt så är de 
medvetna om det i och med sin uppenbara insikt om frontpersonalens strategiskt viktiga roll 
och att de aktivt arbetar för att personalen ska kunna förmedla företagets värderingsord, 
mervärden och associationsord till kund. Vi kan i ovanstående teoristycke för första gången i 
teorin utläsa något som berör att trots att företaget arbetar enligt konstens alla regler för att 
bygga upp en solid värdegrund, så finns det hinder och ett av dessa hinder kan vara de 
anställda och deras eventuella sabotage. Sen så må sabotage låta onödigt hårt, då det antyder 
ett planerat illa beteende vilket fallet inte behöver vara.  

6.4 Avslutande diskussion 
Analysen har så här långt utpekat en rad omständigheter i företaget som antingen hindrar eller 
stödjer det interna varumärkesarbetet. Vi har funnit fenomen inom organisationen som gör att 
teoriernas metoder och modeller inte fungerar som planerat i en verklig kontext. Redan i 
synen på varumärket skiljer sig resultatet från vår studie delvis från teoriernas definitioner, 
vilka är grundade på tillverkningsindustrins verklighet. Vår studie har lyft fram en mjukare 
syn på varumärket, som fokuserar på kundens irrationella associationer och känslor för 
varumärket, istället för rationella och egenskapsgrundade associationer.  

Vi har även funnit att varumärkets värde måste betraktas, inte bara ur kundens perspektiv, 
företagets perspektiv och det finansiella perspektivet, utan även ur personalens perspektiv. 
Det gör att personalpolitik och arbetsmiljö framträder som viktiga omständigheter som kan 
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stödja det interna varumärkesbyggandet i organisationen. En positiv personalpolitik och 
arbetsmiljö gör nämligen att individerna i personalen blir stolta över sin arbetsgivares 
varumärke och därmed uppvisar mer varumärkesmedborgerliga attityder och beteenden.  

Något som däremot har visat sig hindra det interna varumärkesarbetet är individuella 
skillnader i intressen och värderingar bland medarbetarna. Olikheter i personligheten gör att 
olika personer tar in, och lägger på minnet, olika typer av information. Det gör att personalen 
har en splittrad bild av varumärket och därmed kommunicerar varumärket olika till kund, trots 
att de i stor utsträckning har fått ta del av samma information. Individuella skillnader har 
också visat sig ha betydelse bland cheferna. Chefens motivation och intresse för att arbeta 
med varumärket internt, och att sprida företagets värderingar, får stor inverkan på det interna 
varumärkesarbetet, då chefskanalen ses som den viktigaste kommunikationskanalen i 
företaget.  

Organisationens struktur har också visat sig utgöra hinder för det interna varumärkesarbetet. 
Individer med specialistfunktioner hamnar utanför informationsflödet, eftersom en stor del av 
kommunikationen sker via arbetsgrupper. Personer som är stationerade på geografiskt 
avlägsna kontor, eller som har en arbetsroll som innebär att de inte alls återfinns på något av 
företagets kontor, utgör andra internkommunikativa utmaningar. Slutligen har vissa 
avdelningar en struktur som hindrar det interna varumärkesarbetet genom att de består av en 
stor andel tillfälliga medarbetare och är löst knutna till resten av företaget. Alla dessa 
strukturmässiga bekymmer gör att den interna kommunikationen fungerar sämre och minskar 
därmed enhetligheten i medarbetarnas varumärkesbild. Både organisatorisk struktur och 
geografisk struktur har alltså visat sig utgöra hinder för internt varumärkesarbete.  

Organisationskulturen, däremot, har framträtt som ett stödjande fenomen för det interna 
varumärkesbyggandet. En positiv organisationskultur, som uppmuntrar individerna att agera 
för varumärkets bästa, och som utgör en ram för vilka värderingar som gäller på företaget, 
bidrar till varumärkets styrka.  

Som avslutning på analysen, för att göra oss redo att presentera våra slutsatser, går vi tillbaka 
till den utvidgade versionen av Keller och Lehmans modell (2006), som vi presenterade i 
summeringen av teorikapitlet, i avsnitt 3.4. Vi hävdade där att varumärkets värdekedja måste 
föregås av en liknande process internt i företaget. Denna interna process handlar om hur de 
anställda i företaget bildar kunskap och föreställningar om arbetsgivarens varumärke, samt 
vilket agerande detta i sin tur skapar hos personalen. Vi adderade också två boxar med okända 
hinder och stöd, som vi misstänkte skulle återfinnas i organisationen.  

Vi har nu, genom vår empiriska studie, funnit exempel på hur en organisation hindrar och 
stödjer det interna varumärkesbyggandet. Vi har fört in dessa nya upptäckter i värdekedjan, 
enligt nedan. Resultaten visar varför de metoder och modeller som teorierna presenterar inte 
fungerar fullt ut i verkligheten. Vi har funnit på omständigheter som gör att det idealfall som 
teorierna lyfter fram, inte återfinns i en verklig kontext.  
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7. RESULTAT 
Vi inleder detta kapitel med att återkoppla till uppsatsens problem och syfte, som 
presenterades i inledningen. Sedan presenterar vi studiens slutsatser samt redogör för vilka 
framtida forskningsfrågor studien har gett upphov till.  

7.1 Återkoppling  
Till att börja med vill vi alltså återkoppla till uppsatsens problemformulering och syfte, för att 
klargöra vad slutsatserna är ämnade att svara på.  

Problem 
Hur hindrar och stödjer en organisation det interna varumärkesbyggandet?  

Syfte 
Vårt syfte är att få en förståelse för hur omständigheter, resurser och processer, inom 
organisationen påverkar varumärkesbyggandet, antingen som stöd eller hinder. 

7.2 Slutsatser  

Vi har funnit att det finns ett antal omständigheter inom organisationen som antingen hindrar 
eller stödjer det interna varumärkesbyggandet. Dessa presenteras nedan. 

Personalpolitik och arbetsmiljö  

Vi har funnit att varumärket fyller ett viktigt värde, inte bara ur kundens och företagets 
perspektiv, utan även ur personalens perspektiv. I personalens ögon står arbetsgivarens 
varumärke inte bara för den position det har på marknaden, utan också för vad företaget 
betyder för medarbetarna. De anställda kopplar varumärket till arbetsplatsens personalpolitik, 
kulturen på jobbet och stämningen kollegorna emellan. Om personalpolitiken och 
arbetsmiljön är god lägger personalen stolthet och prestige i att arbeta för sitt företag, och 
uppvisar därmed större vilja att kommunicera varumärket ut mot kund. Positiv personalpolitik 
och arbetsmiljö stödjer alltså det interna varumärkesbyggandet.  

Individuella skillnader 

Skillnader i individernas personlighet, intressen och värderingar styr vilken information de tar 
till sig om vad varumärket står för, vilket i sin tur skapar skillnader i hur medarbetarna beter 
sig mot, och kommunicerar med, kunderna. Då individerna inom tjänstesektorn ofta utgör de 
viktigaste kanalerna ut mot kunden, hindrar de individuella skillnaderna integrering av 
företagets marknadskommunikation. Medarbetarnas skilda informationsintag blir ett hinder 
för byggandet av ett enhetligt varumärke.  

Chefens motivation och kommunikationsförmåga 

Chefer på olika håll i företaget spelar en mycket viktig roll för att etablera varumärkestänket 
och sprida kunskap bland medarbetarna. Genom att arbeta med att göra cheferna motiverade, 
kommunikativa och varumärkesmedvetna kan företaget i hög grad stödja det interna 
varumärkesbyggandet. Även gruppmöten har visat sig vara ett viktigt element för intern 
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kommunikation, och även här spelar gruppchefer en viktig roll. Det gäller att chefen har både 
motivationen, intresset och kommunikationsförmågan för att kunna utnyttja möten och andra 
träffar för att skapa en varumärkesmedvetenhet hos personalen. Motiverade och 
kommunikativa chefer utgör ett viktigt stöd för det interna varumärkesbyggandet.  

Organisatorisk och geografisk struktur 

Vidare har vi kunnat konstatera att organisationen och dess struktur innebär såväl möjligheter 
som hinder för den interna kommunikationen och det interna varumärkesbyggandet. I det 
faktiska företaget finns omständigheter som hindrar att den interna kommunikationen drivs på 
det smidiga och optimala sätt som teorierna föreslår. Avdelningar och anställda med lös 
anknytning till företaget hamnar utanför informationsflödet. Anställda med 
specialistfunktioner, som inte har någon grupptillhörighet, går miste om mycket information 
då en stor del kommunikation sker genom gruppmöten. Geografisk spridning gör också att 
olika delar av, och individer i, företaget får tillgång till olika information och 
organisationskultur, vilket påverkar deras bild av företaget. Organisationsstrukturen såväl som 
den geografiska spridningen hindrar alltså att den interna kommunikationen fungerar som 
planerat, och sätter därför käppar i hjulet för att personalen kommunicerar en enhetlig bild av 
företaget.  

Organisationskultur 

En positiv organisationskultur, med god stämning och sammanhållning, lyfter varumärket på 
så sätt att det ger personalen finner inspiration att arbeta för kundens bästa och att vara stolta 
över företaget. Kulturen på företaget talar dessutom om för individen vilka attityder och 
beteenden som gäller på arbetsplatsen. Därmed kan en stödjande organisationskultur 
underlätta det interna varumärkesbyggandet, genom att den uppmuntrar beteenden och 
attityder som är förenliga med varumärket, samt skapar enhetlighet.  

7.3 Framtida forskning 
Först och främst så skulle det vara av intresse att se en mer omfattande studie där vårt resultat 
prövas empiriskt, vilket skulle kunna prövas i en ytterligare fallstudie på ett annat företag. Vår 
studie har öppnat våra ögon för många områden som skulle vara intressanta att gräva djupare 
i, däribland att titta på olika organisationsstrukturer och se vilken typ av struktur som 
premierar varumärkesbyggandet. En sådan undersökning skulle kunna utformas som en 
bredare studie på ett flertal företag, för att därigenom kunna uppfatta mönster tydligare. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
Slutligen vill vi ge läsaren en chans att bedöma studiens kvalitet och värde, genom att 
redogöra för hur pass väl forskningen uppfyller ett antal kriterier. En studies kvalitet och 
värde kan, enligt Bryman (2004) granskas utifrån följande fyra kriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka (Bryman, 2004, s. 258). Dessa kriterier 
avhandlas nedan.  

8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att studien är utförd i enlighet med gällande praxis och att resultatet av 
forskningen har blivit godkänt genom en respondentvalidering utav de medverkande i 
undersökningen. (Bryman, 2004, s. 258)  

Vår undersökning har följt det upplägg som är normen för liknande undersökningar, vi har 
följt dels Umeå Universitets regler liksom att vi har studerat metodlitteratur för att få tips och 
råd därifrån. Vi har utformat uppsatsen med genomgående konsultationer med vår handledare 
på universitetet för att därigenom också säkerställa att studien ska ge ett så tillförlitligt resultat 
som möjligt.  

Efter transkribering och sammanfattning av våra intervjuer så har vi skickat ut varje enskild 
intervju till respektive respondent för att denne skulle få bekräfta vår tolkning av intervjun 
som densamma med vad hon ville förmedla. Respondentvalideringen gick i princip 
klanderfritt igenom; vissa ordval ville de ändra på, vilket säkerställer att den empiri som vi 
presenterat i denna uppsats är korrekt och giltig.  

I kvantitativ forskning berörs ämnet intern validitet; det vill säga huruvida undersökningen 
mäter det som den ämnar mäta, kriteriet tillförlitlighet kan grovt översatt anses vara den 
kvalitativa forskningens motsvarighet till detta. (Bryman, 2004, s. 258) Validiteten i en 
kvalitativ undersökning handlar om hur pass välanpassade teoretiska begrepp är till den 
operationalisering som sker i och med den empiriska studien. Detta kan testas genom 
argumentation med för- och nackdelar tills en lämplig operationalisering är framtagen. 
(Esaiassion et al., 2003, s. 61-64) 

Vi har operationaliserat teoretiska begrepp genom vår intervjuguide, som baserats på våra 
valda teorier. Efter att själva ha diskuterat guiden så har också handledaren granskat och 
kommenterat. Vi har vid skapandet av intervjuguiden haft vår frågeställning och vårt syfte i 
blickfånget och försökt att resonera strategiskt för att hålla en stringens genom hela uppsatsen 
där detta utgör grunden.  

8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet, den kvalitativa forskningens motsvarighet till den kvantitativa forskningens 
generaliserbarhet, handlar om hur noga forskaren beskriver studien så att läsaren i sin tur själv 
kan avgöra huruvida resultatet kan vara tillämpbart även i andra sammanhang. I och med att 
kvalitativ forskning inte kan ge generaliserbara resultat, så innebär det inte att resultaten inte 
kan vara överförbart till andra situationer, kulturer och miljöer. (Bryman, 2004, s. 258-59) 
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Vi har, i den mån vi kunnat utan att tumma på anonymiteten, beskrivit både respondenterna i 
sig, företaget och dess kultur. Vi har även noggrant klargjort för vår praktiska metod, hur vi 
gått tillväga i studien. Med denna information har en utomstående aktör goda förutsättningar 
för att själv kunna avgöra om studiens resultat är tillämpligt på ett annat fall. Vi har dock sett 
ett syfte i sig i att beskriva i så generella ordalag som möjligt, just för att en utomstående 
läsare lätt ska kunna applicera studien i sin unika situation.  

8.3 Pålitlighet 
Vad gäller detta kriterium så handlar det om hur pass noga forskaren har redogjort för 
utformande och genomförandet av studien. Forskaren måste, via ett kritiskt synsätt tydliggöra 
och tillgängliggöra sina olika steg för att studien ska kunna uppskattas som pålitlig. En fördel 
är om forskaren tar hjälp av andra forskare för granskning av studiens resultat och processer. 
Extern och intern reliabilitet, berör huruvida studien kan upprepas liksom hur överens 
forskarna är om hur noterade skeende ska tolkas och kategoriseras, inkluderas i kriterier 
pålitlighet. För att kunna tolka respondenterna och deras kontext rätt så är det viktigt att 
intervjuaren kan sätta sig in i dennes situation. För att göra detta så kan intervjuaren granska 
miljön, om intervjun sker hos respondenten i fråga, och därmed få inblick i respondentens liv i 
ett större sammanhang. (Bryman, 2004, s. 257-58, 260, 265)  

Vi har försökt att så utförligt som möjligt argumentera för de val som vi har gjort under 
studiens gång, i kapitel två och fyra. Vi har haft kontinuerlig kontakt med vår handledare som 
vi har kunnat bolla idéer och val med. Vår studie har i slutskedet granskats och kommenterats 
av en studentkollega. Vad gäller den externa reliabiliteten så kan den vara svår att uppnå då 
förutsättningar, personer, situationer och miljöer förändras med tiden. Studien kan teoretiskt 
sätt upprepas då vi har presenterat vår forskningsprocess och intervjuguide, huruvida 
resultatet skulle bli detsamma går enbart att spekulera kring. Av större vikt för rapportens 
trovärdighet är den interna reliabiliteten, och denna anser vi hög då vi bägge har deltagit vid 
intervjuerna och tillsammans diskuterat oss fram till de analyser och resultat som vi 
presenterat. 

Intervjuerna har skett på plats på företaget och vi har därmed haft access till deras fysiska 
arbetsmiljö och kunnat se huruvida vi tycker at den fysiska miljön talar om något för oss vad 
gäller företagets värderingar och om den går i linje med deras varumärke. Vi är medvetna om 
att vi kanske har brustit något i vår beskrivning av den fysiska miljön, men detta beror främst 
på att vi inte ansåg den vare sig gå stick i stäv eller tydligt förhöja företagets varumärke.  

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Slutligen det fjärde kriteriet gäller möjligheten att styrka och konfirmera, vilket grundar sig på 
medvetenheten om att en kvalitativ studie alltid bygger på en subjektiv forskare. Oavsett hur 
forskaren försöker att inta en så objektiv roll som möjligt, så går det inte att helt eliminiera 
subjektet från att påverka i kvalitativ forskning. Forskaren bör dock vara medveten om att 
hennes personliga värderingar kan spegla in, och försöka att säkerställa att detta inte sker 
medvetet. (Bryman, 2004, s. 261) 
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Vi har strävat efter att lägga våra subjektiva åsikter bakom oss, och för att klargöra detta så 
har vi försökt att kartlägga och synliggöra vår förförståelse innan studiens uppstart. I och med 
att vi är två forskare så tror vi också att personliga värderingar har fått mindre spelutrymme 
vid fattandet av beslut i och med att vi har argumenterat olika val med varandra på en saklig 
nivå. Hur vi tolkar och kategoriserar olika situationer och möjligheter påverkas givetvis utav 
de individer vi är, vilket omspänner ett vidare subjekt då vi är två forskare, men ändock ett 
subjekt. Eftersom att den kvalitativa forskningen i mångt och mycket bygger på subjektet och 
dess påverkan av ett socialt fenomen så anser vi ändå att forskningen snarast får ett mer 
allmängiltigt och tilltalande resultat just eftersom att vi har tolkat och kategoriserat studiens 
resultat istället för att bara presentera empirin.  
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Appendix 1 – Frågemall för intervjuer med ledande 
personer i företaget 
 

Vad är dina arbetsuppgifter i företaget?  

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Hur många anställda har företaget/regionen? 

 

Hur ser ni på företagets varumärke? 

Hur arbetar företaget med varumärket? 

Har arbetet med varumärket förändrats över tiden? 

Vilket värde har varumärket för företaget?  

Hur mäter ni varumärkets värde och dess effekter? 

 

Hur kommunicerar ni internt?  

Hur arbetar ni internt med varumärket? 

Vilka utmaningar/bekymmer möter ni i den interna kommunikationen av varumärket?  



 

 

Appendix 2 – Frågemall för intervjuer med frontpers onal  
 

Vad är dina arbetsuppgifter i företaget?  

Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

Vad står Tjänstebolaget för i dina ögon? 

Hur har du fått den bilden av företaget?  

Är ni i personalen på något sätt med och påverkar vad varumärket ska stå för? 

Har arbetet med varumärket i företaget förändrats över tiden? 

 

Hur kommuniceras företagets värderingar internt till er i personalen? 

Hur väl tycker du att den interna kommunikationen fungerar? 

Hur försöker du kommunicera varumärket mot kund? 

Hur arbetar ni för att alla i personalen ska ge en enhetlig bild av företaget? 

 


